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Unidade curricular Novo Testamento I 
Docente responsável  José Carlos Silva Carvalho 
Outros docentes   
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 

No final da unidade curricular, os alunos que a completarem serão capazes de: 
1.Dominar os conceitos básicos da teologia paulina; 
2.Conhecer a problemática das cartas paulinas desde o período da Reforma; 
3.Refletir criticamente sobre as old perspective, new perspective e sobre a radical perspective; 
4.Situar historicamente as cartas de Paulo; 
5.Conhecer os trações fundamentais do contexto cultural em que as cartas foram redigidas; 
6.Assumir um distanciamento crítico face aos comentários das cartas paulinas. 
7.Desluteranizar a exegese paulina. 
8.Conhecer a evolução do problema sinóptico 
9.Reler criticamente os textos dos evangelhos 
10.Conhecer o ambiente cultural da redação dos evangelhos 
11.Dominar os grandes temas teológicos dos sinópticos 
12.Explicar as divergências entre os três evangelhos sinópticos 
13.Conhecer a evolução teológica entre Paulo e os evangelhos sinópticos 
14.Justificar o valor histórico dos evangelhos sinópticos 
 
Conteúdos programáticos 

1. ambiente cultural dos evangelhos 
1.1. A cultura helénica como ambiente do Novo Testamento 
1.2. Evangelho e Evangelhos: da tradição oral à tradição escrita 
1.3. A questão sinóptica 
1.4. O acesso ao Jesus histórico pelos evangelhos 

2. evangelho de Marcos 
2.1. A recente exegese marciana 
2.2. Haggadah pascal cristã? 
2.3. Composição literária 
2.4. Macro-estrutura de Marcos 

3. evangelho de Mateus 
3.1. Composição literária 
3.2. Estrutura do evangelho de Mateus 
3.3. Estudo diacrónico do evangelho de Mateus 
3.4. Cristologia mateana 
3.5. Eclesiologia mateana 

4. evangelho de Lucas 
 4.1. Um evangelizador apaixonado 

4.2. Um salvador com rosto humano 
4.3. A unidade da obra lucana 
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4.4. Composição literária e teologia 
5. historiografia paulina 
6. teologia paulina da justificação e temas teológicos de Paulo 
7. o contexto cultural helénico estoico e epicurista 
8. I Tessalonicenses 
9. carta aos Gálatas 
10. Carta aos Romanos 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

O conteúdo 5 responde diretamente ao objetivo 4. 
O conteúdo 6 permite alcançar os objetivos 1, 2 e 7. 
O conteúdo 7 responde diretamente ao objetivo 5. 
Para cumprir os objetivos 3 e 6 abordar-se-ão os conteúdos 9 e 10 que permitem aplicar os conhecimentos anteriores. 
O conteúdo 8 apresenta uma vertente muito prática e permite responder também ao objetivo 7 e ao objetivo 13. 
O conteúdo 1 responde diretamente aos objetivos 8, 10, 12 e 14. 
O conteúdo 2 permite aplicar o objetivo 13 para serem avaliados os pontos de contacto 
O conteúdo 3 responde diretamente ao objetivo 11 
O conteúdo 4 permite aplicar o objetivo 9 para estabelecer a distinção sem contraposição entre narrativa e teologia 
 
 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

1.O método será eminentemente expositivo por parte do docente; 
2.recurso na parte final do curso a exemplos práticos com exercícios de exegese sobre algumas passagens 
textuais mais representativas do epistolário paulino e dos evangelhos para reavaliar e reequacionar várias 
interpretações que foram dadas das mesmas; 
3.o estudante será progressivamente familiarizado com a terminologia fundamental da teologia paulina e dos 
evangelhos sinópticos para reconstruir a evolução; 
4.familiarização com demonstrações práticas da exegese para poder ver em acto a retórica antiga em 
funcionamento bem como a narratologia no caso dos evangelhos; 
5.exercícios práticos de exegese para redefinir a semântica de muitos conceitos da teologia paulina e dos 
evangelhos; 
6.contacto contínuo com o texto do NT. 
7.Avaliação: Exame final 60%; assiduidade 10%; trabalho escrito 30% 
Isto permitirá avaliar o que foi ensinado e capacitar o estudante para uma avaliação crítica quer das fontes quer 
dos comentários bíblicos. 
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Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular  

O estudo de Mateus, Marcos e Lucas exige uma revisão da chamada “questão sinóptica” tal como ela se 
colocou a partir do século XIX. Depois serão avaliadas as linhas teológicas orientadoras de cada um dos três 
evangelistas para distinguir cada um deles no seu respectivo pensamento teológico-literário. A última parte do 
curso destina-se à exegese de alguns textos. 
O curso também aborda as treze cartas que a tradição cristã atribui à escola Paulina, mas detém-se apenas sobre 
três delas para exemplificar a teologia paulina. Depois da problemática reconstrução da biografia Paulina, 
percorrem-se as grandes escolas da teologia Paulina desde os tempos modernos, sumariam-se as linhas 
principais da teologia Paulina e reconstrói-se a primitiva tradição catequética e kerygmática. 
As metodologias de ensino 1 permite aplicar o objetivo 14. 
As metodologias de ensino 4 e 5 respondem diretamente à formulação dos primeiros três objetivos e aos 
objetivos 8, 9, 10 e 13. 
As metodologias de ensino 2 e 3 permitem desenvolvem os objetivos 4 a 7, e o objetivo 11. 
A metodologia 7 de avaliação adotada capacita o aluno com as ferramentas necessárias que lhe permitem 
verificar nos textos paulinos a new perspective bem como o carácter narratológico dos textos evangélicos. Por 
outro lado, também permitem avaliar os conhecimentos alcançados bem como o grau de proficiência neste 
domínio. 
A metodologia de ensino 6 permite responder diretamente ao objetivo 12. 
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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. 
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