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Descripció de l’assignatura: 
  

La teologia fonamental té la missió de presentar les bases del cristianisme: la revelació i la fe, i de 

fer-ho en diàleg amb la sensibilitat actual que ve condicionada en part per la mentalitat moderna i 

postmoderna. 

Serà objecte de la teologia fonamental una presentació ordenada i sistemàtica del que el 

cristianisme - i més en concret, el catolicisme - entén per revelació, la seva transmissió i la fe com a 

forma de recepció de la revelació. 

Haurà de fer-ho procurant donar raó, fins allà on sigui possible, de la seva credibilitat, desfent 

malentesos i imatges estereotipades, presentant la revelació i la fe cristiana com a creïbles i 

respectuoses amb l'estructura i dinamisme de l'ésser humà, i com a la millor resposta a les seves 

expectatives. 

Aquesta primera part de la TF, després d’una presentació del que és la TF, se centra en la revelació 

cristiana i la seva transmissió en la tradició de l’Església. Inclou també una introducció a la 

teologia com a “ciència de la fe i de la revelació”. 

 
 

Temari abreujat: 

 

I. De la fe a la teologia: breu introducció als conceptes fonamentals. Experiència i reflexió. 

Revelació, fe i teologia. 

II. Introducció a la Teologia fonamental. Evolució des de l’apologia de la fe i el posterior tractat 

d’apologètica. Objecte, perspectiva, mètode i estructuració. 

III. La revelació cristiana 

1. L’experiència de la revelació en el poble d’Israel i en Jesucrist. Confrontació amb les altres 

experiències humanes i religioses de revelació. 

2. La teologia de la revelació a l’Escriptura i al llarg de la història de l’Església. El concepte de 

revelació en els concilis Vaticà I i II 

3. Reflexió sistemàtica sobre la revelació cristiana. 

3.1. El per què de la revelació 

3.2. La revelació com l’”auto-comunicació” de Déu que arriba a la seva plenitud en Jesucrist. 

3.3. La revelació en la creació i en la història. 

3.4. L’”economia” de la revelació: les seves diverses etapes. Tensió escatològica. 

3.5. Paraula i obra en l'esdevenir de la revelació. Estructura sacramental. Els “signes” de la 

revelació. 

3.6. La revelació com a esdeveniment exterior i com a gràcia interior 



3.7. Revelació i Paraula de Déu. Paraula de Déu i Escriptura. 

IV. La transmissió de la revelació en la tradició vivent de l'Església 

1. Sentit antropològic i religiós de "tradició". Els diversos tipus i significats 

2. L'experiència i comprensió de la tradició en l'Escriptura i la història de l'Església 

3. Tradició constitutiva i tradició explicativa. Escriptura, Tradició i tradicions. Conservació i 

desenvolupament. 

4. El subjecte històric de la tradició: el conjunt del poble de Déu i el magisteri. 

5. La tradició vivent i els seus monuments o testimonis 

V. La teologia com a "ciència de la fe i de la revelació" al servei de la vida i missió de l'Església. 

Especificitat, definició, objecte i mètode. 
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