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Descripció/Justificació
 
Europa viu en una situació de crisi a causa de diferents factors, alguns dels quals, com la
Covid-19, amb una repercussió planetària. Històricament, ha existit una simbiosi entre el
cristianisme i Europa, però també un moviment d’emancipació en relació amb el cristianisme,
anomenat secularització, des del segle XVIII. El malestar s’estén a les esglésies cristianes.
“No hauríem de començar confessant que la crisi d’Europa també és una crisi de la manera de
ser cristià a Europa?”, es pregunta el teòleg francès Christoph Theobald. Per superar aquest
malestar no n’hi ha prou amb reexaminar les arrels culturals i cristianes d’Europa, sinó que fa
falta una autèntica metamorfosi, una reforma estretament lligada a la missió de l’Església. I la
reforma porta a concentrar-se en allò que és essencial i a elaborar un nou humanisme, en el
qual el concepte d’hospitalitat hi ocupi un lloc central. La reforma ha de seguir un itinerari que
comença amb un diagnòstic de les nostres societats i comunitats, continua amb la presentació
de l’experiència de fe específicament cristiana i acaba amb l’anticipació de la figura d’una
Església missionera i la proposta de processos pedagògics que permetin avançar en direcció a
aquesta figura.
 
 
Continguts
 
0. INTRODUCCIÓ

 
1. DIAGNÒSTIC DEL MOMENT PRESENT

 
1.1. Anàlisi sociohistòrica. La recomposició del catolicisme europeu.
1.2. La crisi de credibilitat.
1.3. La desaparició de la “civilització parroquial”.
 

2. INTRODUIR UNA CONVERSIÓ MISSIONERA DE L’ESGLÉSIA

 
2.1. L’Evangeli de Déu; una experiència que empeny cap a la “sortida”.
2.2. “Jerarquia de veritats” i pastoralitat.
2.3. Un nou humanisme.
.

3. PROPOSAR UNA PEDADOGIA

 
3.1. Una figura d’Església. Què esdevé l’Església?
3.2. Una manera de procedir.
3.3. Etapes d’una eclesiogènesi.
 

 



4. PERSPECTIVES DE TEOLOGIA FONAMENTAL

4.1. La credibilitat de l’Església: les quatre característiques.
4.2. Confiança en el “sensus fidei fidelium”.
4.3. Els “llocs” teològics en el “lloc de tots els llocs”.
 

5. PERSPECTIVES DE TEOLOGIA DOGMÀTICA

5.1. Cristologia.
5.2. Pneumatologia.
5.3. Teologia de la creació.
5.4. Eclesiologia.
 

6. CONCLUSIÓ
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