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Unidade 

curricular/Curricular Unit 
Dimensão celebrativa da fé:  

Antropologia, teologia e liturgia  

Celebrating – a dimension of faith: 

Anthropology, theology and liturgy 

Docente responsável / 

Responsible academic staff 

Bernardino Ferreira da Costa 

Outros docentes / Other 

academic staff 

< Nomes Completos > 

 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)/ Learning outcomes of the 
curricular unit  

 
(1000 caracteres incluindo espaços)  
 
O estudo desta unidade curricular deve facultar aos alunos várias competências, das quais destacamos:   

▪ Identificar a Génese dos principais ritos que compõem a Liturgia. 

▪ Compreender a estrututura de um livro litúrgico: Decretum; Constitutio Apostolica; Praenotanda; 

Ordines. 

▪ Para além da Eucaristia, conhecer a estrutura fundamental dos rituais da celebração dos diversos 

sacramentos: 1. Ordo Baptismi Parvulorum; 2. Ordo Confirmationis; 3. Ordo Matrimonii; 4. Ordo 

Paenitentiae; 5. Ordo Ordinationes; 6. Ordo Unctiones Infirmorum 

▪ Conhecer a estrutura fundamental da celebração dos sacramentais (Ordo Exsequiarum, De Beneditionibus, 

Ordo Dedicationis Ecclesiae et Altaris, Ordo Exorcismus). 

▪ Conhecer as etapas e estrutura fundamental do Ordo Initiationis Christianae Adultorum (OICA). 

 
 
The study of this curricular unit aims at providing students with different competences, including the following  

ones: 
 

▪ Students should identify the genesis of the main rites which compose liturgy.  

▪ Students are required to comprehend the general structure of a liturgical/service book: Decretum; 

Constitutio Apostolica; Praenotanda; Ordines. 

▪ Apart from the Eucharist, students must also know the fundamental ritual structure of all the other 

sacraments: 1. Ordo Baptismi Parvulorum; 2. Ordo Confirmationis; 3. Ordo Matrimonii; 4. Ordo 

Paenitentiae; 5. Ordo Ordinationes; 6. Ordo Unctiones Infirmorum. 

▪ Students should understand the fundamental ritual structure of the sacramentals (Ordo Exsequiarum, De 

Beneditionibus, Ordo Dedicationis Ecclesiae et Altaris, Ordo Exorcismus). 

▪ Students should comprehend the stages and fundamental structure of the Ordo Initiationis Christianae 

Adultorum (OICA). 

 
 

Conteúdos programáticos/Syllabus 
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A. Estrutura da celebração dos Sacramentos: 1. Ordo Baptismi Parvulorum; 2. Ordo Confirmationis ; 3. 

Ordo Matrimonii; 4. Ordo Paenitentiae; 5. Ordo Ordinationes; 6. Ordo Unctiones Infirmorum. 

 

B. Estrutura da Celebração dos Sacramentais: 1. Ordo Exsequiarum, 2. De Benedictionibus, 3. Ordo 

Dedicationis Ecclesiae et Altaris, 4. Ordo Exorcismus. 

 

C. Etapas e Estrutura do Ordo Initiationis Christianae Adultorum (OICA). 

 

       

        

A. Ritual structure of the Sacraments: 1. Ordo Baptismi Parvulorum; 2. Ordo Confirmationis ; 3. Ordo 

Matrimonii; 4. Ordo Paenitentiae; 5. Ordo Ordinationes; 6. Ordo Unctiones Infirmorum. 

 

B. Ritual structure of the Sacramentals: 1. Ordo Exsequiarum, 2. De Benedictionibus, 3. Ordo 

Dedicationis Ecclesiae et Altaris, 4. Ordo Exorcismus. 

 

C. Stages and structure of the Ordo Initiationis Christianae Adultorum (OICA). 
 
 
 

 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular/Demonstration of the 
syllabus coherence with the curricular unit's objectives 

 
 
- O estudo da linguagem não verbal na liturgia tem por objetivo demonstrar a eficácia da ação ritual. 

- O conhecimento das diversas partes que compõem os livros litúrgicos tem por objetivo facilitar o seu  

manuseamento e a escolher a parte mais adequada a cada celebração. 

 - O estudo da estrutura da celebração dos sacramentos tem por objetivo dar a conhecer as partes fundamentais  

dos ritos cristãos e a sua unidade ritual. 

 

- Studying non-verbal language in liturgy aims at demonstrating the efficacy of the ritual action. 

- Learning the elements that constitute service books will facilitate not only their use, but also choosing the  

section more adequate to each specific celebration. 

- Studying the ritual structure of the sacraments aims at presenting Christian rites in their ritual unity and the  

elements they are composed of. 

 
 

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) / Teaching methodologies (including evaluation) 

 
Os conteúdos serão lecionados seguindo o modelo expositivo com debate no final de cada temática. 

 

Avaliação 



 

 

Página 3 de 3 

 

Trabalho escrito sobre um dos rituais estudados (100%). 

 

The course will be run on the basis of lectures and a debate at the end of each theme. 

 

Assessment 

Written essay on one of the studieds ritual (100%). 
 

 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular/Demonstration of the 
coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 

  

 

A metodologia de ensino segundo o modelo expositivo pretende facilitar a assimilação dos conteúdos 

programáticos  

e o debate pretende aferir a compreensão dos alunos. 

 

The teaching method of lectures intends to facilitate thorough learning. The debates will provide a way of  

assessing the students’ comprehension of each theme of the course syllabus. 
 
 

 
 

Bibliografia de consulta/existência obrigatória em formato APA (American Psychological Association) 

 

MAZZANTI, I sacramenti: Simbolo e Teologia, 2.Vol, EDB, Bologna 2003. 

 

NOCENT; SCICOLONE; BROVELLI; CHUPUNGCO – Os Sacramentos: Teologia e história da Celebração 

(Anámnesis 4), S. Paulo: Paulinas, 2009. 

 

SCICOLONE; NOCENT; AUGÉ; CHENGALIKAVIL […] – Os Sacramentais e as bênçãos (Anámnesis 6), S. 

Paulo: Paulinas, 1989. 

 

SCHERMANN, J. – Il linguaggio nella liturgia: I segni di um encontro, Assis: Cittadella editrice, 2004. 

 

 
 

 
 
 
O conjunto das competências e conhecimentos adquiridos nas diferentes unidades curriculares formam o perfil de competências final 
dos diplomados do curso. Num ou mais dos campos da ficha (dados os limites de carateres, o docente escolherá onde fazer esta 
inserção), deverá haver a explicitação da visão global da uc, da sua integração no currículo (contributo para o perfil de competências, 
articulação com outras uc, …) e, eventualmente, algum tipo de posicionamento dentro da área. 
 

 


