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

O estudo desta unidade curricular procura alcançar maior conhecimento de três grandes sectores da celebração litúrgica 
cristã, a saber: 1. Sagrado mistério da Eucaristia (estrutura fundamental e a génese e o significado dos principais ritos, a 
oração eucarística, etc.); 2. Liturgia das Horas; 3. Livros litúrgicos romanos.  
 
 
Learning outcomes of the curricular unit  

The study of this course seeks to achieve greater understanding of three major sectors of the Christian liturgical 
celebration, namely: 1. Sacred mystery of the Eucharist (fundamental structure and the genesis and significance of the 
main rites, the Eucharistic prayer, etc.); 2. Liturgy of the Hours; 3. Roman liturgical books. 
 
 
 
Conteúdos programáticos 

. Celebração da Eucaristia: 1: Estrutura fundamental da ‘missa’; 2: Génese e significado dos ritos iniciais; 3: Génese e 
significado dos ritos da liturgia da Palavra; 4: Génese e significado dos ritos da liturgia Eucarística; 5: Génese e significado 
dos ritos finais; 6: Teologia da Celebração da Palavra. B. Oração eucarística: 1. Raízes judaicas e paleoanáforas; 2. 
Elementos estruturais; 3. Orações eucarísticas do Missal Romano; 4. Textos das orações eucarísticas das liturgias 
ocidentais não romanas; 5. Anáforas segundo o tipo alexandrino; 6. Anáforas segundo o tipo antioqueno; 7. Tipo siro-
oriental; 8. Teologia e espiritualidade. C. Liturgia das Horas: 1. Teologia; 2. História; 3. Elementos constitutivos; 4. 
Estrutura de cada hora e celebração; 5. Espiritualidade. D. Livros litúrgicos do rito romano: génese e evolução histórica: 
1. Livros para a missa; 2. Livros para a Liturgia das Horas; 3. Livros para o bom ordenamento da liturgia; 4. Livros para 
quem preside aos sacramentos e outros ritos; 5. Livros litúrgicos de Braga. 
 
 
Syllabus 
 
A. Celebration of the Mass: 1: Primary Structure of 'mass'; 2: Genesis and significance of initiation rites; 3: Genesis and 
significance of the rites of the liturgy of the Word; 4: Genesis and significance of the rites of the Eucharistic liturgy; 5: 
Genesis and significance of the final rites; 6: Theology of the Liturgy of the Word. B. Eucharistic Prayer: 1. Jewish and 
paleoanaforic roots; 2. Structural elements; 3. Eucharistic Prayers of the Roman Missal; 4. Texts of Eucharistic prayers of 
non-Roman Western liturgies; 5. Anaphoras according to the Alexandrian type; 6. Anaphoras according to the 
Antiochene type; 7. Syro-Oriental type; 8. theology and spirituality. C. Liturgy of the Hours: 1. Theology; 2. History; 3. 
Constituent elements; 4. Structure of each hour and celebration; 5. Spirituality. D. liturgical books of the Roman rite: 
genesis and historical evolution: 1. Books for Mass; 2. Books for the Liturgy of the Hours; 3. Books for the good order of 
the liturgy; 4. Books for who chairs the sacraments and other rites; 5. Liturgical books of Braga. 
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Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

. 1. Eucaristia: analisa-se a sua estrutura fundamental e a génese e o significado dos principais ritos. A oração eucarística 
merece análise mais detalhada (raízes judaicas e elementos estruturais). São apresentadas, também, as estruturas e as 
características de cada tradição anafórica, conferindo o texto de anáforas representativas. Por fim, estuda-se a sua 
teologia e espiritualidade. 2. O ofício divino é estudado nas perspetivas histórica, teológica, jurídica, pastoral e espiritual. 
Estudam-se os elementos constitutivos e a estrutura da celebração de cada Hora. 3. Livros litúrgicos. É apresentada a 
génese e a evolução dos livros litúrgicos romanos, segundo a sua tipologia: para a celebração da missa e dos 
sacramentos, da Liturgia das Horas, ou para o bom ordenamento da liturgia. São apresentados os livros litúrgicos de 
Braga. 
 
Demonstration of syllabus coherence with the curricular unit’s objectives  

1. Mass: we analyze its fundamental structure and the genesis and significance of the main rites. The Eucharistic prayer 
deserves more detailed analysis (Jewish roots and structural elements). They are presented also the structures and 
characteristics of each anaphoric tradition, giving the text representative anaphora. Finally, we study its theology and 
spirituality. 2. The Divine Office is studied in historical perspectives, theological, legal, pastoral and spiritual. Study the 
elements and structure of the celebration of each hour. 3. Liturgical books: It presented the genesis and evolution of the 
Roman liturgical books, according to their type: for the celebration of Mass and the sacraments, the Liturgy of the Hours, 
or the good order of the liturgy. The liturgical books of Braga are presented. 
 
 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

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: Apresentação de 
exercícios escritos: 15%; Participação na aula: 10%; Exame escrito: 75 %. 
 
Teaching methodogies (including evalution)  

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: 
Presentation of written exercises: 15%; Participation in class: 10%; Written exam: 75%. 
 
 
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, já não é iniciática, pois estão estudados os fundamentos) das 
principais expressões da liturgia cristã. Por sua vez, quando cada aluno assume a tarefa de colaborar na recapitulação e 
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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 learning outcomes 

The methodology exhibition, especially the teacher, allows students to start on understanding of new materials and 
acquire a deeper understanding (in this case, is no longer initiatory because the fundamentals are studied) of the main 
expressions of the Christian liturgy. 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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