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Ano letivo 2022-23 

Ficha da unidade curricular   
 

Unidade Curricular/ 

Curricular Unit 

Soteriologia / 

Soteriology 

4,5 ECTS / 180 (minutos/semana) 

Docente responsável/ 

Responsible academic staff 

José Jacinto Ferreira de Farias 

Outros docentes/ 

Other academic staff 

Não aplicável / 

Not applicable 

 

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

Introduzir os estudantes na teologia da redenção e da graça (antropologia teológica), facultando uma primeira grande síntese sobre a 
«essência do cristianismo», dotando-os dos instrumentos conceptuais e metodológicos não só para a acção pastoral eclesial, mas 
também para a sua identidade cultural no espaço cultural do mundo contemporâneo.  
 

 

Learning outcomes of the curricular unit  
 

Introduce students to the theology of redemption and grace (theological anthropology), providing a first great synthesis on the "essence 
of Christianity", providing them with conceptual and methodological tools not only for ecclesial pastoral action, but also for their identity 
culture in the cultural space of the contemporary world. 
 

 

Conteúdos programáticos 

Esta Unidade curricular está organizada em duas grandes partes: Teologia da redenção e teologia da graça (antropologia teológica). 
Em ambas as partes são considerados três grandes momentos: bíblico, histórico-teológico e sistemático. 
 

 

Syllabus 

This unit is organized into two main parts: Theology of redemption and theology of grace (theological anthropology). In both parts, three 
great moments are considered: biblical, historical-theological and systematic. 
 

 

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

A articulação entre os conteúdos e os objetivos do curso é feita através do método no qual o curso se desenvolve, procurando responder 
a duas grandes interrogações: 
a) o que aconteceu na história em torno da figura de Cristo?  
b) O que acontece no homem quando com Ele se encontra através da comunidade dos crentes?  
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Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives 
 

The articulation between the contents and the goals of this course is done by focussing on two major questions and attempting to find a 
suitable answer for each of them:  
a) What happened in history based on the Christological perspective?  
b) What happens a man when he experiences Christ through a community of believers? 
 

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

A metodologia seguida é desde o início teórico-prática, envolvendo os estudantes a uma activa participação, pela apresentação dos 
textos fundamentais para a aquisição dos conhecimentos, tanto do «manual» facultado pelo Professor como de outros textos que 
constam da bibliografia fundamental. Esta será a avaliação contínua. A avaliação final constará do exame, que poderá ser escrito ou 
oral. A avaliação contínua terá uma cotação de 40%; o exame, uma cotação de 60%. 
 

 

Teaching methodologies (including evaluation) 

The methodology followed is from the beginning theoretical-practical, involving the students to an active participation, through the 
presentation of fundamental texts for the acquisition of knowledge, both from the «manual» provided by the Professor and from other 
texts that appear in the fundamental bibliography. This will be the continuous assessment. The final assessment will consist of the exam, 
which can be written or oral. The continuous assessment will have a quotation of 40%; the exam, a quotation of 60%. 
 

 

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

Esta metodologia tem-se manifestado muito adequada.  
 

 

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

This methodology has been shown to be very suitable. 
 

 

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

BALTHASAR, H.U. Von (1971), Mysterium Paschale, 171-412; BENTO XVI, (2002) Spe salvi; COMISSÃO TEOLÓGICA 
INTERNACIONAL, (1995) Algumas questões sobre a Teologia da Redenção; CONGREGAÇÃO PARA A DOUTRINA DA FÉ, (1984) 
Instrução sobre alguns aspectos da teologia da libertação; CONGREGAÇÃO PARA A DOUTRINA DA FÉ, (2018) Placuit Deo;  
FARIAS, J. (2011), Antropologia e Graça; FARIAS, J. (2012), Da incerteza à Esperança ; J. FARIAS (1993), A Salvação como 
divinização 217-233;  HOFFMANN, N. (1980), El misterio de la “sustitución” como centro del cristianismo,393-439 LADARIA, L. 
(20054), Antropologia Teologica,Roma, PAPA FRANCISCO,   (2018)Gaudete et exsultate; RAHNER, K.. (1991) Grundkurz des 
Gaubens; RUIZ DE LA PEÑA, J.L. (1991), El don de Dios. Antropología teológica especial; TOMAS DE AQUINO, STh I/II, qq. CIX-
CXIV. 

 
 
 
 
 


