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Ano letivo 2022-23 

Ficha da unidade curricular 
 

Unidade Curricular/ 

Curricular Unit 

Mistério de Deus / 

Mystery of God 

4 ECTS / 180 (minutos/semana) 

Docente responsável/ 

Responsible academic staff 

Alexandre Coutinho Lopes de Brito Palma 

João M. Duque 

Outros docentes/ 

Other academic staff 

Marcos Faria 

 

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

1. Introduzir no conhecimento da imagem bíblico-cristã de Deus, definível como «monoteísmo trinitário» (suas fontes, 
processos históricos e sínteses teológicas); 

2. Introduzir no conhecimento dos debates teológico-trinitários contemporâneos 
3. Capacitar para a interpretação de textos da tradição teológico-trinitária cristã; 
4. Capacitar para a contextualização histórico-teológica dessa concepção de Deus e sua evolução; 
5. Capacitar para reflexão e discussão críticas acerca da questão de Deus, particularmente na sua configuração cristã. 

 

Learning outcomes of the curricular unit  
 

1. To introduce into the knowledge of the Biblical-Christian image of God, definable as “Trinitarian monotheism” (its sources, 
historical processes and theological syntheses); 

2. To introduce into the knowledge of contemporary theological-trinitarian debates; 
3. To enable to interpret texts from the Christian theological-trinitarian tradition; 
4. To enable to historically-theologically contextualize this conception of God and its evolution; 
5. To enable to critically reflect and discuss about the issue of God, particularly in its Christian configuration.  

 

Conteúdos programáticos 

1. Deus como problema: fundamentos 
i. Conceitos introdutórios (teísmo, monoteísmo, politeísmo, panteísmo) 
ii. Ateísmo e agnosticismo 
iii. Deus, o sentido e o mal 

2. Deus na tradição bíblica 
i. Deus no Antigo Testamento: 

+ Unidade: até uma concepção monoteística 
+ Historicidade: Deus de Aliança 

ii. Deus no Novo Testamento:  
+ Pai: o Abba de Jesus 
+ Filho: o enviado do Pai 
+ Espírito: o paráclito 

3. Deus na tradição teológica-cristã 
i. Período Apostólico e Apologeta 
ii. Grandes debates da Antiguidade (modalismo e subordinacionismo) 
iii. Concílios de Niceia (325) e Constantinopla (381) 
iv. Agostinho de Hipona 
v. Sistematização medieval 
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vi. Reinterpretação moderna 
vii. Renovação contemporânea 

4. Monoteísmo trinitário: síntese 

 

Syllabus 

1. God as a problem: fundamentals 
i. Introductory concepts (theism, monotheism, polytheism, pantheism) 
ii. Atheism and agnosticism 
iii. God, sense and evil 

2. God in the Biblical Tradition 
i. God in the Old Testament: 

+ Unit: up to a monotheistic conception 
+ Historicity: God of Covenant 

ii. God in the New Testament: 
+ Father: the Abba of Jesus 
+ Son: the envoy of the Father 
+ Spirit: the paraclete 

3. God in the Christian-theological tradition 
i. Apostolic and Apologetic Period 
ii. Great debates of Antiquity (modalism and subordinationism) 
iii. Councils of Nicaea (325) and Constantinople (381) 
iv. Augustine of Hippo 
v. Medieval systematization 
vi. Modern reinterpretation 
vii. Contemporary renovation 

4. Trinitarian monotheism: synthesis  

 

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

Obj. 1: alcançado porque se trabalham os grandes eixos e temas da imagem de Deus na Bíblia e na posterior reflexão cristã (2 e 3 do 
programa); 
 
Obj. 2: alcançado porque se trabalham os grandes eixos dos debates teológico-trinitários (4 do programa); 
 
Obj. 3: alcançado porque os alunos são introduzidos a grandes textos da referida tradição (extractos mais antigos da literatura bíblica, 
textos emblemáticos da teologia neotestamentária – 2 do programa; pronunciamentos conciliares e grandes contributos históricos de 
teólogos – 3 do programa); 
 
Obj. 4: alcançado porque se introduz ao contexto presente da teologia e da questão de Deus (1 do programa) e à diacronia da questão 
de Deus, seja no universo bíblico (2 do programa) seja no posterior contexto teológico-cristão (3 do programa); 
 
Obj. 5: alcançado porque se debate em turma a actualidade da questão de Deus (ponto 1 do programa) e se sintetiza, no final do 
itinerário programático, o que seja hoje um monoteísmo trinitário (4 do programa). 

 

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

Goal 1: achieved because the main axes and themes of the image of God in the Bible and in the subsequent Christian thought are 
studied (2 and 3 of the program); 
 
Goal 2: achieved because the main axes of the theological-trinitarian debates are studied (4 of the program); 
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Goal 3: achieved because students are introduced to great texts of that tradition (older extracts from biblical literature, emblematic 
texts of New Testament theology; pronouncements from Councils and historical contributions by theologians – 2 and 3 of the 
program); 
 
Goal. 4: achieved because students are introduced into the present context of the question of God (1 in the program) and to the 
diachronic nature of this debate, whether in the biblical universe or in the later Christian-theological context (2 and 3 of the program); 
 
Goal 5: achieved because the contemporary theological issues are debated in class (point 1 of the program) and a synthesis on 
Trinitarian monotheism is presented (4 of the program). 

