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Descripció de l’assignatura:
 
En una primera part l’assignatura analitza els diversos aspectes de la crisi de la Covid19: la
crisi sanitària, socioeconòmica, cultural i religiosa.
En una segona part se’n fa una interpretació teològica, en primer lloc en el marc de l a
necessària reforma de l’Església avui i en segon lloc des del tractament detallat dels reptes per
al virtut teologal de la fe.
 
 
Temari abreujat:
 

Primera part: La convulsió global generada per la crisi de la Covid 19
 
1. La crisi sanitària
2. La crisi socio-econòmica i les seves conseqüències
3. Les repercussions antropològiques i culturals de la crisi
4. Repercussions en l’àmbit de les vivències  religioses
 
Segona part: Lectura teològica de la crisi global i dels reptes pastorals generats per la
Covid19
 
1. Pandèmia i reforma de l’Església
2. La fe en situació límit

2.1.Situacions límit durant la pandèmia
2.2.La fe posada a prova.
2.3. La crisi com a ocasió per a proposar la fe
2.4. La fe com a confiança. La fe com a opció renovada cada dia.
2.5. La fe com a doctrina. Veritats de la fe cristiana més creïbles a la llum de la
crisi provocada per la pandèmia.
2.6. La fe com a esdeveniment. La trobada amb Déu en els malalts, els pobres
i els vulnerables
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