
Curs organitzat en col·laboració entre la
Família Franciscana de Catalunya i la Facultat

de Teologia de Catalunya (AUSP)

Reconegut per la FTC com a crèdits optatius
de primer cicle (3 ECTS)

Dies de classe:
Dimarts, del 17 de setembre de 2019

al 14 de gener de 2020,
de 19:00h. a 21:00h.

Taxes de matriculació:
170 € (drets d’examen inclosos)

150 € (alumnes oients)

Lloc on s’impartirà el curs:
Facultat de Teologia de Catalunya

(Diputació, 231, Barcelona)

Matriculació:
On line: del 8 de juliol al 13 de setembre

http://areareservada.teologia-catalunya.cat
Secretaria d’Estudis: del 2 al 13 de setembre

Horari: d’11:00h. a 13:00h.
(d illuns a d ivendres)

i de 17:00h. a 19:00h. (d illuns a d ijous)

Mail: docencia@edusantpacia.cat
Secretaria FTC: Diputació, 231. Barcelona

Tel.: 93 453 49 25

Curs obert a tothom

CURS D’ESTUDIS
FRANCISCANS

Introducció a
l’espiritualitat

franciscana

2019 - 2020

Facultat de Teologia de Catalunya



Pretenem atansar-nos a l’experiència espiritual de Francesc d’Assís
a través dels seus escrits i biografies, contextualitzats en la seva època,

així com mostrar la influència del moviment franciscà
en la Teologia i la Cultura cristianes

Programa:

1. Context històric (s.XIII)

2. Les Fonts Franciscanes
- Biografies. La qüestió franciscana
- Els escrits de sant Francesc

3. La vida de sant Francesc (1181-1226)
- Seduït per Déu. Etapes de la seva

conversió (1204-1206)
- Recerca de la pròpia identitat (1206-1210)
- Consolidació del carisma (1210-1220)
- Època de profunditat (1220-1226)

4. Clara d’Assís (1194-1256)

5. Les Fonts de la seva experiència de Déu
- La Litúrgia, la Bíblia, els leprosos, els

germans, la malaltia, l’oració solitària, la
Creació...

6. Aspectes de la seva experiència de Déu
(Minoritat - Fraternitat)
- Fascinació per Jesucrist (Benaurances)
- El pobre és Crist (Amargor - Dolcesa)
- Discerniment espiritual. Veritable Pobresa,

Obediència, Alegria, Pau
- La Vida Fraterna. Déu parla a través dels

germans. L’amor als enemics
- Minoritat-Servei. Relació materno-fraterna
- Desapropiació-Pobresa (Retornar els dons)
- Sentit de l’humor-Alegria

7. La maduresa mística
- Alverna. Configuració amb el Crist

Crucificat-Ressuscitat
- Càntic del germà Sol. Poesia Crucificada
- La mort. «Nu sobre la terra nua»

8. Inicis de la Teologia Franciscana
- Sant Antoni de Pàdua
- Sant Bonaventura
- Ramon Llull

Professors:

Fra Josep Manuel Vallejo i Fra Jacint Duran


