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TEOLOGIA	PASTORAL	
	

Professor:	Mn.	Eugeni	Rodríguez	Adrover	
Mòbil:	671	000	666	

Correu	electrònic:	eugenirodriguezadrover@gmail.com	
Web:	www.eugenirodriguezadrover.com	
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PRESENTACIÓ	DE	L’ASSIGNATURA	
	
La	 vida	 cristiana	 dels	 creients	 originen	 dues	 funcions	 necessàries	 i	 diferents	 com	 és:	 l'acció	
pastoral	i	la	reflexió	teològica.		
	

1.-	La	primera	és	l'acció	eclesial	del	poble	de	Déu	en	el	món.		
	

2.-	 La	 segona	 expressió	 es	 refereix	 a	 la	 reflexionar	 sobre	 les	 manifestacions	 i	
intervencions	de	Déu	en	la	humanitat	a	través	de	Jesucrist	per	mitjà	de	l'Església.	

	
El	 terme	 acció	 correspon	 al	 verb	 fer	 o	 realitzar.	 Se'ls	 uneix	 a	 els	 adjectius	 com	 són	 sagrat,	
pastoral	o	apostòlic,	eclesial.		
	
L'acció	pastoral	és	actualització	de	 la	praxi	de	 Jesús,	de	solidaritat,	d'obediència	al	Déu	del	
regne.	 El	 que	Déu	 exigeix	 és	 una	 nova	 conducta,	 una	 fe	 amb	 obres,	 una	 pertinença	 eclesial	 al	
servei	del	poble,	una	pràctica	evangèlica	i	una	opció	de	vida	per	el	món.	
	
L'acció	pastoral	està	al	servei	del	Regne	de	Déu,	al	projecte	pastoral	de	Jesús	la	categoria	de	
Regne	és	central,	el	regne	de	Déu	és	el	decisiu	i	últim	per	a	Jesús	de	Natzaret.	Per	tant	ha	de	ser	el	
decisiu	per	a	l'Església	i	per	a	la	praxi	pastoral,	per	descobrir	el	regnat	de	Déu,	cal	descobrir	el	
Jesús	històric,	la	relació	amb	el	regne	no	és	de	mera	predicació	sinó	d'acció,	perquè	intenta	fer-
ho	en	la	seva	realitat	concreta.	La	pastoral	se	pot	entendre	en	el	marc	de	les	següents	àrees:	
	

a.-	 La	 Evangelització	 o	 kerigma:	 com	a	 primera	 acció	 o	 praxi	 cristiana	 (Proclamació)	
amb	fets	i	paraules	a	tots	els	homes	i	dones,	en	particular	als	pobres,	amb	el	propòsit	de	
conversió	 a	 l'Evangeli	 i	 la	 persona	 de	 Jesucrist;	 la	 evangelització	 ha	 de	 ser	 testimoni	 i	
professió	de	fe	en	l'experiència	humana	de	l’obra	de	Jesucrist,	revelador	del	Déu	cristià.	
	
b.-	La	catequització	o	didaskalia:	com	a	segon	moment	necessari	de	la	teoria	i	pràctica	
cristiana	com	a	procés	permanent	d'aprofundiment	de	la	fe	per	part	de	la	comunitat	i	els	
seus	components,	a	través	de	l'educació	de	la	fe	per	parlar	de	Crist	avui.	
	
c.-	La	interpretació	teològica	o	krisis:	com	una	preocupació	i	ocupació	constant	és	el	pol	
crític	i	profètic	del	discerniment,	on	s’il·lumina	la	vida	a	la	llum	del	sentit	cristià	ofert	per	
Jesús.	És	la	unificació	de	la	fe	viscuda	en	l'existència.	
	
d.-	 La	 fraternitat	 viscuda	 o	 pastoral	 comunitària	 (koinonia):	 La	 missió	 de	 la	
fraternitat	viscuda	(koinonia)	és	servei	de	caritat	ad	intra.	Mostra	el	misteri	de	la	comunió	
i	 revela	 la	paternitat	de	Déu	en	 la	 fraternitat	cristiana,	on	es	creix	al	voltant	del	Mestre	
que	és	 Jesús	des	d'on	 la	 comunitat	 es	 congrega	 (amb	 les	 seves	qualitats	 i	 defectes)	per	
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formar	nous	germans,	que	afronten	 i	declaren	en	nom	de	 la	cara	de	Crist,	 l'infinit	amor	
que	d'Ell	mana.	
	
