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Descripció de l’assignatura:  
Es tracta de completar l’estudi de la Teologia Moral Fonamental I, que s’ha interessat sobretot pels 

continguts referents a la justificació i a l’estructura del fet moral, amb l’aproximació a aquest fet 

des de la perspectiva del missatge ètic de la Sagrada Escriptura i especialment del missatge moral 

de Jesús. 

Això comporta parlar del fonament, els continguts i el sentit de la vida ètica del seguidor de 

Jesucrist, fent una aproximació a les aportacions dels diversos escrits del Nou Testament respecte a 

aquest tema. En aquesta anàlisi van apareixent les actituds fonamentals del seguidor de Jesucrist, és 

a dir, les virtuts cristianes. 

Finalment es dedica una part del curs a fer una aproximació al clàssic tractat sobre les virtuts propi 

de l’escolàstica, sobretot a l’obra de sant Tomàs, i també a les principals aportacions del magisteri i 

dels teòlegs a partir del vaticà II. 

Amb tot això s’intenta que els alumnes facin seves les principals dades de la Revelació i de la 

reflexió eclesial respecte a les virtuts cristianes. 

 
Temari abreujat: 

1. El missatge moral de Jesús tal i com el recullen els evangelis sinòptics en el seu 

conjunt. 

2. Principals aportacions específiques que fan els escrits del Nou Testament al tema del 

contingut i del significat de la moral cristiana. 

3. El clàssic tractat sobre les virtuts propi de l’escolàstica, sobretot en l’obra de Tomàs 

d’Aquino. 

4. Aportacions sobre les virtuts per part del Magisteri i d’algun teòleg a partir del 

Vaticà II. 
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