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Escola Diocesana de Teologia 
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat 
 
  
   PROPOSTA DE CURSOS 
 

L’Escola Diocesana de Teologia vol oferir un cursos bàsics que presentin, d’una 
forma pedagògica, entenedora, amb un llenguatge planer, els continguts fonamentals 
de la Fe recollits al Catecisme de l’Església Catòlica i que, tanmateix, constitueixin l’eix 
vertebrador de la Iniciació Cristiana d’adults. 

 
L’Escola Diocesana de Teologia organitzarà oportunament aquests cursos a la 

Casa de l’Església de Sant Feliu de Llobregat. 
 
Però, aquest cursos també poder ser sol·licitats per parròquies, arxiprestats, 

delegacions, grups o moviments i poden ser demanats  
a.- en el seu conjunt (amb totes les sessions del curs que proposa l’Escola 

Diocesana de Teologia),  
b.- per parts o,  
c.- també, es pot demanar una presentació sintètica en el número de sessions 

que la entitat que ho demana cregui convenient.   
    

 
01.- DÉU ENS PARLA. 
 

• Revelació, Paraula de Déu i Escriptures. Correspon als capítols primer i segon 
de la 1ª Secció de la 1ªPart del Catecisme i a l’etapa querigmàtica de la 
Iniciació Cristiana d’Adults. 

• En col·laboració amb el Secretariat Bíblic. 
• La Fe i la Salvació tenen el seu origen en la iniciativa d’un Déu que es Amor i 

que vol comunicar-se a un home que té necessitat d’una Paraula. L’anunci 
de l’Evangeli i la catequesi venen a “obrir l’oïda” (catecumenat) per poder 
escoltar aquesta Paraula que porta la Llum i la Vida a qui l’acull. 
 

• 5 Sessions. 
1. - Com ens parla Déu? (Paraula de Deu i Escriptures) 
2.– Com escoltar el Déu que ens parla? (Inspiració, Unitat i Interpretació de 
la Paraula) 
4.- Què ens diu Déu? (La Bona Nova en les Escriptures) 
3.- Paraula i Vida (Les Escriptures com a Font de pregaria i guiatge en la vida) 
4.- Paraula i Missió (Les Escriptures a l’evangelització, la catequesi, la 
litúrgia…) 
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02.- EN QUÉ CREIEM?. 
  

• Correspon al 3r capítol de la 1ª Secció i tota la 2ª secció de la 1ª Part del 
Catecisme i a l’etapa d’entrega del Símbol de la Fe de la Iniciació Cristiana 
d’Adults. 

• Actualització del pensament cristià sobre el Déu Trinitari, la creació de 
l’univers i de l’home, l’encarnació i l’obra redemptora del Fill, l’acció de 
l’Esperit, l’esser i la missió de l’Església i allò que l’home pot esperar més 
enllà de la mort. 
  

• 12 Sessions 
01.- La fe, acollida de la paraula de Déu. 
02.- Crec en Déu Pare, creador. 
03.- Crec en Jesucrist, salvador. 
04.- Concebut per obra de l’Esperit i nascut de Maria Verge 
05.- Pati, fou sepultat, se’n puja al cel, seu a la dreta de Déu Pare. 
06.- Vindrà a judicar als vius i als morts. 
07.- Crec en l’Esperit Sant. 
08.- Crec en la santa mare Església. 
09.- Crec en la comunió dels Sants. 
10.- Crec en el perdó dels pecats. 
11.- Crec en la resurrecció de la carn. 
12.- Crec en la vida eterna. 

 
 
 
03.- QUÉ CELEBREM? 
 

• Correspon a la 2ª Part del Catecisme i a l’etapa mistagògica de la Iniciació 
Cristiana d’adults. 

•  La fe celebrada i la salvació viscuda per mitjà dels signes sacramentals. Vol 
ajudar a comprendre millor la riquesa i la vida que brolla de la litúrgia 
cristiana.  

• En col·laboració amb la Delegació de Litúrgia. 
 

• 8 sessions 
01.- La celebració cristiana y la assemblea celebrativa 
02.- El Baptisme. 
03.- La Confirmació. 
04.- L’Eucaristia. 
05.- La Penitencia. 
06.- La Unció. 
07.- L’Ordre. 
08.- El Matrimoni. 
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04.- QUÉ I COM VIVIM ELS CRISTIANS?. 
  

• Correspon a la 3ª Part del Catecisme i a les etapes de conversió, de renuncia 
als ídols i d’ il·luminació de la Iniciació Cristiana d’Adults. 

• Degut a l’amplitud del contingut proposem dues parts corresponent a les 
dues seccions de la 3º Part del Catecisme: La Vida en l’Esperit i els Deu 
Manaments. 
  

• Primera Part: La Vida en l’Esperit.5 Sessions. 
01.- L’home: la seva natura, la llibertat, la moralitat dels seus actes, la 
consciència, la seva dimensió social 
02.- La realitat del pecat: conseqüències a nivell personal i social. 
03.– Salvació y vida: la llei i la gràcia, la justificació, la crida a la santedat. 
04.- Els dons i els fruits de l’Esperit, les virtuts cardinals i teologals. 
05.- La caritat i les obres de misericòrdia. 

 
• Segona part: Els Déu Manaments.10 sessions. 

- 1 sessió per cadascun dels manaments. 
 
 
05.- QUÉ I COM PREGUEM ELS CRISTIANS? 
 
 * Correspon a la 4ª Part del Catecisme i a l’etapa de la Iniciació a la Oració de la 
Iniciació Cristiana d’Adults. 

* En col·laboració amb la Delegació de Litúrgia i amb el Secretariat Bíblic. 
* Conèixer el què Jesús pregava, com pregava i el que ens va ensenyar sobre la 

pregària. Ajudar a comprendre l’esperit, el contingut i la forma de l’oració dels 
cristians. 

 
 * 8 sessions 
     01.- La pregaria en els Evangelis. 
     02.- Pare nostre que esteu en el cel. 
     03.- Santificat el vostre nom. 
     04.- Vingui a nosaltres el vostre Regne i facis la vostra voluntat. 
     05.- Doneu-nos el pa nostre de cada dia. 
     06.- Perdoneu les nostres culpes con nosaltres perdonem els nostres deutors. 
     07.- No permeteu que caiguem en la temptació ans deslliureu-nos del Mal. 
     08.- La pregaria amb els Salms i la litúrgia de les hores. 
 
 
    PROPOSTA DE XERRADES 
 

• Qualsevol de les sessions del curs, bé tal qual, bé modificada segons els 
objectius de qui la sol·licita,  pot ser tema d’una xerrada. 

• Les parròquies, arxiprestats, delegacions, grups, comunitats... poden 
proposar el tema de la xerrada i l’Escola Diocesana de Teologia en donarà 
resposta.  


