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Unidade Curricular/ 

Curricular Unit 

Escritos Paulinos / 

Pauline Letters 

Docente responsável/ 

Responsible academic staff 

José Carlos da Silva Carvalho 

Outros docentes/ 

Other academic staff 

César Francisco Alves da Silva 

 

 

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

Para uma aproximação à incontornável figura de Paulo são aventuras obrigatórias um conhecimento biográfico e a 

compreensão do seu mundo. 

Ainda que no mundo antigo Paulo não tenha sido o primeiro a usar a carta para comunicar, ele usou este método de 

comunicação de forma diferente. As cartas enviadas por Paulo às diversas comunidades Cristãs em formação assumem 

vários propósitos: anunciar os mistérios da fé; saudar e manter contacto; partilhar notícias; anunciar projetos; abordar 

assuntos relacionadas com questões práticas; corrigir comportamentos e até recomendar pessoas. 

Hoje, tal como ontem, o tipo de linguagem que se escolhe usar tem grande importância. Ler e estudar cuidadosamente Paulo 

permitirá a construção e animação das comunidades Cristãs. 

 

Learning outcomes of the curricular unit  
 

To approach the unavoidable figure of Paul both a biographic knowledge and an understanding of his world are obligatory 

ventures. 

Even if Paul was not the first one to use the form letters as a means for communication in the ancient world, he used this 

method in an unprecedented way. The letters sent by Paul to the different early Christian communities had a multiple purpose: 

announcing the mysteries of faith; greeting and maintaining contact; exchanging news; announcing projects; addressing some 

questions dealing with practical matters; correcting some behaviors, and even recommending persons. 

Nowadays, as in the past, language matters. Reading and studying accurately Paul shall enable the building up and animating 

Christian communities. 

 

Conteúdos programáticos 

 
I. Paulo e o seu Mundo 

1.1. Biografia  

1.2. Geografia 

1.3. Religião e Política 

 

II. Paulo e a Escrita 

2.1. Educação 



 
 

Universidade Católica Portuguesa Email:direcao.ft@ucp.pt 

Palma de Cima 1649-023 Lisboa Tel. 217 214 150 

2.2. Envio de Cartas 

2.3. Habilidade na Comunicação 

 

III. Cartas 

3.1. Proto-Paulinas 

3.1.1. Romanos 

3.1.2. Primeira e Segunda Coríntios 

3.1.3. Gálatas 

3.1.4. Primeira Tessalonicenses 

3.1.5. Filipenses 

3.1.6. Filémon 

3.2. Deutero-Paulinas 

3.2.1. Colossenses 

3.2.2. Efésios 

3.2.3. Segunda Tessalonicenses 

3.3. Trito-Paulinas 

3.3.1. Primeira e Segunda Timóteo 

3.3.2. Tito 

 

IV. Trilhas de Pensamento 

4.1. Evangelho 

4.2. Fé 

4.3. Justificação 

4.4. Igreja 

4.5. Escatologia 

 

 

Syllabus 

 
I. Paul and his World 

1.1. Biography  

1.2. Geography 

1.3. Religion and Politics 

 

II. Paul and his Writing 

2.1. Training  

2.2. Letter Sending 

2.3. Communication Skills 

 

III. Letters 

3.1. Proto-Pauline 
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3.1.1. Romans 

3.1.2. First and Second Corinthians 

3.1.3. Galatians 

3.1.4. First Thessalonians 

3.1.5. Philippians 

3.1.6. Philemon 

3.2. Deutero-Pauline 

3.2.1. Colossians 

3.2.2. Ephesians 

3.2.3. Second Thessalonians 

3.3. Trito-Pauline 

3.3.1. First and Second Timothy 

3.3.2. Titus 

 

IV. Trends of Thought 

4.1. Gospel 

4.2. Faith 

4.3. Justification 

4.4. Church 

4.5. Eschatology 

 

 

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

Para articular com destreza os conceitos presentes nas cartas Paulinas é preciso estar familiarizado com o contexto 

envolvente. A partir desse nível, algumas considerações exegéticas podem emergir do Corpus Paulino as quais, por sua 

vez, iluminarão importantes trilhas de pensamento. 

