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Descripció/Justificació

Aquest curs d’especialització reprèn el recent document de la Comissió Teològica
Internacional (CTI) sobre la reciprocitat entre fe i sagraments en l’economia sacramental
(2020). Pretén aprofundir en l’essencial reciprocitat entre fe i sagraments en l'economia
divina. I es valorarà que la sacramentalitat és la llar de la fe i que la fe es manifesta com a
porta d’accés a la sacramentalitat.
Es partirà de l’experiència pastoral on costa de mantenir la reciprocitat entre fe i sagraments. I
es procurarà d’il·luminar des de la teologia uns criteris per tal d’afrontar la praxi sacramental
deslligada o poc vinculada a la fe.

 
Temari

1. Està en crisi la reciprocitat entre fe i sagraments?
2. L’índole sacramental de l’economia divina
3. La singularitat dels sagraments de la iniciació cristiana
4. La particularitat del matrimoni entre «batejats no creients»
5. Criteris teològicopastorals a tenir en compte en la praxi sacramental
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