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Unidade curricular O Espírito, Jesus e nós: horizontes teológico-espirituais 
Docente responsável  Alexandre Freire Duarte 
Outros docentes   
 
Objetivos de aprendizagem  
 
 

No final das aulas os alunos que tiverem terminado o curso serão capazes de: 
a) compreender os fundamentos para a afirmação da divindade pessoal do Espírito Santo 
b) conhecer o evoluir histórico da compreensão teológico-espiritual acerca do Espírito Santo 
c) compreender, e discorrer sobre, o papel do Espírito Santo na vida de Jesus (cristologia pneumatológica) 
d) compreender, e discorrer sobre, o papel de Cristo como dador do Espírito (pneumatologia cristológica) 
e) compreender, e discorrer sobre, o papel do Espírito Santo na vida crente 
 

 
Conteúdos programáticos  

  
1) A identidade pessoal e divina do Espírito Santo; 
2) História da compreensão acerca do Espírito Santo;  
3) O Espírito Santo na vida de Jesus; 
4) Jesus, dador do Espírito Santo; 
5) O Espírito Santo na vida do crente como dador de Jesus 
6) Apresentações dos discentes 
 
Tudo isto pretende ser comunicado tendo em consideração o que será comunicado das disciplinas de História da 

Igreja, Deus na Tradição Bíblica e Cristã, Jesus Cristo: História e Teologia e Igreja: Identidade e Missão 
 

 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular  

 
Para se lograr atingir o objectivo: 
- a), abordar-se-á o conteúdo 1) 
- b), estudar-se-á o assunto 2) 
- c), trabalhar-se-á os temas 3) e 6) 
- d), tratar-se-á dos conteúdos 4) e 6) 
- e), serão tratados os conteúdos 1), 2), 3), 4), 5) e 6) 
 

 



  
 
 
 
         Ano letivo 2019/2020 
                Ficha da unidade Curricular 

 
Universidade Católica Portuguesa                                                                                                                                                                                         e‐mail : dirft@porto.ucp.pt 
Rua Diogo Botelho, 1327 – 4169 – 005 Porto                                                                                                                                                                                                226 196 271 

 
Metodologias de ensino (avaliação incluída)  

 
Ao longo desta unidade curricular seguir-se-á, numa primeira fase, um método expositivo magistral articulado com 

um diálogo crítico com os discentes de modo a que eles, dando-se conta das suas dificuldades, possam aprender a 
solucioná-las em primeiro lugar com o auxílio do docente e, depois, sozinhos. No final do curso os discentes farão uma 
apresentação oral que será motivo de observações e considerações por parte do docente, para que aqueles corrijam e 
evoluam.  
 

A avaliação dividir-se-á em três parâmetros: 
a) interesse, participação e capacidade crítica [30%] 
b) apresentação oral relacionada com um texto referente a 2) [20%] 
c) trabalho escrito de investigação que articule, detalhadamente, o comunicado em 1), 2), 3), 4) e 5) com o 

desenvolvimento do referido na alínea anterior [50%] 
 

 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular  

 
Toda a metodologia de ensino visa a apreensão, por parte dos discentes, dos conhecimentos fundamentais para um 

cabal conhecimento do Espirito Santo, na sua articulação com Jesus Cristo e a vida crente: as aulas magistrais 
dialogadas comunicarão os conhecimentos teóricos essenciais e estes, depois, deverão ser articulados, por parte dos 
alunos, nas suas apresentações referentes à espiritualidade de um texto ilustrativo do abordado em 2) 
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