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Descripció/Justificació  
 

Històricament, l’època dels Pares és el període durant el qual es donen els primers passos en 
l’ordenament eclesial. Ells van fixar el «Cànon complet dels Llibres Sagrats». Ells van 

compondre les professions bàsiques de la fe (regulae fidei), van precisar el dipòsit de la fe en 

confrontacions amb l’heretgia i la cultura de l’època i així van donar origen a la teologia. A més, 
van posar les bases de la disciplina canònica (statuta patrum, traditiones patrum) i van crear les 

primeres formes de la litúrgia, que perduren com a punt de referència obligatori per a totes les 

reformes posteriors. Els Pares van donar així la primera resposta conscient i reflexa a la paraula 

divina. La van formular, més que no pas com una teoria abstracta, com una praxi pastoral i 
quotidiana d’experiència i d’ensenyament en el cor de les assemblees litúrgiques reunides per 

professar la fe i per celebrar el culte del Senyor ressuscitat. Així és com els Pares han estat els 

autors de la primera catequesi cristiana. 
Cal, doncs, llegir els textos dels Pares com a creadors de la tradició de la litúrgia eclesial. Són 

una font privilegiada. 

 
 

Temari 
 
En ser un seminari, es comença amb la presentació d’algun dels textos dels Pares fonamentals 
per a la litúrgia, aprenent a treballar en grup de cara a l’anàlisi exhaustiva del text. Més 
endavant, en funció del nombre dels alumnes i dels seus interessos, se seleccionen autors i textos 
de cara a ser treballats i presentats en el grup classe, amb l’objectiu de veure els textos 
fonamentals dels inicis. 
 

 

Bibliografia bàsica 
 
Al llarg de les sessions es proporcionarà la bibliografia necessària per a cadascun dels autors i 

textos escollits. 

 

 
 

 

 


