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Unidade 

Letiva 

Tempos 

(45’) Conteúdos 

 

 

1. A pessoa 

humana 

 

 

 

9 

» O que é a pessoa? Estrutura individual; Estrutura pessoal. 

» Dimensão física, racional e volitiva; Dimensão afetiva e sexual; Dimensão espiritual. 

» A autenticidade: fidelidade ao próprio projeto (vocação); aceitação de si mesmo. 

» Ser dotado de direitos e de deveres. 

» Sl 139(138): Deus é pessoa e estabelece com todos uma relação pessoal. 

» Ser pessoa e dar condições para que todos sejam pessoas 

 

 

2. Advento 

e Natal 

 

 

 

5 

» O Advento: tempo de esperança: Jesus, o cumprimento da esperança de Israel 

» Maria, a mãe de Jesus: Os títulos de Maria: Nossa Senhora de Fátima, N. S. de... (santuários) etc; 

» A festa da Imaculada Conceição, Padroeira de Portugal 

» A Palestina do tempo de Jesus: situação geográfica, política, social, etc. 

» O nascimento de Jesus e a definição do calendário cristão; um marco na história da humanidade 

» Construção de uma sociedade mais justa, humana e responsável de acordo com o projeto de J.C. 

 

 
3. A 

família, 

comunidade 

de amor 

 

 

 

7 

» A família de Nazaré: estrutura e modelo: Tipologias de famílias: família alargada/nuclear… 

» Funções dos membros adultos da família: Função humanizadora da família. 

» Condições de vida favoráveis à família. 

» Valores para a vivência da vida familiar: 

» O lugar dos mais velhos no ambiente familiar 

» Enumeração das tarefas familiares: Participação e corresponsabilidade nas tarefas familiares... 

» Quando a família não cumpre o seu dever: (defesa dos direitos das crianças). 

 

 

4. O pão de 

cada dia 

 

 

 

6 

» A alimentação, a fome, a subnutrição: Distribuição do alimento pela população mundial 

» Instituições nacionais e internacionais vocacionadas para a derrota da fome (Caritas, FAO…) 

» As divisões do NT: Evangelhos; Actos dos Apóstolos; Cartas ou Epístolas; Apocalipse 

» A necessária distribuição justa da riqueza: Tg 5; 1Jo 3. Parábola do rico insensato: Lc 12,13. 

» O significado simbólico-religioso do alimento 

» A Última Ceia como representação da entrega de Jesus por amor 

» Ser pão para os outros: a doação de si mesmo 

 

 

5. O 

respeito 

pelos 

animais 

 

 

 

 

5 

» A diversidade de espécies: Os animais domésticos e selvagens 

» A importância dos animais: Maus-tratos a animais... 

» Critérios éticos para o uso de animais em benefício do ser humano: S. Francisco de Assis. 

» O Escutismo e a lei do escuta. Instituições de proteção e defesa dos animais. 

» O dilúvio: Deus quer a diversidade animal (Gn). Significado simbólico dos animais na Bíblia 

» Vamos cuidar dos animais 
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Unidade 

Letiva 

Tempos 

(45’) Conteúdos 

 

 

 

1. As 

origens  

 

 

 

 

* Maravilha do Universo e grandeza do ser humano: dados da ciência: big-bang, evolução das 

espécies 

* A pergunta religiosa sobre o sentido e a sua relação com os dados das ciências 

* A narrativa da criação no livro do Génesis: A mensagem fundamental (1-2,24). 

* Sl 8: Hino ao Criador do ser humano 

* Textos sagrados de outras tradições religiosas sobre a criação 

* Cântico das Criaturas (S. Francisco) 

* Colaborar com Deus na obra da criação: cuidar das coisas criadas; respeitar os seres vivos… 

 

 

2. As 

religiões 

abraâmicas  

 

 

 

 

* O que é «ser religioso»? Ser religioso faz ainda sentido? 

* Função da religião na vida pessoal e colectiva 

* As grandes tradições religiosas: O Judaísmo; O Cristianismo; O Islamismo 

* A perspectiva sobre Deus nas três religiões abraâmicas: convergências e divergências 

* O monoteísmo nas três religiões; Deus no AT: [Sl 27(26)]; O Deus de Jesus Cristo: (Lc 7,36-50) 

* O diálogo da Igreja Católica com as religiões não-cristãs. 

