PRESENTACIÓ DE L’ASSIGNATURA
Titulació
Assignatura
Curs 20192020

Màster en Història i Patrimoni Cultural de l’Església

Cicle

Segon

Professor/a

Lluc Torcal

MCEH008 HISTÒRIA DE LA VIDA RELIGIOSA I ESPIRITUAL
Itinerari/Especialitat Història de l’Església Àrea
Seminari
Període lectiu

ECTS 2,5 ECTS
Llengua
Català

1 Sem

Descripció de l’assignatura
El seguiment de Crist sota la inspiració de l’Esperit Sant ens fa cristians, deixebles. Però aquest
seguiment és personal i, per això, cadascú és una obra mestre de l’Esperit: única i irrepetible. Tot i
això, alguns segueixen el Crist per vies semblants, vivint l’Evangeli sota inspiracions anàlogues, sota
un mateix carisma. Cada carisma és una forma d’espiritualitat diferent, sempre seguint el mateix Crist
i sota el mateix Esperit, però deixant entreveure aspectes particulars d’aquest seguiment i del mateix
Senyor Jesús que invita a seguir-lo. Els carismes, les formes d’espiritualitat, les diferents formes de
vida religiosa, han estat presents al llarg de la història multisecular de l’Església, i encara avui, la
fecunden.
El curs pretendrà fer una aproximació a les grans línies que defineixen les múltiples espiritualitats i
formes de vida religiosa, procurant mirar d’entendre quin és el cor de cada una d’elles per descobrir
allò que les diferencia i, sobretot, allò que reflecteixen del misteri del seu Mestre.
Temari abreujat
1.

La comunitat apostòlica: l’inici de tota experiència religiosa

2.

El primers màrtirs: el testimoni de la dimensió profètica

3.

L’inici del monaquisme: anacoretes i pares del desert

4.

Sant Benet: l’estabilització del monaquisme cristià

5.

Les reformes benedictines. Els cistercencs.

6.

Els mendicants: els franciscans

7.

Els mendicants: els dominics

8.

La devotio moderna com a estil

9.

La crisi protestant

10.

La contrareforma: els carmelites

11.

La contrareforma: els jesuïtes

12.

Les societats de vida apostòlica: l’Oratori romà i les Filles de la Caritat

13.

El desplegament de la caritat i el servei social: escoles i hospitals

14.

Perfectae Caritatis i la vida religiosa post conciliar
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