ARQUEBISBAT DE BARCELONA
ITINERARI DE FORMACIÓ DE LAICS

TEMA 1. L’ESCRITURA, PARAULA DE DÉU (18 h)
1.1 L’Escriptura, Paraula de Déu en paraules d’homes
Objectius
1. Comprendre i saber interpretar els textos bíblics, en el marc d’un temps i una història,
mitjançant un mètode de lectura crítica en la tradició viva de l’Església.
2. Reconèixer la Bíblia com a lloc privilegiat de la Revelació del misteri de Déu i del
seu amor destinat als homes i dones de tots els temps.
Continguts
1. Sentit i valor dels textos bíblics. Paraula de Déu en paraules d’homes. Inspiració
inerrància.
2. Els escrits de l’Antic Testament en la història d’Israel i en la història de la Salvació.
3. Categories principals dels llibres de l’Antic Testament i el seu valor.
4. Categories principals dels llibres del Nou Testament i el seu valor.
5. El Nou Testament com a acompliment de les Escriptures.
6. El Nou Testament: expressió de la fe de les primeres comunitats cristianes.
7. Aproximació a un llibre del Nou Testament i el seu context.
1.2 L’Escriptura, Paraula de Déu... per a nosaltres!
Objectius
1. Posar en pràctica diversos mètodes per a la lectura de la Paraula de Déu.
2. Experimentar com la Paraula de Déu interpel·la la pròpia vida i com també, a partir
de la pròpia experiència vital, podem interpretar la Paraula de Déu.
Continguts
1. Mètodes per al treball personal i en grup amb la Paraula de Déu: lectio divina, estudi
d’Evangeli, diàleg contemplatiu...
2. El valor de la Paraula de Déu en la vida de l’Església: litúrgia, catequesi,
celebracions...
3. Diàleg entre Paraula de Déu i món d’avui.

Sessions i contingut (curs 2022/23)
1 Sessió – presencial (13 d’octubre 2022)
1. La Bíblia, paraula de Déu
2. Inspiració, veritat i cànon bíblic
Lectura personal de l’Exhortació apostòlica VERBUM DOMINI sobre l’Escriptura en
la vida de l’Església: nn. 6-21, 52-59, i 64-71.
2 Sessió – trobada de grup (setmana 17-22 d’octubre)
— ¿Què he après de nou, de la lectura de la VD?
— ¿Què és el que no he entès o m’ha sobtat?
— ¿Quins suggeriments hi veig per a la meva parròquia?
3 Sessió – presencial (27 d’octubre)
Posada en comú: preguntes i dificultats de la lectura de la VD.
Comentari de DV 11.
4 Sessió – presencial (3 de novembre)
3. Hermenèutica. Els sentits de l’Escriptura.
4. La Bíblia en la litúrgia (Missa i Litúrgia de les Hores), la catequesi, la lectio divina
(lectura orant de la Bíblia).
Lectura personal de l’Exhortació apostòlica VERBUM DOMINI sobre l’Escriptura en
la vida de l’Església: nn. 29-49 i 72-89.
— Preparar l’anàlisi narrativa de Jn 9 (segons pautes)
5 Sessió – trobada de grup (setmana 7-12 de novembre)
— ¿Què he après de nou, de la lectura de la VD?
— ¿Què és el que no he entès o m’ha sobtat?
— ¿Quins suggeriments hi veig per a la meva parròquia?
6 Sessió – presencial (17 de novembre)
Dificultats en l’anàlisi narrativa de Jn 9.
Comentari de DV 12.