e.-	La	vida	sacramental	o	pastoral	litúrgica	(leitourgía):	La	missió	litúrgica	abasta	tot	
el	 conjunt	 de	 la	 celebració	 dels	 misteris	 de	 Crist,	 és	 celebració	 del	 culte	 cristià	 com	 a	
servei	d'esperança.	És	una	cosa	que	es	fa,	com	a	acció	simbòlica	actualitzadora	de	la	praxi	
pasqual	de	Jesús	el	Crist	des	del	seu	testimoni	de	la	mort	a	la	resurrecció.	
	
f.-	El	compromís	alliberador	o	pastoral	social	(diakonia):	És	el	servei	de	la	caritat	ad	
extra	(que	es	transforma	en	la	missió	alliberadora)	on	es	mostra	el	misteri	de	la	edificació	
del	Regne	 fora	de	 les	 fronteres	de	 l'Església,	per	una	societat	més	humana,	en	 tant	més	
lliure	i	justa:	és	la	pràctica	de	la	justícia	contra	tota	opressió	dominació	o	dependència	de	
cara	a	la	creació	d'una	nova	societat,	amb	Crist	per	a	la	nova	creació.	

	
OBJECTIUS	GENERALS	
	
En	el	curs	els	alumnes	desenvoluparan	 les	seves	habilitats	per	reflexionar	amb	criteris	bíblics,	
històrics	 i	 teològics	sobre	els	 fonaments	que	orienten	el	desenvolupament	de	 la	acció	pastoral	
dins	de	la	perspectiva	eclesial	que	els	particularitza.	
	
Investigaran	i	exposaran	temes	per	promoure	el	diàleg	sobre:	
	

a.	L'origen,	sentit	i	finalitat	de	l'acció	pastoral	profètica,	comunitària,	litúrgica	i	diaconia.	
	
b.	Els	fonaments,	orientacions	i	objectius	dels	diversos	ministeris	en	el	si	de	l'església	a	la	
què	pertany.	
	
c.	 El	 sentit	 vocacional	 de	 ser	 pastor	 en	 el	 testimoni,	 celebració,	 comunitat	 i	 missió	 a	
l'església	i	la	comunitat.	
	
d.	 Els	 principis	 que	 regeixen	 la	 comunió	 de	 l'església	 en	 base	 als	 seus	 documents	 i	 els	
desafiaments	actuals.	
	
e.	 Assajaran	 alguns	 dels	 temes	 estudiats,	 especialment	 els	 que	 té	 a	 veure	 amb	 els	 de	
l'ensenyament	i	la	litúrgia.	
	
f.	Assajaran	un	projecte	d'acció	pastoral	i	missió,	amb	especial	èmfasi	en	el	paper	pastoral	
tant	en	la	planificació,	motivació	i	capacitació	per	a	aquest	projecte.	

	
	
COMPETÈNCIES	
	
1.-	Competències	generals	específiques.	
	

Possessió	i	comprensió	dels	coneixements	del	camp	de	la	Pastoral	sentit	bíblic,	teològic	i	
històric	 incloent	 aquells	 coneixements	 procedents	 de	 l'avantguarda	del	 camp	pastoral	 i	
missioner.	
	
Capacitat	d'aplicar	els	seus	coneixements	a	l'exercici	del	seu	treball	o	vocació	d'una	forma	
professional,	i	tenir	les	competències	que	els	permetin	elaborar	i	defensar	arguments,	així	
com	resoldre	problemes	dins	del	treball	de	la	pastoral.	
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Capacitat	per	transmetre	informació,	idees,	problemes	i	solucions,	dins	de	l'àrea	Pastoral	
enmig	de	l'església	i	la	comunitat	a	què	pertany.	
	
Domini	dels	fonaments	de	la	teologia	pastoral,	que	inclou	la	història	i	teoria	del	culte,	de	
l'espiritualitat	cristiana	i	de	l'ètica.	

