
 
 

GUIA DOCENT DE L’ASSIGNATURA 

 

Titulació acadèmica Llicenciatura / Màster en Teologia 

Assignatura 6B026C  PROFECIA I COMUNIÓ AL SERVEI DEL POBLE SANT 

Any 2022-2023  Curs Comú Valor lectiu 3 ECTS 

Període lectiu Segon semestre Hores setmanals 2 Àrea Curs comú 

Professor/a Joan Torra (coord.) i Joan Ramon Marín Llengua Català 

 
Descripció/Justificació  
Aquest curs s’emmarca dins el procés sinodal. De fet, en el títol del Sínode 23 hi apareix un dels 
termes del nostre curs: «Per una església sinodal – COMUNIÓ, Participació i Missió». Ja 
d’entrada, el Document Preparatori del Sínode especifica que «L’Església de Déu és convocada 
en Sínode» (n. 1). Per tant, el POBLE SANT de Déu també forma part d’aquesta dinàmica. 
Potser el títol del curs («al servei del Poble Sant») podria fer pensar en una actitud passiva del 
Poble: un Sínode fet per bisbes per ajudar la resta de fidels. Però queda clar que no és així. 
L’actitud del Poble Sant és activa. Per tant, és tot el Poble-Església que es posa al servei de la 
humanitat. Se subratlla, doncs, la PARTICIPACIÓ des del SERVEI. Potser es podria pensar 
que l’originalitat del curs està en el terme PROFECIA. Però tampoc! El Sínode diu que el 
procés sinodal és un «signe profètic» per a la família humana i la comunitat de nacions (nn. 
9.15). Al mateix temps el sínode té en compte la participació activa de tots els membres de 
l’Església, ja que «tots els batejats participen de la funció sacerdotal, profètica i reial de Crist» 
(nn, 12.14). I encara, al final de tot, el Sínode convida a la pràctica, dient que la seva finalitat no 
és produir documents sinó «suscitar profecies»! (n. 32). 
El curs analitza totes aquestes qüestions a partir del text de Nm 11,10-30. Tractant-se d’una 
assignatura compartida pels Departament de Sistemàtica i de Sagrada Escriptura, el plantejament 
serà de treballar exegèticament el text i de presentar aquest fragment bíblic en la interpretació 
que n’han fet els Pares de l’Església. 
 

 

Requisits i orientacions prèvies 

Cal haver cursat el batxillerat en teologia i en el seu interior les matèries bíbliques i la 

patrologia. 

 

 

Objectius 
 
Generals 
En la lectura dels textos és força normal veure què diu el text i amb quin mètode es fa la seva 
exegesi. Això val tant pel text Bíblic com pels comentaris dels Pares.  

 
Específics 
Des d’un punt de vista exegètic el text de Nm 11,10-30 planteja el problema de la guia del poble 
duta a terme per una persona sola (Moisès).  Aviat s’entén que el guiatge ha de ser compartit, no 
de qualsevol manera, sinó des de la comunió en l’Esperit Profètic. El desig (somni) és que tant 
de bo tot el poble fos capaç de profetitzar. Aquestes qüestions estan inserides en un episodi que 
també inclou la murmuració contra Déu i la misericòrdia divina. Veurem com encaixen les dues 
dimensions. 
 
Davant d’aquest fragment del llibre dels Nombres (11,10-30) serà bo aturar-se a veure quins 
comentaris hi han fet els Pares, i on han posat la seva atenció: el tema del profeta, el de l’Esperit, 



amb el de la Trinitat. 
 

 

Competències 
 
Competències transversals (genèriques)  
 

• 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 van apareixent. 

• 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 tal d’aprendre a construir el propi coneixement. 

• Coneixement de les fonts d’informació. 
• Capacitat de treball en equip i d’exposició/debat sobre les matèries tractades. 
 

Competències específiques:  
 

• Descriure i justificar les característiques específiques i diferenciadores dels textos 

objecte d’estudi. 

