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Introdução à temática: 

 

O estudo do Profetismo comporta um conjunto de questões introdutórias 
que são importantes para a compreensão da singularidade deste fenómeno 
bíblico. Trata-se de uma das dimensões mais importantes da revelação bíblica 
que importa contextualizar e enquadrar no conjunto dos fenómenos da mântica 
universal. Por isso, a Introdução assume aqui uma importância notável, onde 
abordaremos algumas dessas questões que definem a identidade dos profetas 
bíblicas, enquadrando-os no conjunto dos demais agentes da revelação. Por outro 
lado, no passado como no presente, o profetismo pode abarcar um amplo 
conjunto de fenómenos aparentados e, muitas vezes, confundidos com o 
profetismo. Por isso, aclarar as ideias é um dos primeiros objetivos do nosso 
curso. 
 

a) Metodologia a seguir ao longo do curso, algumas orientações acerca do estudo 
da profecia bíblica, fontes e instrumentos para o estudo pessoal e referências à 
bibliografia mais acessível.  

b) Profetas e Profecia Bíblica: A profecia como ‘forma e modo’ da revelação e 
sua relação com o mundo cultural e a História antiga do Médio Oriente.  

c) O Profetismo e sua inserção na História do Povo de Israel; Os profetas e a 
História: os desafios da História e a resposta dos Profetas. 

d) Continuidade e ruptura entre a Torah e os Profetas; Da exegese judaica à 
hermenêutica cristã. A ‘traditio’ e a exegese moderna; algumas das teses mais 
comuns e determinantes sobre os profetas e a literatura profética. 
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1ª Parte 

INTRODUÇÃO AO PROFETISMO 

 

1. Contextualização do fenómeno profético no quadro da antropologia 
cultural do antigo Médio Oriente.  

2. Terminologia. Manifestações e fenómenos de cariz profético. O 
profetismo extra-bíblico: adivinhos, mágicos, videntes e profetas.  

3. As origens do profetismo bíblico e as etapas da sua evolução histórica. O 
profetismo e a sedentarização, o profetismo e as instituições de Israel 
(Templo, sacerdócio e realeza). 

4. Profecia e Torah: A ‘Lei’ como instituição e finalidade em si mesma; A 
profecia como ‘procura de Deus’. 

5. Patriarcas, Sacerdotes, Profetas, Reis, Mestres: a singularidade específica 
de contributos para a História da Salvação. 

 

 

2ª Parte 

A VOCAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

1. O que define um Profetas: a específicidade da terminologia.  

2. A vocação profética: os textos de vocação mais significativos: vocação e 
missão, dois momentos na definição da identidade profética. 

3. A consciência profética; critérios da verdadeira profecia. 

4. A comunicação da mensagem: da linguagem oral à escrita; os géneros 
literários. Da comunicação da mensagem profética à sua fixação como 
obra escrita.  

 

3ª Parte 

ALGUNS TEMAS DA TEOLOGIA PROFÉTICA 

 

1. a Lei e a aliança; o culto, o sistema sacrifical; os profetas e o exercício do 
poder. 

2. O messianismo e a escatologia. 

3. Os profetas e as questões social: os profetas como ‘voz dos sem-voz’. 
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METODOLOGIA 
 
 

O objectivo fundamental deste estudo é proporcionar aos participantes 
uma visão global e, tanto quanto possível, completa da 2ª parte da Bíblia 
hebraica, conhecida pelo nome de Nebi’îm (Profetas). Face à amplitude das 
temáticas, dos textos e dos autores em estudo, bem como da importância 
teológica deste conjunto literário, não é possível analisar detalhadament todos os 
temas e alíneas sugeridas num curto espaço de tempo. Estamos conscientes que o 
estudo do profetismo bíblico é inesgotável, pelo que pressupomos, desde já, que 
o tema s evai alargar no tempo, deixando aqui um convite ao empenho e também 
ao estudo e envolvimento pessoal. Desejamos fazer uma abordagem global, mas 
também conferir a estes temas um aprofundamento que ajude a todos os que 
participam destes módulos ter ideias claras que os ajude a discernir o que é 
verdadeiramente a profecia que faz parte da nossa identidade bíblica.  

Havendo, hoje em dia, muitos grupos e movimentos que se foram 
apossando  e se apresentam como herdeiros da tradição profética, é importante 
que saibamos distinguir o que é o profetismo bíblico e o que são outros 
movimentos que pretender apresentar-se como herdeiros desse carisma.  

