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Descripció de l’assignatura: 

Aquesta assignatura introdueix en el concepte de sagrament i en els sagraments de la 
iniciació cristiana, és a dir, el baptisme, la confirmació i l’Eucaristia, destacant-ne, 
d’entrada, la seva unitat, per després, valorar l’Eucaristia com a font i cimal de tota la 
iniciació cristiana. I ho fa des del testimoniatge de l’Escriptura, la Tradició i la litúrgia. 
Els sagraments de la iniciació cristiana expressen la relació dels creients amb Crist i 
l’Esperit i entre ells, i per tant, que el Senyor sempre està amb nosaltres. La inseparabilitat 
radical de l’Esperit, del Crist (Cap) i l’Església (el seu Cos) manifesta que la plena 
incorporació a Crist i a l’Església s’assoleix en l’Eucaristia, ja que és el sagrament del Cos 
de Crist en la seva plenitud. 
 
 

Temari abreujat: 

1. Part introductòria. El concepte de sagrament. La unitat de la iniciació cristiana 

2. Part bíblica. El testimoniatge de l’Escriptura sobre el Baptisme i l’Eucaristia 

3. Part històrica 

4. Part sistemàtica 

5. Part litúrgica 
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