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Descripció de l’assignatura:  

La recerca de la unitat dels cristians és prioritària des del Concili Vaticà II. Tristament 

encara avui els cristians vivim  la divisió, i ressona encara amb força la mateixa pregària de 

Jesús (Jn 17,21). El moviment ecumènic s’inicia precisament en les confessions 

protestants, i l’Església catòlica s’hi afegeix posteriorment. L’esdeveniment conciliar 

permet d’entendre l’ecumenisme com un camí enriquidor en la diversitat, admetent el 

desig de cercar i trobar la unitat plena. Una unitat que no s’aconsegueix eliminant la 

multiplicitat, ni ignorant o excloent “l’altre”. No existeix plena unitat, ni vertadera unitat, 

allí on tots som iguals, una unitat així és aïllament. Enlloc d’eliminar la pluralitat, la 

vertadera unitat que persegueix el moviment ecumènic, és d’incorporar-la en una totalitat 

més gran, que no és altra que la que el pur do de la comunió donat per Déu. 

Aquesta assignatura no fa altra cosa que resseguir el camí de l’ecumenisme des del mateix 

concili Vaticà II fins els nostres dies (UR; Directori ecumènic; Ut unum sint). Ens 

detindrem en els aspectes teològics principals que són motiu de debat actual 

(sacramentalitat, espiritualitat, compromís missioner). Ens aproximarem al món dels 

diàlegs bilaterals i multilaterals, així com a la descoberta del camí fet des del Consell 

Mundial d’Esglésies (WCC). Aquesta aproximació també voldrà tenir en compte el fet 

històric de la divisió entre les diverses confessions, així com els camins possibles de 

vertadera unitat. 

 

Temari: 

AUDITUS FIDEI: MOMENT HISTÒRIC-HERMENÈUTIC 

1.Fonament dogmàtic-ecumènic de l’Església catòlica romana 

2.Drama històric de les divisions 

3.Diàlegs bilaterals 

4.Consell mundial de les Esglésies (WCC) 

 

INTELLECTUS FIDEI: MOMENT TEOLÒGIC-SISTEMÀTIC 

1.Discurs de la sacramentalitat 

2.Ecumenisme espiritual 

3.Ecumenisme pastoral 

4.Fruits ecumènics 
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