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Descripció de l’assignatura:  
 
Després de Sant Tomàs, i a partir de la irrupció de Guillem d’Occam, la teologia moral perd el seu 

talent teològic per anar adquirint un caire legalista: moralment, l’home ja no viu orientant-se vers Déu 

sinó vers el compliment dels deures que Déu li imposa. El debat doctrinal de la reforma protestant i de 

la contrareforma catòlica estarà tenyit d’aquesta concepció que arribarà a la seva màxima expressió 

amb l’esclat dels sistemes morals. Aquest és el fil que vol anar seguint aquesta Història de la teologia 

moral moderna. 

 
 
Temari abreujat: 

 
1. Introducció: Sant Tomàs d’Aquino, culminació i final d’un sistema teològic moral. 

2. Guillem d'Occam: la crisi nominalista i la moral de l'obligació. 

3. Luter i Calví: la moral de la reforma, una moral relegada a la religió. 

4. El Concili de Trento i les Institucions de teologia moral. 

5. Francisco de Vitoria: una moral oberta als drets d’altres pobles i d’altres costums. 

6. Els sistemes morals: l'atenció al cas particular. 

7. L’elogi de la consciència prudent a Sant Alfons Maria de Liguori. 
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