Além do ambiente social e histórico ao tempo da redação, a história da interpretação destes escritos deve ser abordada. 

Nesta articulação científica exige-se igualmente o conhecimento de diferentes abordagens metodológicas aos Escritos 

Paulinos. 

Essa simbiose contribuirá para uma compreensão mais completa de alguns dos mais importantes textos cristãos, permitindo 

ao leitor sorver da sua inspiração divina. 

 

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

In order to articulate the concepts present in the letters of Paul one must be familiar with the larger context. Then, some 

exegetical considerations shall arise from the Pauline Corpus and enlighten some fundamental trends of thought. 

Considering the socio-historical environment, the history of interpretation shall also be addressed. Additionally, this 

articulation demands an awareness to some different methodological approaches to the Pauline Corpus. 

This symbiosis shall contribute for a fuller understanding of some of the most important Christian texts, enabling the reader 

to draw from their divine inspiration. 

 



 
 

Universidade Católica Portuguesa Email:direcao.ft@ucp.pt 

Palma de Cima 1649-023 Lisboa Tel. 217 214 150 

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

Metodologia 

As lições consistirão na apresentação temática pelo professor, procurando entrelaçar uma leitura atenta de alguns textos 

escolhidos com temas cruciais do Corpus Paulino. As lições serão ajudadas por apresentações PowerPoint e com 

bibliografia, disponíveis para os alunos, facilitando um estudo complementar. O debate entre os estudantes será possibilitado 

através de uma plataforma digital online. 

 

Avaliação 

A participação nas aulas e pequenas contribuições com trabalhos de casa medirão o progresso dos estudantes e 

representarão 20% da nota. Ainda, um trabalho científico sobre algum conceito do Corpus Paulino contará para outros 20%, 

para o qual o uso de modernas tecnologias será encorajado. O exame final irá até 60% da nota final. 

 

Teaching methodologies (including evaluation) 

Methodology 

The lessons shall be conducted by the teacher aiming to interweave an attentive reading of some chosen texts with key 

themes on the Pauline Corpus. The lectures will be supported by PowerPoint presentations, available to the students and 

with bibliography for further study. Student’s discussion will also be facilitated through an online platform. 

 

Evaluation 

Class attendance and some small homework contributions will measure the student’s progress and shall represent 20% of 

the grade. Then, a paper on some particular concepts of the Pauline Corpus, for which the use of modern technologies will 

be encouraged, shall be counting for another 20%. The final exam will count for 60% of the final grade. 

 

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

O aluno deste curso deverá adquirir a capacidade de ler, entender e ser capaz de explicar os textos do Corpus Paulino. 

Cada tema deve ser aprofundado através da bibliografia facilitada. A compreensão de conceitos chave permitirá ao aluno 

ter uma familiaridade com a linguagem Paulina. 

É fundamental que o estudante assista às aulas para que um progresso coerente nos temas tratados possa ser possível. De 

igual forma, o estudo e investigação pessoais são essenciais. Neste processo o professor estará disponível para prover a 

ajuda necessária e referências bibliográficas. 

Como as aulas serão auxiliadas pelo uso de tecnologias modernas, também os estudantes estão encorajados a fazê-lo na 

apresentação dos seus trabalhos. O próprio Paulo usou os métodos mais avançados do seu tempo e se esmerou no 

aperfeiçoamento das suas capacidades de comunicador para poder transmitir o Evangelho de Jesus Cristo. 
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Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
  

The student of this course shall acquire the ability to read, understand and be able to explain the texts of the Pauline Corpus. 

The themes are to be further developed with the provided bibliography. Understanding some key concepts shall enable the 

student to become familiar with the Pauline language. 

It is fundamental that the student be present at the lectures so that a coherent development of the themes may be possible. 

Personal study and research are also essential. In this process the lecturer shall be available to provide the necessary help 

and bibliographical references.  

As the lectures will be aided by the use of modern technologies, also the students are encouraged to do so in the presentation 

of their own works. Paul himself made use of the most advanced methods of his time and was diligent in improving his skills 

as communicator in order to transmit the Gospel of Jesus Christ. 
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