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Ficha da unidade curricular  

 

Unidade Curricular/ 

Curricular Unit 

Mariologia / 

Mariology 

Docente responsável/ 

Responsible academic staff 

António Manuel Alves Martins 

Outros docentes/ 

Other academic staff 

Não aplicável / 

Not applicable 

 

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

 
- Reflectir sobre questões de ordem hermenêutica face a dimensões específicas da Mariologia 
 
- Oferecer uma visão global do lugar de Maria na história da salvação, com base nos elementos bíblicos e na história da 
doutrina e da piedade marianas 
 
- Aprofundar os diversos aspectos doutrinais propostos pela Igreja acerca de Maria 
 
- Compreender o significado das interpelações de ordem ecuménica para a visão católica de Maria 
 
- Adquirir elementos de compreensão teológica e de reflexão pastoral sobre aspectos da vivência cristã em relação com 
Maria (“mariofanias”, piedade popular, espiritualidade) 
 

 

Learning outcomes of the curricular unit  
 

- To reflect on issues of a hermeneutical nature in the scope of specific Mariology dimensions 
- To provide an overview of Mary’s position in the history of salvation, on the basis of biblical elements and in the 

history of Marian doctrine and devotion 
- To deepen the various doctrinal aspects proposed by the Church regarding Mary 
- To understand the meaning of ecumenical demands concerning the catholic vision of Mary 
- To acquire elements of theological understanding and pastoral reflection on aspects of Christian experience in 

regards to Mary (Mary's apparitions, popular devotion, spirituality) 
 

 

Conteúdos programáticos 

1.Introdução – Elementos da história da Mariologia 
2.Maria na vivência e na reflexão da fé - Critérios hermenêuticos e aspectos de ordem metodológica no estudo da Mariologia 
3.Maria à luz do testemunho bíblico.  
4.Maria na fé da Igreja - sistematização doutrinal 
4.1. Questões e perspetivas de ordem hermenêutica 
4.2. A maternidade divina de Maria – o realismo da encarnação 
4.3. Maternidade virginal de Maria 
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4.4. A Imaculada Conceição – Maria, a primeira redimida por Cristo 
4.5. A Assunção de Maria ao Céu em corpo e alma 
4.6. A cooperação de Maria no acontecimento da salvação 
5. Maria na vida da Igreja hoje – Algumas interpelações (“mariofanias”; piedade popular; interpelações de ordem ecuménica; 
caminhos de espiritualidade)  

 

Syllabus 

1. Introduction - Elements of the history of Mariology 
2. Mary in the experience and reflection on faith - hermeneutical criteria and methodological aspects in the study of 
Mariology 
3. Mary in the light of biblical evidence 
4. Mary in the faith of the Church - doctrinal systemisation 
4.1. Hermeneutical issues and perspectives 
4.2. The divine maternity of Mary - the realism of incarnation 
4.3. The virginal maternity of Mary 
4.4. The Immaculate Conception - Mary, the first being redeemed by Christ 
4.5. The Assumption of Mary in body and soul 
4.6. Mary’s cooperation in salvation 
5. Mary in the life of Church today - some demands (apparitions, popular devotion, ecumenical demands, paths of 
spirituality) 

 

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

Para atingir os objectivos da unidade curricular procura-se: 
 
1.Contribuir para uma compreensão hermenêutica adequada dos diversos aspectos da Mariologia; 
2.Oferecer uma visão global ordenada e fundamentada dos elementos bíblicos e das afirmações doutrinais da Igreja; 
3.Oferecer critérios para uma análise dos diversos elementos envolvidos na doutrina sobre Maria e na piedade mariana 
4. Suscitar reflexões a partir de questionamentos ecuménicos; 
5.Despertar a atenção para as interpelações pastorais presentes neste domínio. 
 

 

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

To meet the objectives of this course, students are expected: 
1. To contribute to an appropriate hermeneutical understanding of the various aspects of Mariology; 
2. To provide an orderly and substantiated overview of biblical elements and of the Church’s doctrinal statements; 
3. To supply criteria for an analysis of the various elements involved in the doctrine on Mary and Marian piety; 
4. To trigger reflections on ecumenical disputes; 
5. To draw attention to current pastoral demands in this field. 

 

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

As horas de contacto são essencialmente de exposição sistemática, sempre abertas à apresentação de questões por parte 
dos alunos.  
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A complementaridade exposição-diálogo é particularmente importante numa matéria que tem algumas dificuldades 
específicas e suscita normalmente bastantes questões.  
Os alunos dispõem de um conjunto amplo de “Textos de apoio” elaborado pelo docente e disponibilizado na plataforma 
informática. 
Pressupõe-se, mesmo assim, que os alunos lêem também alguns pequenos textos, tidos como “obrigatórios” em razão dos 
conteúdos e da perspetiva ecuménica neles contida.  
Os alunos devem fazer também um resumo de um artigo publicado num periódico, exemplificativo de questões mariológicas 
atuais.  
A avaliação contínua vale 20%; o exame final escrito global vale 80%. O exame final baseia-se num temário com cerca de 
50 pontos. 

 

Teaching methodologies (including evaluation) 

Most of the sessions are lectures, however students are welcome to clarify their doubts. 
Lecture/dialogue complementarity is particularly important for a subject which has specific difficulties and generally raises 
many doubts. 
Students are provided with a wide set of “support texts” prepared by the teacher and made available through the IT platform. 
Students are also required to read some small texts, deemed to be compulsory due to their contexts and the ecumenical 
perspective included therein. 
Students must also prepare a summary of an article published in a periodical, covering current Marian issues. 
Continuous evaluation is worth 20%; final overall written exam is worth 80%. The final exam is based on a list of topics with 
around 50 items. 

 

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

 
A insistência nos aspectos hermenêuticos é fundamental para um correto entendimento da Mariologia e da piedade 
mariana.  
Tal acontece sobretudo na parte introdutória à unidade curricular (1. e 2.), mas também no início da reflexão sistemática 
sobre os aspetos doutrinais concretos. 
A fundamentação dos elementos doutrinais é acompanhada pela acentuação da criteriologia decorrente do Concílio 
Vaticano II, pela preocupação de trazer elementos da reflexão teológica recente e pela atenção aos questionamentos 
ecuménicos que se colocam.  
O esforço de sistematização é complementado com o despertar de uma sensibilidade para o juízo crítico próprio sobre 
alguns aspectos que exigem consciência teológica actualizada e discernimento pastoral. 
Nessa perspetiva se inserem tanto o trabalho pessoal de um pequeno texto como o exame final sobre toda a matéria. 
 

 

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

The emphasis on the hermeneutical aspects is fundamental for a correct understanding of Mariology and of Marian devotion. 
This takes place mainly in the introductory part of the syllabus (points 1. and 2.) but also at the beginning of the systematic 
reflection on specific doctrinal aspects. 
The substantiation of doctrinal elements is accompanied by the focus placed on criteria stemming from the II Vatican Council, 
due to the concern to use current elements of theological reflection and the attention to ecumenical questions that are being 
raised. 
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The effort of systematisation is complemented by encouraging an individual critical judgement on some aspects that require 
a current and updated theological conscience and pastoral discernment. 
This perspective covers both the personal written assignment on a small text as well as the final exam covering all topics 
lectured. 
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