• Conèixer i entendre el context històric i cultural en què s’han elaborat. 

• Saber reconèixer els gèneres literaris dels escrits del Pares. 
• Coneixement dels principis exegètics. 
• Precisió en la formulació d’allò que han escrit. 

 
 

Continguts 
 
1. DESCRIPCIÓ BÍBLICA DE Nm 11,10-30 
 
1.1. APROXIMACIONS EXEGÈTIQUES AL TEXT 
1.2. ELS PROBLEMES DEL TEXT –  

EL GUIATGE DEL POBLE I ELS SEUS PROBLEMES PRÀCTICS I TEOLÒGICS 
1.3. POSSIBLES RESPOSTES – 

EL GUIATGE COMPARTIT: EL PAPER DE L’ESPERIT 
1.4. LA FIGURA DE MOISÈS 

 
2. L’EXEGESI PATRÍSTICA DE Nm 11,10-30 
 
2.1. INTERPRETACIÓ,  

MÈTODES EXEGÈTICS (ORÍGENES, JERONI, AGUSTÍ),  
SENTITS DE L’ESCRIPTURA (LITERAL, TIPOLÒGIC, AL·LEGÒRIC), 
GÈNERES LITERARIS (COMENTARI, HOMILIA, CATEQUESI, TRACTAT ...) 

2.2. ELS PROBLEMES DEL TEXT – 
QUÈ VOL DIR «ANCIÀ»? I «PROFETA»? QUIN ESPERIT ÉS DONAT? QUIN ESPERIT TÉ 

MOISÈS? I LA TRINITAT? 
2.3. LA RESPOSTA DELS PARES 

L’EXEGESI D’ORÍGENES 
LA REFLEXIÓ D’AGUSTÍ 
LA CATEQUESI D’INICIACIÓ DE CIRIL DE JERUSALEM 

2.4. EL CAS DE GREGORI DE NISSA EN LA VIDA DE MOISÈS 
 
 
 
 



Metodologia d’ensenyament-aprenentatge 
Les dues hores setmanals de què consta el curs es dividiran: 

-primera hora (12:10-13:00): professor Joan Ramon Marín 
-segona hora (13:00-13:55): professor Joan Torra 

 
El primer i l’últim dia de classe (dimarts 07 febrer 2023 i dimarts 30 maig 2023) seran 
conjuntes. La primera per presentar junts el curs; l’última per avaluar junts el curs. 
 
*Pel que fa a la part de Sagrada Escriptura: 

-exposició per part del professor sobre el text 
-es presentarà la dinàmica de 4 mètodes exegètics i es demanarà als alumnes de fer-ne 

una presentació a classe; 
-es plantejaran qüestions a debatre amb una pauta a classe; 
 

*Pel que fa a la part de Teologia Sistemàtica: 
-es comença amb la presentació dels temes d’exegesi patrística i de les obres dels Pares 

que ha de ser objecte d’estudi; 
-amb els textos al davant és fonamental potenciar el diàleg així com l’exposició i el 

comentari per part de l’alumnat de les qüestions que es plantegen en l’exegesi 
patrística;  

-i cal arribar a veure com aquestes reflexions són les que fonamenten la teologia que els 
Pares van elaborant. 

 
 

 

Avaluació 

 

Criteris d’avaluació: 

• Es comprovarà la consecució dels objectius i estratègies mitjançant els treballs i en la 

tutoria personal. 

• Per tractar-se d’una avaluació continuada es tindrà en compte l’assistència a classe, el 

diàleg i la participació en les activitats proposades. 

• Es valorarà la redacció, la presentació i l’aportació personal especialment en els treballs i 

activitats.  

• 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. 

 

Tècniques d’avaluació:  

• S’avaluaran les competències genèriques en les tutories personalitzades així com les 

exposicions i el diàleg a classe (10 %). 

• Les competències específiques s’avaluaran: 

o Amb un treball elaborat per l’alumne 

o Les exposicions a classe 
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