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Unidade curricular Área de Teologia Sistemática  

A “Glória” de Hans Urs von Balthasar em meios expressivos estético-mundanos: forma e 

estilo. 

 

Docente responsável  José Nélio da Silva Gouveia 

Outros docentes  ------ 

 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 

 
Introdução à vida e obra de Hans Urs von Balthasar: metodologia e percurso teológico.  
Adquisição e compreensão dos principais temas e conceitos teológicos da sua abordagem teológica.  
Identificar e valorizar o seu contributo para a teologia contemporânea.  
 
Learning outcomes of the curricular unit  

 

Introduction to the life and work of Hans Urs von Balthasar: methodology and theological overview. 

Learning and understanding the main theological themes and concepts of his theological approach.  

Identify and value his contribution to the contemporary theology.  

 

 

Conteúdos programáticos 

 
- Introdução ao Seminário Temático 
- Biografia, percurso teológico e escritos de Hans Urs von Balthasar. 
- Uma teologia estético-fenomenológica 
- A primeira parte da trilogia: a “Glória” 
- A percepção da “Forma” 
- Estilos eclesiásticos (Ireneu, Agostinho, Dionísio, Anselmo, Boaventura)  
- Estilos laicais (Dante Juan de la Cruz, Pascal, Hamann, Solov’ëv, Hopkins, Péguy) 
- Conclusão 
 

Syllabus 

 
 
- Introduction to the Thematic Seminar 
- Biography, theological journey and writings of Hans Urs von Balthasar 
- An aesthetic-phenomenological theology 
- The first part of the trilogy: the “Glory” 
- The perception of the “Form” 
- Clerical Styles (Irenaeus, Augustine; Dionysus, Anselm, Bonaventure) 
- Lay Styles (Dante, Juan de la Cruz, Pascal, Hamann, Solov’ëv, Hopkins, Péguy) 
- Conlusion 
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Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

 
Os conteúdos referidos correspondem às expectativas e às necessidades apresentadas pelos alunos.  
Permite-lhes ter uma visão geral do autor e dos seus principais conteúdos doutrinais e teológicos.     
 

Demonstration of syllabus coherence with the curricular unit’s objectives  

 
These contents correspond to the expectations or needs presented by the students. 
It allows them to have an overview of the author and his main doctrinal and theological contents. 
 
 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

 
As aulas decorrem seguindo o modelo expositivo, proporcionando a reflexão e o debate em aula. Procura-se incentivar o 
estudo e o aprofundamento pessoal, através da indicação de propostas de leitura de artigos e da bibliografia.  
Em cada aula é indicada a bibliografia a ser estudada.  
Cada aluno faz um relatório de leitura, que partilha em aula, e faz a apresentação do tema concreto que está a estudar e 
que será o tema do seu trabalho final.    
Assim sendo, a avaliação é feita de forma contínua, isto é, tendo em conta a presença e a participação na aula.   
Além disso, os alunos são avaliados pelo trabalho final.   
 

Teaching methodogies (including evalution)  

 

Classes follow the expository model, providing reflection and debate in class.  
The aim is to encourage study and personal deepening, though the reading proposals indicated in articles and in the 
bibliography.  
In each class is indicated the bibliography to be studied.  
Each student makes a reading report, that shares in class, and gives a presentation of the concrete subject he is studying, 
that will be the subject of his final work.  
Therefore, the evaluation is done continuously, considering the presence and participation in class.  
In addition, the students are evaluated by the final work.  
 
 

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

 
As metodologias de ensino correspondem aos objetivos formulados e a assimilação dos conteúdos programáticos.   
 

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
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The teaching methods correspond to the formulated goals and assimilation of the syllabus. 

 

 

Bibliografia de consulta (existência obrigatória) 
Bibliography (Mandatory resources): 
 

 

BALTHASAR, Hans Urs von, Gloria. Una estética teológica, vol 1: La percepcion de la forma (Madrid: 

Ediciones Encuentro 1985). 

 

_________________________, Gloria. Una estética teológica, vol 2: Estilos eclesiásticos (Madrid: Ediciones 

Encuentro 1986).  

 

_________________________, Gloria. Una estética teológica, vol 3: Estilos laicales (Madrid: Ediciones 

Encuentro 1986). 

 

_________________________, Estados de vida del cristiano (Madrid: Encontro 1994)  

 

FISICHELLA, Rino (a cura di) Storia della Teologia 3 (Roma/Bologna: Edizioni Dehoniane 1996) 

 

_________________ “Rileggendo Hans Urs von Baltasar”, in Gregorianum 71/1 (1990) pp. 511-546. 

 

MONDIN, Battista, Storia della teologia, vol. 4: Epoca contemporanea (Bologna: Studio Domenicano 1997). 

 

 

 
 
 


