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Descripció/Justificació  
Presentació de la temàtica de moral segons la visió dels Pares de l’Església. Temes que els 

preocupen,  amb  lectura i comentari de textos de Pares significatius.   

 

 

Requisits i orientacions prèvies 
Per a obtenir la titulació en Teologia Moral, cal tenir un coneixement de quina és l’autèntica 

tradició  del Magisteri de l’Església. El Magisteri dels primers segles és fonamental per a conèixer  

com es va viure en les primeres comunitats l’experiència de l’Evangeli.  

La doctrina dels Pares és un lloc de referència ineludible. 

 

Cal tenir capacitat de poder llegir els escrits dels Pares millor en la llengua original: llatí i grec. Hi 

ha, però, bones traduccions d’algunes obres. 

 

 

 

Objectius 
Generals: 
Conèixer aspectes fonamentals de la doctrina dels Pares sobre com s’ha de viure l’experiència 
cristiana. 
 
Específics: 
 
Posar en contacte amb les obres de Sants Pares que formen part de la Tradició Moral de l’Església. 
Conèixer i comentar textos concrets, per a tenir una visió globals de la temàtica moral dels sis 
primers segles. 

 

 

Competències 
Competències transversals (genèriques): 
 
Capacitar per a valorar la doctrina dels Pares al llarg dels segles.  
Comprovar com la doctrina dels Pars ha estat un lloc de referència al llarg dels segles. 
 
Competències específiques: 

Obrir l’interès per tal que els futurs especialistes en teologia moral comencin a conèixer algun 

Pare segons els objectius d’especialitat en moral que més els interessi. 

Iniciar-se en la lectura de les obres patrístiques. 

Poder comprovar l’actualitat del magisteri dels Pares de l’Església. 

 



 

Continguts 

 

1. Introducció a la moral segons els Sants. Pares. 

1.1. El lloc ordinari dels ensenyaments morals. 

1.2.  Les motivacions o “intencionalitats” en l’ensenyament moral dels Pares. 

1.3. Ètica natural i ètica cristiana 

1.4. Consideracions finals. 

2. Comentari i lectura d’El Pastor (ca. 140) d’Hermes. 

3. La moral de sant Ireneu de Lió (segona meitat del segle II). La crisi del gnosticisme. 

4. La moral de Tertul·lià de Cartago (ca. 160-220). La crisi del montanisme. 

5. Comentari i lectura d’El Pedagog de Climent d’Alexandria (ca. 150-215). 

6. La moral d’Orígenes (185-253): tractats teològics i comentaris bíblics. 

7. La moral de sant Basili de Cesarea (330-378): homilies i tractats ascètics. 

8. La moral de sant Joan Crisòstom (350-407): homilies. 

9. Comentari i lectura d’Els deures de sant Ambròs de Milà (339-397). 

10. La moral de sant Jeroni (347-420) sobre la virginitat i el matrimoni. 

11. Introducció a la teologia moral de sant Agustí (354-430). 

11.1. Antecedents filosòfics. “Ordo amoris”. 

11.2. Fonaments bíblics. 

11.3. Ètica política. 

11.4. Ètica social. 

11.5. Ètica sexual. 

11.6. La mentida i la guerra. 

11.7. Conclusions. 

12. Comentari i lectura de La Regla Pastoral de sant Gregori Magne (550-604). 

 

 

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge 

 

Presentació dels trets fonamentals dels Pares. 

Situació històrica. 

Lectura i comentari de textos. 

 

 

Avaluació 

Criteris d’avaluació: 

 

Realització de dos treballs per escrit: 

1. Lectura i comentari del llibre d’Anselm Grün, La sabiduría de los Padres del desierto. El cielo 

comienza en ti, Salamanca 2000. 

2. Lectura i comentari d’una obra d’un Pare de l’Església que l’alumne, d’acord amb el professor, 

triarà.  

 

Es valorarà la participació a classe i també la redacció i pulcritud en els treballs escrits. 

 

Tècniques d’avaluació: 

 

- Les competències transversals s’avaluaran en la tutoria personalitzada i en la participació 

a classe. 

- Les competències específiques s’avaluaran pels dos treballs que l’alumne haurà de 

presentar. 
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Textos d’obres dels Sants Pares que seran citats durant el desenvolupament de 

l’assignatura. Els tractats morals de sant Agustí es troben en el volum 121 de la B.A.C. 
 

 

 

 
 

 

 


