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Ficha da unidade curricular   
 

Unidade Curricular/ 

Curricular Unit 

Soteriologia / 

Soteriology 

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) 
 

O curso destina-se aos alunos do MIT, que frequentam habitualmente o 4º ano. 
Tem como objetivo introduzir o aluno na teologia da redenção e da graça, ou antropologia teológica, para que adquira  
uma primeira grande síntese sobre a «essência do cristianismo» e esteja munido dos instrumentos conceptuais e 
metodológicos não só para a formação dos quadros da pastoral eclesial, bem como para o diálogo ecuménico e inter-religioso 
que encontra  
nestes temas o seu espaço mais importante. 
 

 

Learning outcomes of the curricular unit  
 

This course is intended for 4th year students of MIT (Theology). 
Its main goal is to make students acquainted with the theology of redemption and grace, or theological anthropology, so that 
students can assimilate a first major summary on the «essence of Christianism» and be equipped with the necessary  
conceptual and methodological tools not only with the goal of training those that will become part of the ecclesial pastoral, but  
also to allow for an ecumenical and interreligious dialogue which finds its common ground in the subject matter presented. 
 

 

Conteúdos programáticos 

O curso de soteriologia está organizado em duas partes:  
a) A primeira sobre a teologia da redenção: na tradição bíblica e na história da teologia; os modelos soteriológicos 
construídos a partir da Idade Média com Santo Anselmo de Cantuária e a sua atualização nos esboços de teologia de 
libertação. 
b) A segunda parte sobre a antropologia teológica ou a teologia da graça: na tradição bíblica e na história da teologia, 
com particular atenção aos debates sobre a graça no séc. XVI e XVII; e nos debates contemporâneos sobre a relação entre 
a natureza e a graça. 
 

 

Syllabus 

This soteriology course is composed of two parts:  
a) The first is about the theology of redemption: in the biblical tradition and in the history of theology; the soteriological 
models that exist since the Middle Ages with Saint Anselm of Canterbury and their actualization in the drafts of the liberation  
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theology. 
b) The second is about the theological anthropology or the theology of grace: in the biblical tradition and in the history 
of theology; paying close attention to the XVIth and XVIIth century debates about grace; and to the contemporary debates 
about a relationship between nature and grace. 
 

 

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 três 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.  
c) Pela valorização da condição transitiva deste curso: entre a cristologia e a teologia dos sacramentos. 
 

 

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 three 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? 
c) Valorisation of the transitive nature of this course: between Christology and Sacramentology. 
 

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

A metodologia seguida contempla três momentos distintos: 
a) O momento teórico, a cargo sobretudo do Professor 
b) O momento prático, no qual são envolvidos os estudantes e estimulados a participar ativamente: 
1) Pela elaboração de uma ata, com a formulação de uma ou duas questões para estimular o debate 
2) Pela elaboração de um trabalho de investigação sobre um dos pontos do programa 
3) Pelo exame final, em forma de prova escrita, mas que pode ser completada com uma entrevista complementar. 
 

 

Teaching methodologies (including evaluation) 

The chosen methodology is composed of three distinct moments: 
a) The theoretical moment, mostly assigned to the Professor. 
b) The practical moment, in which students are involved and encouraged to participate actively: 
1) Elaborating the minutes of a lecture, including one or two questions to stimulate the debate that follows. 
2) Elaborating a research paper on one of the topics of the syllabus. 
3) Taking the final written exam, which may be complemented with an  
4) interview. 
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Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular 
  

A experiência tem demonstrado que a aplicação desta metodologia, sobretudo da ata das aulas e do debate que lhe segue, 
permite uma assimilação progressiva dos conteúdos, bem como uma participação alargada de todos os alunos no debate 
em torno das questões formuladas pelos colegas.  
 

 

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

Experience has proven that the application of this evaluative methodology, specially when it comes to the lecture minutes and  
the debate that follows, allows students to progressively assimilate the contents of this course, as well as stimulating a more  
enthusiastic participation of all students in the debate as it is centred on the questions formulated by each student in charge 
of the minutes prior to a debate.  
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