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

No final da unidade curricular os alunos que a completarem deverão ser capazes de:  
- dominar os conceitos de Penitência e Reconciliação; de Santa Unção; Ordem e Matrimónio.  
- devem apresentar e refletir os sacramentos não de uma forma isolada, mas vistos como uma unidade reveladora e 
progressiva, segundo a dinâmica da “historia salutis”. 
- devem identificar e conhecer a problemática histórica e refletir criticamente sobre os diversos temas e etapas da 
teologia de cada sacramento em particular.  
- por fim, devem identificar as fontes de pesquisa para projetos de investigação.  
 
Learning outcomes of the curricular unit  

At the end of the course the students to complete should be able to: 
- Master the concepts of Penance and Reconciliation; of Holy Unction; Orders and Matrimony. 
- Should present and reflect the sacraments not in isolation but seen as a revealing and progressive unit, according to the 
dynamics of "salutis history". 
- Must identify and know the historical problems and critically reflect on the various issues and stages of the theology of 
each particular sacrament. 
- Finally, the research should identify sources for research projects. 
 

Conteúdos programáticos 

Sacramentos da Cura  
Penitência:  
- situação atual da teologia do sacramento da Penitência;  
- fundamentação bíblica;  
- evolução histórica da teologia e celebração;  
- sistematização teológica.  
 
Sacramento da Unção dos enfermos 
- fundamentação bíblica;  
- evolução histórica da teologia e da celebração;  
- sistematização teológica.  
 
Sacramentos do Serviço 
Ordem:  
- fundamentação bíblica;  
- evolução histórica da teologia e celebração;  
- os ministérios na vida da Igreja: ministério ordenado e ministérios laicais;  
- sistematização teológica.  
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Matrimónio:  
- situação atual do sacramento do Matrimónio;  
- fundamentação bíblica;  
- evolução histórica da teologia e da celebração;  
- sistematização teológica.  
 

Syllabus 

 
Sacraments of Penance 
Penance: 
- Current situation of the theology of the sacrament of Penance; 
- Biblical foundation; 
- Historical development of theology and celebration; 
- Theological systematization. 
 
Sacrament of Anointing of the Sick 
- Biblical foundation; 
- Historical development of theology and celebration; 
- Theological systematization. 
 
Sacraments of Service 
Order: 
- Biblical foundation; 
- Historical development of theology and celebration; 
- The ministries in the Church's life: the ordained ministry and lay ministries; 
- Theological systematization. 
 
Marriage: 
- Current situation of the sacrament of marriage; 
- Biblical foundation; 
- Historical development of theology and celebration; 
- Theological systematization. 
 
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 dos principais conteúdos doutrinais e teológicos sobre cada sacramento em geral e em particular.  
 

Demonstration of syllabus coherence with the curricular unit’s objectives

These contents correspond to the expectations or needs presented by students. Allows them to have an overview of the 
main doctrinal and theological content of each sacrament in general and in particular. 
 
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 artigos e da bibliografia.   
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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 exame final e por duas recensões escritas.   
 

Teaching methodogies (including evalution)  

Classes take place following the exhibition model, providing reflection and classroom debate. It seeks to encourage the study 
personal deepening by indicating reading of proposed articles and literature. 
Therefore, the evaluation is done continuously, that is, taking into account the presence and participation in class. 
In addition, students are evaluated by final exam and two written book reviews. 
 
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 leraning outcomes 

The teaching methods correspond to the formulated goals and assimilation of the syllabus. 
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