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La teología feminista en la historia ha estat enviat per arifuho el dia Dll, 15/07/2013 - 22:54

La teologia feminista és una teologia crítica. Ben lluny de la teologia com la imaginem. Posa de manifest les grans escriptores, i teòlogues, que ha
tingut la humanitat, així com els grans problemes que van tenir per poder desenvolupar la seva tasca.

És un llibre colpidor però didàctic. Amb grans dosis de realitat i crueldat.

 

 

M'ha encantat!!!!!!!!!! Molt interessant en les dades que aporta, les escriptores que hi surten, i les realitat que van haver de viure i patir.

Una nova manera d'enfocar la teologia. Sense voler desacreditar al gènere masculí, es limita a posar de manifest l'existència de les grans pensadores,
filòsofes i teòlogues feministes de la història. I alguns teòlegs feministes varons també. M'ha agradat molt descobrir el capítol de la caça de bruixes. Jo
sempre havia pensat que a l'Edat Mitjana havia estat l'esport nacional en aquest país, i resulta que no. Que va ser a l'època moderna, i als països més
intel·lectualitzats, com França, Alemanya, Holanda... 

Resta trobar la resposta final al perquè del problema de les dones, tant si s'enfoca des de la bessant masculina (amb un genitiu subjectiu en el que les
dones són un problema) com si s'enfoca des de la bessant femenina (amb un genitiu objectiu en el que les dones tenen un problema), tal i com s'hi
refereix la pròpia autora.
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Si no estàs regsitrat al web, no pots accedir a tots els continguts, ni deixar-hi comentaris. Registra't en 20 segons o utilitza el teu perfil de Facebook
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Proposa un nou llibre

En aquest apartat podeu incloure recomanacions, ressenyes o comentaris dels llibres que heu llegit i puntuar-los. També hi podeu llegir les
recomanacions dels altres lectors i puntuar-les. Si un llibre ja existeix, us hi adreçarem automàticament per a què en feu la vostra valoració.

Afegeix un llibre (200 punts)Afegeix un llibre (200 punts)

Vota els llibres i guanya punts!

Pots votar els llibres fent clic a les estrelles. Cada vot que emetis et donarà 5 punts.

El rànquing de Llibresperllegir.cat el fan els usuaris, gràcies per col·laborar-hi!
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Digue'ns per a qui és, què li agrada, quina edat té o qualsevol dada que ens pugui ajudar, i rebràs un correu amb un llistat personalitzat que t'ajudarà
a encertar-la!
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