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Descripció/Justificació  
 

“La misericòrdia és la biga mestre que sosté la vida de l’Església” (Francesc). Necessitem 

aprofundir en la misericòrdia, des d’una perspectiva bíblica , moral i pastoral. La vida eclesial ha 

d’estar amarada de misericòrdia. Les normes morals de l’Església han d’ajudar a viure de manera 

que responguem a la vocació d’amor que hem rebut, i que te com a pilar fonamental la 

misericòrdia. Aquesta vida en misericòrdia planteja una sèrie de reptes eclesials i pastorals que és 

necessari afrontar des d’una Església en diàleg. 

 

Requisits i orientacions prèvies 
 

Tenir aprovades totes les assignatures del primer cicle  o estar en possessió del títol de Batxiller en 

Teologia. 

 

Objectius 
 

Generals: Aprofundir en la misericòrdia, des de la perspectiva bíblica, moral i pastoral. 
Assolir els coneixements que possibiliten l’Església en diàleg, amb el món i amb ella mateixa. 
 
Específics: Poder formular amb coneixements bíblics, morals i pastorals el que constitueix el 
nucli de la vida eclesial, i que possibilita una Església en diàleg. Comprensió de les paràboles 
bíbliques de misericòrdia i de Jesús Messies compassiu.  

 

Competències 
 
Competències transversals: Capacitat d’anàlisi  i comprensió lectora. Capacitat de síntesis i de 
reflexió. Llenguatge teològic. Apertura intel·lectual. Capacitat d’assimilar els coneixements 
teològics fonamentals. 
 
Competències específiques:  
Capacitat de relació entre les diferents àrees teològiques moral, bíblica i sistemàtica. Capacitat 
d’expressar la reflexió teològica fruit de l’estudi.  

 

Continguts 
 

1. Perspectiva bíblica de la misericòrdia.  

- 1.1 El Déu de la revelació bíblica, un Déu ric en misericòrdia (Ex 34 i Ef 1) 



- 1.2 La paràbola dels treballadors de la vinya (Mt 20) 

- 1.3 La paràbola del fill pròdig (Lc 15) 

- 1.4 Jesús, Messies compassiu, reflex de la misericòrdia de Déu  

2. Norma moral, concreció de la misericòrdia. 

- 2.1 La misericòrdia base ètica de la moral cristiana. 

- 2.2 Norma moral, justícia, misericòrdia i llibertat. 

- 2.3 Excel·lència de la moral misericordiosa. 

- 2.4 Moral de misericòrdia camí de felicitat. 

3. Reptes eclesials de la vida en misericòrdia d’una Església en diàleg. 

- 3.1. Misterio de Dios: entre la misericordia y la justicia 

a)  Dos accesos: los atributos de Dios Tomás de Aquino y la cuestión del infierno en Urs 

von Balthasar 

b) La Trinidad, entraña de misericordia 

- 3.2. La misericordia “viga maestra” (MV, 10) de la Iglesia 

a)  La iglesia como casa de misericordia 

b) El hospital de campaña 

c) La iglesia en de la ternura y compasión 

d) Signo y sacramento de reconciliación 

- 3.3. La espiritualidad de la misericordia (Teresa de Lisieux, Charles de Foucauld, 

Edith Stein, Óscar Romero) 

- 3.4.  Pastoral de la misericordia 

a) Acompañantes acompañados 

b) La misericordia como anuncio 

c) La misericordia criterio de reforma eclesial 

 

 

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge 
 

Exposició teòrica a classe per part del professor. Treball personal en base a la bibliografia i textos 

escollits orientats pel professor. Exposició del treball realitzat, amb debat a les sessions de classe. 

 

 



Avaluació 

 

Criteris d’avaluació: 

- Mostra d’haver assolit els objectius del curs, mitjançant treballs, examen i participació a 

classe. 

- Interès per aprendre i aprofundir mostrat en les classes presencial 

 

Tècniques d’avaluació: 
Avaluació continuada a classe per part del professor, en base a la participació, exposicions i 
coneixements que l’alumne mostra que va adquirint. 
Examen escrit i/o treball que garanteixi que s’han assolit els coneixements bàsics del curs. 
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