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Unidade curricular Teologia Fundamental II 
Docente responsável  João Manuel Correia Rodrigues Duque 
Outros docentes  ------ 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 

Clarificar o conceito cristão de Fé, nas suas várias acepções, partindo do seu uso quotidiano e do seu significado 
filosófico. O aluno deverá ser capaz de identificar os tópicos fundamentais de uma teologia da Fé e relacionar a sua 
dimensão teológica com outras. Ao mesmo tempo, deve adquirir conhecimento do desenvolvimento histórico da 
reflexão teológica sobre a Fé cristã. Por último, deverá ser capaz de desenvolver argumentação que permita 
fundamentar a Fé. 
 
 
Learning outcomes of the curricular unit  

Clarify the concept of Christian Faith in its various meanings, starting from its ordinary use and its philosophical meaning. 
The student should be able to identify the key topics of a theology of faith and relate their theological dimension with 
others. At the same time, he should acquire knowledge of the historical development of theological reflection on the 
Christian Faith. Finally, he should be able to develop an argument that allows a foundation of Faith. 
 
 
 
Conteúdos programáticos 

1. Fundamentos antropológicos da fé cristã 
 - O crer e a linguagem - Antropologia do crer - Epistemologia do crer 
2. Análise dos fundamentos bíblico-históricos do conceito de fé 
 - Conceitos de fé no AT e no NT; desenvolvimento do conceito de fé na Patrística; teologia medieval da fé; a fé, 
entre reforma e Concílio de Trento; o debate sobre a fé, na modernidade. 
3. Teologia sistemática da fé cristã 
 - A fé como ato humano – fides qua 
 - A fé como conteúdo doutrinal – fides quae 
 - A fé como dinâmica pessoal e dialógica 
 - A fé como dinâmica eclesial 
 
 
Syllabus 
 
1. Anthropological foundations of the Christian faith 
- Believing and language - Anthropology of belief - Epistemology of belief 
2. Analysis of the biblical and historical foundations of the concept of faith 
- Concepts of faith in the OT and NT; development of the concept of faith in Patristic; medieval theology of faith; faith, 
between reform and the Council of Trent; the debate about faith in modernity. 
3. Systematic Theology of the Christian faith 
- Faith as human act - fides qua 
- Faith as doctrinal content - fides quae 
- Faith as personal and dialogic dynamics 
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- Faith and ecclesial dynamics 
 
 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

O programa conjuga o tratamento do conceito de Fé no contexto dos desafios contemporâneos com a abordagem 
histórica da teologia da Fé. Desse modo, pretende fornecer ao aluno elementos (dados históricos e capacidade 
argumentativa) para compreender o enquadramento contemporâneo do conceito cristão de Fé cristã e da sua 
fundamentação. 
 
 
Demonstration of syllabus coherence with the curricular unit’s objectives  

The program combines the treatment of the concept of Faith in the context of today's challenges with the historical 
approach to a theology of Faith. Thus it aims to provide the student with elements (historical data and argumentative 
ability) to understand the contemporary framework of the Christian concept of Faith and its foundations. 
 
 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

A leccionação será feita de modo expositivo, por iniciativa do docente, em debate com os alunos. Será realizado um 
teste de avaliação permanente a meio do semestre. A avaliação final resulta da conjugação da avaliação permanente, à 
qual serão atribuídos 50% da avaliação total, e de um exame final, a que serão atribuídos 50% da avaliação. 
 
 
Teaching methodogies (including evalution)  

The teaching will be done expositively, at the teacher's initiative, in debate with the students. A permanent midterm 
evaluation test will be conducted. The final evaluation results from the combination of the permanent evaluation, which 
will be assigned 50% of the total evaluation, and a final exam, which will be assigned 50% of the evaluation. 
 
 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular 

Tendo em conta a necessidade de adquirir conhecimentos concretos, por um lado, e de desenvolver capacidade de 
argumentação e compreensão, por outro, consideramos a exposição e o debate, acompanhados de leitura em 
profundidade, o melhor método para atingir os objetivos apontados. 
 
 
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 

Taking into account the need to acquire specific knowledge on the one hand, and to develop capacity of reasoning and 
understanding, on the other, we consider the exposition and debate, accompanied by in-depth reading, the best method 
to achieve the aimed goals. 
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