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Unidade curricular Pessoas, comunidades, instituições 
Docente responsável  Tiago Freitas 
Outros docentes   
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 

– Dominar o discernimento teológico-pastoral 
– Conhecer a realidade paroquial no contexto de uma diocese 
– Estudar iniciativas pastorais que preparam a Igreja para o futuro 
– Aprofundar a realidade diocesana e as suas estruturas 
– Estabelecer pontes de diálogo entre a Igreja e as instituições civis 
 
 
Learning outcomes of the curricular unit  

- Operate the theological-pastoral discernmen t 
- Acquire knowledge on parish reality in the co ntext of a diocese 
- Studying pastoral initiatives that prepare the Church for the futu re 
- Deepen the diocesan reality and its structures 
- Establish bridges of dialogue between the Chu rch and civil institutions 
 
 
 
Conteúdos programáticos 

1. Pastoral para a vida e para a esperança 
2. A paróquia hoje 
3. O discernimento comunitário 
– O processo da decisão pastor al 
– Programação da vida paroquial 
– Criatividade pastoral 
4. A unidade na pastora l 
– A pastoral de comunhão: a unidade na pastoral 
– O trabalho inter-paroquial 
– A unidade com Arciprestado à diocese 
– As unidades pastorais 
5. Gestão paroquial 
– Cartório Paroquial : impressos, processos matrimónio, assentos, averbamentos, comunicações, documentos 
6. A comunicação na actividade pastoral 
7. A dimensão social das paróquias 
– Os Centros Sociais Paroquiais 
– Grupos de Acção Social 
8. Outros elementos da vida paroquial 
– A tomada de posse 
– Os Conselhos Paroquiais 
– As festas paroquiais e as tradições 
– Fraternidade Sacerdotal 
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– Os movimentos 
9. Um perfil de pastor 
 
 
Syllabus 
 
1. Pastoral for life and for hope 
2. The parish today 
3. The community d iscernment 
- The pastoral decision process 
- Programming of parish life 
- Pastoral creativity 
4. The unity in pasto ral 
- The pastoral of comm union: pastoral unities 
- The inter-parish work 
- The unit with the dioc ese 
- Pastoral units 
5. Parish Manag ement 
- Parish office: 
6. Communicati on in pastoral activity 
7. The social dimension of parishes 
- The Social Centres Parish 
- Social Action Groups 
8. Other elements of pa rish life 
- The inauguration 
- The Parish Counc ils 
- The parish festivals and traditions 
- Priestly Fraternity 
- Movements 
9. A pastor’s profile 
 
 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

– Estudo dos fundamentos da teologia pastoral e da pastoral paroquial permite conhecer o método do discernimento 
comunitário 
– Apresentação da vida paroquial, os agentes da pastoral e instituções eclesiais permite conhecer a realidade paroquial 
e a correcção relação com as instituições civis 
– Estudar os processos burocráticos e apresentar as instituições e movimentos diocesanos solidifica o conhecimento da 
realidade diocesana 
– A leitura dos teólogos contemporâneos, o estudo de outras realidades eclesiais abre horizontes para desenhar novos 
cenários de futuro para a Igreja 
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Demonstration of syllabus coherence with the curricular unit’s objectives  

- The study of the foundations of pastoral theology and the pastoral of parochies allows on e to know the method of 
community discernment 
- Presentation of parish l ife, pastoral agents and ecclesial institutions allows one to know the parish reality and the best 
relationship with civil institutions 
- To study the bureaucratic proces ses and present institutions and diocesan movements solidifies the knowledge of the 
diocesan reality 
- The reading of contemporary theologians, the study of other ecclesial realities opens horizons to design new future 
scenarios for the Church 
 
 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

– Apresentação expositiva seguida de discussão 
– Comentário à actualidade eclesial, confrontando -a com os núcleos programáticos leccionados 
– Análise de projectos pastorais 
– 20% diálogo; 10% assiduidade e interesse; 70% exame final 
 
 
Teaching methodogies (including evalution)  

- Expository presentation followed by discussion 
- Commentary on Church’s present, comparing it with the syllabus taught 
- Analysis of pastoral projects 
- 20% dialogue; 10% attendanc e and interest; 70% final exam 
 
 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular 

– Apresentação expositiva com discussão permite tanto fornecer aos alunos os pilares da reflexão teológica sobre a 
Igreja, bem como discutir os fundamentos da acção pastoral 
– O comentário à actualidade eclesial e a análise de projectos pastorais permite a ponte entre a Teologia Prática e a 
Pastoral 
– A discussão dos núcleos programáticos oferecer a possibilidade de desenvolver o discernimento teológico-pastoral e 
cria a necessidade de leituras suplementares para sustentar a discussão 
 
 
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 

- Presentation with expository discussion allows both provide students with the pillars of theological r eflection on the 
church as well as discuss the pastoral action of foundations 
- The commentary on the present ecclesial and analysis of pa storal projects allows the bridge between practical 
theology and pastoral- The discuss ion of programmatic cores offer the possibility of developing the theological and 
pastoral discernment and 
creates the need for further reading to support the discussion 
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