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

No final da unidade curricular, os alunos que a completarem serão capazes de: 
1.Dominar os conceitos básicos da teologia paulina; 
2.Conhecer a problemática das cartas paulinas desde o período da Reforma; 
3.Refletir criticamente sobre as old perspective, new perspective e sobre a radical perspective; 
4.Situar historicamente as cartas de Paulo; 
5.Conhecer os trações fundamentais do contexto cultural em que as cartas foram redigidas; 
6.Assumir um distanciamento crítico face aos comentários das cartas paulinas. 
7. Desluteranizar a exegese paulina. 
 
 
Learning outcomes of the curricular unit  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conteúdos programáticos 

I – Historiografia Paulina 
1.1.  Escritos autênticos 
1.2. Método 
1.3.  Críticas a Paulo 
1.4.  Cronologia 
1.5.  Biografia: quem é Paulo? 
1.6. Vocação de Paulo 
1.7.  Paulo nos curricula 
1.8.  Paulo escritor 
1.9.  Testemunhos externos 
1.10.  Testemunhos apócrifos 
1.11. Canonização das cartas de Paulo 
 
II – Ensinamentos de Paulo, origens e desenvolvimentos 
2.1.  O rosto de Cristo no epistolário paulino 
2.2. Dados fundamentais da cristologia paulina 
2.3. Jesus e Paulo 
2.4. O escândalo da Cruz 



  
 
 
 
        Ano letivo 2019/2020 
          Ficha da unidade Curricular 

 
Universidade Católica Portuguesa                                                            e-mail : secretaria.facteo@braga.ucp.pt 
Campus Camões  4710-362 Braga                                                                          253 206 114 

2.5. A temática do Evangelho 
2.6.  O projeto de Deus na teologia paulina 
2.7.  A antropologia teológica paulina 
2.8.  A temática da Igreja ministerial 
2.9.  O discurso aretológico paulino 
2.10.  A escatologia paulina 
III – Catequese Primitiva no pensamento de Paulo 
IV - cartas de Paulo 
4.1.  I Tessalonicenses 
4.2.   II Tessalonicenses 
4.3. Gálatas 
4.4. Filipenses 
4.5. Romanos 
4.6. 1 Coríntios 
4.7. 2 Coríntios 
4.8. Efésios e Colossenses 
4.9. Colossenses 
4.10.  Efésios 
4.11. Filémon 
4.12.Trito-paulinas 
 
 
Syllabus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

O conteúdo I responde diretamente ao objetivo 4. O conteúdo II permite alcançar os objetivos 1, 2 e 7. O conteúdo III 
responde diretamente ao objetivo 5. Para cumprir os objetivos 3 e 6 abordar-se-ão os conteúdos do quarto capítulo que 
permitem aplicar os conhecimentos anteriores, por forma a implementar na prática a segunda parte (II) dos conteúdos. 
Os conteúdos apresentam assim uma vertente muito prática na quarta parte que exemplifica as anteriores 
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Demonstration of syllabus coherence with the curricular unit’s objectives  

 
 
 
 
 
 
 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

O método será eminentemente expositivo por parte do docente; 
1.recurso na parte final do curso a exemplos práticos com exercícios de exegese sobre algumas passagens textuais mais 
representativas do epistolário paulino para reavaliar e reequacionar várias interpretações que foram dadas das mesmas; 
2.neste processo de aprendizagem, o estudante será progressivamente familiarizado com a terminologia fundamental 
da teologia paulina; 
3.familiarização com demonstrações práticas da exegese de cartas do apóstolo para poder ver em acto a retórica antiga 
em funcionamento; 
4.exercícios práticos de exegese bíblica para redefinir a semântica de muitos conceitos da teologia paulina; 
5.contacto contínuo com o texto bíblico. 
 
6.Avaliação: Exame final 60%; assiduidade 10%; trabalho escrito 30% 
Esta distribuição permitirá avaliar o que foi ensinado e capacitar o estudante para uma avaliação crítica quer das fontes 
quer dos comentários bíblicos. 
 
 
Teaching methodogies (including evalution)  

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

O curso aborda as treze cartas que a tradição cristã atribui à escola Paulina. Depois da problemática reconstrução da 
biografia Paulina, o primeiro capítulo percorre as grandes escolas da teologia Paulina desde os tempos modernos. O 
segundo capítulo sumaria as linhas principais da teologia Paulina. O terceiro capítulo reconstrói a primitiva tradição 
catequética e kerygmática. A segunda parte do curso (mais prática, a partir do cap.IV) é dedicada à exegese de alguns 
textos fundamentais tais como Gálatas e Romanos. 
As metodologias de ensino 1, 4 e 5 respondem diretamente à formulação dos primeiros três objetivos. 
As metodologias de ensino 2 e 3 permitem desenvolvem os objetivos 4 a 7. 
A metodologia 6 de avaliação adotada capacita o aluno com as ferramentas necessárias que lhe permitem verificar nos 
textos paulinos a new perspective. Por outro lado, também permitem avaliar os conhecimentos alcançados bem como o 
grau de proficiência neste domínio. 
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Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
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