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Descripció/Justificació 

Una nova mirada sobre el ministeri del prevere s’entreveu a partir de la lectura d’aquests tres 

llibres: Enrico BRANCOZZI, Rifare i preti. Come pensare i Seminari (Bologna 2021), Andrea 

RICCARDI, La Iglesia arde (Barcelona 2021), Rafael LUCIANI–Serena NOCETI–Carlos 

SCHICKENDANTZ (coords.), Sinodalidad y reforma. Un desafío eclesial (Madrid 2022), y del 

Document de la COMISSIÓ TEOLÒGICA INTERNACIONAL, La sinodalitat en la vida i en la missió 

de l’Església (2018). 

Aquest Seminari d’especialització i de tesina pretén aprofundir en aquesta nova mirada sobre el 

ministeri del prevere a llum del Concili Vaticà II. I a més, també es vol revisar la imatge de prevere 

que ha sorgit a partir de la reforma conciliar de Trento. 

L’objectiu d’aquest Seminari és esbossar i concretar el perfil de prevere postconciliar, un prevere 

que forma part d’un únic presbiteri local, per tant, relacionat amb el bisbe diocesà i els preveres 

de la diòcesi, i d’una Iglesia local, per tant relacionat amb els fidels de la diòcesi. Un prevere 

configurat personalment pel do rebut, col·legialment pel ser membre del col·legi apostòlic local i 

sinodalment, perquè camina juntament amb la porció del Poble de Déu perquè l’Evangeli sigui 

menjar i beguda veritable pel segment d’humanitat d’aquella Església local. 

 

Requisits i orientacions prèvies 

• Haver cursat i aprovat el 1r cicle. 

• Tenir coneixement del Concili de Trento i de la seva recepció en la història de l’Església 

moderna i contemporània. 

• Haver assimilat la matèria sobre el Concili Vaticà II del 1r cicle. 

• Haver assimilat les matèries d’Eclesiologia i del Ministeri ordenat del 1r cicle. 

• Conèixer el Document de la Comissió Teològica Internacional, La sinodalitat en la vida 

i en la missió de l’Església (2018). 

 

Objectius 

Generals: 
• Comprendre la reforma conciliar de Trento sobre el sagrament de l’Orde. 
• Descobrir l’eclesiologia sinodal –la que mostra l’Església com a misteri de comunió i 

alhora com a Poble de Déu que peregrina– que configura una visió del prevere 
postconciliar. 

• Comprendre la diferència entre la visió sacerdotal tridentina i la ministerial del Concili 

Vaticà II. 
• Aprofundir en la dimensió ministerial del prevere a la llum del Decret sobre la vida i el 

ministeri dels preveres: units al bisbe i als altres preveres i al servei del Poble de Déu que 
peregrina en una diòcesi. 
 



Específics: 
• Estudiar la imatge de prevere que sorgeix a la llum del Concili Vaticà II. 
• Adonar-se de la comprensió del poder emanada de la mala comprensió del do rebut a 

l’ordenació presbiteral. 
• Aprofundir en la importància de la col·legialitat presbiteral. 
• Aprofundir en la importància de la sinodalitat en la vida i en la missió de l’Església. 

 

Competències 

Competències transversals:  

• Capacitat d’organització i planificació del treball intel·lectual, amb esforç i perseverança 

per portar-lo a terme. 

• Capacitat d’anàlisi i de síntesi en els diversos elements que composen la reflexió 

teològica. 

• Capacitat de reflexió, de raonament crític i de discerniment sobre allò essencial i 

accessori. 

• Claredat en el pensament i precisió en l’expressió parlada i escrita a l’hora d’elaborar un 

discurs teològic, per aprendre a construir el propi coneixement. 

• Coneixement de les fonts d’informació bíbliques, patrístiques, magisterials, litúrgiques i 

teològiques sobre la matèria. 

• Capacitat d’exposar oralment i per escrit la majoria de les competències específiques. 

Competències específiques:  

• Comprendre la nova mirada sobre el prevere a la llum del Concili Vaticà II i de la visió 

sinodal de l’Església. 

