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

1. Desenvolver uma compreensão exegética e hermenêutica atualizada dos textos bíblicos que debatem as origens do  
Cristianismo, nomeadamente, o texto do Livro dos Atos dos Apóstolos e de algumas das Epístolas Católicas. 
 
2. Em relação ao Livro dos Atos dos Apóstolos pretende-se ampliar o conhecimento do debate exegético atual sobre o seu  
lugar no conjunto da obra lucana; as suas caraterísticas literárias específicas e peculiaridades teológicas. 
 
3. No que respeita às Epístolas Católicas (Carta de Tiago; 1-2 Pedro e Carta de Judas), procura-se incidir no contributo da  
exegese atual sobre os destinatários imediatos destes textos e a sua relevância temática para a Fé das primeiras gerações  
cristãs. 
 

 

Learning outcomes of the curricular unit  
 

 
1. To develop an updated exegetical and hermeneutic understanding of biblical texts that discuss the origins of Christianity,  
namely the Book of Acts of the Apostles and the text of the Catholic Epistles.  
 
2. Regarding the Book of the Acts, our focus is to increase the knowledge of the current exegetical debate on its place the  
whole work of Luke, its literary specific features and theological peculiarities. 
 
3. Considering the Catholic Epistles (Letter of James; 1-2 Peter and Letter to Jude), the focus is on the contribution of the  
current exegesis about the immediately recipients of these texts and their thematic relevance to the Faith of the first  
Christian generations.  
 

 

Conteúdos programáticos 

- Introdução geral. 
 
I. Livro dos Atos dos Apóstolos 
 
1.O Estatuto sequencial do Livro dos Atos dos Apóstolos na obra lucana. 
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   1.1 Uma Historiografia cuidadosamente construída: os prefácios (Lc 1,1-4 e At 1,1-4);  
   1.2 Os laços entre o texto do Evangelho de Lucas e do Livro dos Atos dos Apóstolos:  
 
2. O texto do Livro dos Atos enquanto composição literária 
     2.1 A redação do Livro dos Atos: fontes e tradições pré-existentes; a estrutura do livro. 
     2.2 Aspetos de ordem literária: estratégias narrativas e estratégias de leitura. 
 
 3. O texto do Livro dos Atos enquanto um projeto teológico 
     3.1 A construção da identidade cristã. 
     3.2 Duas trajetórias do cristianismo primitivo: Pedro e Paulo. 
     3.3 Contributo da exegese sociológica. 
 
II. Outros documentos das origens cristãs 
 
     4.1 A designação de Epístolas Católicas. 
     4.2 Dimensão literária e teológica: Carta de Tiago; 1-2 Pedro e Carta de Judas.    
 

 

Syllabus 

- General introduction. 
 
I. The Book of the Acts of the Apostles 
   1.The sequential status of the Book of Acts of the Apostles. 
       1.1 A carefully constructed historiography: prefaces (Lk 1:1-4 and Act 1:1-4).  
       1.2 The links between the Gospel of Luke and the Book of Acts of the Apostles. 
  
    2. The text of the Book of Acts as a literary composition. 
         2.1 The text of the Book of Acts: sources and pre-existing traditions; the structure of the book. 
         2.2 Aspects of literary organization: narrative strategies and reading strategies. 
 
   3. The text of the Book of Acts as a theological project. 
        3.1 The construction of Christian identity. 
        3.2 Two trajectories of early Christianity: Peter and Paul. 
        3.3 Contribution of the sociological exegesis. 
 
II. Other documents of Christian origins.  
        4.1 The designation of Catholic Epistles. 
        4.2 Literary features of the Letter of James; 1-2 Letter of Peter; the letter of Jude. 

 

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

Os conteúdos programáticos dividem-se em duas partes:  
 
Na primeira parte, os pontos 1-3 focalizam o debate atual sobre o lugar do livro dos Atos dos Apóstolos no conjunto da obra 
lucana, nomeadamente o seu estatuto sequencial e os laços narrativos entre o texto do Evangelho de Lucas e o livro dos 
Atos dos Apóstolos. Os aspetos literários mais relevantes e as implicações teológicas do livro dos Atos concretizam-se na 
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pesquiza e na leitura exegética de alguns textos bíblicos que objetivam o projeto teológico e a construção da identidade 
cristã. O estudo inclui os contributos mais recentes da exegese moderna, incluindo o da exegese sociológica.  
 
