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Unidade Curricular/ 

Curricular Unit 

Profetas / 

Prophets 

4,5 ECTS / 180 (minutos/semana) 

Docente responsável/ 

Responsible academic staff 

João Duarte Lourenço 

Outros docentes/ 

Other academic staff 

Não aplicável / 

Not applicable 

 

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

O curso tem como objectivos facultar uma visão completa da literatura profética, fazendo a sua inserção no respetivo 
tempo histórico e procurando pôr em evidência as coordenadas sociais, políticas e religiosas em que cada um deles se 
sente envolvido. Os estudantes devem adquirir instrumentos de leitura e análise dos textos propostos.  

 

Learning outcomes of the curricular unit  

This course aims to provide a complete overview of the prophetic literature, integrating it in its respective historical time and 
seeking to stress the social, political and religious coordinates faced by each prophet. Students are required to acquire tools 
for reading and analysing proposed texts. 

 

Conteúdos programáticos 

I. INTRODUÇÃO AO PROFETISMO 
1.Contexto e terminologia; o profetismo extra bíblico. Origens, sedentarização, instituições (templo, sacerdócio e realeza). 
II. VOCAÇÃO, MISSÃO, COMUNICAÇÃO 
1.Identidade da Profecia no AT; Os Profetas e o Cânon. 2.Vocação profética; textos mais significativos: Amós, Isaías, 
Jeremias, Ezequiel. Vocação e missão:2 momentos da identidade profética. 3.Consciência profética; critérios da verdadeira 
profecia.4.Comunicação da mensagem: linguagem oral e escrita, do oráculo ao texto (Jr 36). Géneros literários.Temas da 
teologia profética. 
III. OS PROFETAS: TEMPO E MENSAGEM 
1.Os Profetas não-escritores e a sedentarização; Nathan, messianismo davídico; Elias e Eliseu: lutas pelo monoteísmo em 
Israel. 2.Profetas escritores: Amós e Oseia (reino Norte); metáfora conjugal em Oseias.3.Profetas do reino de Judá: Isaías 
(Livro do Emmanuel), Jeremias. 4. O Exílio da Babilónia: Junto dos rios de Babilónia; Ezequiel; o futuro do judaísmo.5. O 
silêncio da ‘Voz profética’ em Israel. 

 

Syllabus 

I. INTRODUCTION TO PROPHETIC DIMENSION 
1. Context and terminology, in an extra-biblical context. Origins, establishment, institutions (temple, priesthood, royalty). 
II. VOCATION, MISSION, COMMUNICATION 
1. Identity of the Prophecy in OT; Prophets and Canon.2. Prophetic vocation; most significant texts: Amos, Isaiah, Jeremiah, 
Ezekiel. Vocation and mission: 2 moments of prophetic identity.3. Prophetic conscience; criteria for true 
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prophecy.4.Communication of the message: oral and written language, from oracle to texts(Jr 36). Literary genres. Themes 
of prophetic theology. 
III. THE PROPHETS:TIME AND MESSAGE 
1. Non-writing prophets and establishment; Nathan, Davidic messianic era; Elijah and Elishah: struggles for monotheism in 
Israel. Writing prophets: Amos and Hosea (North Kingdom); marital metaphor in Hosea. Prophets of the Kingdom of Judah: 
Isaiah (Book of Immanuel), Jeremiah. 4. Babylonian Exile: by the rivers of Babylon; Ezekiel; the future of Judaism. 5. 
Silence of the ‘prophetic voice’ in Israel. 

 

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

O estudo da literatura profética procura oferecer aos alunos uma visão importante e fundamental para a compreensão do 
mundo bíblico, facultando assim o contexto para enquadrar as grandes perspectivas do pensamento judaico do AT e as 
suas releituras teológicas sobre as quais se desenvolve a cultura bíblica e sua hermenêutica neotestamentária. 
Adequam-se, na sequência programática, as diversas partes para que a compreensão e a abordagem temática seja 
progressiva e adequada aos objectivos do Curso em si, mas também ao estudo do todo da literatura bíblica. 

 

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

The study of prophetic literature seeks to provide students with an important and fundamental overview for a better 
understanding of the biblical world, supplying the context that enable to frame the main perspectives of the Jewish way of 
thinking in the OT and their theological re-readings, on which the biblical culture and New Testament hermeneutics are 
developed. The various parts of the programmatic sequence are adjusted, so that the understanding and thematic approach 
are progressive and appropriate not only to the purposes of this course but also to the study of the whole biblical literature. 

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

O ensino desta disciplina comporta uma componente teórica muito significativa que decorre em sala de aula, acompanhada 
pela leitura de textos e discussão dos temas mais significativos no contexto desta cadeira curricular. Esta metodologia é 
sustentada em textos complementares, colocados na Plataforma, que ajudam os alunos a enquadrar e a aprofundar as 
respectivas temáticas e a desenvolvê-las, cientificamente em trabalhos próprios/pessoais sobre temas da sua eleição ou 
propostos pelo Docente.  

 

Teaching methodologies (including evaluation) 

This course is mainly composed by lectures, including the reading of texts and the discussion of the most significant themes 
in the context of this course. This methodology is supported by additional texts, provided on the IT platform, which help 
students to structure and to deepen the respective themes and to develop them at scientific level, by writing their own 
research papers on topics chosen by them or proposed by the professor. 

 

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

Tratando-se de uma disciplina que contempla muitas questões teóricas e de desenvolvimento teológico, procura-se motivar 
o aluno para o contacto com os textos, já que o grande objectivo é o conhecimento dos textos em si. Tendo como 
finalidade o aprofundamento da teologia profética, este aprofundamento faz-se a partir dos textos e com os textos. Por 
isso, a metodologia segue um paradigma teórico-prático, a forma de melhor adequar e alcançar os objetivos propostos.  
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Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
  

Given that this course covers many theoretical and theological development issues, students are encouraged contact and to 
get to know the proposed texts as this is the main goal of this course. The purpose of deepening prophetic theology is met 
by deepening the knowledge of texts proposed and being able to use them for a multitude of purposes. As such, the 
methodology follows a theoretical and practical paradigm, in order to better adjust to and achieve proposed targets. 
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