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

1. Ponto de partida: o mal-estar contemporâneo sobre as doutrinas da salvação, em geral e a doutrina cristã da salvação, 
em particular. 
2. Sistematiza os principais temas da problemática actual. 
3. Conhece o vocabulário soteriológica e sua evolução semântica. 
4. Esclarece conceitos. 
5. Elabora uma visão geral da doutrina soteriológica cristã. 
6. Demonstra que a teologia da salvação está intimamente ligada à teologia da graça e da justificação. 
7. Reconhece São Paulo como sistematizador da doutrina bíblica da graça e descreve a doutrina Paulina. 
8. Identifica a relação entre a graça de Deus e a liberdade do ser humano como o fio contínuo a todos os conteúdos 
programáticos. 
9. Identifica ao longo da história, até o Concílio Vaticano II, as principais controvérsias, com insistência sobre a 
controvérsia Pelagiana, Protestantismo e o Concílio de Trento e a questão jansenista. 
10. Converte numa reflexão sistemática conclusiva – soteriologia no século XX: Concílio Vaticano II; doutrina da 
justificação e diálogo ecuménico; estatuto, significado e horizonte da salvação cristã hoje. 
11. Soteriologia no século XXI: A salvação cristã e a ecologia integral. 
 
 
Learning outcomes of the curricular unit  

1. The starting point is the contemporary malaise concerning the doctrines of salvation, in general, and to the Christian 
doctrine of salvation, in particular. 
2. Systematizes the main themes of the current issue. 
3. knows the soteriological vocabulary and its semantic evolution. 
4. Clarifies concepts. 
5. Draws up an overview of soteriological doctrine. 
6. Demonstrate that the theology of salvation is closely linked to the theology of grace and justification. 
7. Recognize São Paulo as systematiser of the biblical doctrine of grace and describes Paul’s doctrine. 
8. Identify the relationship between the grace of God and the freedom of the human being as the continuous wire to all 
developments. 
9. Identify throughout history, until the Second Vatican Council, the major controversies, with insistence on the pelagian 
controversy, Martin Luther and the Council of Trent and in the Jansenism. 
10. Converts in a systematic reflection conclusive - Soteriology in the 20th century: Second Vatican Council; doctrine of 
justification and ecumenical dialogue; the status, meaning and horizon of Christian salvation nowadays. 
11. Soteriology in the 21th century: Christian salvation and integral ecology. 
 
 
Conteúdos programáticos 

1. Mal-estar contemporâneo relativo às doutrinas da salvação 
2. Situação doutrinal da Soteriologia 
3. Revelação bíblica da graça salvífica 
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4. Jesus Cristo, profeta e acontecimento do Reino de Deus 
5. Graça divina e liberdade humana. 

Syllabus 
 

1. Contemporary malaise concerning the doctrines of salvation 
2. Doctrinal situation of Soteriology 
3. Biblical revelation of the saving grace 
4. Jesus Christ, Prophet and event of the Kingdom of God 

5. Divine grace and human freedom 
 
 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

Os conteúdos programáticos fornecem aos alunos as ferramentas necessárias e adequadas para alcançar os objetivos 
definidos.  
 
 
Demonstration of syllabus coherence with the curricular unit’s objectives  

The syllabus provides students the tools necessary and appropriate to achieve the objectives defined  
 
 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

Ensino direto 
Discussão em contexto de sala de aula 
Investigação autónoma 
Avaliação: exame final escrito: 100% 
 
 
Teaching methodogies (including evalution)  

Lecturing – direct instruction 
Classroom discussion 
Autonomous research 
Evaluation: Final written exam - 100% 
 
 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular 

As metodologias de ensino empregues articulam-se com os objetivos de aprendizagem da Unidade Curricular, 
promovendo um contínuo ambiente de análise e discussão crítica no contexto da sala de aula. 
As diversas metodologias adotadas favorecem a boa reapropriação do Syllabus: o aluno aprende com o ensino direto. A 
investigação autónoma e a discussão em contexto de sala de aula permitem ao aluno desenvolver, aprofundar e gerir 
criticamente o Syllabus. 
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Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 

The teaching methodologies employed try to meet the course goals by providing moments of continuous critical analysis 
and the exchange of ideas. 
The different methodologies adopted contribute to the good Syllabus re-appropriation: the student learns with direct teaching. 
Autonomous research and discussion in classroom context allows that the student develops, deepens and manages critically the 
Syllabus. 
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