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Descripció/Justificació
La Moral de l’amor i de la sexualitat és la part de la teologia moral que tracta la dimensió sexual
de la persona humana. Aquest curs s’enfocarà amb una part metològica, una part teològica i
filosòfica (alguns punts del Magisteri Eclesiàstic, d’antropologia bíblica i de filosofia i teologia
sistemàtica), una part psicològica i l’observació d’alguns problemes especials de la moral
sexual.

Requisits i orientacions prèvies
Seria recomanable haver cursat l’assignatura de Teologia Moral Fonamental.

Objectius
Específics
-Una visió cristiana i positiva de la sexualitat humana, una explicació de les raons de fons
(bíbliques, filosòfiques, antropològiques i psicològiques) dels posicionaments del Magisteri
durant el segle XX.

Competències
Competències transversals (genèriques)
- Capacitat de raonar segons els principis de la Teologia Moral.
- Capacitat d’utilitzar aquest principis en casos concrets.
Competències específiques
-Fonaments de la moral sexual cristiana.
-Alguns problemes particulars.

Continguts
1.- Les condicions fonamentals per a l’ús de la raó en la teologia moral. Raonament moral i
conflictivitat de la vida. L’autotrascendència i les tres conversions. El problema de la dial·lèctica.
2.- Els béns de la sexualitat humana.
3.- Principis generals. El bé integral de la persona humana. Diversos modes de concebre
aquest bé integral. Les diferències d’horitzons. El principi més general aplicat a la moral sexual.
4.- Algunes línies d’antropologia bíblica. L’estructura apriorística, la fidelitat, el cos, el significat
encarnat.

5.- Anàlisi psicològic. La definició dels desigs i els tres nivells de la vida psíquica. L’amor. La
solució a les dificultats.
6.- Vers una teologia sistemàtica. La finalitat absoluta, horitzontal i vertical.
7.- Alguns punts de psicologia. Com a ciència no és normativa. El simbolisme i les motivacions
subconscients. Sexe, angoixa i escrúpols. La formació del subconscient. La insatisfacció dels
desitjos subconscients inmadurs. La importància del subconscient en la teologia moral.
8.- El simbolisme de la sexualitat. L’acte sexualitat. El plaer. El significats simbòlics negatius de
l’acte sexual.
9.- El regulament dels naixements i la vida sexual matrimonial. La qüestió del preservatiu.
10.- L’homosexualitat.
11.- La pederàstia, efebofilia i altres abusos.
12.- Les relacions prematrimonials i extramatrimonials.
13.- La masturbació.
14.- ‘Non datur parvitas materia’, la qüestió de l’absència de matèria lleu en els pecats sexuals.
15.- La Llei de la gradualitat.

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge
Classes magistrals amb la participació de l’alumnat.

Avaluació
Criteris d’avaluació
Examen parcial (opcional) i examen final.
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