Na segunda parte, o ponto 4 focaliza-se numa leitura de algumas epístolas, aprofundando a compreensão da designação 
de Epístolas Católicas. Este estudo é completado com uma análise exegética das principais características literárias e 
teológicas das Cartas de Tiago, Pedro e Judas.     
 

 

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

The thematic contents are divided into two parts: 
 
The first part (1-3) focus the current debate about the place of the Book of Acts in the whole of the Luke’s work, mainly its 
sequential status and narrative links between the Gospel of Luke and the Book of Acts of the Apostles.  
Here, the most relevant literary aspects and the theological implications of the Book of Acts are materialized in a research 
and in an exegetical reading of chosen biblical texts, that objectify the theological design and the Christian construction of 
identity. This study includes the latest contributions of modern exegesis, including the results of the sociological exegesis. 
 
The second part (4) focus on the reading of some Letters, to develop an understanding of the designation of Catholic Epistles. 
The study is accomplished with an exegetical analysis of the Key literary and theological characteristics of James’s, Peter 
and Jude’s Letters.     
 

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

Cada parte do programa contém uma bibliografia selecionada de apoio complementar ao estudo pessoal do aluno.  Alguns 
artigos/livros são indicados como leitura obrigatória. Existem sessões presenciais de exposição temática e sempre que 
possível um tempo para debate sobre as leituras bibliográficas realizadas pelos alunos. 
 
Os conteúdos principais, apresentados em sessão presencial, estão disponíveis na plataforma (online) da unidade curricular, 
através de ficheiros com sínteses temáticas e análise de textos bíblicos. A bibliografia obrigatória ou complementar está, 
igualmente, disponível online. O aluno tem também à sua disposição ficheiros de apoio ao estudo pessoal, onde ficam 
registadas as questões de maior relevância.      
 
A avaliação consta de um exame final (escrito ou oral). Em ambas as situações, o aluno será avaliado no seu conhecimento 
dos conteúdos temáticos apresentados nas sessões presenciais e das leituras definidas como obrigatórias.  
 

 

Teaching methodologies (including evaluation) 

Each part f the program includes a selected bibliography od additional support to the personal study of the student. Some 
books/articles are listed as required reading. The thematic exposition occurs on attended classes and whenever possible 
there is a time for debate on the bibliographical readings performed by the students. 
 
The main contents, presented in the attended classes, are available on the platform (online) of the curricular unit, through files 
with thematic summaries and analysis of biblical texts. The required or complementary bibliography is also available online. 
The students have also at their disposal files to support their personal study, where the most relevant issues are underlined. 
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The method of evaluation consists of a final exam (written or oral). In both cases, the students will be evaluated in their 
knowledge of the thematic contents presented in the attended classes and in the readings listed as required.     
 

 

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

A coerência entre a metodologia de ensino e os objetivos da unidade curricular é assegurada por uma dinâmica de 
apresentação presencial que procura o enquadramento de debate e de síntese. Nesta dinâmica, o aluno é constantemente 
incentivado a participar ativamente na construção do seu conhecimento, nomeadamente no aprofundamento das questões 
mais relevantes. 
 
Existe uma preocupação particular em ajudar o aluno a compreender e a aumentar o seu conhecimento à luz dos Contributos 
mais recentes da exegese bíblica. 
 

 

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
  

The coherence between the teaching methodology and the learning outcomes of the unit course is ensured by a dynamic 
classroom presentation that seeks the framework of debate and synthesis. In this dynamism, students are constantly 
encouraged to actively participate in the construction of their knowledge, specially in deepening the most relevant issues. 
 
There is a particular concern in helping the student to understand and increase their knowledge in the light of the latest 
contributions of biblical exegesis.  
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