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3.TP.016101 - Metodologia da Pesquisa em Teologia. Redação e pesquisa em Teologia 

– Profa. Aparecida Maria de Vasconcelos. 

A pesquisa científica segue um caminho ordenado e sistemático.  A atividade do/a 

pesquisador/a exige um método e requer criatividade, inventividade, inteligência, foco, 

esforço, dedicação para alcançar o resultado almejado. Este itinerário é perseguido por 

todas as áreas do conhecimento num hercúleo trabalho laboratorial. Tal processo também 

deve ser perseguido no labor da ciência teológica que, evidentemente, porta um 

diferencial, a confissão religiosa. Daí ser crucial conhecer os meandros do método 

científico aplicado à teologia e sua aplicabilidade nos diferentes textos acadêmicos e 

científicos.   
 

3.TP.016103 - Estudos de Teologia Sistemática. Fundamentos do cristianismo II. Prof.  

Sinivaldo Silva Tavares.  

Tendo por base a terceira parte do livro Pensar e viver a fé no terceiro milênio: convite a 

homens e mulheres de nosso tempo, do teólogo Bernard Sesboüé, o curso se propõe a 

aprofundar a dimensão simbólico-sacramental, constitutiva da experiência humana e, por 

isso mesmo, intrínseca à fé cristã. Após salientar sua relevância, passa-se a apresentar a 

importância singular do simbólico-sacramental no horizonte da fé cristã. Inicia-se pelo 

enunciado fundamental de que Cristo é sacramento-fonte; Ele, de fato, é o Sacramento, 

por excelência. A partir daí, concebe-se também a Igreja como sacramento, na esteira de 

quanto proposto na Constituição dogmática sobre a Igreja do Concílio Vaticano II, Lumen 

gentium (LG, 1). E, por fim, serão estudados os sacramentos em suas recíprocas relações 

com a Igreja, consoante ao princípio de nossa genuína tradição: “os sacramentos fazem a 

Igreja e a Igreja faz os sacramentos”. 

 

(Obrigatório para mestrandos/as e doutorandos/as que não possuem o Bacharelado 

eclesiástico em teologia) 

3.TP.023101 - Estudos em Novo Testamento. Análise de perícopes escolhidas do 

Evangelho de Lucas – Prof. Rivaldave Paz Torquato. 

Esta disciplina pretende abordar 4 perícopes, aleatoriamente escolhidas, do Evangelho de 

Lucas, adotando o seguinte procedimento: a) a delimitação do texto; b) uma tentativa de 

definição do gênero literário; c) uma proposta de estrutura literária; d) a 

contextualização literário-teológica do texto no interior do respectivo Evangelho e; e) a 

teologia (mensagem), seguindo os versos ou partes da estrutura. A disciplina não é 

direcionada a peritos, mas a quem pretende se familiarizar com os passos elementares da 

exegese bíblica. O curso visa colocar a exegese a serviço de uma espiritualidade que faça 

e fortaleça discípulos-missionários. As perícope a serem analisadas são: a ressurreição 

do filho da viúva de Naim (Lc 7,11-17), a parábola da dracma perdida (Lc 15,8-10), a 

cura dos dez leprosos (Lc 17,11-19), o encontro de Zaqueu com Jesus (Lc 19,1-10). Aos 

participantes pede-se a leitura prévia dos textos.   



 

3.TP.123102 - Estudos em Teologia Sistemática. O Concílio Vaticano II e a Teologia 

na América Latina e Caribe. Prof. Francisco das Chagas de Albuquerque.  

 

O advento do Vaticano II abriu novas perspectivas em todas as esferas da vida eclesial, 

tanto no nível universal como das Igrejas locais dos diferentes continentes e regiões do 

mundo. No campo teológico, na América Latina e no Caribe, desenvolveu-se uma 

compreensão da fé trinitária que adota um método próprio. Assumiu-se uma 

epistemologia que articula o fazer teológico com situações existencias do ser humano 

atual, bem como questões econômicas, políticas, culturais e socioambientais. O curso 

proporá uma visão dessa dinâmica de atualização e renovação eclesial e teológica a partir 

do estudo de textos representativos das contribuições  de Ignacio Ellacuría (1930-1989), 

Gustavo Gutiérrez (1928 -) e Jon Sobrino (1938 -). 

