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Ano letivo 2021-22 

Ficha da unidade curricular  

 

Unidade Curricular/ 

Curricular Unit 

Propedêutica Biblica /  

Biblical Propedeutics 

4 ECTS / 180 (minutos/semana) 

Docente responsável/ 

Responsible academic staff 

João Alberto Correia 

Outros docentes/ 

Other academic staff 

David Palatino 

 

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

- Promover uma ampla aproximação à Sagrada Escritura a partir de quatro pilares: inspiração, cânone, texto bíblico e hermenêutica. 
- Preparar e formar o aluno com princípios/critérios teológicos e métodos hermenêuticos para afrontar as dificuldades de leitura da 
Bíblia. 
- Oferecer instrumentos e ditar exigências para interpretar o texto bíblico e não atraiçoar o seu conteúdo.  
- Dar competências na prática da exegese bíblica, métodos críticos e literários, diacrónicos e sincrónicos, atendendo ao documento da 
Comissão Bíblica Pontifícia, A interpretação da Bíblia na Igreja. 
- Ensinar a ler um texto bíblico no seu contexto histórico, geográfico, cultural, social, literário e religioso. 
- Contactar com as principais fontes das traduções do texto bíblico, bem como com os principais documentos da Igreja sobre a Palavra 
de Deus e a Escritura. 
 

 

Learning outcomes of the curricular unit  
 

- Promote a broad approach to Sacred Scripture from four pillars: inspiration, canon, biblical text and hermeneutics 
- Prepare the student with theological criteria and hermeneutic methods to face the difficulties of reading the 
 Bible. 
- Offer tools in order to interpret adequately the biblical text.  
- Give skills in the practice of biblical exegesis and criticism, diachronic and synchronic, paying special attention to the document of the 
Pontifical Biblical Commission: The Interpretation of the Bible in the Church. 
- Teach reading a biblical text in its historical, geographic, cultural, social, literary and religious context and how to deal with the sources 
of investigation in the field of biblical exegesis. 
- Contact with the main sources of translations of the biblical text, as well as the main documents of the Church on the Word of God 
and Scripture. 
 

 

Conteúdos programáticos 

I Inspiração bíblica 
         1º) Natureza da inspiração divina da Bíblia 

- Evolução da doutrina da inspiração até à Dei Verbum 
- Da Dei Verbum à Verbum Domini: teologia atual sobre a inspiração 
2º) Propriedades inerentes à Bíblia inspirada 
- Verdade 
- Santidade 
- Dinamismo Espiritual 
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II Cânone bíblico 
1º) História da formação e da fixação do cânone 
2º) O cânone do NT: unidade na diversidade 
3º) Reflexão teológica sobre o cânone: critérios de canonicidade 
4º) Livros apócrifos 

 
III Texto bíblico 

1º) História da transmissão do texto do AT 
2º) História da transmissão do texto do NT 
3º) Crítica textual do AT e do NT 
4º) Antigas traduções da Bíblia: os Setenta, Targumîm, Vetus Latina, Vulgata 
5º) Traduções para línguas modernas 

 
IV Hermenêutica bíblica 

1º) História da interpretação da Bíblia 
2º) Os sentidos dos textos bíblicos 
3º) Métodos exegéticos para determinar o sentido 
4º) A unidade da Escritura: modelos hermenêuticos 
5º) Hermenêutica existencial. A Bíblia na vida da Igreja 
 

 

Syllabus 

I Inspiration of the Bible 
         1º) Nature of the divine inspiration of the Bible 

- Evolution of the doctrine of inspiration till the Dei Verbum 
- Since the Dei Verbum: today’s theology of inspiration 
2º) Properties inherent to the inspired Bible 
- Truth 
- Holiness 
- Spiritual dynamism 

II Biblical Canon 
1º) History of the constitution and fixing of the Canon 
2º) The canon of the NT: unity in the diversity 
3º) Theological reflexion on the canon: criteria of canonicity 
4º) Apocryphal books 

III Biblical Text 
1º) History of transmission of the OT text 
2º) History of transmission of the NT text 
3º) Textual criticism of the OT and NT 
4º) The old translations of the Bible: the Septuaginta, Targumîm, Vetus Latina, Vulgata 
5º) Translations into modern languages 

IV Biblical Hermeneutics 
1º) History of the interpretation of the Bible 
2º) The meanings of the biblical texts 
3º) Exegetical methods 
4º) The unity of Scripture: hermeneutic modells 
5º) Anthropological hermeneutics: The Bible in the life of the Church 

 

 



 
 

3 
 

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

1. No início desta Unidade Curricular, proceder-se-à a uma pequena introdução ao contexto histórico e geográfico da Bíblia, que 
determina e condiciona a sua formação e composição. 
2. É com os conteúdos programáticos desta Unidade Curricular (Palavra Inspirada, Palavra Normativa, Palavra Escrita                      e 
Palavra Interpretada) que se persegue o primeiro e grande objetivo: colocar os alunos em contacto com os conceitos                      e os 
temas fundamentais da Unidade Curricular: inspiração, cânone, texto e hermenêutica do texto. 
3. No terceiro capítulo, ao apresentar os manuscritos e as traduções, alcança-se o segundo objetivo: pôr os alunos                             em 
contacto com as principais fontes e traduções do texto bíblico.  
4. Por último, ao longo de toda a Unidade Curricular, os alunos são colocados em contacto com os principais documentos               da 
Igreja sobre a Palavra de Deus e a Escritura, particularmente a Dei Verbum (Concílio Vaticano II); A Interpretação                        da 
Bíblia na Igreja (Comissão Pontifícia Bíblica) e a Verbum Domini (Bento XVI). 
 