	
2.-	Competències	específiques	procedimentals/instrumentals.	

	
Capacitat	 per	 elaborar	 programes	 de	 formació	 continuada	 i	 d’animació	 pastoral	 amb	
rellevància	 eclesial	 i	 social,	 així	 com	 per	 planificar	 i	 realitzar	 actes	 i	 esdeveniments	
eclesials	i	públics	amb	un	alt	grau	de	comunicació	significativa.	
	
Capacitat	per	dirigir	i	avaluar	programes	de	pastoral	a	la	pròpia	església,	com	a	signe	de	la	
missió	 de	 l'església	 a	 favor	 de	 la	 societat,	 i	 com	 a	 signe	 d'una	 comprensió	 integral	 de	
l'ésser	humà.	

	
3.-	Competències	específiques	actitudinals.	
	

Cultivar	més	 la	 disponibilitat	 per	 a	 les	 persones	 que	 per	 les	 activitats,	 tenint	 cura	 dels	
ritmes	 de	 la	 pròpia	 vida	 personal	 per	 equilibrar	 l'exercici	 de	 responsabilitats	 amb	 el	
temps	d'oració,	meditació,	estudi,	oci	i	vida	familiar.	
	
Maduresa,	 equilibri	 personal	 i	 caràcter	 emprenedor	per	 impulsar	 i/o	 assumir	 tasques	 i	
responsabilitats	 de	 caràcter	 públic,	 definint-les	 i	 compartint-les	 amb	 la	 comunitat	 a	 la	
qual	serveix,	sigui	eclesial	o	pública.	
	
Alt	 sentit	 d'auto-exigència	 en	 la	 integritat	 personal	 i	 vocacional,	 alhora	 que	 mostra	
capacitat	de	treball	en	equip,	tant	per	assumir	la	direcció	com	per	a	delegar	tasques	o	la	
mateixa	direcció.	

	
	
OBJECTIU	DE	L’ASSIGNATURA	TEOLOGÍA	PASTORAL	
	
La	 Teologia	 pastoral	 necessita	 entendre	 i	 practicar-se	 com	 una	 disciplina	 teològica.	 Dit	 d'una	
altra	manera,	 la	Teologia	Pastoral	és,	abans	de	res,	Teologia.	És	reflexió	 teològica	sobre	 l'acció	
eclesial.	És	la	mateixa	Església	que	veu,	jutja	i	actua	en	la	construcció	del	Regne	de	Déu.		
	
La	 Teologia	 Pastoral	 necessita	 treballar	 per	 conscienciar	 tota	 l'Església	 de	 la	 importància	 de	
l'atenció	 a	 la	 diversitat;	 per	 fer-nos	 conscients	 de	 l'existència	 de	 diferents	 recerques	 que	
exigeixen	diferents	respostes.		
	
Es	tracta	d'escoltar	les	necessitats	dels	nostres	contemporanis,	presentant	una	pastoral	on	el	
fons	i	estil	siguin	oferta	de	diàleg,	acollida	i	recerca	de	nous	horitzons	des	d'un	sentit	evangèlic	
que	busca	els	allunyats	i	tracta	d'abocar	el	seu	missatge	en	els	bots	de	la	cultura	d'avui.	
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PROGRAMA	DE	L’ASSIGNATURA	
	
TEMA	1:	IDENTIDAD	DE	LA	TEOLOGÍA	PASTORAL	

1.1.-	Definición	de	Teología	Pastoral	
1.2.-	Finalidad	de	la	Teología	Pastoral	
1.3.-	El	método	de	la	Teología	Pastoral	

1.3.1.-	El	punto	de	partida:	Análisis	de	la	realidad	(ver)		
1.3.2.-	Confrontar	la	acción	Analizada	con	el	mensaje	de	Jesús	(juzgar)	
1.3.3.-	Proyectar	la	acción	(actuar)	

	 1.4.-	Objeto	de	la	Teología	Pastoral	
	 1.5.-	División	de	la	Teología	Pastoral	
	
TEMA	2:	HISTORIA	DE	LA	TEOLOGIA	PASTORAL	

2.1.-	La	religión	judía	
2.1.1.-	El	servicio	profético	en	el	pueblo	de	Israel	
2.1.2.-	El	culto	en	el	pueblo	de	Israel	
2.1.3.-	El	gobierno	en	el	pueblo	de	Israel	
2.1.4.-	Los	agentes	de	la	acción	religiosa	en	Israel	

