INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
Institut Superior de Ciències Religioses
de Barcelona (ISCREB)
Horari de secretaria:
Són molts els posicionaments
ideològics sobre el com i el què
de la vocació de la persona i
de la parella humana sobre la
sexualitat i l’amor. Molts estan
desconcertats davant de les
noves propostes i no saben on
trobar l’adequada orientació.

De dilluns a divendres de 17.00 a 21.00 h
C. Diputació, 231. 08007 Barcelona
Tel. 93 454 19 63
secretaria@iscreb.org
www.iscreb.org
@iscreb

El curs vol oferir uns fonaments
sòlids i crítics que ajudin a situar
els temes avui tan controvertits
de l’antropologia, la sexualitat
i l’amor, així com presentar
adequadament els seus
continguts des de la perspectiva
cristiana.

/iscreb

CURS

Sobre l’amor,
la sexualitat
de la persona
i de la parella
humana

Està obert a tothom interessat a
obtenir una bona formació sobre
aquests temes. Especialment
està dirigit als educadors dels
joves i als acollidors pastorals de
parelles que es preparen per al
matrimoni.
ORGANITZA:
Consta de cinc blocs que tracten
els fonaments de la persona en
relació al desenvolupament de la
vocació a l’amor des de diverses
perspectives.
Arquebisbat de Barcelona
Delegació Diocesana
de Pastoral Familiar

A la llum de
l’Amoris Laetitia

Arquebisbat de Barcelona
Delegació Diocesana
de Pastoral Familiar

Blocs i
temàtica
III

I

BLOC APROXIMACIÓ CIENTÍFICA
I FENOMENOLÒGICA A LA
SEXUALITAT HUMANA

BLOC ANTROPOLÒGIC
Llic. Ramon Ollé, llicenciat en teologia,
filosofia, litúrgia
1.
2.
3.
4.

IV

Llic. Marga Bofarull, professora de moral
sexual a la Facultat de Teologia de Catalunya

Panoràmica sobre el sexe
Antropologia sexual del matrimoni
L’expressió de l’amor
Formes de sexualitat i aparició de noves realitats
familiars

1. Consideracions generals entorn a la sexualitat
humana
2. El cos humà. Biologia i simbolisme del cos

BLOC PASTORAL
Dr. Gaspar Mora, professor de moral de la
Facultat de Teologia de Catalunya i a l’ISCREB
1. La teologia pastoral i anàlisi del nostre món
2. La pastoral eclesial en l’àmbit de la sexualitat i el
matrimoni
3. Tracte pastoral de les parelles en situació
complexa

3. Dimensions de la sexualitat humana

II

4. Corporeïtat
5. Algunes qüestions particulars

BLOC BÍBLIC

6. Sexualitat i celibat

Dra. Claustre Solé, professora de Bíblia a la
Facultat de Teologia de Catalunya i a l’ISCREB

V

BLOC TEOLÒGIC I SAGRAMENTAL
Dr. Manel Claret, professor de moral de la
Facultat de Teologia de Catalunya

1. La parella en els relats de creació

1. La fe cristiana: aspectes essencials

2. El paradigma matrimonial en la literatura profètica
i sapiencial

2. El sagrament del matrimoni: sentit i valor.
Evolució de la doctrina sobre el matrimoni

3. La relació de parella en el Nou Testament

3. L’exhortació “Amoris Laetitia!” Les noves
respostes pastorals. L’espiritualitat conjugal

4. Conclusions

CALENDARI:
del 10 de febrer al 26 de maig de 2017

LLOC:
A l’Iscreb

HORARI:
divendres 18.30-21.00 h

INSCRIPCIONS:
del 23 de gener al 10 de febrer de 2017

PREU:
90 €

VALOR:
5 ECTS

