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Ano letivo 2021-22 
Ficha da unidade curricular  

 
Unidade Curricular/ 
Curricular Unit 

História da Igreja Moderna / History of the Church in the Modern Age 

Docente responsável/ 
Responsible academic staff 

Adélio Fernando de Lima Pinto Abreu 

Outros docentes/ 
Other academic staff 

 

 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
 
1. Compreender a conjuntura eclesial de decadência e reforma dos séculos XV e XVI. 
2. Entender e caraterizar as reformas católica e protestantes do século XVI. 
3. Conhecer a problemática da missionação moderna na sua dupla tutela régia e pontifícia. 
4. Descobrir os movimentos teológicos e espirituais nas suas incidências morais, disciplinares e políticas. 
5. Perceber a configuração eclesial na emergência das monarquias absolutas. 

 
Learning outcomes of the curricular unit  
 
1. To understand the ecclesial situation of decay and reform of the fifteenth and sixteenth centuries. 
2. To understand and characterize the Catholic and Protestant reforms of the sixteenth century. 
3. To know the problems of modern missionary work in its twofold royal and pontifical tutelage. 
4. To discover the theological and spiritual movements in their moral, disciplinary, and political implications. 
5. To understand the ecclesial configuration in the emergence of absolute monarchies. 

 
Conteúdos programáticos 

1. A Igreja nos alvores da época moderna: um quadro de declínio; o despontar da reforma. 
2. Reforma e separações: a reforma de Lutero; a reforma de Calvino; a reforma anglicana. 
3. A reforma católica: Concílio de Trento e disciplinamento pós-tridentino. 
4. Conflitos político-religiosos entre católicos e protestantes: Édito de Nantes e Paz de Vestefália. 
5. As missões em regime de padroado: descobertas e ação missionária; a evangelização em África, na América Latina e na Ásia. 
6. Viragem decisiva e retrocesso nas missões: a congregação “De Propaganda Fide” e a questão dos ritos. 
7. Controvérsias teológico-espirituais dos séculos XVII e XVIII: jansenismo e quietismo. 
8. O absolutismo monárquico: os regimes absolutos perante a Igreja; o galicanismo. 

 
Syllabus 

1. The Church at the dawn of the modern age: a context of decay; the dawn of reform. 
2. Reformation and separations: Luther’s Reformation; Calvin’s Reformation; Anglican Reformation. 
3. The Catholic reform: Council of Trent and post-tridentine discipline. 
4. Political-religious conflict between Catholics and Protestants: Edict of Nantes and Peace of Westphalia. 
5. Missions in patronage system: discoveries and missionary activity; evangelization in Africa, Latin America, and Asia. 
6. Decisive turning and regression in the missions: the Congregation “De Propaganda Fide” and the issue of rites. 
7. Theological-spiritual controversies in the seventeenth and eighteenth centuries: Jansenism and Quietism. 
8. The monarchical absolutism: absolute regimes before the Church; Gallicanism. 
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Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

Para compreender a conjuntura do catolicismo nos séculos XV e XVI, identificam-se os elementos de decadência nos quadros 
eclesiais e abordam-se os impulsos de renovação que os animaram. 
Para entender as reformas católica e protestantes do século XVI, estudam-se o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo, o Concílio 
de Trento e o disciplinamento posterior, e os conflitos entre católicos e protestantes que convergem no Édito de Nantes e para a Paz 
de Vestefália. 
Para conhecer a problemática da missionação estudam-se as missões em regime de padroado, assim como as missões tuteladas 
pela Santa Sé através da Congregação “De Propaganda Fide”. 
Para descobrir os movimentos teológicos e espirituais nas suas nas suas várias dimensões, estuda-se o jansenismo e o quietismo. 
Para perceber a configuração eclesial na emergência do absolutismo monárquico, apresenta-se a relação das Igreja com as 
monarquias absolutas, ilustrada com o galicanismo francês. 

 
Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives 
 
To understand the situation of Catholicism in the fifteenth and sixteenth centuries, we identify the decay aspects in ecclesial agents and 
examine the renovation impulses that animated them. 
To understand the Catholic and Protestant reforms of the sixteenth century, we study Lutheranism, Calvinism and Anglicanism, the 
Council of Trent, and the latter disciplining, as well as the conflicts between Catholics and Protestants which converge in the Edict of 
Nantes and the Peace of Westphalia. 
To know the problems of missionary work, we study the missions in patronage system, as well as missions overseen by the Holy See 
through the Congregation “De Propaganda Fide”. 
To discover the theological and spiritual movements in its various dimensions, we study Jansenism and Quietism. 
To understand the ecclesial configuration in the emergence of monarchical absolutism, we present the relationship of the Church with 
absolute monarchies, illustrated with the French Gallicanism. 