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

Metodologias de ensino: 
1. Exposição: aulas de teor predominantemente expositivo; 
2. Leitura: leitura de textos teológicos de referência, disponibilizados seja mediante acesso directo nas bibliotecas da UCP seja 

mediante as plataformas informáticas de apoio à leccionação (Moodle e Blackboard); 
3. Debate: discussão, em contexto de sala de aula, acerca dos textos propostos para leitura; 
4. Pesquisa: requer-se, de cada aluno, um trabalho escrito acerca de um tema e/ou texto de âmbito teológico-trinitário. 

 
Avaliação – compõe-se a partir dos seguintes elementos: 

A. Exame (70%); 
B. Trabalho escrito (20%); 
C. Avaliação contínua (participação activa em aula) (10%). 

 

Teaching methodologies (including evaluation) 

Teaching methodologies: 
1. Presentation: classes predominantly of expository nature; 
2. Reading: reading of theological reference texts, made available either through direct access in the UCP libraries or through 

the computer support platforms (Moodle and Blackboard); 
3. Debate: discussion, in the classroom, about the texts proposed for reading; 
4. Research: each student is required to write a paper on a theological and Trinitarian theme and/or text. 

 
Evaluation – composed by the following elements: 
      A. Exam (70%); 
      B. Written work (20%); 
      C. Active participation in class activities (10%). 

 
 

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

Obj. 1: as aulas de teor prevalentemente expositivo (metodologia 1) visam introduzir dos alunos no “conhecimento da imagem bíblico-
cristã de Deus”. Essa exposição, estruturada e concentrada nos tópicos teológicos julgados mais relevantes, permite descodificar a 
complexidade de alguns temas e debates que pautaram a história da teologia cristã, que condicionaram a configuração dessa imagem 
de Deus; 
 
Obj. 2: aulas de teor prevalentemente expositivo (metodologia 1), exercícios de leitura de textos teológicos (metodologia 2) e a 
produção de um pequeno trabalho escrito (metodologia 4) permitem aos alunos introduzirem-se no “conhecimento dos debates 
teológico-triniários” ao longo da história e no período contemporâneo; 
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Obj. 3: a promoção de leitura (metodologia 2) de textos fundamentais da tradição teológica cristã, exercitada em contexto de sala de 
aula e/ou no plano pessoal de estudo, visa satisfazer o objectivo de “capacitar para a interpretação de textos” teológicos. O trabalho 
de pesquisa (metodologia 4), requerido aos alunos, converge igualmente para este objectivo, na medida que garante a efectiva de 
leitura atenta do(s) texto(s) em análise. 
 
Obj. 4: a exposição da problemática (metodologia 1) procura demonstrar junto dos alunos a relevância dos contextos históricos e 
teológicos para a configuração da imagem cristã de Deus. O contacto com textos de referência (metodologia 2), na medida em que 
estes provêm de períodos históricos diferentes e contextos teológicos distintos, permite que os alunos observem de forma 
fundamentada a progressão na teologia cristã; 
 
Obj. 5: tempo de aulas dedicado ao debate (metodologia 3) acerca dessas leituras procuram fomentar a capacidade crítica dos alunos. 
Para esse mesmo fim converge também o trabalho de pesquisa (metodologia 4), na medida em que este requererá uma compreensão 
teológica do tema e/ou texto em estudo, bem como um posicionamento teológico pessoal do aluno. 

 

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

Goal 1: classes with a principally expository nature (methodology 1) aim to introduce students to “the knowledge of the Christian-
biblical image of God”. This presentation, structured and concentrated on the theological topics deemed most relevant, allows to 
decipher the complexity of some themes and debates that guided the history of Christian theology, which influenced the configuration 
of this image of God and helps to understand its current vitality; 
 
Goal 2: classes with a principally expository nature (methodology 1), reading exercises of theological texts (methodology 2) and the 
production of a small written work (methodology 4) allow students to be introduced to the “knowledge of theological-trinitarian 
debates” throughout the history and the contemporary period; 
 
Goal 3: reading (methodology 2) of fundamental texts from the Christian-theological tradition, exercised in the context of the 
classroom and/or of personal study, aims to satisfy the goal of enabling “the interpretation of theological texts”. The research works 
(methodology 4), required of students, converges also towards this goal, insofar as it guarantees the effective reading of the text(s) 
under analysis. 
 
Goal 4: the presentation of the theological quest (methodology 1) seeks to demonstrate the relevance of historical and theological 
contexts for the configuration of the Christian image of God. The contact with reference texts (methodology 2), since they come from 
different historical periods and different theological contexts, allows students to observe the progression in Christian theology; 
 
Goal 5: time of classes dedicated to debate (methodology 3) about these readings seeks to foster the critical capacity of students. 
The small research work (methodology 4) also converges to this purpose, as it will require a theological understanding of the theme 
and/or text being studied, as well as a personal theological positioning of the student. 
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