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Descripció/Justificació
L’anomenat Llibre de la Consolació de Jeremies està format per un conglomerat d’oracles
d’origens diversos, segurament agrupats per motius temàtics. Després de multitud d’oracles de
condemna, el conjunt apareix com un refugi de promeses de guarició i retorn perfectament
integrat amb el missatge i el ministeri del llibre en la seva forma canònica. Els motius literaris i
les imatges van conduint el missatge amb una gran coherència temàtica que passa per l’anunci
de salvació, paraules de consol, de benedicció, etc. fins l’expressió de “renovar la vida” (o
“canviar la sort”) de Judà i Israel.
Unitat temàtica i diversitat estilística conformen un conjunt de gran interès teològic com a clau
de lectura d’altres textos de consolació i esperança al mateix llibre del Jeremies, així com en
altres textos.
Requisits i orientacions prèvies
Coneixement bàsic de l’hebreu bíblic.
Domini de la metodologia teològica.
L'estudiant haurà de ser capaç d'expressar-se amb correcció oralment i per escrit.

Objectius
Llegir el Llibre de la Consolació de Jeremies (Jr 30-31) i familiaritzar-se amb el seu contingut i
amb les dificultats textuals, literàries i teològiques que presenta.
Situar Jr 30-31 en el context del llibre, comprendre la seva història literària i l’estructura de la
seva forma final.
Fer una experiència de les operacions metodològiques freqüents de la pràctica exegètica.
Desenvolupar el pensament crític, rigorós i creatiu per dur a terme lectures contextuals del
contingut de Jr 30-31.
Competències
-

Raonar críticament a partir de l'anàlisi i la síntesi.
Utilitzar els recursos bibliogràfics i tecnològics propis de la recerca.
Conèixer i fer servir les obres de referència.
Relacionar i transferir els coneixements teòrics a situacions pràctiques
Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns
nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris).
Comunicar els resultats de les seves investigacions a un públic expert i no expert.

Continguts
Introducció: context, història literària i organització retòrica
Jr 30,5-11: De la por a la salvació
Jr 30,12-17: De la ferida a la guarició
Jr 30,18-31,1: Reconstrucció del poble de l’aliança
Jr 31,2-6: Reconstrucció de la relació entre YHWH i Israel
Jr 31,7-14: El retorn a la joia plena
Jr 31,15-22: El retorn com a nova creació
31,23-40: La nova Aliança
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