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Ano letivo 2022-23 
Ficha da unidade curricular  

 

Unidade Curricular/ 

Curricular Unit 

Teologia Moral Pessoal /  

Personal Moral Theology 

4,5 ECTS / 180 (minutos/semana) 

Docente responsável/ 

Responsible academic staff 

Jerónimo dos Santos Trigo 

Outros docentes/ 

Other academic staff 

 

 

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

Indicar as problemáticas humanas e teológicas atuais concernentes às questões éticas da sexualidade, do matrimónio e da vida humana 
e os conceitos com os quais se expressam. 
Indicar as fontes do saber teológico no âmbito da teologia moral pessoal: sagrada escritura, tradição, magistério da Igreja, reflexão 
teológica, vivência experiencial da vida humana e cristã. 
Indicar autores e correntes de pensamento que, ao longo da história, foram relevantes nos âmbitos das temáticas da teologia moral 
pessoal 
Indicar pontos de proximidade e de afastamento entre as propostas teológicas e as das ciências humanas e necessidade de interação. 
Indicar a doutrina oficial da Igreja, a sua relevância e fundamentação, e os debates que suscita. 
Indicar situações concretas de vivência humana e cristã, em que o discernimento prudencial se torna necessário 
Proporcionar aos alunos instrumentos concetuais que lhes permitam inserir-se no debate teológico, ético e pastoral. 
 

 

Learning outcomes of the curricular unit  
 

Point to the current human and theological issues regarding questions of ethics and sexuality, of marriage and of human life and the 
concepts used to express them. 
Point to sources of theological knowledge encompassing personal moral theology: biblical readings, tradition, Church scholastics, 
theological thinking, and experiencial living of human and christian life. 
Provide authors and theories that over time were mainstream regarding the topics of theology of personal moral. 
Show the similarities and dissimilarities between the theological proposals and those of life sciences and the need for convergence. 
Show the official doctrine of the Church, its relevance and fundamentals, and the questions it raises. 
Exemplify with concrete experiences from human and christian life where discerning is critical. 
Provide students with conceptual tools to participate in the theological, ethical and pastoral debate. 
 

 

Conteúdos programáticos 

I – DIMENSÃO ANTROPOLÓGICA, BIBLICA E TEOLÓGICA 
 
Antropologia do amor e da sexualidade. 
Perspetivas bíblicas e teológicas do amor e da sexualidade. 
 
II – DIMENSÃO HISTÓRICA 
 
Paradigmas de ética sexual e conjugal. 
Paradigma tradicional. 
Paradigma personalista. 
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Natureza, biologia, pessoa, género. 
Dimensão unitiva e dimensão procriativa do matrimónio e da sexualidade. 
 
III – TEMAS DE ÉTICA DA SEXUALIDADE 
 
Sexualidade conjugal. 
Homossexualidade. 
Auto-erotismo. 
Planeamento familiar. 
Castidade e celibato. 
Sexualidade e instituição matrimonial. 
Situações matrimoniais "irregulares". 
 
IV – TEMAS DE BIOÉTICA 
 
Procriação medicamente assistida da vida humana. 
Aborto / Interrupção voluntária da gravidez. 
Eutanásia e excesso terapêutico. 
 

 

Syllabus 

I – THE ANTHROPOLOGICAL, BIBLICAL AND THEOLOGICAL DIMENSION 
 
Anthropology of love and sexuality. 
Biblical and theological perspectives on love and sexuality. 
 
II – HISTORICAL DIMENSION 
 
Paradigm of sexual and conjugal ethics. 
Traditional paradigm. 
Personalistic paradigm. 
Nature, biology, person, gender. 
Unitarian dimension and dimension of fertility of marriage and sexuality. 
 
III – TOPICS OF ETHICS AND SEXUALITY 
 
Conjugal sexuality. 
Homossexuality. 
Auto-eroticism. 
Planned parenthood. 
Chastity and celibacy. 
Sexuality and the marriage institution. 
"Irregular marriage" situations. 
 
IV – TOPICS OF BIOETHICS 
 
Medically assisted fertility. 
Abortion/Voluntary termination of pregnancy. 
Euthanasia and therapeutical excess. 
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Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

Nas partes I - II - III do programa indicam-se os dados fundamentais: bíblia, tradição, magistério, história, ciências humanas, assim como 
os conceitos usados habitualmente. 
Nas partes IV e V apresentam-se, com o desenvolvimento seguinte, as temáticas consideradas mais relevantes: 
- Enuncia-se a questão ético-teológica do tema. Por que é que o assunto em questão tem dimensão ética e teológica. Quais são as 
problemáticas presentes. 
- Indica-se a resposta ou respostas que essas questões tiveram no passado e têm no presente. Particular destaque é dado à doutrina 
do magistério da Igreja. 
- Indicam-se dados "novos" decorrentes da mudança paradigmática, a nível bíblico, teológico, filosófico, de ciências humanas, da 
atividade pastoral, etc. Verificam os impactos que têm no equacionamento das propostas morais, a nível de princípios e de 
normatividade. 
- Apresenta-se a reflexão que é feita a nível teológico e pastoral, na busca de respostas. 
 

 

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

In sections I - II and III of the syllabus are listed the course fundamentals: bible, tradition, scholastic, history, life sciences, as well as 
other usual concepts. 
 