 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

Metodologias de ensino: 
Aulas expositivas, com possibilidade e incentivo a que os alunos formulem perguntas e façam comentários livres e espontâneos a 
propósito dos temas lecionados. 
Análise de fontes históricas, de estudos, de cartografia e de documentários que ilustrem as exposições e permitam uma discussão 
temática. 
Disponibilização na plataforma para cada ponto do programa dos esquemas de lecionação e restantes materiais anteriormente 
referidos. 
Incentivo à pesquisa bibliográfica sobre os temas lecionados. 
Disponibilidade para atender os alunos e orientar o seu estudo. 
 
Avaliação: 
Atividades de avaliação contínua (40%): recensão de livro ou artigo de revista; contextualização e apresentação de uma fonte 
histórica; crítica historiográfica de um recurso multimédia; fóruns de discussão. 
Exame final (60%). 

 
Teaching methodologies (including evaluation) 

Teaching methodologies: 
Expositive lectures with possibility of encouraging students to formulate questions and make free and spontaneous comments with 
regard to the subjects taught. 
Analysis of historical sources, studies, cartography, and documentaries which illustrate the presentations and allow for a thematic 
discussion. 
Available on the platform (web campus) teaching schemes for each program point and other such materials above-mentioned. 
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Encouraging bibliographic research on the subjects taught. 
Availability to meet the students and guide their study. 
 
Evaluation: 
Continuous evaluation activities (40%): a critical book review or of a journal article; contextualization and presentation of a historical 
source; historiographical review of a multimedia resource; discussion forums… 
Final exam (60%). 

 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular 
  
As aulas expositivas sobre cada um dos pontos do programa favorecem o conhecimento e a compreensão da conjuntura eclesial, a 
perceção das linhas fundamentais das reformas católica e protestantes do século XVI, o conhecimento da problemática missionária, a 
descoberta dos movimentos teológicos e espirituais e a configuração eclesial no contexto da emergência e afirmação das monarquias 
absolutas. 
O Incentivo aos comentários e perguntas dos alunos permite o esclarecimento de dúvidas, a consolidação dos conteúdos 
programáticos tornando-os operativos, a abertura para temáticas relacionadas e a promoção da reflexão pessoal sobre os temas. 
A análise e discussão temática em torno de fontes históricas, estudos, cartografia e breves documentários, e a pesquisa bibliográfica 
alicerçam e alargam a compreensão dos conteúdos programáticos, incentivando a investigação dos alunos sobre os mesmos, e 
possibilitam a apresentação de alguns trabalhos. 
O atendimento pessoal dos alunos esclarece as dúvidas, orienta o estudo e a pesquisa, e acompanha a realização das atividades de 
avaliação contínua. 

 
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
  
The expositive lectures on each of the points of the program enable further knowledge and understanding of the ecclesial situation, the 
perception of the fundamental lines of Catholic and Protestants reforms of the sixteenth century, the knowledge of the missionary issue, 
the discovery of theological and spiritual movements as well as the ecclesial configuration in the context of the emergence and 
affirmation of the absolute monarchies. 
The incentive to comments and questions from students allows the answering of questions, the consolidation of the contents making 
them operational, opening for related issues and thus promoting personal reflection on the issues. 
The analysis and thematic discussion of historical sources, studies, cartography, and documentaries, as well as bibliography research 
consolidate and broaden the understanding of the syllabus, encouraging the research of students about them, enabling the 
presentation of some essay. 
The personal attendance of the students clarifies the doubts, guides the study and research, and monitors the execution of continuous 
evaluation activities. 

 
Bibliografia de consulta (existência obrigatória) / Main bibliography (mandatory existence) 

Armogathe, J.-R. (Ed.). (2010). Histoire générale du christianisme (Vol. 2): Du XVIe siècle à nos jours. Paris: Presses Universitaires de 
France. 
Cortés Peña, A. L. (Ed.). (2006). Historia del cristianismo (Vol. 3): El mundo moderno (Estructuras y procesos: Serie religión). Madrid: 
Trotta. 
Dell’Orto, U., & Xeres, S. (Eds.). (2017). Manuale di storia della Chiesa (Vol.3 ): L’epoca moderna: Dallo scisma d’occidente (1378-
1417) alla vigilia della rivoluzione francese (1780-1790). Brescia: Morcelliana. 
García Oro, J. (2005). Historia de la Iglesia (Vol. 3): Edad moderna (Sapientia Fidei: Manuales de Teologia 31). Madrid: BAC. 
Lavenia, V. (2020). Storia della Chiesa (Vol. 3): L’età moderna (Fondamenta: Biblioteca di scienze religiose). Bologna: EDB. 
Martina, G. (1995-1996). História da Igreja de Lutero a nossos dias (2ª ed.). (Vols. 1-2). São Paulo: Loyola. 
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