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Objetivos de aprendizagem

Esta unidade curricular visa comunicar aos alunos uma primeira introdução ao estudo da vida, obras e pensamento
de alguns dos mais relevantes Padres da Igreja, em particular, mas não só, até Agostinho de Hipona (inclusive). De
modo concreto, visa que os alunos:
a) Saibam quem é um “Padre da Igreja” e o que é “Patrologia”;
b) Tenham uma visão sintética dos períodos históricos em que tais Padres viveram;
c) Reconheçam a importância do conhecimento dos “Padres da Igreja” para a vida cristã de hoje;
d) Conheçam alguns dos aspectos mais importantes da vida e obra(s) dos “Padres da Igreja”;
e) Contactem com segurança com alguns dos textos mais importantes dos “Padres da Igreja” estudados
Conteúdos programáticos

1) Noções introdutórias;
2) A importância dos “Padres da Igreja” para a vida da Igreja e dos crentes;
3) Visão panorâmica dos aspectos decisivos da vivência eclesial até 430;
4) As grandes zonas geográficas onde viveram os “Padres da Igreja”;
5) Os “padres apostólicos” e os “padres apologistas”
6) As escolas catequético-teológicas de Alexandria, Antioquia e Nisibe/Edessa;
7) A primeira literatura cristã latina, de Tertuliano a Lactâncio;
8) A literatura do “Grande Século” IV, de Atanásio a Gregório de Nissa
9) O começo de uma mais madura teologia ocidental, de Ambrósio a Agostinho de Hipona
10) Breve referência a Padres da Igreja posteriores
Tudo isto pretende ser comunicado tendo em consideração o que será comunicado das disciplinas de História da
Igreja, Deus na Tradição Bíblica e Cristã, Jesus Cristo: História e Teologia e Igreja: Identidade e Missão
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular

Para se lograr atingir o objectivo:
- a), abordar-se-á o conteúdo 1)
- b), estudar-se-á o assunto 3)
- c), trabalhar-se-ão os temas 1), 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9) e 10)
- d), tratar-se-ão dos conteúdos 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10)
- e), serão tratados os conteúdos 5), 6), 7), 8), 9) e 10)
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Metodologias de ensino (avaliação incluída)

Ao longo desta unidade curricular seguir-se-á um método expositivo magistral articulado com a leitura de textos
fornecidos pelo docente e diálogos e/ou debates (em grupo e individualmente) acerca de aspectos-chave dos
conteúdos leccionados, que permitam aos discentes desenvolverem uma capacidade de reflexão crítica acerca desses
mesmos conteúdos, quer em si mesmos, quer entre si, quer com situações contemporâneas que possam, de um ou
outro modo, ser tidas como análogas às expostas
A avaliação dividir-se-á em dois parâmetros:
a) um trabalho sobre um texto de um dos Padres da Igreja estudados nas aulas [25%]
b) um exame final em que, sendo composto de questões que abordam transversalmente as temáticas de todo o
curso, se privilegiará, qualitativa e quantitativamente, a capacidade de raciocínio crítico por parte dos discentes nas
suas respostas às diversas questões com que serão confrontados [75%]
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular

Toda a metodologia de ensino visa a apreensão, por parte dos discentes, dos conhecimentos fundamentais para um
cabal conhecimento dos Padres da Igreja, em especial aqueles até Agostinho de Hipona (inclusive), em que as aulas
magistrais dialogadas e o diálogo sobre os textos dados aos discentes para trabalharem comunicarão a estes os
conhecimentos essenciais sobre essas temáticas
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