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Ano letivo 2022-23 
Ficha da unidade curricular 

 

Unidade Curricular/ 

Curricular Unit 

Profetas / 

Prophets 

4 ECTS / 180 (minutos/semana) 

Docente responsável/ 

Responsible academic staff 

 

Outros docentes/ 

Other academic staff 

Hermenegildo Faria 

Luís Castro 

 

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

No final da unidade curricular, os alunos que a completarem serão capazes de dominar: 
1. Profecia em Israel 
2. Profetismo em relação 
3. Mensagem da profecia 
4. Função do profeta 
5. A criação, a palavra e a profecia 
6. A história e a profecia 
7. Justiça e a profecia 
8. Idolatria e a profecia 
9. Os seguintes livros proféticos: Oseias; Miqueias; Abdias; Jonas; Isaías; Jeremias; Ezequiel. 

 

Learning outcomes of the curricular unit  
 

At the end of the course, students will be able to complete a master: 
1. Prophecy in Israel 
2. Prophecy relative 
3. Post prophecy 
4. Prophet function 
5. Creating the word and prophecy 
6. History and Prophecy 
7. Justice and prophecy 
8. Idolatry and prophecy 
9. The following prophetic books: Hosea; Micah; Abdias; Jonas; Isaiah; Jeremiah; Ezekiel. 

 

Conteúdos programáticos 

1 O profetismo extra-bíblico 
2 Profetas Anteriores 
3 Historiografia Deuteronomista 
4 A apocalíptica bíblica 
5 Profetas 
Amós: O profeta; Situação política, social 
  livro: Conteúdo; Estrutura; Géneros literários; Análise do Texto 
Oseias: O profeta; Situação política, social 
 livro: Conteúdo; Estrutura; Géneros literários; Análise do Texto 
Miqueias: O profeta; Situação política, social 
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 livro: Conteúdo; Estrutura; Géneros literários; Análise do Texto 
Abdias: O profeta; Situação política, social 
 livro: Conteúdo; Estrutura; Géneros literários; Análise do Texto 
Jonas: O profeta; Situação política, social 
 livro: Conteúdo; Estrutura; Géneros literários; Análise do Texto 
Isaías: O profeta; Situação política, social 
 livro: Conteúdo; Estrutura; Géneros literários; Análise do Texto 
Jeremias: O profeta; Situação política, social 
 livro: Conteúdo; Estrutura; Géneros literários; Análise do Texto 
Ezequiel: O profeta; Situação política, social 
 livro: Conteúdo; Estrutura; Géneros literários; Análise do Texto 

 

Syllabus 

1 Extra-biblical prophetism 
2 Previous Prophets 
3 Deuteronomistic Historiography 
4 The biblical apocalyptic 
5 Prophets 
Amos: The prophet; Political, social situation; 
- The book: content; Structure; Literary genres; Text Analysis 
Hosea: The prophet; Political, social situation; 
- The book: content; Structure; Literary genres; Text Analysis 
Micah: The prophet; Political, social situation; 
 - The book: content; Structure; Literary genres; Text Analysis 
Abdias: The prophet; Political, social situation; 
- The book: content; Structure; Literary genres; Text Analysis 
Jonah: The prophet; Political, social situation 
- The book: content; Structure; Literary genres; Text Analysis 
Isaiah: The prophet; Political, social situation; 
- The book: content; Structure; Literary genres; Text Analysis 
Jeremiah: The prophet; Political, social situation; 
- The book: content; Structure; Literary genres; Text Analysis 
Ezekiel: The prophet; Political, social situation; 
- The book: content; Structure; Literary genres; Text Analysis 

 

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

Os conteúdos 1 a 4 respondem diretamente aos objetivos: Profecia em Israel, profetismo em relação, mensagem da profecia, função 
do profeta, a criação, a palavra e a profecia, a história e a profecia, a justiça e a profecia, a idolatria e a profecia. 
Para cumprir o objetivo de entendimento dos textos proféticos abordar-se-ão os conteúdos do nº5 sobre o autor, meta, âmago, 
estrutura e destinatários dos seguintes livros profetas: Oseias; Miqueias; Abdias, Jonas; Isaías; Jeremias; Ezequiel. Para melhor 
integrar a literatura profética, composição e mensagem será estudado a situação política, social, política, o livro propriamente dito 
(conteúdo principal; estrutura; géneros literários), bem como a análise do texto nesse conteúdo 5. Para melhor conhecer os textos 
será feita uma leitura exegética dos mesmos. 