* Atitudes a ter em relação aos crentes das outras religiões: estima, respeito, acolhimento, 

diálogo… 

* Tomada de decisões pessoais fundadas em valores discutidos e assumidos. 

 

 

3 Riqueza e 

sentido dos 

afetos  

 

 

 

 

* Adolescência: momento em que se questiona o sentido da realidade 

* As mudanças de referência social: a família e os amigos. Experimentar novas formas de pensar. 

* Ser masculino e ser feminino: duas formas complementares. Problematização dos papéis. 

* Dimensão física do crescimento: o efeito simbólico do acesso à sexualidade activa 

* Questionar o religioso e ser por ele questionado. O medo, angústia e integração social. 

* Identificação de sentimentos: amizade, amor e desejo sexual. A linguagem do amor. 

* O Cântico dos Cânticos: um hino ao amor humano; 1Cor 12,31-13,8a: Hino ao amor 

* Crescer é assumir novas responsabilidades 

 

 

 

4. A paz 

universal  

 

 

 

 

* A paz, o grande sonho da humanidade. A paz como ausência de guerra ou de conflito? 

* A paz como plenitude da vida e realização plena da pessoa 

* A paz como atitude/comportamento fruto da justiça e do amor 

* O direito à paz; A falência da paz. 

* Medidas defensivas e medidas que visam a (re)construção da paz 

* Prémios Nobel da Paz. Instituições de promoção da paz no mundo: ONU… 

* Erasmo de Roterdão e o irenismo cristão 

* Lv 24,17-21: Lei de talião: «Olho por olho, dente por dente»; O programa de Jesus: Mt 5, 38-48 

* Construir a paz 
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Unidade Letiva Temp
os 
(45’) 

Conteúdos 

 
1. O amor 
humano 

 
10 

» Amor e fecundidade humana: Planeamento familiar. Perspectiva ética da Igreja. 
» A fecundidade como bênção de Deus e os filhos como dádivas de Deus: Sl 127; 128. 
» Jesus veio fundar uma família universal, que se expressa no amor 
» Ser responsável, equacionando o significado e as consequências dos próprios atos e 
opções 

 
2. Ecumenismo 
e confissões 
cristãs 

 
 
8 

» O Cristianismo: O cisma entre Ocidente e Oriente: (Protestantismo) 
» A Questão bíblica. O movimento ecuménico: o desejo da unidade perdida. 
» Max Josef Metzger; O testemunho do Irmão Roger e a experiência de Taizé; A 
experiência dos Focolares e a Comunidade de Sant’Egídio 
» O Concílio Vaticano II e a relação da Igreja Católica com as outras confissões cristãs. 
» O relativismo e o fundamentalismo religioso: dois extremos a recusar 
» Construção de pontes para a unidade: o contributo de cada um 
» Tomada de decisões a respeito das propostas das várias Igrejas. 

 
 
 
 
3 A liberdade 

 
 
 
 
9 

» Liberdade e livre arbítrio 
» A liberdade orientada para o bem. Definição de bem 
» Condicionamentos à liberdade e resposta do ser humano 
» A consciência moral. Autonomia e heteronomia. Liberdade e manipulação: 
» Quando a liberdade se autodestrói - libertinagem 
» Êx: O Deus libertador: Moisés e a libertação do Egipto (a Páscoa judaica e a Páscoa 
cristã) 
» Deus respeita a liberdade humana: a parábola do Filho pródigo e do pai 
misericordioso: Lc 15,11ss 
» Um Deus bom que me chama a fazer o bem 
» Dependência e liberdade em relação aos bens materiais: Mt 6,25-32 
» Ser livre e libertar os outros 

 
 
 
 
4. Ecologia e 
valores 

 
 
 
 