Neste contexto, o estudo desta temática levar-nos-á a uma aproximação 
aos livros proféticos e aos acontecimentos que está na sua génese, já que a 
relação entre ‘acontecimento e Palavra’ é fundamental na teologia profética. 
Definimos algumas das preocupações que vão presidir ao nosso trabalho: 

• A integração do Profetismo no seu contexto histórico; 

• A história da exegese sobre a questão dos livros proféticos nas suas 
principais etapas e sua problemática actual.  

• O enquadramento dos textos no seu contexto histórico e suas 
perspectivas teológicas; 

• Análise de carácter literário, pondo em evidência a riqueza do texto e o 
seu género; 

• Uma abrodagem mais aprofundada a alguns textos mais siginifcativos 
da tradição profética; 

• Síntese teológica e seu contributo para o progresso da revelação, 
integrando-o na globalidade do projecto salvífico de Deus.  

• Perspectivas pastorais que decorrem dos textos proféticos. 

Trata-se de um percurso ambicioso e de grande exigência que nos vai 
exigir de nós um longo período de tempo. É este nosso projeto e esperamos 
conseguir realizá-lo.  
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QUESTÕES ORGANIZACIONAIS 
 
 
 

1. Orientações de Lecionação 

A lecionação de um conjunto de literatura tão amplo e tão importante 
como são os textos proféticos pressupõe uma grande capacidade de 
envolvimento de todos os alunos. Para tal, propomo-nos não só fazer uma 
abordagem teológica das temáticas tratadas, mas também insistir sobre a 
Leitura dos textos, de forma a consolidar hábitos de aproximação ao texto. 
Isto pressupõe uma dinâmica interativa que permita a todos consolidar 
critérios de compreensão da singularidade do profetismo enquanto tal, 
tendo sempre em conta a sua complexidade como momento central da 
revelação bíblica. 
 

2. Calendário  

O Módulo será semestral, lecionado às 5.ª feiras entre as 18h15m e as 
20h00, com 12 sessões, de 2h letivas – Anfiteatro 1 (edifício antigo da UCP). 

 

• outubro: 2; 9; 16; 23; 30 
• novembro: 6; 13; 20; 27 
• dezembro: 4; 11; 18  

 

3. Inscrições 

18 a 26 de setembro de 2014  
 

4. Horário e Local para as Inscrições 

• presencialmente no Secretariado do CERC 
 

entrega da ficha de inscrição, cópia do Bilhete de Identidade / Cartão 
de Cidadão ou Passaporte (apenas para novos alunos no curso) e 
respetivo pagamento no gabinete n.º 4537, 5.º piso do Edifício da 
Biblioteca João Paulo II, entre as 14h30 e as 16h00, todos os dias 
úteis, ou noutro horário mediante marcação prévia com o Secretariado; 

• envio dos dados  
 

via CTT  
envio da ficha de inscrição acompanhada de cheque ou vale postal, 
passado à ordem de Universidade Católica Portuguesa, com o valor 
da inscrição e cópia do Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão ou 
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Passaporte (apenas para novos alunos no curso), para a seguinte 
morada: 
 

Universidade Católica Portuguesa 
Secretariado do CERC 
Palma de Cima 
1649 – 023 LISBOA 

 
via e-mail 
 

• Solicitar previamente ao Secretariado do CERC - 
secretariado.cerc@ft.lisboa.ucp.pt a emissão de referência 
multibanco para pagamento 
 

• envio da ficha de inscrição,  cópia do Bilhete de Identidade / 
Cartão de Cidadão ou Passaporte (apenas para novos alunos no 
curso) e comprovativo do pagamento por multibanco. 

 

5. Taxa de inscrição 

Taxa única - 65,00 €   

 

6. Cartão de aluno 

Cartão de aluno - 9,50 € 

Facultativo. Os custos de emissão e carregamentos são suportados 
pelo aluno. Deverá ser solicitado e pago, num valor à parte, no ato de 
inscrição. 

 

ATENÇÃO  

Tanto as inscrições como os cartões de aluno só serão válidos após 
o respectivo pagamento 

Outras Informações 

Secretariado do CERC – Tel.: 21 721 41 35  
mail: secretariado.cerc@ft.lisboa.ucp.pt 
 
Lisboa,  julho de 2014 
 
João Lourenço 


