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

1 ‐ Fazer uma aproximação ao fenómeno da espiritualidade hoje na sua multiplicidade de vida e expressões.
2 ‐ Constatar o fenómeno dos movimentos eclesiais na Igreja, a sua importância e os desafios para a evangelização.
3 ‐ Identificar e aprofundar os conceitos de mestres espirituais, correntes e movimentos de espiritualidade e compreender
especificidades e dimensões.
4 ‐ Tomar consciência da necessidade e urgência da necessidade de alguns critérios de eclesialidade para um correto
discernimento para uma correta integração na Igreja.
5 ‐ Descobrir e perceber a importância, doutrinal, teológica, espiritual e pastoral dos movimentos na vida da Igreja através
estudos de alguns movimentos em concreto.
Learning outcomes of the curricular unit

1 ‐ Approaching to the current phenomenon of spirituality in its multiplicity of life and expression.
2 ‐ Observing the phenomenon of ecclesial movements in the Church , its importance and challenges to evangelization
3 ‐ Identification and deepen spiritual teachers concepts, current and spiritual movements and understanding their specific
and dimensions.
4 ‐ Developing awareness of the need and urgency for some ecclesial criteria for a correct judgment of proper integration i
Church.
5 ‐ Finding out and realize the importance, doctrinal, theological, spiritual and pastoral movements in Church's life through
of some movement in concrete.

Conteúdos programáticos

I. Desafios da espiritualidade hoje
II. O fenómeno dos movimentos eclesiais na Igreja hoje
III. Discernimento e critérios de eclesialidade
IV. Novos movimentos eclesiais: formas concretas de viver a fé
Syllabus

I. Challenges spirituality today
II . The phenomenon of ecclesial movements in the Church today
III . Judgment and criteria of ecclesial
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IV . New ecclesial movements: concrete ways of living the faith

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

Os conteúdos do cap. I, II e III correspondem aos objetivos dos pontos 1, 2 e 3.
Os conteúdos dos cap. III respondem diretamente os objetivos do ponto 4.
Os conteúdos programáticos do cap. IV visam por em prática os objetivos do ponto 5.
Demonstration of syllabus coherence with the curricular unit’s objectives

The contents of the chap. I, II and III correspond to objectives of points 1, 2 and 3.
The contents of the chap. III directly answer the objectives of paragraph 4.
The contents of the chap. IV aim to put into practice the objectives of Section 5.

Metodologias de ensino (avaliação incluída)

1 ‐ Exposição dos temas pelo docente
2 ‐ Discussão dos tópicos
3 ‐ Apresentação e comentário de alguns textos conciliares (alunos)
Avaliação contínua (100%)
Teaching methodogies (including evalution)

1 ‐ Presentation of topics by the lecturer
2 ‐ Discussion of topics
3 ‐ Presentation and review of some conciliar texts (students)
Continuous Assessment (100%)

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

A metodologia de ensino dos pontos 1 e 2 permitem atingir os objetivos dos cap. I, II e III.
A metodologia de ensino do ponto 3 permite a aplicação dos objetivos do cap. IV.
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the leraning outcomes

The teaching methodology of items 1 and 2 help to achieve the goals of the chap. I, II and III.
Universidade Católica Portuguesa
Rua Diogo Botelho, 1327 – 4169 – 005 Porto

e‐mail : dirft@porto.ucp.pt
226 196 271

Ano letivo 2019/2020
Ficha da unidade Curricular
The point 3 of the teaching methodology allows the application of the objectives of the chap. IV.
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