2.2.-	La	acción	pastoral	a	la	luz	de	la	historia	de	la	iglesia	
2.2.1.-	La	acción	pastoral	de	la	Iglesia	primitiva	
2.2.2.-	Época	patrística	
2.2.3.-	Época	Media	(s.	VIII-IX)	
2.2.4.-	Época	de	la	Reforma	y	Trento	(s.	XVI-XVII)	
2.2.5.-	Época	del	s.	XVIII	al	XIX	
2.2.6.-	Los	movimientos	modernos	de	renovación	teológica	y	pastoral	

2.3.-	Nacimiento	de	la	Teología	Pastoral	
2.4.-	Corrientes	actuales	sobre	el	concepto	de	la	Teología	Pastoral	
2.5.-	El	Concilio	Vaticano	II:	un	concilio	pastoral.	

	
TEMA	3:	BASES	BÍBLIQUES	I	TEOLÒGIQUES	DE	LA	PRAXI	PASTORAL	

3.1.-	La	pastoral	en	la	terminología	bíblica	
3.2.-	Las	direcciones	de	la	acción	de	Jesús	
	 	 3.2.1.-	La	proclamación	del	Reino	
	 	 3.2.2.-	El	grupo	de	los	doce	
3.3.-	La	acción	de	la	primera	comunidad	cristiana	

	
TEMA	4:	LA	EVANGELIZACIÓN,	ACCIÓN	DE	LA	IGLESIA	

4.1.-	Introducción:	¿Porqué	se	habla	tanto	de	evangelización?		
4.2.-	Noción	de	evangelización	
4.3.-	Acción	evangelizadora	de	la	Iglesia	

4.3.1.-	Objetivo	y	tarea	fundamental	de	la	acción	evangelizadora	
4.4.-	Funciones	o	mediaciones	eclesiales	

4.4.1.-	Diaconía	
4.4.2.-	Koinonía	
4.4.3.-	Martyría	/	Kerigma	
4.4.4.-	Liturgia	
4.4.5.-	Signos	evangelizadores	

4.3.-	Etapas	de	la	evangelización	
4.3.1.-	Acción	misionera	
4.3.2.-	Acción	catecumenal	
4.3.3.-	Acción	pastoral	
4.3.4.-	Presencia	y	acción	en	el	mundo	

4.4.-	La	nueva	evangelización	
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TEMA	5:	LOS	AGENTES	DE	LA	ACCIÓN	PASTORAL	
	 5.1.-	Los	agentes	de	pastoral	

5.1.1.-	Los	laicos	
5.1.1.2.-	Naturaleza	del	laicado	
5.1.1.3.-	Asociaciones	y	movimientos	de	apostolado	seglar	

	 	 5.1.2.-	Los	religiosos	
	 	 	 5.1.2.1.-	Teología	de	la	vida	religiosa	

5.1.2.2.-	Misión	de	la	vida	consagrada	en	la	pastoral	de	la	Iglesia	
5.1.3.-	El	ministerio	ordenado	

5.1.3.1.-	Teología	del	ministerio	ordenado	
5.1.3.2.-	Presbíteros	de	un	presbiterio	

5.1.3.3.-	Misión	y	tareas	
	
TEMA	6:	MODELOS	DE	LA	ACCIÓN	PASTORAL	

6.1.-	Modelos	de	la	acción	pastoral	
6.2.-	¿En	que	sentido	hablamos	de	modelos?	
6.3.-	Modelos	de	acción	pastoral	

6.3.1.-	Modelo	tradicional	
6.3.2.-	Modelo	comunitario	
6.3.3.-	Modelo	evangelizador	
6.3.4.-	Modelo	liberador	

6.4.-	Modelos	actuales	de	acción	pastoral	
6.4.1.-	Modelo	tradicional,	de	cristiandad	o	de	mantenimiento	
6.4.2.-	Modelo	misionero,	evangelizador	o	de	conversión	pastoral	

