
  
 
 
 
         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 

 
Unidade curricular Grego Bíblico 
Docente responsável  José Carlos Silva Carvalho 
Outros docentes   
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 

No final da unidade curricular, os alunos que a completarem serão capazes de: 
1 Dominar os conceitos fundamentais da teologia do NT 
2 Escrever em grego algumas das palavras mais importantes e frequentes do texto dos Setenta e do NT 
3 Traduzir frases simples para português 
4 Refletir criticamente sobre a etimologia dos termos fundamentais do AT grego e do NT 
5 Identificar fontes de pesquisa para projetos de investigação 
6 Realizar pesquisas temáticas/técnicas para as outras Unidades curriculares do curso de Mestrado Integrado em Teologia 
7 Conseguir usar os instrumentos de trabalho especializados, sobretudo léxicos e dicionários de exegese do AT e do NT 
8 Conhecer o modo de funcionamento de uma língua semita e o estilo da tradução dos Setenta 
9 Comparar a etimologia dos termos massoréticos com outras traduções do texto bíblico e com o mundo clássico 
10 Descrever as principais festas do calendário judaico do período do segundo templo 
 
Conteúdos programáticos 

A – As fontes bíblicas da eucaristia e da liturgia crista 
   O grego da koinê 
   O grego dos Setenta 
B – Os semitismos do grego bíblico 
1 Presente e imperfeito do indicativo do verbo ser 
   declinação do artigo definido, do pronome relativo e o substantivo da 2ª declinação 
2 o infinito do verbo ser e o imperativo 
   Os substantivos da 1ª declinação 
3 o presente do conjuntivo do verbo ser 
   os pronomes demonstrativos 
4 O presente optativo do verbo ser 
   o pronome pessoal e vocativo 
5 O particípio presente do verbo ser 
6 O futuro indicativo, o futuro particípio e o futuro indicativo do verbo ser 
7 O presente indicativo ativo dos verbos regulares em –w 
   o sistema verbal indicativo ativo 
   a terceira declinação 
8 O imperfeito e o imperativo e o substantivo labial da 3ª declinação 
9 O futuro e o substantivo dental da 3ª declinação 
10 O conjuntivo e o pronome reflexivo 
11 O presente optativo e infinitivo 
 os pronomes possessivos e interrogativos 
12 O particípio presente 
13 O aoristo 
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Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

O conteúdo A responde diretamente ao objetivo 10. 
O conteúdo B responde diretamente aos objetivos um e dois. 
Para cumprir os restantes objetivos abordar-se-ão os restantes conteúdos que permitem ir adquirindo um vocabulário 
mínimo para conseguir traduzir frases com uma estrutura muito simples, respondendo assim ao objetivo 3. 
Os conteúdos 4, 6, 9, 10, 11 e 12 respondem aos objetivos quatro, oito e nove. 
Os restantes conteúdos aplicam os objetivos cinco a sete. 
 
 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

1 Este curso introduz na leitura e na tradução de algumas passagens do N.T., sobretudo do evangelho de S. João 
por ser o grego bíblico mais simples 
2 Em termos morfológicos, o curso considerará apenas o verbo regular no modo indicativo. 
3 É necessário um vocabulário base de acompanhamento do curso 
4 Este vocabulário vai sendo gradualmente construído ao longo das várias lições de contacto presencial. 
5 Este vocabulário permitirá o acesso aos termos fundamentais da teologia do Antigo Testamento. 
6 O trabalho será em regime de seminário 
7 A avaliação será contínua, com exercícios diários de tradução e de comentários a casos práticos. 
8 Os alunos contactarão com os grandes instrumentos de investigação exegética. 
9 A Avaliação será dividida nos seguintes itens para avaliar os conhecimentos transmitidos e o grau de mestria 
na utilização dos instrumentos fundamentais da investigação exegética: 
Exame final escrito 50 % 
teste intermédio escrito 30 % 
pontualidade e assiduidade 10% 
trabalho escrito 10% 
 
 
 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular  

As metodologias de ensino 1 e 2 respondem diretamente à formulação dos objetivos um e dez. 
As metodologias de ensino 5 e 8 permitem pôr em prática os objetivos cinco, seis e sete. 
As metodologias de ensino 3 e 4 permitem pôr em prática os objetivos dois a quatro. 
As metodologias de ensino 6, 7 e 9 implementam os objetivos oito e nove. 
Este trabalho contínuo permitirá o contacto direto com os instrumentos de trabalho e uma aprendizagem progressiva do 
vocabulário e da estrutura da língua. Isto permitirá traduzir frases muito simples, com as quais os estudantes se tornam 
aptos, de acordo com os objetivos, para prosseguir as investigações em outras unidades curriculares do curso. 
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