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Unidade 
curricular/Curricular Unit 

Seminário de Teologia - A experiência bíblico-teológica do Ressuscitado 

Docente responsável / 
Responsible academic staff 

Nuno Miguel dos Santos 

0 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 

1. Apresentar o Kerigma fundamental da experiência cristã – morte, ressurreição e aparições do ressuscitado. 
2. Enfrentar a centralidade e complexidade inscrita no tema da ressurreição a partir de uma reflexão dogmática.  
3. Estabelecer um diálogo com os alunos sobre a temática em causa a partir dos textos bíblicos. 
4. Permitir que os alunos possam elaborar uma reflexão consistente e, consequentemente um trabalho, relacionado com 
este tema. 
 
 
Conteúdos programáticos 

1. Introdução e sensibilização para a centralidade e complexidade associada ao tema da ressurreição 
1.1. Corrente da ressurreição – antropologia semítica 
1.2. Corrente da imortalidade – filosofia grega.  
1.3. Importância do Kerigma primitivo sobre a ressurreição em 1 Cor15,3b-5 

2. O discruso de Atenas em At 17,22-34  
2.1. A possibilidade de um diálogo que é difícil  
2.2. A tensão entre a antropologia grega e a conceção hebraica do homeme 

3. Aprofundamento teológico e análise de 1 Cor 15 
3.1. Ressurreição de Cristi como fundamento da ressurreição dos mortos 
3.2. Ressurreição dos crentes e a negação dessa realidade por ‘alguns’ 
3.3. A nova condição dos ressuscitados e o modo como ressuscitam 

Diversos ‘tipos’ de corpo e com que corpo ressuscitam os mortos  
Fundamentos da Escritura a favor da tese antropológica para a ressurreição 
A ressurreição em Deus e o ‘quando’ da transformação de todos 

4. A ressurreição revela-nos o quanto somos peregrinos da eternidade  
 

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

Os conteúdos apresentados nas aulas estruturam e possibilitam o confronto com a centralidade e complexidade inscrita no 
tema da ressurreição. As aulas e o diálogo que nelas acontece permitem que se faça uma reflexão dogmática a partir da 
análise de alguns textos bíblicos. As aulas apresentadas pelos alunos e os trabalhos a realizar por cada um permite que os 
alunos possam elaborar uma reflexão consistente relacionado com este tema. 
 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída)/ Teaching methodologies (including evaluation) 

As atividades de ensino e aprendizagem prosseguirão a seguinte metodologia: 
Exposição participada e análise de textos bíblicos 
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Apresentação individual dos respetivos trabalhos 
Comentário de todos sobre cada apresentação 
Escrita de um trabalho final 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular/Demonstration of the 
coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
  
A utilização da exposição participada e a análise de textos bíblicos permite que o discente adquira uma base essencial 
para uma reflexão mais profunda. A Apresentação individual dos trabalhos possibilita que cada aluno revele a sua 
criatividade e a apreensão dos conteúdos. O comentário dos colegas fomenta a participação e a análise critica e a 
perceção de que a teologia se faz em conjunto. A escrita final de um trabalho permite a. consolidação de conteúdos e 
perspetivas teológicas sobre este mesmo tema. 
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