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Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
- Apresentar aos alunos os principais textos bíblicos que abordam e expõem a questão da hospitalidade;
- Demonstrar como a hospitalidade é essencial no processo da construção da identidade cristã;
- Sensibilizar os alunos para a importância do acolhimento na atividade pastoral.
Learning outcomes of the curricular unit
- To introduce students to key biblical texts th at discuss and expose the issue of hospitality;
- Demonstrate how hospitality is essential in the process of construction of Christian identity ;
- Raising awareness on the importance of care in pastoral activity.

Conteúdos programáticos
As coordenadas fundamentais da hospitalidade bíblica nos textos narrativos, exortativos e declarativos do Antigo e do
Novo Testamento que tratam deste assunto.
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
- São os conteúdos programáticos e a forma como são apresentados que permitem alcançar os objetivos de
aprendizagem a que nos propomos.
Syllabus
- The fundame ntal coordinates of biblical hospitality in narrative texts, hortatory and declaratory of the Old and New
Testament that deal with this subject.
Coherent demonstration of the syllabu s with the learning objectives of the course.
- Are the syllabus and the way they are presented which achieve the learning objec tives we set ourselves.
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular
- A metodologia de ensino é essencialmente expositiva e analítica, mas sempre aberta a perguntas dos alunos e à
discussão dos temas. A avaliação será feita tendo em conta a participação nas aulas (20%) e um exame final (80%).
Demonstration of syllabus coherence with the curricular unit’s objectives
The teaching methodology is essentially expository and analytical, but always open to stu dent questions and discussion
of the issues. The evaluation will take into account class participation (20%) and a final exam (80%).
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Metodologias de ensino (avaliação incluída)
- A metodologia de ensino é essencialmente expositiva e analítica, mas sempre aberta a perguntas dos alunos e à
discussão dos temas. A avaliação será feita tendo em conta a participação nas aulas (20%) e um exame final (80%).
Teaching methodogies (including evalution)
- The teaching methodology is essentially expositor y and analytical, but always open to student questions and
discussion
of the issues. The evaluation will take into account class participation (20%) and a final exam (80%).

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular
- Dado que é necessário colocar os alunos perante as coordenadas da hospitalidade bíblica, começa-se por apresentar e
analisar os textos e daí se retiram algumas sugestões para a hodierna pastoral do acolhimento.
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes
- Since it is necessary to place students before the coordinates of biblical hospitality, it begins to pres ent and analyze
the texts and then withdraw some suggestions for pastoral today's hosting.
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