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Ficha da unidade curricular  
 

Unidade Curricular/ 

Curricular Unit 

Historia da Igreja Contemporânea /  

History of the Contemporay Church 

Docente responsável/ 

Responsible academic staff 

António Manuel Antunes de Matos Ferreira 

Outros docentes/ 

Other academic staff 

Não aplicável / 

Not applicable 

 

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

Caracterização e interpretação dos principais aspetos que articulam os eventos sociopolíticos dos séculos XIX e XX com 
as diversas correntes religiosas no quadro do pluralismo religioso e dos processos e graus de secularização e laicidade 
das sociedades. 

 

Learning outcomes of the curricular unit  
 

Interpretation and characterization of the main aspects articulating the socio-political events of the 19th and 20th centuries 
with the various religious currents in the context of religious pluralism, the processes and degrees of secularization and 
secularism of societies. 

 

Conteúdos programáticos 

1) O Cristianismo no contexto das revoluções inglesa e americana. 
2) O Cristianismo em face das Revoluções liberais (da Revolução francesa à política do "ralliement"). 
3) O Cristianismo e «a questão social». 
4) Novas formas de intervenção dos cristãos na sociedade. 
5) Laicização da sociedade e emergência do laicado.  
6) Desafios da sociedade contemporânea (A guerra e a paz. Os regimes totalitários. As Igrejas em face dos Judeus e do 
Holocausto. 
 A experiência dos cristãos na Resistência. A democracia: divisão e união dos cristãos na política). 
7) Perspectivas sobre a missionação nos séculos XIX e XX: novos horizontes das experiências das Igrejas.  
8) Correntes de renovação do Cristianismo no século XX. 8) Cristianismo e sociedade secularizada. 

 

Syllabus 

1) Christianity in the context of English and American revolutions. 
2) Christianity in the face of the liberal revolutions (from the French Revolution to the "ralliement" policy). 3) Christianity and 
"the social question". 
3) New forms of intervention of Christians in society. 4) Secularization of society and the emergence of the laity. 
5) Challenges of contemporary society (War and Peace. Totalitarian regimes. Churches in the light of the Jews and the 
Holocaust. Experience of Christians in Resistance. Democracy: division and unity of Christians in politics).  
6) Perspectives on missionary work in the nineteenth and twentieth centuries: new horizons of Churches’ experience. 
7) Currents for the renewal of Christianity in the twentieth century.  
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8) Christianity and secularized society. 

 

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

O programa desta unidade está articulado em torno de dois conceitos: revoluções e recomposição do campo religioso. 
Neste contexto, pretende-se situar os momentos significativos dos eventos sociopolíticos e culturais dando conta da 
recomposição institucional e doutrinal das correntes religiosas como parte dos movimentos sociais. 

 

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

The course syllabus is organized around two concepts: revolutions and recomposing of the religious field. Therefore, the 
intention is to contextualize the significant moments of socio-political and cultural events taking account the institutional and 
doctrinal recomposing of the religious currents as part of social movements. 

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

Aulas expositivas, teóricas, sempre com possibilidade de os alunos formularem perguntas/comentários livres e 
espontâneos. Análise de textos e de imagens que ilustrem as exposições e permitam uma discussão temática. Incentivar 
os estudantes à pesquisa bibliográficas com os atuais métodos existentes. 
Avaliação: Participação oral e exame final. 

 

Teaching methodologies (including evaluation) 

Theoretical/expositive lectures, always with the possibility for the students to formulate free and spontaneous 
questions/comments. Analysis of texts and images that illustrate the presentations and allow a thematic discussion. 
Encourage students to bibliographical research with the currently existing methods. 
Evaluation: Oral participation and final exam. 

 

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

As aulas expositivas, teóricas, em combinação com a discussão de textos da época ou imagens, são adequadas à 
obtenção dos objetivos de aprendizagem, pelo processo de associação entre mentalidades e representações. Pretende-se 
alcançar também o trabalho de leitura e análise crítica dos estudantes fora do espaço das aulas, fazendo convergir o que é 
exposto nas aulas e a aquisição de conhecimento e de reflexão por parte dos estudantes. 

 

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

The expository, theoretical lectures, combined with the discussion of period texts or images, are appropriate to achieve the 
learning objectives, using the process of association between mentalities and representations. It is also intended to boost 
the reading and critical analysis of students outside the school space, bringing together what is exposed in class and the 
acquisitions of knowledge and reflection by students. 
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Bibliografia de consulta (existência obrigatória) 

ENCYCLOPÉDIE du protestantisme (1995). Direcção de Pierre Gisel. Paris; Genève: Éditions du Cerf; Éditions Labor et 
Fides. 

HISTOIRE du christianisme des origines à nos jours (1990-2001). Direção de Jean-Marie Mayeur; Charles e Luce Pietri; 
André Vauchez; Marc Venard. 14 volumes. Paris: Desclée. 

MARTINA, Giacomo (1974) – La Iglesia de Lutero a nuestros dias. 4 volumes. Madrid: Ediciones Cristandad, 1974. 
NOUVELLE histoire de l’Église (1963 e s.). Direcção de L-J. Rogier; R. Aubert; M. D. Knowles. 5 volumes. Paris: Éditions 

du Seuil. 

 