Section IV presents and develops the most relevant themes: 
- Introduction of the ethical-theological view. Why is there an ethical and theological dimension in this issue? What are the main current 
issues? 
- Enumerate the answer(s) given in the past to those issues. Emphasys is on the Church's doctrinal teachings. 
- Point to "new" data that have come from a paradigm shift in terms of biblical, theological, philosophical, life sciences, pastoral activity, 
etc. Consider its effects in the formulation of the moral proposals, its basic principles and normative aspects. 
- Presentation of the theological and pastoral reasoning in search of answers. 
 

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

O método é prevalecentemente expositivo por parte do docente.  
Aos alunos são fornecidos na plataforma, para cada parte da matéria e para uma maior complemento e aprofundamento, vários textos 
do docente ou de outros autores. Outros são indicados nas aulas. 
Há possibilidade de diálogo nas aulas sobre questões a clarificar ou a verificar. 
O docente está disponível sempre para receber os alunos, dialogar com eles e proporcionar-lhes instrumentos de trabalho. 
A avaliação consiste num exame final de toda a matéria do programa, e que no cômputo final tem 75% e num relatório de leitura, com 
mais de dez páginas, sobre um tema do programa, aprovado pelo docente; vale 25%. 
 

 
Teaching methodologies (including evaluation) 

Lectures are mainly exposition by the professor. Students are given in the platform, for each course topic and for a deeper understanding, 
a variety of texts written by the professor and others. Texts may also be suggested in class. 
Attempt at providing an exact knowledge, whenever possible, of the concepts and terminology used to present the issues. There is 
opportunity for student interaction during class time regarding clarifying questions or others. 
The professor is available to meet with the students, help them with their questions and provide them with additional tools for study. 
Evaluation consists of a comprehensive final exam with a weight of 75% and of one reading report weighing 25% of the final grade, and 
comprising 10 written pages on a topic approved by the professor. 
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Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular 
  

O método expositivo procura proporcionar aos alunos as problemáticas ético-teológicas dos assuntos em questão, que se situam, muitas 
vezes, para lá das referências coloquiais quotidianas.  
Procura também proporcionar um conhecimento exato, na medida do possível, dos conceitos e terminologia próprios do âmbito da 
matéria. 
A colocação de textos criteriosamente selecionados, na plataforma, tem como finalidade proporcionar um acesso mais eficaz aos 
assuntos em análise. 
A elaboração de um relatório ou pequena monografia proporciona a investigação em textos ou revistas de modo a alargar o âmbito dos 
conhecimentos. 
 

 

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

The lecture style attempts at providing the students with the key issues on ethical-theological questions that are often beyond the 
colloquial references. Attempts at providing an exact knowledge, whenever possible, of the concepts and terminology used to present 
the issues.  
The careful selection of texts, to be made available in the platform, is meant to provide an effective access to the topics under 
consideration. 
The requirement to produce a reading report forces students to research additional texts and broadens their knowledge. 
 

 

Bibliografia de consulta (existência obrigatória) / Main bibliography (mandatory existence) 

Constituição Gaudium et Spes, 47-52; Encíclicas Casti Connubii, Humanæ Vitæ, Evangelium Vitæ. Exortação Apostólica Familiaris 
Consortio”, Instruções Personna Humana, Donum Vitæ, Dignitas Personæ. 
V. COUTINHO, Bioética e teologia: que paradigma de interacção? Gráfica de Coimbra, Coimbra, 2005. 
G. DURAND, Sexualité et foi, Cerf, Paris, 1983, 2ª ed. 
M. FAGGIONI, Sessualità, matrimonio, famiglia, EDB, Bologna, 2010 
J.- R. FLECHA, Moral de la persona, BAC, Madrid, 2002. 
B. FRALING, Ética sexual; ensaio sob um ponto de vista cristão, Gráfica de Coimbra, Coimbra, 2011. 
E. FUCHS, O desejo e a ternura, Círculo de Leitores, Lisboa, 1994. 
J. GAFO.Bioética, Paulus, Lisboa, 2011. 
D. GRACIA, Fundamentos de bioética, Gráfica de Coimbra, Coimbra, 2008. 
B. HÄRING, Livres e fiéis em Cristo, II-III, Paulinas, S. Paulo, 1982 - 1983. 
A. LE BOURGEOIS, Questions des divorcés à l'Église, Desclée de Brouwer, 1994. 
JOÃO PAULO II, teologia do corpo; o amor humano no plano divino, Aletheia, Lisboa, 2013. 
M. LEGRAIN, Les personnes divorcées remariées, Centurion, Paris, 1994. 
E. LÓPEZ AZPITARTE--- Simbolismo de la sexualidad humana, Sal Terræ, Santander, 2001. 
A. MATTHEEUWS, Union et procréation; développements de la doctrine des fins du mariage, Cerf, Paris, 1989. 
A. MOSER, O enigma da esfinge: a sexualidade, Vozes, Petrópolis, 2001. 
J. NOONAN, Contraception; a history of its treatment by the catholic theologians and canonists, Harvard, University Press, Cambridge, 
1966.  
E. SCHILLEBEECKX, Le marriage: realité terrestre et mystère de salut, Cerf, Paris, 1966. 
E. SGRECCIA – J. LAFITTE (org.), L’embrione umano nella fase del preimpianto: aspetti scientifici e considerazioni bioetiche, L.E.V., 
Città del Vaticano, 2007. 
A. VALSECHI, Nuove vie dell'etica sesssuale, Queriniana, Brescia, 1972. 
M. VIDAL O matrimónio entre o ideal cristão e a fragilidade humana; teologia, moral e pasto 
 

 


