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

- Enquadrar historicamente o movimento profético em Israel 
- Caracterizar os diferentes períodos da evolução do movimento profético 
- Identificar as diferentes teologias presentes no “corpus profético” 
- Identificar os diferentes perfis proféticos dentro do corpus dos profetas escritores.  
 
Learning outcomes of the curricular unit  

- Historically Framing the prophetic movement in Israel 
- To characterize the different periods of the evolution of the prophetic movement 
- Identify the different theologies present in the "prophetic corpus" 
- Identify the different prophetic profiles within the corpus of writing prophets. 
 

 

Conteúdos programáticos 

- O nascimento do movimento profético 
- Os profetas anteriores à instituição da monarquia 
- Os profetas do reino do Norte 
- Os profetas anteriores ao Exílio 
- Os profetas posteriores ao Exílio 
 

Syllabus 

 

- The birth of the prophetic movement 
- The previous prophets to the monarchy of the institution 
- The northern kingdom of prophets 
- The earlier prophets to Exile 
- The later prophets to Exile 
 
 

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

Pretende-se que os alunos compreendam a literatura profética no seu contexto histórico e literário 
assim como a sua importância para a compreensão do Novo Testamento. É sobretudo valorizado 
contacto direto com os textos. 
 

Demonstration of syllabus coherence with the curricular unit’s objectives  



  
 

        Ano letivo 2022/2023 
          Ficha da unidade Curricular 

 
 

It is intended that students understand the prophetic literature in its historical and literary context as 
well as its importance for understanding the New Testament. It is especially valued direct contact with 
the texts. 
 
 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

O método é essencialmente expositivo com o recurso frequente à análise de textos tirados do “corpus profético”. A 
avaliação é feita por um conjunto de 3 testes escritos de opção múltipla abrangendo elementos restritos da lecionação e 
um exame final global cobrindo o conjunto da matéria lecionada. A fórmula de avaliação é a seguinte: {[(Teste 1 + Teste 
2 + Teste 3) / 3 ] + Exame final} / 2 

 

Teaching methodogies (including evalution)  

The method is essentially exhibition with the widespread use of analysis of texts taken from the "prophetic corpus." The 
evaluation is made by a written set of three multiple choice test covering elements of limited lecionação and an overall 
final examination covering the whole subject taught. The evaluation formula is as follows: {[(1 + Test Test Test 2 + 3) / 3] + 
Final exam} / 2 

 

 

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

Dado que o objetivo da unidade curricular é o de fornecer aos alunos um importante número de 
elementos históricos e literários que permitam compreender o “corpus profético”, valoriza-se o 
método expositivo e o contacto direto com os textos para além de se fazer referência a um vasto 
número de comentários exegéticos permitindo decifrar elementos históricos, literários, linguísticos, 
sociológicos e culturais presentes nos testos estudados. 
 

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

Since the objective of the course is to provide students with a large number of historical and literary 
evidence to understand the "prophetic corpus," we value the lecture method and the direct contact 
with the texts in addition to refer to a vast number of exegetical comments allowing decipher historical 
elements, literary, linguistic, sociological and cultural present in the studied protests. 
3000 caracteres disponíveis 
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