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Ano letivo 2022-23 
Ficha da unidade curricular  

 

Unidade Curricular/ 

Curricular Unit 

Patrologia/ 

Patrology 

4,5 ECTS / 180 (minutos/semana) 

Docente responsável/ 

Responsible academic staff 

Isidro Pereira Lamelas  

Outros docentes/ 

Other academic staff 

 

 

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

a) Obter um conhecimento panorâmico das fontes e documentação essencial relativas à génese e formulação do pensamento cristão, 
ilustrado na evolução de algumas ideias e doutrinas;  

b) Saber situar e manusear os instrumentos e as fontes literárias que nos colocam em contacto direto com a mais antiga tradição 
cristã;  

c) Adestramento de uma metodologia de leitura, estudo e investigação sobre as fontes patrísticas;  

d) Conhecer os autores e obras mais representativos do pensamento cristão do primeiro milénio que estão na génese e configuração 
da identidade cristã;  

e) Saber situar os principais pensadores e pensamentos da antiguidade cristã no quadro dos grandes temas da fé e teologia cristãs 

 

Learning outcomes of the curricular unit  

a) Get a panoramic knowledge of the sources and essential documentation for the origin and formulation of Christian thought, 
illustrated by the evolution of some ideas and doctrines; 

b) To know how to place and handle the tools and literary sources that put us in direct contact with the oldest Christian tradition; 
c) Training of a reading methodology, study and research on patristic sources; 
d) Meet the authors and most representative works of the first millennium of Christian thought which are at the root of Christian identity 

and configuration; 
e) Knowing how to situate the leading thinkers and thoughts of Christian antiquity as part of the great themes of christian faith and 

theology 

 

Conteúdos programáticos 

I- Questões introdutórias  

II- Início da literatura cristã  

III- Apologia e diálogo com a cultura  

IV- Cristianismo e gnose: Ireneu  

V- Escola de Alexandria e sua herança: Clemente e Orígenes  

VI- Origens do Cristianismo latino - Tertuliano e Cipriano  

VII: Idade de ouro da Patrologia:  

VII. 1- Os Capadócios: Reflexão teológica e humanismo    

VII.2- Agostinho de Hipona: A conversão da cultura antiga  

VIII- Patrologia galaico-lusitana  
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Syllabus 

I. Introductory Questions 
II. Early Christian literature 
III. Apology and dialogue with culture 
IV. Christianity and Gnosticism: Irenaeus 
V. School of Alexandria and their inheritance: Clement and Origen 
VI. Origins of Latin Christianity: Tertullian and Cyprian 
VII. Golden Age of Patrology:  

VII.1. The Cappadocian: theological reflection and humanism  
VII.2. Augustine of Hippo: Conversion and ancient culture  

VIII.  Hispanic Patrology 

 

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

1. O estudo das fontes e primeiros autores patrísticos possibilita uma aproximação às fontes do cristianismo no seu processo genético 
e de afirmação da autoidentidade doutrinal e cultural. 

2. A exposição teórica, sempre acompanhada da leitura de textos exemplares, faculta um contacto direto com os autores e textos, 
introduzindo os discentes numa leitura acompanhada dos mesmos. 

3. As diversas etapas e blocos da matéria proporcionam uma visão panorâmica da evolução das ideias e doutrinas cristãs no período 
patrístico. 

4. No final, os discentes perceberão melhor a relevência dos autores patrísticos para a consolidação definitiva da identidade crente e 
cultural dos cristáos nos dias de hoje. 

 

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

1. The study of the sources and first patristic authors enables approach to the sources of Christianity in its genetic process and 
affirmation of doctrinal and cultural self-identity. 

2. The theoretical exposition, always accompanied by the reading of exemplary texts, provides a direct contact with the authors and 
texts, introducing the students in its accompanied reading. 

3. The various steps and blocks of matter provide an overview of the evolution of christian ideas and doctrines in the patristic period. 

4. At the end, students will gained a better understanding of the relevance of patristic authors for final consolidation of the believer and 
cultural identity of Christians today. 

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

Decorrendo a lecionação no regime b-learning, as sessões presenciais quinzenais devem ser completadas com o trabalho pessoal 
dos discentes para o qual o docente dará, passo a passo, as devidas orientações. A avaliação prevê, prevê duas modalidades 
complementares:  

Avaliação contínua: Aulas teóricas e de orientação metodológica (blocos presenciais)  

. Estudo e exercitação prática que consistirá sobretudo na leitura e análise de textos patrísticos propostos pelo docente.  

Avaliação final: A avaliação constará ainda de um exame final sobre a matéria tratada. 

Critério de classificação: Avaliação contínua 40%; Exame final: 60%.  
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Teaching methodologies (including evaluation) 

As teaching will be based on b-learning system, the bi-weekly classroom sessions must be completed with students’ personal work for 
which teachers will provide step by step, guidelines. The assessment provides two complementary ways: 

Continuous assessment: Theoretical and methodological guidance (classroom blocks) 

. Study and practice exercise focused mainly on reading and analysis of Patristic texts proposed by the teacher. 

Final assessment: The evaluation also consist of a final exam on the given matter. 

Classification criteria: Continuous assessment 40%; Final exam: 60%. 

 

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

O facto de os discentes disporem de orientações claras e dos recursos adequados, nomeadamente através dos apontamentos e 
documentação disponibilizados na plataforma da disciplina, vai motivar os alunos para o estudo pessoal, como tarefa complementar 
essencial às aulas presenciais. Por outro lado, a exposição dos autores e leitura seleta dos seus textos introduz os discentes numa 
leitura mais crítica das fontes patrísticas.  

 

Demonstration of the coherence between teaching methodologies and learning outcomes 

The fact that students have available clear guidelines and adequate resources, including the notes and documentation available on the 
course platform, will motivate students for personal study as an essential complement task to the present classes. On the other hand, 
the exhibition of the authors and select reading of his texts introduces the students in a more critical reading of patristic sources. 
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