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OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA

Amb l’expressió “acompanyament a la malaltia” volem abastar el servei sanitari amb totes les
activitats que es donen en el mon del patiment, i de la salut que han de tenir per objectiu no
solament l’assistència física i pastoral dels malalts sinó també la promoció de la salut de
l’home en totes les seves dimensions. Totes aquestes activitats han de prendre cos en la
reflexió pròpia de la teologia pastoral en la mesura en que son viscudes pel cristià como a
mode de participar en la acció evangelitzadora de l’església. El nostra programa intenta
abastar unes reflexions serenes que vertebrin una veritable antropologia mèdica que incloguin
de forma especial la consideració del cos; una posterior il∙luminació del malalt i la malaltia des
de la Paraula de Déu i la teologia; i finalment escatí una autèntica teologia pastoral que
conformi la espiritualitat del servei sanitari. La finalitat d’aquest aprofundiment en la vida de
l’Esperit per part d’aquell que serveix al malalt és una aportació valida per una comprensió de
la espiritualitat apostòlica. No es tracta solament d’evitar la dissociació entre fe i vida sinó
també i sobre tot de conferir la deguda dignitat al gestos de servei realitzats en el mon sanitari,
gestos que realçats en unes determinades actituds espirituals son una autentica expressió de
caritat i un lloc privilegiat d’experiència de Déu.

TEMARI

1. ANTROPOLOGIA MEDICA
1.1 La Medicina actual des de l’antropologia
1.2 Medicina antropològica
1.3 Antropologia medica personalista
2. ANTROPOLOGIA EN EL MON DE LA SALUT
2.1 La antropologia en la teologia contemporània
2.2 Elements centrals d’antropologia teològica
2.3 Trets fonamentals de l’home en la perspectiva de la pastoral de la salut
2.4 Relació entre llibertat absoluta i finita
3. LA CORPOREÏTAT DE LA PERSONA DES DE LA ÈTICA SANITARIA
3.1 Intervencions del Magisteri
3.2 La corporeïtat des de la filosofia
4. AMBIGÜITAT DEL COS; ESPIRITUALITAT DEL COS; EL LLENGUATGE DEL COS
5. LA CORPOREÏTAT DES DE LA TEOLOGIA PASTORAL
5.1 Unitat del ésser humà
5.2 El cos sota el signe de la creació
5.3 El cos sota el signe de la redempció
5.4 La corporeïtat del batejat, temple de l’Esperit
6. EL MALAT DES DE L’ANTROPOLOGIA

6.1 L’ull clínic
6.2 El paper del diàleg
6.3 L’experiència del dolor
7. EL MALALT DES DE LA TEOLOGIA
7.1 Els malalts en la Bíblia
7.2 Jesús i els malalts
7.3 Els malalts en l’Església
7.4 El malalt terminal
8. LA BIBLIA I EL MON DE LA SALUT
8.1 La salut i la malaltia en la Bíblia
8.2 L’evangeli de la caritat
8.3 Jesús revela que Déu es caritat
8.4 L’esperit converteix les persones en subjectes d’amor
8.5 Dignitat de les persones malaltes i del servei sanitari
9. ESPIRITUALITAT DEL MALALT
9.1 Sentit cristià de la malaltia
9.2 Dimensions de la malaltia
9.3 Actituds espirituals del malalt
9.4 La espiritualitat del servei sanitari
9.5 La evangelització en el mon de la salut
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