 

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

1. In the beginning of this curricular unit there will be a short introduction to the historical and geographical context of the Bible that 
determines and conditions its formation and composition. 
2. It is with the syllabus of this Curricular Unit (Inspired Word, Normative Word, Written Word and Interpreted Word) that the first and 
great objective is pursued: to put students in contact with the fundamental concepts and themes of the Curricular Unit: inspiration, 
canon, text and text hermeneutics.  
3. In the third chapter, when presenting manuscripts and translations, the second objective is achieved: to put students in contact with 
the main sources and translations of the biblical text.  
4. Finally, throughout the course, students are brought into contact with the main documents of the Church on the Word of God and 
Scripture, particularly Dei Verbum (Vatican Council II); The Interpretation of the Bible, in the Church (Biblical Pontifical Commission) and 
Verbum Domini (Benedict XVI). 

 

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

- A metodologia de ensino é essencialmente expositiva, mas sempre aberta às perguntas dos alunos e à discussão dos temas, sobretudo 
quando se trata de assuntos mais especulativos. No caso da Palavra Escrita, coloca-se o aluno perante as diferentes edições críticas 
dos textos originais e as suas principais traduções. 
- A avaliação, sempre sujeita a negociação com os alunos, costuma ter em conta a participação dos alunos nas aulas e realização de 
um pequeno trabalho (10%), um teste escrito (30%) e um exame final (60%). 
 

 

Teaching methodologies (including evaluation) 

- The teaching methodology is essentially expository, but always open to students' questions and the discussion of themes, especially 
when it comes to more speculative subjects. In the case of the Written Word, the student is faced with the different critical editions of the 
original texts and their main translations.  
- The assessment, always subject to negotiation with students, usually takes into account the participation of students in class and the 
realisation of a small paper (10%), a written test (30%) and a final exam (60%). 
 

 

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

Para colocar os alunos em contacto com os conceitos e os temas fundamentais da Unidade Curricular (inspiração, cânone, texto e 
hermenêutica do texto), o professor começa sempre por expor cada um dos temas que integram os núcleos programáticos da Unidade 
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Curricular. Essa exposição suscita habitualmente dúvidas e perguntas por parte dos alunos, a que o professor responde, gerando-se 
partilha e debate. 
Para colocar os alunos em contacto com as principais fontes e traduções do texto bíblico, bem como com os principais documentos da 
Igreja sobre a Palavra de Deus e a Escritura, nada melhor do que colocá-los nas mãos dos alunos e incitar à sua consulta e leitura 
respetivamente. 
Em cada sessão serão fornecidos alguns elementos bibliográficos complementares de apoio ao aluno. 
 

 

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

In order to put students in contact with the fundamental concepts and themes of the Curricular Unit (inspiration, canon, text and 
hermeneutics of the text), the teacher always begins by exposing each of the themes that integrate the curricular units of the Curricular 
Unit. This exposure usually raises doubts and questions on the part of the students, to which the teacher responds, generating sharing 
and debate. To put students in touch with the main sources and translations of the biblical text, as well as with the main Church documents 
on the Word of God and Scripture, nothing better than putting them in the hands of the students and inciting their consultation and reading 
respectively. 
In each session some complementary bibliographical elements will be provided to support the student. 
 

 

Bibliografia de consulta (existência obrigatória) 

AA. VV. (1993). Palavra de Deus e exegese. Lisboa. Difusora Bíblica. 
AA. VV. (2005). A Palavra inspirada. Lisboa. Difusora Bíblica. 
ALVES, H. (2016). As línguas da Bíblia. 23 séculos de traduções. Lisboa. Esfera do Caos. 
ALVES, H. (2011). Documentos da Igreja sobre a Bíblia (160-2010). Fátima. Difusora Bíblica/Gráfica de Coimbra.. 
Artola, A.M. & J.M. Sánchez Caro (1992). Biblia y Palabra de Dios. Introducción al estudio de la Biblia 2. Estella: Verbo divino. 
Bento XVI (2010). Verbum Domini. Exortação apostólica pós-sinodal. Prior Velho: Secretariado Geral do Episcopado – Paulinas. 
Comissão Bíblica Pontifícia (1994). A interpretação da Bíblia na Igreja. Lisboa: Rei dos livros. 
Comissão Bíblica Pontifícia (2001). O povo judeu e as suas Sagradas Escrituras na Bíblia cristã. 
Fabris, R. (1994). Introduzione generale alla Bibbia. Logos: corso di studi biblici 1. Torino: Elle Di Ci. 
FRAILE YÉCORA, P. I. (coord.), (2005). A Palavra inspirada. Fátima. Difusora Bíblica. 
González Echegaray, J., & alii (1992). La Biblia en su entorno. Introducción al estudio de la Biblia 1. Estella: Verbo divino. 
LOURENÇO, J. D. (2011). Hermenêuticas Bíblicas: Da Palavra às palavras – Em busca do ‘sentido’ da Escritura. Lisboa. Universidade 
Católica. 
MANNUCCI, V. (1986). Bíblia e Palavra de Deus. São Paulo. Paulinas. 
PAUL, A. (1987). A inspiração e o cânon das Escrituras. História e teologia. Lisboa. Difusora Bíblica. 
SPOTORNO, M. V. (coord.), (2004). História do texto bíblico. Fátima. Difusora Bíblica. 
Vaz, A. dos S. (2013). Palavra viva, Escritura poderosa: A Bíblia e as suas linguagens. Lisboa: UCEditora. 
 

 


