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Descripció de l’assignatura:  
 

L’objectiu d’aquesta assignatura és l’articulació i el desenvolupament de l’Eclesiologia sistemàtica 

catòlica a partir de la perspectiva pròpia del Concili eclesiològic com fou el Vaticà II. En efecte, 

aquest concili va intentar una síntesi entre l’eclesiologia del primer i la del segon mil·lenni dins 

d’una perspectiva sacramental de la comunió eclesial. A més, tenint present que el Vaticà II va 

qualificar per deu vegades l’Església com a sagrament, l’orientació fonamental d’aquesta 

Eclesiologia es centra en mostrar la sacramentalitat pròpia de la comunitat cristiana com a eix de la 

seva identitat. Precedeix l’examen de la fonamentació de l’Església (història, origen, noms i la seva 

sacramentalitat) per desplegar-se després en els tres eixos de la categoria sagrament aplicada a 

l’Església: la filiació i fraternitat com a realitat última de l’Església sagrament (res sacramenti); la 

comunitat de fe, esperança i amor com a signe intern de l’Església sagrament (res et sacramentum), 

i la societat com el signe extern de l’Església sagrament (sacramentum). 
 
Temari abreujat: 

 

I. La fonamentació de l’Església 

1. Els dos mil·lennis de la vida de l’Església fins la síntesi del Concili Vaticà II (1962-

1965) 

2. El doble origen: el transcendent en Déu Pare, Fill i l’Esperit Sant, i l’històric en la 

Pentecosta 

3. Els seus noms: Església, Poble de Déu, Cos de Crist, Comunió, Comunitat 

sacramental, Esposa de Crist... 

4. Conclusió: la sacramentalitat fonament de l’Eclesiologia: el sagrament com a 

signe/símbol i instrument/causa 

II. L’Església, sagrament universal de salvació 

1. La realitat última: “La íntima unió amb Déu i la unitat de tot el gènere humà” (LG 1) 

a. “Ecclesia ab Abel” i “Regne de Déu”: el designi de la salvació 

b. Per què l’Església?: “la visibilitat eclesial al servei de l’Esperit de Crist” 

2. El signe interior: “Comunitat de fe, esperança i amor” (LG 8) 

a. Professió de fe i Sagraments 

b. Les “condicions de vida” en l’Església 

c. L’Església local-diocesana 

d. La comunió d’Esglésies locals en la col·legialitat episcopal amb el bisbe de 

Roma 

e. El primat petri del bisbe de Roma en l’Església 

3. El signe exterior: “Constituïda i ordenada com una societat” (LG 8) 

a. L’eclesiologia jurídica 



b. La sinodalitat com a expressió de comunió i de corresponsabilitat eclesial 

c. L’Església “en sortida” 

d. L’Església peregrina és cridada per Crist a una reforma permanent 
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