	
TEMA	7:	LA	PROGRAMACIÓ	PASTORAL	

7.1.-	La	programación	pastoral	
7.2.-	Los	tres	momentos	de	la	programación	

7.2.1.-	El	análisis	crítico	de	la	situación	
7.2.2.-	Proyecto	de	la	situación	deseada	

7.3.-	La	planificación	o	programación	
7.4.-	Evaluación	de	la	programación	pastoral	

	
TEMA	8:	EL	FUTURO	DE	LA	TEOLOGÍA	PASTORAL	
	 8.1.-	Retos	de	futuro	de	la	Teología	Pastoral	

8.1.1.-	Tres	tesis	de	Eugen	Biser	
8.1.2.-	Seis	caminos	de	James	Martin		
8.1.3.-	En	conclusión	
8.1.4.-	Tres	consejos	pastorales	

	
METODOLOGIA	
	

L’assignatura	de	Teologia	Pastoral	està	estructurada	en	temes,	tal	i	com	s’ha	pogut	veure	en	el	
programa	de	l’assignatura.		

L’estudi	d’aquest	temari	es	farà	de	la	manera	següent:		

1. Presentació	del	tema	per	part	del	professor	
2. Lectura	personal	per	part	de	l’alumne	d’algunes	lectures	que	suggerirà	el	professor	

3. Diàleg	a	l’aula	a	partir	del	que	s’ha	reflexionat		
4. Treball	personal	de	l’alumne		

5. Exposició	de	l’alumne	a	classe	dels	temes	proposats	pel	professor	
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AVALUACIÓ	DE	L’ALUMNE	
	
Per	avaluar	l’assignatura	es	tindran	en	compte	tres	elements:		

1. Assistència	i	participació	activa	en	l’aula	

2. Elaboració	i	presentació	del	Portafolis:	

Estarà	estructurat	seguint	l’ordre	de	presentació	dels	temes	que	integren	el	programa	de	
l’assignatura.	S’haurà	de	realitzar	amb	els	criteris	que	marca	la	metodologia	de	l’ISUCIR.	
(presentat	 amb	 ordinador,	 amb	 bibliografia,	 amb	 índex,	 etc...)	 Cada	 tema	 exposat	 pel	
professor	haurà	d’integrar	els	següents	apartats:		

a.-	 Síntesi	 de	 la	 presentació	 feta	 pel	 professor	 a	 l’aula	 i	 comentari	 dels	
documents	que	entregarà	per	llegir.	
b.-	 Síntesi	 de	 la	 lectura	 realitzada	 per	 l’alumne	 i	 connexió	 amb	 l’experiència	 i	
l’opinió	 personal.	 Qüestions,	 idees	 i	 elements	 nous	 que	 t’ha	 aportat	 l’estudi	
d’aquest	tema	(raonant	i	explicant	el	perquè).	Interrogants	i	dubtes	que	necessito	
aclarir	i	aprofundir	en	l’estudi	d’aquest	tema	(raonant	i	explicant	el	perquè).	

3. Presentació	individual	d’una	Programació	Pastoral	per	a	la	teva	parròquia,	col·legi,	
centre,	etc.	L’alumne	tindrà	que	fer	una	exposició	de	15	minuts	a	la	classe	i	davant	tots	
els	alumnes	i	també	es	presentarà	per	escrit	al	professor.		

4. Treball	 comentari	 d’un	 llibre	 llegit	 per	 l’alumne	 o	 una	 síntesi	 d’un	 document	
oficial:	És	el	comentari	d’algun	 llibre,	document	o	pel·lícula	que	hagis	vist	o	 llegit	de	 la	
bibliografia	presentada	pel	professor	o	de	la	teva	pròpia.	

5. L’autoavaluació	 de	 l’alumne.	 Comprèn	 els	 següents	 aspectes:	 assistència,	 dedicació,	
exposició,	participació	i	nota	final	

6. Col·loqui	personal	amb	el	professor	(setmana	d’exàmens)	El	professor	farà	la	següent	
pregunta:	Fes	una	reflexió	personal	resumida	en	un	decàleg:	10	claus	que	has	aprés	i	que	
te	pareixen	importants	de	la	Teologia	Pastoral.	
	

BIBLIOGRAFIA	
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