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

Como a própria denominação pressupõe, esta unidade curricular apresenta-se estruturada em duas áreas: a primeira, 

dedicada à reflexão sobre os fundamentos da Sacramentologia in genere (sacramentos e sacramentais); a segunda, 

sobre os sacramentos da Iniciação Cristã in specie. Em ambas as áreas, os alunos deverão conhecer os fundamentos 

gerais da teologia sacramentária, desde o seu enraizamento bíblico e antropológico, histórico, filosófico e teológico, bem 

como os principais desafios e concretizações pastorais. Nessa medida, esse estudo faz-se concretamente com os 

sacramentos da Iniciação Cristã: Batismo, confirmação e Eucaristia. 

 

 
Learning outcomes of the curricular unit  

As the name itself implies, this course presents itself comprises two areas: the first, dedicated to reflection on the 
fundamentals of Sacramentology in genere (sacraments and sacramentals); the second, on the sacraments of Christian 
initiation in specie. In both areas, students should know the general foundations of sacramental theology, from its 
biblical roots and anthropological, historical, philosophical and theological, as well as the main challenges and pastoral 
achievements. This study is done specifically with the sacraments of Christian Initiation: Baptism, Confirmation and 
Eucharist. 
 
 

 

Conteúdos programáticos 

A. CONCEÇÃO SACRAMENTAL AO LONGO DA HISTÓRIA: 1: Conceção bíblica e patrística; 2. Elaboração escolástica; 3. Período 
tridentino e crise sacramental do séc. XVI; 4. Os sacramentos na reflexão atual. B. PRESSUPOSTOS ANTROPOLÓGICOS DA 

SACRAMENTALIDADE CRISTÃ: 1. Enraizamento antropológico: situações da vida; 2. Carácter simbólico dos sacramentos. C. 
TEOLOGIA DOS SACRAMENTOS: 1. Noção de sinal sacramental; 2. Cristo, Igreja, Sacramentos; 3. Instituição por Jesus Cristo; 4. 
Relação entre palavra e sacramento; 5. Eficácia sacramental: relação graça-sacramento-fé; 6. Graça sacramental: 
centralidade do mistério pascal; 7. Carácter e reviviscência sacramental; 8. Septenário sacramental; 9. Ministro do 
sacramento. D. PASTORAL DOS SACRAMENTOS: 1. Dificuldades e oportunidades na requisição e celebração; 2. Sacramentos e 
família. E. SACRAMENTAIS: 1. Apresentação geral e definição; 2. Os sacramentais nas proposições litúrgicas do Vaticano II e 
normas pós-conciliares. F. INICIAÇÃO CRISTÃ: 1. Batismo; 2. Confirmação; 3. Ordem dos sacramentos da Iniciação; 4. A 
Iniciação nas Igrejas Orientais. 
 
 

Syllabus 

 
A. DESIGN SACRAMENTAL ALONG THE STORY: 1: Biblical and patristic design; 2. Scholastic development; 3. Period 

Tridentine and sacramental century crisis. XVI; 4. The sacraments in the current reflection. B. ANTROPOLOGICAL 

ASSUMPTIONS OF CHRISTIAN SACRAMENTAL: 1. Rooting anthropological: life situations; 2. symbolic character of the 
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sacraments. C. THEOLOGY OF THE SACRAMENTS: 1. sacramental sign Notion; 2. Christ, Church, Sacraments; 3. institution 

by Jesus Christ; 4. The relationship between word and sacrament; 5. sacramental efficacy: grace-relationship sacrament 

faith; 6. sacramental grace: the centrality of the Paschal Mystery; 7. Character and sacramental reviviscence; 8. 

sacramental Septenary; 9. Minister of the sacrament. D. MINISTRY OF Sacraments: 1. Difficulties and opportunities in the 

request and celebration; 2. Sacraments and family. E. Sacramental: 1. Overview and definition; 2. sacramental liturgical 

propositions of Vatican II and post-conciliar norms. F. CHRISTIAN INITIATION: 1. Baptism; 2. Confirmation; 3. Order of the 

Sacraments of Initiation; 4. Initiation in the Eastern Churches. 

