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Descripció de l’assignatura:
 
L’objectiu d’aquesta disciplina és presentar la credibilitat de la Revelació cristiana com a
dimensió apologètica de la Teologia Fonamental, complementària a la seva dimensió
dogmàtica (centrada en la Revelació i la seva transmissió, objecte del curs de Teologia
Fonamental I).
La primera part d’aquest curs és epistemològica, i està centrada en l’accés de l’home a la
Revelació i a la fe, on es tracta de l’aspecte antropològic de l’home obert a la Revelació, de
l’acte de creure, de la relació entre fe i raó, i de la categoria de l’universale concretum.
La segona part més sistemàtica té com a centre el testimoni de Crist-en-l’Església com a signe
de credibilitat per excel·lència. D’aquí sorgeixen la Cristologia fonamental (en referència al
Jesús de la història, a la seva Resurrecció i al seu misteri interpel·lant a l’home) i alhora
l’Eclesiologia fonamental (on s’afronta la mediació eclesial de la fe i el testimoni com a signe
eclesial de credibilitat).
 
 
Temari abreujat:
 
Introducció: la Teologia Fonamental, identitat i història (tesi 1)
Part epistemològica: l’accés de l’home a la Revelació i a la fe

a. “Coneix-te tu mateix” [Fides et ratio, introducció] (tesi 2)
b. Per la fe, “l’home s’ofereix lliurement a Déu”[Dei Verbum 5] (tesi 3)
c. Fides quaerens intellectum – intellectus quaerens fidem [FR II-III]: la credibilitat

com a proposta de sentit teològica – històrica - antropològica (tesi 4)
d. L’etern entra en el temps [Fides et Ratio 12]: l’universale concretum com a

categoria fonamental de la Revelació (tesi 5)
Part sistemàtica: Crist-en-l’Església, signe de credibilitat

a. Jesucrist, mediador i plenitud de la Revelació [Dei Verbum 2.4]
1. Memoria Iesu: la historia de Jesús de Natzaret (tesi 6)
2. Testimonium Paschae: la resurrecció de Jesucrist (tesi 7)
3. Mysterium Christi: on “troba veritable llum l’home” [GS 22]  (tesi 8)

b. L’Església com a “sagrament de Crist” i “signe en el món” [Vaticà I - II]
1. Credimus in Ecclesia: la mediació eclesial de la fe (tesi 9)
2. L’Església es fa més creïble si dóna testimoni amb la pròpia vida” [Sínode

Bisbes 1985]: el paradigma de la credibilitat avui (tesi 10)
 
Bibliografia bàsica:
 
Text base: S. Pié-Ninot, La Teologia Fundamental, Secretariado Trinitario, Salamanca 20097.



Bibliografia bàsica:
 
Text base: S. Pié-Ninot, La Teologia Fundamental, Secretariado Trinitario, Salamanca 20097.
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Diccionario de Teología Fundamental, San Pablo Madrid 20103; H. Waldenfels, Teologia
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