 

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives 
 

The contents 1 to 4 respond goals directly: Prophet in Israel, prophecy regarding, message of prophecy, the prophet's function, the 
creation, the word and the prophecy, history and prophecy, justice and prophecy, idolatry and the prophecy. 
To fulfill the objective 5 of understanding the prophetic texts, they will be addressed in what concerns author, content, meta, core, 
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structure and recipients of the prophets following books: Hosea; Micah; Abdias, Jonas; Isaiah; Jeremiah; Ezekiel. 
To better integrate prophet literature, composition and message will be studied the political situation, social policy, book itself (main 
content, structure; literary genres), as well as text analysis, to meet cont 5. 
For better information about the text will be done an exegetical reading. 

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

1 A metodologia de ensino será de tipo expositivo, procurando o docente demonstrar os objetivos e conteúdos programáticos 
2 Será dado também destaque ao trabalho e participação dos alunos seja em contexto de aula, seja em trabalho extra-aula. 
3 Serão promovidos debates para desenvolver o espírito crítico e um aprofundamento do conteúdo apresentado. 
4 Será apresentado um resumo dos profetas anteriores 
5 Será apresentado um resumo da história deuteronomista e dos autores representativos da mesma. 
Serão analisados alguns textos dos profetas do conteúdo 5 para exemplificar as respetivas teologias. 
Avaliação contemplará: exame final 60%, avaliação contínua 40% 

 

Teaching methodologies (including evaluation) 

1 The teaching methodology will be expository with the goal of allowing the teacher to demonstrate the curricular objectives and 
content. 
2 The methodology will further emphasize efforts to increase the quality and level of student participation, both within the classroom 
and in extracurricular contexts. 
3 Moreover, the method, as presented in the classroom, will be to foster debate and discussion around the content of the curriculum. 
4 A summary of previous prophets will be presented 
5 A summary of the Deuteronomistic history and its representative authors will be presented 
6. Texts from the prophets corresponding to content 5 will be analyzed in classroom in order to exemplify its theology. 
evaluation will be by way of: a final exam 60% and continuous evaluation 40%. 

 

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

As metodologias de ensino de tipo expositivo visam habilitar os alunos para os principais conceitos e noções programados. 
A metodologia de trabalho e de participação dos alunos em contexto de aula e extra-aula visa envolver os alunos no próprio 
processo de aprendizagem. 
A metodologia de debate e de discussão em torno dos conteúdos programáticos pretende enriquecer a formação académica com a 
participação ativa de todos os alunos. 
As metodologias de ensino de contato direto com os textos originais e de interpretação dos mesmos respondem diretamente aos 
objetivos de conhecimento da dinâmica e vivência dos textos. 
As metodologias 1 a 5 capacitam os estudantes para os objetivos 1 a 8. 
A metodologia 6 está de acordo com o objetivo 9. 

 

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

Expository teaching methodologies aid students in understanding the principle concepts and ideas of the curriculum.  
The methodology focusing on work-product and student participation, both within the classroom and in extracurricular contexts, is to 
involve the students in their own learning process.  
The methodology of content-based debate and discussion aims to enrich academic instruction by active participation of all students.  
Teaching methodologies, which utilize direct contact and interpretation of original texts, accomplish the objective of revealing the dynamic and 
living character of the texts 
Methodologies 1 to 5 empower students for objectives 1 to 8. 
Methodology 6 is in line with objective 9. 
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