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Descripció de l’assignatura: 
El tractat d’eclesiologia pren un relleu significatiu amb el Vaticà II, un Concili de l’Església sobre  
l’Església. Aquest esdeveniment fou una experiència eclesial de primer ordre, com també un  
gran treball de síntesis teològica entre l’eclesiologia del primer i del segon mil·lenni,  
arribant a una perspectiva sacramental de la comunió eclesial. No és menor la denominació  
que fa el Concili de l’Església «com un sagrament». El nostre punt de partida serà, doncs,  
el document eclesiològic per excel·lència del Vaticà II, la Lumen gentium, a partir del  
qual anirem desenvolupant el nostre tractat. 
Iniciarem el nostre camí a partir de la fonamentació del misteri de l’Església, i continuant estirant  
el fil de la comprensió de l’Església com a sagrament de comunió, abordarem com s’origina  
aquesta comunió entre aquells que en formen part, per continuar descrivint quin és el paper  
actiu del laïcat de la vida religiosa i del ministeri apostòlic, fins arribar a la presentació de  
l’Església diocesana, així com la comunió d’aquesta amb altres esglésies locals, fins arribar  
a la presentació del ministeri petrí. A manera de conclusió reprendrem una visió més genèrica  
de la realitat de l’Església com a paradoxa i misteri. 
 
 

 

 

Temari abreujat: 

 

1.FONAMENTACIÓ DE L’ESGLÉSIA  
2.LA PERTINENÇA ECLESIAL 
3.TEOLOGIA DEL LAÏCAT I VIDA RELIGIOSA 
4.EL MINISTERI APOSTÒLIC 
5.EL MINISTERI PETRÍ 
6.L’ESGLÉSIA DIOCESANA I LES CONFERÈNCIES EPISCOPALS 
7.L’ESGLÉSIA PARADOXA I MISTERI 
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(cada tema serà presentat amb una bibliografia específica) 
 

 

 

 
 

 


