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Descripció/Justificació  

La presència de Crist en el Nou Testament és una dada òbvia i essencial per a comprendre 

la cosmovisió que l’Església antiga sosté en la seva professió de fe pasqual. De fet, el 

període patrístic hi abunda en aquesta veritat pregona del querigma, dotant de cos 

argumental, conceptual i teològic a la profunda experiència de Jesucrist, Fill de Déu i 

Salvador de la humanitat. Dins d’aquesta comprensió, la importància de l’esdeveniment 

pasqual de Crist deixa espai a la consideració de la rica manifestació de Déu, de la qual 

Ell és protagonista, juntament amb Crist i l’Esperit Sant. Intentarem aprofundir en la 

concepció pneumatològica del Nou Testament, principalment a partir de l’epistolari paulí 

(Cartes als Corintis, Gàlates i Romans), i a la definició de la personalitat de l’Esperit com 

de la seva quàdruple manifestació econòmica en l’Església, en la soteriologia, en l’ètica i 

en l’antropologia, en els escrits cristians antics (dels segles II-IV) 
 
Requisits i orientacions prèvies 

- Coneixement suficient de grec i llatí 

- Coneixement en grau bo-notable d’història de l’Església antiga i patrologia 

- Recuperar les nocions bàsiques d’introducció al Nou Testament 

- Disposar d’una síntesi teològica bàsica del Nou Testament.. 

- Posseir en grau suficient coneixements genèrics sobre la Bíblia cristiana. 
 
Objectius 
 

Generals 

1. Elaborar un discurs teològic crític sobre la Persona i l’economia de l’Esperit Sant a 

partir de dades històriques críticament consolidades del missatge bíblic i patrístic prenicè 

i sant Agustí. 

2. Rellegir el procés de cristologització del missatge bíblic de les dades referides a 

l’Esperit de Déu. 

3. Obtenir un síntesi teològica personal rigorosa críticament i teològicament suficient de 

l’estudi d’una categoria bíblica i teològico-sistemàtica. 

 

Específics 
1. Aprofundir en la predicació paulina sobre l’Esperit Sant, tenint en compte els 
components bíblics i ambientals i personals que posseïm dels textos neotestamentaris i 



patrístics prenicens (Justí, Ireneu, Tertul·lià, Orígenes) i Basili de Cesarea, el concili de 
Constantinoble, i veure sant Agustí. 
2. Construir un discurs críticament sostenible que presenti una teologia sobre l’Esperit 
Sant, en la seva relació amb les altres Persones divines i amb la seva revelació 
 
Competències 
 

Transversals 

1. Comprensió lectora crítica del text neotestamentari 

2. Comprensió lectora crítica dels textos patrístics prenicens, capadocis i 

agustinians. 

3. Capacitat de recerca en els instruments bàsics d’investigació bíblica i teològica 

4. Interacció grupal. 

Específiques 

1. Reconeixement notable de les principals paraules del grec neotestamentari que 

després serveixen per construir un discurs teològic. 

2. Capacitat de construir el context històrico-polític del temps neotestamentari i 

dels primers segles del cristianisme. 

3. Aplicació d’aquests contexts als textos en qüestió. 
4. Identificació dels conceptes teològics bàsics sobre pneumatologia catòlica. 

 
Continguts 
 

1. BLOC BÍBLIC (7 sessions) 
➢ Pneumatologia neotestamentària 

o Interès de la nostra recerca 

o Exegesi crítica 

o Evolució en el pensament paulí sobre l’Esperit Sant 

➢ L’Església com a locus theologicus de la manifestació de l’Esperit Sant (1C 12,4-11) 

➢ L’Esperit Sant: revelació teològica i cristològica (Ga 3,15-18; Rm 5,1-5) 

➢ La humanitat rescatada per Déu en Crist, temple de l’Esperit Sant (Rm 8,14-17) 

➢ L’escatologia: plena revelació de l’Esperit Sant en el Pare per Jesucrist (2Co 1,15-22) 

➢ L’Esperit Sant: persona divina (2Co 13,13) 
 

2. BLOC PATRÍSTIC (7 sessions) 
➢ Justí de Roma 
➢ Ireneu de Lió 
➢ Tertul·lià 
➢ Orígenes 
➢ Basili de Cesarea 
➢ El concili de Constantinoble 
➢ Agustí d’Hipona 

 
3.  SINTESI (sessió final) 

➢ La revelació econòmica sacramental de l’Esperit Sant en Crist 

➢ La presència ubiqua de l’Esperit: 

o Creació 

o Redempció 

o Eclesiologia 

o Antropologia natural 

o Antropologia teològica 

o Escatologia 

➢ Hermenèutica contemporània 



o L’Esperit: obertura al Transcendent ontològic (escatologia teològica) 

o L’Esperit: obertura al transcendent ètic (moral) 

o L’Esperit: obertura transcendent col·lectiu (eclesiologia) 
 

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge 

1. Classes magistrals. 

2. Sessions d’anàlisi de texts. 

3. Sessions de treball de grup. 

4. Tutories de seguiment personalitzat 
 

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 un examen oral o escrit a 

concretar 

o Les exposicions a classe 
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