6 

» O mundo é a nossa casa: A Ecologia: reflexão acerca da casa de todos os seres 
humanos. 
» Tudo está interligado: a relação dos seres vivos entre si e do ser humano com os 
outros seres vivos 
» A destruição do ambiente vital onde todos habitamos: Consequências a curto e longo 
prazo. 
» A natureza como um bem colectivo exige respeito de cada um para manutenção do 
que é de todos 
» A responsabilidade do ser humano em relação a toda a natureza e às gerações 
vindouras. 
» Instituições de defesa da natureza: objectivos e actuações 
» Natureza como local onde se pode fazer a experiência do encontro com Deus; 
» Textos de tradições religiosas não cristãs sobre a valorização da natureza. 
» Dn 3,57-82: «Todas as criaturas, bendizei o Senhor!». S. Francisco de Assis e a irmã 
Natureza 
» O que fazer? Como criar condições de habitabilidade no mundo? 
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Unidade Letiva Tempo

s (45’) Conteúdos 

 

 

1. A dignidade 

da vida humana  

 

 

 

9 

* Dignidade e inviolabilidade da vida humana: declarações de direitos e perspetiva da Ig. Católica 

* A vida humana (dádiva de Deus): valor primordial mas não absoluto; conflito de valores: Dar a própria 

vida pelo outro (Gianna Beretta); Dar a vida pela verdade libertadora (Jesus, M. L. King) 

* Início da vida humana: Dados da ciência; Diferentes perspetivas 

* O aborto/IVG: Argumentos a favor e contra; Conflito de valores; nível moral e jurídico 

* Os grupos minoritários ou «não produtivos», a igualdade e a discriminação: Os estrangeiros e a xenofobia; 

ideologias racistas; Exemplos de oposição corajosa; deficientes; idosos; doentes. 

* Lc 10,25-37: Parábola do Bom Samaritano: tornar-se próximo de quem precisa 

* Valorizar a vida através da educação e de condições sociais favoráveis… 

* Valorização da vida dos mais necessitados no contexto em que se vive 

 

 

2. Deus, o 

grande mistério 

 

 

9 

* O problema da existência de Deus ― Acreditar é um acto irracional? 

* As várias formas de ateísmo e agnosticismo; * Razões para acreditar na existência de Deus 

* O Deus existente vs as representações de Deus; * Representações de Deus no AT e o Deus J.C. 

* Acreditar no Deus de J.C.: desafio para a vida: fé como confiança e entrega: Monoteísmo e fraternidade 

universal; coerência entre a fé e as obras; apelo à esperança, contra os sinais de desespero; Cada crente é o 

rosto e as mãos de Deus a actuar no mundo; Vidas com sentido 

 

 

3. As religiões 

orientais 

 

 

 

6 

* Religiosidade oriental 

* Religiões da Índia: Hinduísmo; Budismo; * Religiões da China: Taoísmo; Confucionismo 

* O princípio da felicidade humana: o amor a Deus e ao próximo (Judaísmo/Cristianismo); o amor aos 

inimigos (Cristianismo); 

* Máximas elementares da humanidade, alicerçadas no absoluto e comuns às grandes tradições religiosas: (i) 

não matar; (ii) não mentir; (iii) não roubar; (iv) não praticar a usura; (v) respeitar os antepassados e amar as 

crianças 

* Regra incondicional: «O que quiserdes que os homens vos façam, fazei-lho vós também» Lc 6 

* A relação da Igreja Católica com as religiões orientais; * Encontros e diálogo inter-religioso 

 

 

 

4. Projeto de vida 

 

 

 

7 

* Definição de projeto: objetivos a atingir; estratégias para os alcançar; Agir em conformidade 

* O que é um projeto para a vida? Projecto ou projetos? 

* Grandes objetivos do ser humano: realização da felicidade própria e alheia; construção de uma sociedade 

justa e solidária onde todos possam ser felizes… 

* Definição das estratégias adequadas: felicidade na relação com os outros: assumir valores éticos; felicidade 

na vida profissional; construção da sociedade: denúncia e participação ativa 

* Procura da felicidade através do ter e a ocultação do ser, na sociedade da abundância 

* Gn: O projeto de Abraão: a descoberta de um Deus único; * Cartas de Paulo e Actos: a descoberta de 

Cristo como eixo orientador da vida 

* A fé como fonte de felicidade; O optimismo que se transmite na relação com os outros 
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Unidade Letiva Tempo

s (90’) Conteúdos 

 

 

 

 

 

