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Ano letivo 2021-22 
Ficha da unidade curricular  

 

Unidade Curricular/ 

Curricular Unit 

Romano Guardini, teólogo da liturgia e da cultura /  

Romano Guardini, Theologian of Liturgy and Culture  

4,5 ECTS / 90 (minutos/semana) 

Docente responsável/ 

Responsible academic staff 

João Norton de Matos 

Outros docentes/ 

Other academic staff 

 

 

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

Tem crescido nos últimos anos um legítimo interesse pela figura e pensamento de Romano Guardini, teólogo alemão de origem italiana, 
personalidade importante da cultura e dos ciclos da teologia alemã, francesa, e latina em geral. 
Os dois últimos Papas, Bento XVI e Francisco reconhecem a sua influência. Trata-se, de facto de um grande teólogo católico do s. XX, 
a par de K. Rahner e H. U. von Balthasar. 
 
Por outro lado, são questões temáticas e metodológicas que justificam o nosso interesse, como a inserção do pensamento teológico na 
tradição intelectual do Ocidente e na cultura do seu tempo; a íntima ligação entre personalismo cristão e cultura; e o importante papel 
que Guardini assumiu numa nova abordagem teológica à liturgia. 
 
Os objetivos do seminário são assim: 
- uma introdução à figura e pensamento de Romano Guardini. 
- debater a partir de Guardini as relações entre teologia e cultura 
- exercitar uma aproximação de cariz fenomenológico ao “mistério da liturgia”. 
 

 

Learning outcomes of the curricular unit  
 

In recent years a legitimate interest in the figure and thought of Romano Guardini, a German theologian of Italian origin, important 
personality of the culture and cycles of German, French, and Latin theology in general. 
The last two Popes, Benedict XVI and Francis personally acknowledge his influence. Guardini is, in fact, a great catholic theologian of 
the s. XX, along with K. Rahner and H. U. von Balthasar. 
 
On the other hand, there are thematic and methodological issues that justify our interest, such as the insertion of thought theological in 
the intellectual tradition of the West and in the culture of its time; the intimate link between Christian personalism and culture; and the 
important role Guardini played in a new theological approach to the liturgy. 
 
The objectives of the seminar are like this: 
- an introduction to the figure and thought of Romano Guardini. 
- to debate, from Guardini onwards, the relations between theology and culture 
- exercise a phenomenological approach to the “mystery of the liturgy”. 

 

Conteúdos programáticos 

1. A pertinência e atualidade do pensamento e da figura de Romano Guardini; 
2. Breve introdução biográfica; 
3. A relação entre teologia e cultura, com base na cosmovisão cristã e no personalismo cristão desenvolvidos por R. Guardini; 
4. Introdução ao contributo de R. Guardini para o movimento litúrgico, preparatório da reforma litúrgica do Concílio Vaticano II.  
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Syllabus 

1. The relevance and actuality of the thought and figure of Romano Guardini; 
2. Brief biographical introduction; 
3. The relationship between theology and culture, based on the Christian worldview and Christian personalism developed by R. Guardini; 
4. Introduction to R. Guardini's contribution to the liturgical movement, preparatory to the Council's liturgical reform Vatican II. 
 

 

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

Sendo o objetivo conhecer e debater o pensamento de Romano Guardini referente às relações entre teologia e cultura e entre teologia 
e liturgia, este será preenchido com os conteúdos correspondentes da obra de Guardini assm como de alguns dos seus comentadores, 
em particular Alfonso López Quintás. 
 

 

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

The objective is to know and debate the thought of Romano Guardini regarding the relations between theology and culture and between 
theology and liturgy, this will be filled with the corresponding contents of Guardini's work, as well as some of his commentators, in 
particular Alfonso López Quintás. 
 

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

Metedologia do trabalho de seminário. 
O método de trabalho implica que todos os alunos leiam todos os textos propostos. Em cada sessão um aluno estará indicado para 
expor uma breve síntese abrangente do texto (temática, estrutura, afirmações principais – 10 minutos) Todos os restantes alunos 
deverão ter escrito um parágrafo onde sublinhem um aspeto de interesse pessoal pelo texto, apresentem uma dúvida, uma questão, 
uma critica pontual, uma impressão ou ponto de vista pessoal sobre o tema. Não necessariamente para o ler na aula, mas para que a 
palavra, a seu tempo, possa circular e centrar-se em algum aspeto a apreender melhor, a esclarecer ou a debater.  
Finalmente, como abertura de cada sessão de seminário, um outro aluno apresenta a sua síntese sobre que de mais importante se 
disse na sessão anterior, (10 minutos). 
 