 
 
 

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

1. O estudo da Sacramentologia refle sobre os fundamentos a partir de quatro perspetivas: a) histórica (da conceção 

bíblica até à problemática que se coloca em nossos dias); b) antropológica (a partir do enraizamento antropológico: 

carácter simbólico e situações da vida); c) teológica (noção de sinal sacramental, septenário, instituição, relação entre 

palavra e sacramento, eficácia sacramental, carácter e reviviscência, ministro e fiéis, etc.); d) pastoral (contexto eclesial, 

problemas e desafios pastorais). Este estudo completa-se com uma apresentação geral dos sacramentais, onde se 

procurará considerar a diferença que existe relativamente à definição de sacramento, analisar as proposições litúrgicas 

do Vaticano II e as normas pós-conciliares sobre os mesmos. 2. Sacramentos da Iniciação Cristã. Estuda-se cada um dos 

sacramentos in specie, e depois são considerados desde a sua correlação numa unidade dinâmica. Para que se possa ter 

uma perspetiva mais alargada desta unidade, ter-se-á em consideração a experiência das Igrejas orientais, apresentando 

o próprio texto e sequência ritual da tradição bizantina. 

 
 

Demonstration of syllabus coherence with the curricular unit’s objectives  

1. The study of Sacramentology reflection on the foundations from four perspectives: a) historical (biblical conception to 
issue that arises today); b) anthropological (from the anthropological roots: symbolic character and life situations); c) 
theological (notion of sacramental sign, septenary, institution, relationship between word and sacrament, sacramental 
efficacy, character and reviviscence, minister and faithful, etc.); d) pastoral (ecclesial context, problems and pastoral 
challenges). This study is completed with an overview of sacramentals, where it will seek to consider the difference from 
the definition of sacrament, analyze liturgical propositions of Vatican II and the post-conciliar norms on them. 2. 
Sacraments of Christian Initiation. We study each of the sacraments in specie, and they are then considered provided that 
they are linked in a dynamic unit. In order to have a broader perspective of this unit shall be taken into account the 
experience of the Eastern Churches, with their own text and ritual following the Byzantine tradition 
 
 
 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

Metodologia: Cada tema será apresentado pelo professor, com a colaboração ativa dos alunos. Todos os alunos deverão 

ler a bibliografia indicada para a preparação de cada aula. Cada aluno deverá fazer 3 sínteses a partir de temas das aulas 

e da bibliografia nela apresentada ou outra. Cada síntese não deve ultrapassar duas páginas A 4. No início de cada aula, 

a recapitulação da matéria dada na aula anterior faz-se com a participação dos alunos. Avaliação: Avaliação contínua 
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40% Exame escrito: 60 %, em conformidade com o Regulamento. 

Teaching methodogies (including evalution)  

Methodology: Each topic will be presented by the teacher, with the active collaboration of the students. All students 
should read the literature indicated for the preparation of each class. Each student must do three syntheses from issues 
of class and presented her bibliography or another. Each summary should not exceed two pages A 4. At the beginning of 
each lesson, the recapitulation of the matter given in the previous class is done with the participation of students. 
Evaluation: Continuous Evaluation 40% Written exam: 60%, in accordance with the Regulation. 
 
 

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

A metodologia expositiva, sobretudo do professor, permite aos alunos iniciarem-se na compreensão das matérias novas 

e adquirir uma compreensão mais profunda (neste caso, iniciática, na medida em que se centra nos fundamentos) das 

principais expressões da sacramentologia cristã. Por sua vez, quando cada aluno assume a tarefa de colaborar na 

recapitulação e nos debates suscitados, os conteúdos são aprofundados e interiorizados com outra envolvência e 

capacidade de apreensão.   

 
 

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the leraning outcomes 

The methodology exhibition, especially the teacher, allows students to start on understanding of new materials and 
acquire a deeper understanding (in this case initiation, in that it focuses on fundamentals) of the main expressions of 
Christian sacramentology. In turn, when each student takes on the task of collaborating in the recapitulation and raised 
debates, the contents are further developed and internalized with other surroundings and seizure capacity. 
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