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Unidade curricular Mariologia 
Docente responsável  Manuel Moreira da Costa Santos 
Outros docentes  ------ 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 

procurar levar a meditar no coração (Lc 2, 19. 51), como Maria, como apelo ao mistério e fonte de conhecimento. 
procurar levar ao conhecimento ‘genético’ do tema de Maria na história da salvação; 
desenvolver nos estudantes o diálogo com a literatura, depreferência portuguesa, para tornar ‘viável’ o diálogo no que respeita 
à religiosidade popular;  
apresentar em cada uma das alíneas bibliografia de apoio para o estudo pessoal e ajudar a elaborar tema livre, a quem quiser;
aí, se encontram alguns artigos de leitura obrigatória, com este sinal; 
entregar numa  folha  propostas de leituras e propostas de trabalho.   
 
Learning outcomes of the curricular unit  

seek to bring to meditate in the heart (Lk 2: 19. 51), like Mary, to appeal to mystery and source of knowledge. 
try to bring the 'genetic' knowledge Maria theme in the history of salvation; 
develop in students the dialogue with the literature, Portuguese depreferência to become 'viable' dialogue with regard 
to popular religiosity; 
present in each of the points bibliography support for personal study and help develop free theme, whom I like; then, 
are some must-read articles with this sign; 
deliver a sheet proposed readings and work proposals. 
 
 
Conteúdos programáticos 

Maria, no testemunho bíblico da sagrada Escritura, transmitido na história da fé.  
A recepção dos dogmas marianos como problema ecuménico, de diálogo difícil;  
O diálogo no referente ao culto mariano, em três aspectos: o que une, o que divide, as possibilidades de um 
eventual consenso credível para o mundo. 
Maria como Virgem, Mãe e Esposa, leva á relação com o mistério trinitário, a Igreja, o homem.  
Maria, parte da história humana, preparada por Deus, tornou-se imagem da obra de Deus no mundo e da resposta 
do homem.  
O "todo" é o mistério de salvação pela missão do Filho e Espírito Santo, por que entra a Trindade na história e a 
história na Trindade; a "parte" é Maria, em que Deus fez maravilhas e soube responder a Deus, na fé virginal, na 
gratuidade do amor materno. 
O recurso ao símbolo para estudo da relação entre o todo e a parte.  

 
Syllabus 
 

Marian biblical witness of Sacred Scripture, transmitted in the history of faith. 
The reception of the Marian dogmas as ecumenical problem, difficult dialogue; 
The dialogue regarding the Marian devotion in three aspects: what unites, what divides the possibilities of any 
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credible consensus for the world. 
Mary as Virgin, Mother and Wife, leads to the relationship with the Trinitarian mystery, the Church, man. 
Mary, of human history, prepared by God, became image of God's work in the world and man's response. 
The "whole" is the mystery of salvation by the Son's mission and the Holy Spirit, by entering the Trinity in history 
and history at Trinity; "Share" is Mary, when God worked wonders and knew how to respond to God in virginal 
faith, generosity of maternal love. 
The use of the symbol for the study of the relationship between the whole and the part. 

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

O testemunho bíblico da sagrada Escritura, transmitido na história da fé permite levar a meditar no coração (Lc 2, 19. 51), como 
Maria, como apelo ao mistério e fonte de conhecimento para quem estuda.  
O mesmo testemunho leva ao conhecimento ‘genético’ de Maria na história da salvação.  
O estudo dos dogmas marianos permite passar na questão ecuménica ao diálogo no referente ao culto mariano, em três aspectos: 
o que une, o que divide, as possibilidades de um eventual consenso credível para o mundo. 
O diálogo com a literatura, depreferência portuguesa, ajuda os estudantes a situar-se no ambiente académico em 
relação aos estudantes de outras áreas, realçando a relação à racionalidade crítica, que se estende, ainda,  à 
religiosidade popular 
 
Demonstration of syllabus coherence with the curricular unit’s objectives  

The biblical witness of Sacred Scripture, transmitted in the history of faith allows lead to meditate in the heart (Lk 2: 19. 
51), like Mary, to appeal to mystery and source of knowledge for those studying. 
The same witness takes the 'genetic' knowledge of Mary in salvation history. 
The study of Marian dogmas allows to pass the ecumenical question of dialogue with regard to the Marian devotion in 
three aspects: what unites, what divides the possibilities of any credible consensus for the world. 
The dialogue with the literature, Portuguese depreferência, helps students to be in the academic environment in 
relation to students from other areas, enhancing respect to critical rationality, which extends also to popular religiosity. 
Demonstrationofthesyllabuscoherencewiththe curricular unit'slearning objectives. 
 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

O modelo é expositivo e com método aberto à participação. Um estudante, em cada aula, introduz o tema durante cerca de 
10 minutos, tema  que será depois desenvolvido pelo docente. O método da  introdução feita pelo estudante tem
revelado um contributo valioso; este método vai fazendo  caminho e se vai impondo entre os estudantes; além de estimular 
o envolvimento na aula permite a alguns estudantes  algumas ‘descobertas’, ao prepararem a sua intervenção. Permite a 
cada um dar-se conta do tempo necessário para o estudo e ir desenvolvendo o espírito criativo e método de crítica racional.  
Avaliação: presença, participação interventiva nas aulas, dois testes, e elaboração de algum trabalho, livre, concretamente 
no diálogo com a literatura, de preferência portuguesa; estes elementos contam como avaliação contínua e valem 25%; o 
exame final vale 75%.  
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Teaching methodogies (including evalution)  

The model is expository and open method participation. One student in each class, introduces the subject for about 10 
minutes, a theme that will be developed later by the teacher. The method of introduction by the student has proved a 
valuable contribution; this method will making way and will impose among students; and stimulate involvement in class 
allows some students some 'discoveries', to prepare their intervention. It allows each to realize the time required to 
study and go developing the creative spirit and rational criticism method. 
Reviewed presence, interventional class participation, two tests, and elaboration of some work, free, specifically in 
dialogue with literature, Portuguese preference; these elements count as continuous assessment and are worth 25%; 
the final exam worth 75%. 
 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular 

O método da  introdução feita pelo estudante tem-se revelado um contributo valioso; e se vai impondo entre os estudantes; 
além de estimular o envolvimento na aula permite a alguns estudantes  algumas ‘descobertas’.  
Permite a cada um dar-se conta do tempo necessário para o estudo e ir desenvolvendo o espírito criativo e método de 
crítica racional.   
Permite desenvolver nos estudantes o brio pelo estudo e o recurso a autores portugueses na área da literatura.  

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

The method of introduction by the student has proved a valuable contribution; and will impose among students; and 
stimulate involvement in class allows some students some 'discoveries'. 
It allows each to realize the time required to study and go developing the creative spirit and rational criticism method. 
Allows to develop in students the pride of the study and the use of Portuguese authors in the field of literature. 
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