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Descripció/Justificació  
 
La mort és el fet més universal de l’ésser humà. Preguntar-se sobre el més enllà (això és 
l’escatologia) és un deure de qualsevol persona i una opció necessària per a donar sentit i 
esperança a la vida. 
 
L’assignatura pretén presentar a l’alumne els principals continguts de l’escatologia cristiana, 
això és, la presència de Déu en la història i la promesa de futur més enllà de la mort. 
L’assignatura, per tant, recull les principals qüestions de la humanitat sobre el més enllà. 
En una societat unes vegades tancada en la immanència, altres oberta a una transcendència 
desencarnada, Jesucrist suposa una novetat radical. Efectivament, la revelació cristiana que té 
com a l’element clau la vida, mort i resurrecció de Crist suposa una novedosa relació entre 
present i futur, entre immanència i transcendència, que capta el moment present com a llavor 
de resurrecció. La perspectiva personalista, tot recollint grans aportacions de l’antropologia, 
permet una renovada presentació d’aquelles realitats futures que omplen de contingut 
l’esperança cristiana. 
 

 

Requisits i orientacions prèvies 
 
És aconsellable tenir unes nocions bàsiques de Teologia, especialment de la Paraula de Déu. 
 

 

Objectius 

Específics 
 

- Conèixer les diferents concepcions del temps i les mirades escatològiques que se’n 
deriven i desvetllar la capacitat d’anàlisi crític (utopies intra-històriques, escatologies 
judeo-cristianes, escatologies reencarnacionistes...). 

- Descobrir la progressiva revelació de l’escatologia a l’Antic Testament 
- Aprofundir en la novetat de l’escatologia del Nou Testament 
- Adquirir els continguts essencials de l’escatologia cristiana 
- Conèixer la teologia cristiana de la mort i el més enllà de la mort 
- Conèixer la participació del cosmos en l’escatologia 
- Aprofundir en el dinamisme de l’esperança cristiana 

 

 

Competències 

Competències transversals (genèriques) 

 

- capacitat d’anàlisi de textos de diferents moments històrics; 

- capacitat d’anàlisi i reflexió sobre la realitat; 

- capacitat comparativa i crítica; 

- capacitat de síntesi i d’interrelació de realitats.  

 

 

 



Competències específiques 

 
- coneixement de les diferents concepcions de l’escatologia 
- coneixement dels continguts escatològics de l’Antic i del Nou Testament 
- coneixement dels continguts de la fe cristiana sobre el més enllà 
- elaboració d’una síntesi harmònica i positiva dels continguts de la fe cristiana sobre 

l’escatologia 
- incidència del més enllà en la vida quotidiana del creient 

 

 

Continguts 

 
INTRODUCCIÓ 
1. Noció d’escatologia cristiana 
2. Diverses visions de la història i la seva consumació 
3. Breu panorama històric de l’escatologia cristiana 
  
I. L’ESCATOLOGIA A L’ANTIC TESTAMENT 
1. Origen i desenvolupament de l’escatologia a l’Antic Testament 
2. Vida, mort i resurrecció en l’Antic Testament 
 
II. L’ESCATOLOGIA AL NOU TESTAMENT 
1. Presència del Regne en Jesús de Natzaret 
2. Futur del regne en Crist el Senyor 
3. Present- futur, una escatologia bipolar 
4. Sobre l’espera pròxima de la Parusia  
5. Escatologia de Pau i de Joan 
 
III. LA PARUSIA 
1. Dades del Nou Testament 
2. La parusia en la tradició eclesial 
3. Teologia de la parusia 
4. El judici 

IV. LA RESURRECCIÓ DELS MORTS 

1. La resurrecció en el Nou Testament 
2. Doctrina dels pares i dels símbols de fe 
3. Reflexions teològiques 
4. Qüestions complementàries 
 
V. LA NOVA CREACIÓ 
1. Nova creació a l’Escriptura 
2. La doctrina del Concili Vaticà II 
3. Problemàtica Teològica 
4. Compromís històric i esperança escatològica 
 
VI. LA VIDA ETERNA 
1. L’Escriptura  
2. La Tradició Eclesial 
3. La Teologia 
 
VII. LA MORT ETERNA 
1. La Doctrina bíblica 
2. La Tradició i la fe de l’Església 
3. Reflexions teològiques 
 
VIII. LA MORT 

1. Mort i escatologia a la Bíblia 
2. Història de la Doctrina 



3. Reflexions teològiques 
 
IX. LA PURIFICACIÓ ULTRATERRENAL 
 

1. L’Escriptura 
2. Història del Dogma 
3. Reflexions teològiques 

 
Annex. L’ESCTOLOGIA DEL CONCILI VATICÀ II 
 

1. Doctrina escatològica de la Lumen Gentium 
2. Doctrina escatològica de la Gaudium et Spes 

 

 

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge 
 
Classe del professor 
Lectura de textos significatius 

 

 

Avaluació 
Criteris d’avaluació 
 
Petit treball dels temes i examen de l’assignatura 
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