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Descripció/Justificació 

El primer any del Batxillerat a Litúrgia pretén iniciar l'alumne en el procés de recerca 

científica, a partir de l'hermenèutica bíblica i litúrgica dels textos pregats i proclamats 

dins de la celebració, considerant la litúrgia com a lloc privilegiat on la Paraula pren 

vida i fa present l'esdeveniment salvífic que es manifesta en l'acció sacramental, sota la 

raó formal de Paraula encarnada al programa celebratiu-ritual.  

Només l'autor de la Carta als Hebreus aplica a Crist el títol de sacerdot o gran sacerdot. 

S'aprofundirà sobre aquest terme, primer tenint en compte les condicions litúrgiques i 

teològiques del culte israelita, i després estudiant com és tractat a la Carta als Hebreus. 

Amb tot això es pretén descobrir com interpretar aquest títol en relació amb Jesús. 

 
Requisits i orientacions prèvies 

Lectura contínua de la Carta als Hebreus 

 
Objectius 

Generals:  
Comprensió de la carta als Hebreus des de la vessant litúrgica 
 

Específics:  

Atenció detallada als termes sacerdot i gran sacerdot, i les ambientacions del culte 
terrenal i celestial de l’escrit 

 
 

 
Competències 

Competències transversals: 

Elaborar un discurs litúrgic cristià dialogant amb la tradició cultual jueva 

 



Competències específiques: 

Fonamentar bíblicament la lectura sacrificial de la mort de Jesús 

 
Continguts 

1. Introducció a la Carta als Hebreus 

2. El terme sacerdot a Hebreus 

3. El terme gran sacerdot a Hebreus 

4. El culte terrenal a Hebreus 

5. El culte celestial a Hebreus 

 
Metodologia d’ensenyament-aprenentatge 

1. Personal: recerca dels termes sacerdot, gran sacerdot i culte a Hebreus 

2. A classe: posada en comú del treball realitzat amb debat i conclusions 

 
Avaluació 

Criteris d’avaluació:  

 

1. Participació activa de l’alumne en les sessions a partir de la recerca realitzada 

personalment. 

2. Presentació escrita d’un discurs litúrgic sobre Hebreus fonamentat bíblicament 
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