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Descripció de l’assignatura:  
La teologia fonamental té la missió de presentar les bases del cristianisme: la revelació i la fe, i de 

fer-ho en diàleg amb la sensibilitat actual que ve condicionada en part per la mentalitat moderna 

(il·lustració: la raó universal com a criteri decisiu de tot) i  la postmoderna (universalitat de 

l'experiència espiritual de tipus intimista).  

Serà objecte de la teologia fonamental una presentació ordenada i sistemàtica del que el 

cristianisme - i més en concret, el catolicisme - entén per revelació, la seva transmissió i la fe com a 

forma de recepció de la revelació. 

Haurà de fer-ho procurant donar raó, fins allà on sigui possible, de la seva credibilitat, desfent 

malentesos i imatges estereotipades, presentant la revelació i la fe cristiana com a creïbles i 

respectuoses amb l'estructura i dinamisme de l'ésser humà, i com a la millor resposta a les seves 

expectatives. 

 
 
Temari abreujat: 

I. L'experiència de la revelació cristiana.  

1.El cristianisme  en relació a altres experiències de revelació. 

2.L'accés ordinari a l’experiència cristiana 

3.L’experiència de la revelació en el poble d'Israel. 

4.L'experiència de la revelació de Déu en Jesucrist segons el Nou Testament. 

5.La transmissió de l'experiència de la revelació en l'Església. 

6. Recapitulació 

II. La teologia com a comprensió intel·lectual de l'experiència de la revelació . 

7.La teologia: definició, objecte i subjecte. 

8.El coneixement i el mètode teològic. 

9.L'organització de l'estudi de la teologia en l'actualitat. 

III. La teologia de la revelació al llarg de la història.  

10.La teologia de la revelació en la Bíblia i en l'Església antiga. 

11.La revelació com a principi fonamental en la teologia medieval. 

12.La revelació com a concepte clau de la teologia de l'etapa moderna. 

13.La reinterpretació del concepte de revelació en el segle XX. 

14.El reflex de l'evolució del concepte de revelació  en els concilis (Vaticà I i II) 

15. Recapitulació  

IV. Reflexió sistemàtica sobre la revelació cristiana. 

  16.Jesucrist mediador i plenitud de la revelació. 

 17.L'articulacio entre fet intern i fet extern (acció i paraula). El miracle. 

            18.LEscriptura en l'Església.   

 19.La Tradició i L'Escriptura. 

 20.El Magisteri i el Dogma. 

 21. Recapitulació 
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