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Ficha da unidade curricular  
Ano letivo 2022-23 

 

Unidade Curricular/ 

Curricular Unit 

Teologia dos Sacramentos: Fundamentos e Iniciação (LCR). 

 

Systematic Theology 

Theology of the Sacraments: Foundations and Initiation (LCR) 

Docente responsável/ 

Responsible academic staff 

José Nélio da Silva Gouveia 

Outros docentes/ 

Other academic staff 

Não se aplica. 
Not applicable. 

 

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

No final da unidade curricular, os alunos que a completarem deverão:  
- ser capazes de dominar os conceitos de: mistério; sacramento; instituição, eficácia e causalidade sacramental, assim como o 
significado de iniciação cristã; 
- Conhecer a problemática histórica e refletir criticamente sobre os diversos temas e etapas da teologia sacramental; 
- Identificar as fontes de pesquisa para futuros projetos de investigação. 

 

Learning outcomes of the curricular unit  
 

At the end of the course, students must complete that: 
- be able to master the concepts of mystery; sacrament; institution, effectiveness and sacramental causality, as well as the meaning 
of Christian initiation; 
- Knowing the historical problems and critically reflect on the various themes and stages of sacramental theology; 
- Identify research sources for future research projects. 

 

Conteúdos programáticos 

Os sacramentos: 
- Do “mysterion” ao “sacramentum”;  
- evolução da noção de sacramento;  
- dimensões fundamentais dos sacramentos;  
- aspetos gerais dos sacramentos 
 
A Iniciação Cristã: noção, sentido e configuração atual;  
O Batismo e a Confirmação:  
- fundamentação bíblica;  
- evolução histórica da reflexão teológica e da celebração;  
- símbolos fundamentais 
- sistematização teológica. 
 
A Eucaristia:  
- fundamentos bíblicos e evolução histórica da reflexão teológica e da celebração;  
- A oração eucarística e a “escola” da “lex orandi”;  
- Sistematização teológica. 



 
 

2 

 

 

Syllabus 

The sacraments: 
- From "mysterion" to "Sacramentum"; 
- Evolution of the notion of sacrament; 
- Fundamental aspects of the sacraments; 
- General aspects of the sacraments 
 
The Christian Initiation: concept, direction and current configuration; 
Baptism and Confirmation: 
- Biblical foundation; 
- Historical development of theological reflection and celebration; 
- Fundamental symbols 
- Theological systematization. 
 
The Eucharist: 
- Biblical foundations and historical development of theological reflection and celebration; 
- The Eucharistic prayer and the "school" of "lex orandi"; 
- Theological systematization. 

 

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

Os conteúdos referidos correspondem às expectativas e às necessidades apresentadas pelos alunos.  

 

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

These contents correspond to the expectations or needs presented by students. 

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

As aulas decorrem seguindo o modelo expositivo, proporcionando a reflexão e o debate em aula. Procura-se incentivar o estudo e o 
aprofundamento pessoal através da indicação de propostas de leitura artigos e da bibliografia.   
Assim sendo, a avaliação é feita de forma contínua, isto é, tendo em conta a presença e a participação na aula (10%).   
Além disso, os alunos são avaliados pelo exame final (60%) e por duas recensões escritas (30%).   

 

Teaching methodologies (including evaluation) 

Classes take place following the exhibition model, providing reflection and classroom debate. It seeks to encourage the study and the 
personal deepening by indicating reading of proposed articles and literature. 
Therefore, the evaluation is done continuously, that is, taking into account the presence and participation in class (10%). 
In addition, students are evaluated by final exam (60%) and two written book reviews (30%). 

 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular 
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As metodologias de ensino correspondem aos objetivos formulados.  
 

 

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
  

The teaching methods correspond to the formulated goals. 
 

 

Bibliografia de consulta (existência obrigatória) / Main bibliography (mandatory existence) 

Teologia dos Sacramentos: Fundamentos  
 
ARNAU-GARCIA, R., Tratado general de los sacramentos (Madrid: BAC 2007) 
 
GRILLO, A., La forma ritual della fede Cristiana: teologia della liturgia e dei sacramenti agli inizi del XXI secolo (Trapani: Il 
Pozzo di Giacobbe 2011)  
 
BOURGEOIS, H.-SESBOÜÉ, B.-TIHON, P., “Los signos de la salvación”, in B. SESBOÜÉ (Dir.), Historia dos los Dogmas III 
(Salamanca: Secretariado Trinitario 1996) 
 
BOZZOLO, Andrea, La teologia sacramentaria dopo Ranher (Roma: LAS 1999) 
 
CHAUVET, L.-M., Symbole et Sacrement. Une relecture sacramentelle de l’existence chrétienne (Paris: Cerf 1987) 
 
MIRALLES, António, Los sacramentos cristianos. Curso de sacramentaria fundamental (Madrid: Ediciones Palavra 2000)  
 
NOCHE, Franz-Josef, Dottrina dei sacramenti (Brescia: Queriniana 2000)  
 
ROCCHETTA, C., I Sacramenti della Fede. Saggio di teologia biblica dei sacramenti come “eventi di salvezza” nel tempo 
della Chiesa (Bologna: EDB 1997) 
 
-----------, Sacramentaria fondamentale. Dal “Mysterion” al “Sacramentum” (Bologna: EDB 1989) 
 
ROSATO, PH., Introducción a la teologia de los sacramentos (Estella: Verbo Divino 1994) 
 
SCHILLEBEECKX, E., Le Christ sacrement de la rencontre de Dieu. Étude theólogique du salut par les sacraments (Paris: 
Cerf 1960) 
 
 
Baptismo e Confirmação 
 
CAMELOT, P.T., Spiritualité du baptême (Paris: Cerf 1960) 
 
BRITO, J.P., O baptismo das crianças: novas leituras de uma realidade de sempre, in Didaskalia 1(2006) 113-125. 
 
GARCÍA PAREDES, J. Cristo Rey, Iniciación cristiana y eucaristia (Madrid: San Pablo 1992) 
 
OÑATIBIA, I., Bautismo y Confirmación (BAC: Madrid 2006) 
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PAREDES, J. C. Rey Garcia, Iniciación Cristiana y eucaristia (San Pablo: Madrid 1992) 
 
MARTINS, J.S., Baptismo e Crisma (Lisboa: UCP 2002) 
 
MURONI, Pietro A., L’ordine dei sacramenti dell’iniziazione cristiana: la storia e la teologia dal XIV secolo al 1992 nel Rito 
Romano (Roma: Liturgiche 2007) 
 
REVEL, Jean-Philippe, Traité des sacrements (Paris: Cerf 2006) Vol 2. 
 
 
Eucaristia 

BOROBIO. D., Eucaristia (Madrid: BAC 2000) 
 
CARVALHO, J. C., “Fontes Bíblicas da Eucaristia”, in Theologica 1 (2008) 13-49. 
 
DURRWELL, Francois-Xavier, La eucaristia, sacramento pascual (Sigueme: Salamanca 1982) 
 
GESTEIRA-GARZA, M., La Eucaristia, Misterio de Comunion (Salamanca: Sígueme 1995) 
 
JEREMIAS, J., La ultima cena. Palabras de Jesus (Madrid: Cristiandad 1980) 
 
MARSILI, S., A eucaristia: teologia e história da celebração (São Paulo: Paulinas 1986) 
 
KASPER, W., Sacramento dell’unità. Eucaristia e Chiesa (Brescia: Queriniana 2004) 
 
MARTINS, J.S., Eucaristia (Lisboa: UCP 2002). 

 