5. Os novos 

movimentos 

religiosos 

 

 

 

 

 

 

13 

* Seitas ou novos movimentos religiosos? Clarificação dos termos 

* Razões da proliferação de NMR; * Razões da adesão pessoal a novas formas de espiritualidade 

* Critérios de discernimento: alienação vs respeito pela liberdade individual; manipulação do texto sagrado vs 

interpretação não preconceituosa; enclausuramento vs abertura ao mundo exterior; o religioso ao serviço do 

lucro financeiro vs a autenticidade religiosa como prioridade fundamental… 

* Caracterização dos principais movimentos: Testemunhas de Jeová; Mórmones ― Igreja de Jesus Cristo 

dos Santos dos Últimos Dias; Igreja dos Adventistas do 7.° Dia; Igrejas cristãs de raiz protestante: 

Baptistas, Evangélicos; Igreja Maná; IURD; New Age; Baha’i; Hare Krishna 

* É possível o diálogo ecuménico ou inter-religioso com os novos movimentos religiosos? 

* A Verdade e a Tolerância: Verdade absoluta e conhecimento da verdade: dogmatismo, relativismo, 

cepticismo, relatividade do conhecimento humano; os limites humanos ao conhecimento da verdade e os 

limites da tolerância; ponto de vista cristão; A verdade consiste em praticar a vontade de Deus; * Procurar a 

verdade e ser tolerante: uma tarefa infinita 

* O que falta fazer para que a I.C. seja cada vez mais um lugar de encontro com Deus e com os outros? 

Reforço da experiência comunitária da fé; Promoção da experiência espiritual pessoal; O religioso como 

apelo ao coração; Reforço da formação; Acolhimento das pessoas e criação de momentos em que possam 

pôr as suas dúvidas; Abertura à participação laical na vida eclesial 

* Tomar decisões fundamentadas, coerência, respeito pela liberdade alheia, tolerância e diálogo 

 

 

 

4. A civilização 

do amor 

 

 

 

13 

* A humanidade realiza-se no indivíduo/pessoa (EU), na sua relação com o outro (TU) não um objecto, 

mas uma pessoa; e na criação de laços de comunhão colectivos (NÓS) 

* Relação inautêntica: a mentira, a subjugação do outro aos meus interesses, a infidelidade 

* A comunidade baseada nos valores humanos: verdade, reconhecimento do valor humano do outro, 

fidelidade (a si, aos outros) 

* O diálogo como atitude fundamental na construção da civilização do amor 

* Exemplos de vivência do amor fraterno: Comunidade de Sant’Egídio… 

* Formas de expressão das relações interpessoais nas religiões não cristãs 

* Deus é amor; * Amor: mandamento central da mensagem cristã; * Mandamento novo 

* Como construir uma civilização do amor? 

 

 

 

 

2. Valores e 

ética cristã 

 

 

 

 

 

9 

* Significados das palavras «ética» e «moral»; * Definição de valor 

* Tipologias de valores: económicos; biológicos; intelectuais; sensibilidade; vontade; estéticos; sociais; ético-

morais; religiosos…; Problematização da questão da hierarquia de valores; Os valores ético-morais são 

absolutos ou relativos? 

* Sistemas éticos: Obrigação externa; prazer; felicidade; Harmonia interior; dever pelo dever; altruísmo; 

liberdade; discernir entre o bem e o mal; Construção de uma nova humanidade 

* Fundamentações da ética com e sem referência ao Transcendente 

* Valores éticos e ética cristã: O amor a Deus e ao próximo; A realização do reino de Deus; A imitação ou 

o seguimento de Cristo; * Sl 15(14): Ser hóspede na casa de Deus é praticar o bem 

* Juízo moral e a tomada de decisão: avaliação das consequências, da intenção, dos valores implicados e dos 

princípios éticos 

* Casos concretos de valoração ética: Ética dos MCS; Lucro e audiências vs o respeito pela dignidade 

humana; Publicidade; Ocultamento de partes da verdade; Linguagem da emoção epidérmica, sem apelo ao 

espírito crítico; o sensacionalismo… 

* Pena de morte e dignidade da vida humana 

* Defender a dignidade humana até ao limite, sem esquecer o direito à segurança 
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