GUIA DOCENT DE L’ASSIGNATURA
Titulació acadèmica
Batxillerat / Grau en Teologia
Assignatura
5S001I DIÀLEG INTERRELIGIÓS
Any
2021Curs
Cinquè
Valor lectiu
2022
Període lectiu
2n semestre
Hores setmanals
2
Àrea
Professor/a
Dr. Francesc Xavier Marín i Dr. Jaume
Llengua
Flaquer

3 ECTS
CC institucionals
Català

Descripció/Justificació:
L’actual conjuntura d’un món globalitzat fa de la pluralitat religiosa una qüestió urgent que
interpel·la la teologia. A partir de la distinció entre teologia de les religions (que posa l'èmfasi en
el contingut) i diàleg interreligiós (que accentua la metodologia), l'assignatura vol establir la
valoració teològica que l'Església Catòlica fa de les altres religions per tal de deduir-ne la seva
implicació pràctica pel que fa al diàleg interreligiós. Es tracta aquí, doncs, d’una teologia cristiana
de les religions. En aquest sentit, cal entendre adequadament la rellevància teològica de qüestions
com la unicitat i universalitat de Jesucrist en ordre a la salvació, el valor salvífic de les religions,
la veritat de les religions, la presència del Pare-Fill-Esperit en les religions, el paper i finalitat de la
tasca missionera i evangelitzadora, les bases i principis del diàleg...
Continguts:
1.- La Teologia de les Religions i el Diàleg Interreligiós: objecte, mètodes, paradigmes.
2.- Diàleg interreligiós i pluralisme religiós: revelació i salvació, Paraula de Déu i Escriptures
sagrades
3.- Cristologia i Diàleg Interreligiós: unitat i unicitat de Jesucrist, presència salvífica de Jesucrist
en les religions.
4.- La pretensió d’absolut de les religions.
5.- La pretensió de veritat de les religions.
6.- Documents antics de l’Església.
7.- Documents contemporanis de l’Església
8.- Diàleg i interpel·lació mútua entre les grans religions.

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge:
•
•

-Magistrals:
-Tutories i practicums. Inclou: 1) Tutoria personalitzada de seguiment de la preparació de la
presentació d'un autor per part de l'alumne. 2) Presentació d'elements teològics d'altres
religions amb una metodologia pràctica. 3) Presentació per part de l'alumne de la teologia de
religions d'un autor a través d'una de les seves obres.

•

El curs adoptarà com a lectures comunes els següents dos documents que permetran disposar
d’una base per al debat a l’aula:
• El cristianisme i les religions, publicat per la Comissió Teològica Internacional el
1997.
• Diàleg i Anunci: reflexions i orientacions sobre el diàleg interreligiós i l’anunci de
l’evangeli, publicat pel Pontifici Consell pel Diàleg Interreligiós i la Congregació per
l’evangelització dels pobles el 1991.

Avaluació:
•

•
•

Presentació a classe de la teologia de religions d’un autor a partir d’un llibre seu.
(50%).
o Haver escollit el llibre a llegir abans de Setmana santa i comunicar el llibre
escollit al professor. La presentació es farà en la part intensiva de l’assignatura
(a finals de curs), durant uns 15 minuts. L’estil ha de ser com una ressenya
bibliogràfica: Presentar l’autor, els seus adversaris i en quin corrent de la
teologia de les religions o del diàleg se situa. Intentar esbrinar-ho tot i que
sigui implícit. L’exposició no ha de ser un mer resum del llibre. Quina és la
novetat que aporta l’autor o l’originalitat del seu treball? Etc. Extensió: 2-3
pàgines.
Examen escrit a partir d’una síntesi teològica personal a partir dels continguts de
classe. (50%).
La participació activa de l’alumne servirà per arrodonir la nota a l’alça o a la baixa.
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