• Conèixer els documents conciliars del Concili de Trento sobre el sagrament de l’Orde i 

del Concili Vaticà II sobre el ministeri del prevere. 

• Conèixer l’aportació del Document de la Comissió Teològica Internacional sobre la 

sinodalitat en la vida i en la missió de l’Església (2018). 

• Precisió en l’anàlisi teològica dels documents estudiats. 

 

Contingut 

1. LES NOVETATS DEL VATICÀ II SOBRE EL MINISTERI DE COMUNIÓ 

1.1. La imatge tridentina del ministeri ordenat. 

Des de la perspectiva del sacerdoci i de les dues potestats. 

1.2. L’aportació de la Constitució Sacrosanctum Concilium. 

Des de la perspectiva del misteri pasqual (SC 7). 

Des de la perspectiva de la unitat de l’Eucaristia episcopal (SC 41). 

1.3. L’aportació de la Constitució Lumen gentium. 

Des de la perspectiva d’una única potestat, la potestas sacra. 

Des de la perspectiva de la participació de l’únic sacerdoci de Crist (LG 11; 12; 32). 

Des de la perspectiva del servei al Poble de Déu (LG 10). 

Una única potestat donada pel sagrament de l’orde i tres funcions (ensenyar, santificar i 

governar). 

1.4. L’aportació del Decret Presbyterorum ordinis. 

La dimensió ministerial del prevere. 

L’especificitat del ministeri del prevere al si de l’Església local. 

2. EL MODEL DE PREVERE PER AL SEGLE XXI 

2.1. Formant un únic presbiteri amb el bisbe local. 

2.2 Acompanyant el Poble de Déu en la seva missió d’ensenyar, santificar i governar el 

segment de població inclòs en una Església local. 

2.3 El ministeri de comunió com a unitat sacramental en la diversitat de tres ordes (LG 20; 

28; 29). 

3. CONCLUSIONS 



3.1. Vacunar-se contra el clericalisme. 

3.2. Revifar el do rebut per la imposició de mans i la pregària d’ordenació. 

3.3. La importància de l’únic col·legi apostòlic local. 

 

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge 

• El treball és de seminari, i per tant, és fonamental el diàleg, així com l’exposició i el 
comentari dels alumnes sobre les qüestions plantejades i els articles o temes proposats. 

• Es treballaran i es valoraran els documents conciliars sobre el ministeri del prevere. 
• Es procurarà animar a l’estudi i la reflexió personals a partir dels textos proposats a la 

bibliografia. 
• Es procurarà d’afavorir el diàleg al si de l’aula a partir de les exposicions dels alumnes. 
• Es treballarà la identitat i la missió del prevere a partir de la bibliografia indicada. 

 

Avaluació 

• Es comprovarà la consecució dels objectius mitjançant els treballs i la tutoria personal. 

• Es tindrà en compte l’assistència, el diàleg i la participació en el Seminari. 

• Es valorarà la redacció, la presentació i l’aportació personal. 

• Es donarà un valor positiu a la capacitat d’elaborar un judici propi a la llum de la 

informació adquirida. 

• Es valorarà l’assistència a seminaris, conferències o activitats complementàries 

relacionades amb la matèria. 

Criteris d’avaluació: 

• Es tindrà en compte l’assistència, el diàleg i la participació a classe. 

• Es comprovarà la consecució dels objectius mitjançant la capacitat de formular i 

sintetitzar el que s’ha après en el seguiment de la matèria a l’aula i en l’estudi dels textos 

proposats. 

• Es donarà un valor positiu a la capacitat d’elaborar un judici propi a la llum de la 

informació adquirida. 

Tècniques d’avaluació: 

• S’avaluarà l’actitud participativa a classe (10%). 

• S’avaluaran les competències mitjançant les exposicions a classe (30%) 

• S’avaluaran les competències mitjançant la síntesi final escrita (60%). 

• S’avaluarà la presentació d’un esborrany de tesina sobre el contingut desenvolupat al 

Seminari i que rebi l’aprovació del Departament de Sistemàtica (60%). 
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