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Descripció de l’assignatura: 
  
Té com a objectiu l’estudi del fet de l’experiència cristiana, és a dir de l’acollida, per part del 
cristià, de la salvació de Jesucrist. 
Per això mateix té uns lligam indissolubles amb la Teologia Sistemàtica, que exposa els continguts 
objectius de la fe cristiana, i amb la Teologia Moral, que presenta la forma de vida del creient com 
a resposta a la salvació de Déu. Caldrà, doncs, precisar l’objecte propi d’aquesta assignatura en el 
conjunt dels estudis teològics. 
Després d’una visió de la situació del tema de l’espiritualitat en els nostres dies, s’inicia l’estudi 
dels fonaments de la experiència espiritual, dels seus nuclis fonamentals, de les seves 
característiques, del seu sentit processual, dels mitjans que permeten el seu creixement. 
Es dedicarà també una part del curs a la presentació de les característiques de diverses 

espiritualitats que viuen els alumnes.  
 
 
Temari abreujat: 

 
1. Precisions sobre la Teologia Espiritual 
2. La situació actual del tema de l’espiritualitat 
3. Les dimensions teologals i cristològiques de la vida espiritual 
4. L’element eclesial de l’experiència espiritual cristiana 
5. Cridats a una vida cristiana viscuda en la plenitud de la caritat/amor: la santedat 
6. La vida cristiana és un procés continu 
7. Vida espiritual i pecat 
8. La tensió en la vida espiritual: l’ascesi 
9. Els mitjans que ajuden el procés espiritual del cristià 
10. Acostament a diverses escoles o corrents d’espiritualitat 
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