Avaliação 
Tudo este processo funciona como avaliação contínua.  
No final do seminário cada aluno deverá entregar uma reflexão critica ou desenvolvimento pessoal acerca do tema, problemática ou 
aspeto dos textos lidos (5 páginas). Valendo ambas as avaliações 50% da nota final. 
 

 

Teaching methodologies (including evaluation) 

Seminar methodology. 
The working method implies that all students read all the proposed texts. in each session a student will be appointed to present a brief 
comprehensive summary of the text (theme, structure, main statements – 10 minutes) All others  students must have written a paragraph 
in which they underline an aspect of personal interest in the text, present a doubt, a question, a punctual criticism, a personal impression 
or point of view on the subject. Not necessarily to read it in class, but so that the word, in its own time, can circulate and focus on some 
aspect to be better understood,to clarify or to debate. 
Finally, or as the opening of each seminar session, another student presents her summary of what was most importantly said in the 
previous session (10 minutes). 
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Assessment 
All this process provides elements for a continuous evaluation. 
Otherwise, at the end of the seminar, each student must deliver a critical reflection or personal development on the topic, problematic or 
aspect of the texts read (5 pages). Both evaluations are worth 50% of the final grade. 
 

 

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

Vimos que os objetivos do seminário estão intrinsecamente relacionados com os conteúdos do pensamento de R. Guardini.  
É conhecendo e assimilando textos sobre teologia e cultura e teologia e liturgia que atingem os objetivos. 
Daí que a metodologia esteja essencialmente orientada para uma leitura em grupo, leitura partilhada e debatida entre os alunos e 
acompanhada pelo professor.  
A leitura partilhada ilumina aspetos que porventura escaparam a uma leitura individual; o debate ajuda a verificar a compreensão dos 
textos, a consolidar o conhecimento objetivo do pensamento de Guardini e, muito importante, a acolher e contextualizar esse 
pensamento no tempo presente e nas inquietações trazidas pelos alunos. 
 

 

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

We saw that the objectives of the seminar are intrinsically related to the contents of R. Guardini's thought. 
It is by knowing and assimilating texts on theology and culture and theology and liturgy that they achieve their goals. 
Hence, the methodology is essentially oriented towards group reading, shared reading and debated among the students and 
accompanied by the teacher. 
Shared reading highlights aspects that perhaps escaped individual reading; the debate helps to verify the understanding of the texts, 
consolidating the objective knowledge of Guardini's thought and, very importantly, welcoming and contextualize this thought in the present 
time and in the concerns raised by students. 
 

 

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

Nota: toda a bibliografia de leitura obrigatória será colocada à disposição dos alunos através da plataforma Moodle do seminário. 

Note: all required bibliography will be available to students through the seminar's Moodle platform. 

 

Romano Guardini:  
Introdução : 
Alfonso Lopez Quintás, La verdadeira imagen de Romano Guardini, Pamplona, Ediciones universitárias de Navarra, 2001. 
Alfonso López Quintás, La beleza de la fe, Romano Guardini en su plenitude, Bilbao, DDB, 2018. 
Alfonso López Quintás, Romano Guardini, maestro de vida, Madrid, Ed. Palabra, 1998. 
Henri Engelmann, Francisc Ferrier, Romano Guardini, Lisboa, União Gráfica, 1969. 
Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, Romano Guardini, sa vie et son oeuvre, (1995), Paris, Ed. Salvador, 2012. 
 
Cultura 
Romano Guardini, O Mundo e a pessoa : Natureza, sujeito e cultura, (trad. Fernando Gil), Lisboa, Morais Ed., 1963. 
Romano Guardini, Christianisme et culture (1925), Paris, Castermann, 1967. 
Romano Guardini, El Poder. Una interpretación teológica, Madrid, Ed. Cristiandad, 2006. 
  
Liturgia 
Romano Guardini, O Espírito da liturgia, (1917), Fátima, SNL, 2017. 
Romano Guardini, Sinais sagrados, Fátima, SNL, 2017. 



 
 

4 

 

Romano Guardini, “Comunidad litúrgica”; “Carta al obispo de Maguncia”, in, Líneas básicas del movimento litúrgico,  
        Cuadernos Phase, Barcelona, CPL, 1995. 
Romano Guardini, “El mistério litúrgico”, in, Cristo nuestra Páscoa. Litúrgia y mistério, Barcelona, Cuardernos Phase, 226, 2015. 
Jaume Gonzalez Padrós, La liturgia desde dentro, Romano Guardini. 
Romano Guardini, “Visão de conjunto da vida de oração”, in, Introdução à oração, Lisboa, Ed. Efeso, 1961. 
Romano Guardini, “Imagende culto y imagende devoción”, in, La essencia dela obra de arte, Madrid, Ed. Guadarrama, 1960. 
 

 