 

 

3.TP.223103 – Estudos em Teopoética. Um traçado ético-poético-teológico na obra 

de Clarice Lispector – Profa. Marília Murta de Almeida 

 

Este curso trata de apresentar um traçado na obra de Clarice Lispector em que se pretende 

percorrer um fio que vai da ira à esperança através do conjunto dos romances da autora, 

apontando a sensibilidade desta obra à injustiça presente no mundo e o apontar da 

esperança de que a justiça possa vir a ser por nós construída. Tal noção se desenvolve à 

luz de ideias de Deus que se desdobram de acordo com as temáticas específicas de cada 

obra, nos permitindo agrupar tais ideias em três grandes grupos regidos pelas figuras 

teológicas da criação, da revelação e da redenção. Ao longo do trabalho será estabelecido 

um diálogo bíblico-teológico com os teólogos Paul Beauchamp, Raimon Panikkar, 

Adolphe Gesché e Ivone Gebara.  

 

3.TP.223104 - Estudos de Teologia Negra: Teologia Feminista Africana. Profa. Cleusa 

Caldeira. 

 

Esta disciplina objetiva destacar as especificidades da teologia feminista no continente 

africano.  Ao contrário do contexto euro-americano, o projeto “feminista” na África é 

ligeiramente expandido, pois está para além do gênero e sexo, incluindo questões de raça 

e classe. A teologia feminista africana envolve a sobrevivência dos povos africanos como 

um ponto urgente. Marcada pela assunção da cultura e da experiência popular das 

mulheres africanas, a teologia feminista africana tem matizes próprias que vêm 

influenciando o modo como a mulheres africanas se posicionam no mundo e na Igreja. 

Nesta disciplina nossa aproximação à teologia africana se faz, sobretudo, a partir das suas 

principais referências: Musa Dube, Madipoane Masenya, Josée Ngalula, Mercy Oduyoye.  

 

3.TP.023105 – Tópicos Especiais em Novo Testamento. Análise exegética da Carta 

aos Romanos. Profa. Zuleica Aparecida Silvano  

 

Essa disciplina propõe oferecer, num primeiro momento, um panorama da Carta aos 

Romanos. Num segundo, analisaremos exegética e teologicamente Rm 1–8, tendo como 

perspectiva teológica a soteriologia. Assim, estudaremos a seção introdutória (Rm 1,1-

17), a primeira e a segunda partes, que têm como temática a revelação da ira e da justiça 

divina (1,18–4,25) e a redenção de Deus para os justificados pela fé (5,1–8,39). O método 



escolhido será o histórico-crítico-literario, tendo como objetivo oferecer instrumentais de 

análise de cada texto e compreender sua função no contexto literário.  

 

 

3.TP.123106 – Tópicos Especiais em Teologia Fundamental. Ciências da Religião e 

Teologia: interfaces. Prof. Afonso Murad.  

 

O curso visa oferecer uma visão panorâmica  sobre esse campo original do saber, a partir 

da obra “Compêndio de Ciência da Religião”. Selecionaremos alguns tópicos 

fundamentais, que contemplam a singularidade das Ciências da religião, no que diz 

respeito ao método, abordagens multidisciplinares, chaves de leitura e temas 

predominantes. A seguir, recordaremos brevemente o método, as principais áreas de 

estudo e os temas centrais da Teologia cristã. Por fim, considerando as questões 

específicas de cada um desses saberes, mostraremos a interdependência e as perspectivas 

de um diálogo profícuo entre eles. A ênfase do curso será as Ciências da Religião, já que 

os pós-graduandos conhecem bem o específico da teologia. Bibliografia básica: Frank 

USARSKI e João Décio PASSOS (orgs). Compêndio de Ciência da Religião; Geraldo 

DE MORI e Eduardo Rodrigues da CRUZ. Teologia e Ciências da Religião: A caminho 

da maioridade acadêmica no Brasil. 

 

 

3.TP.223107 - Tópicos Especiais em Teologia Pastoral - A Igreja e a teologia na 

escola dos pobres: retorno às fontes de inspiração do magistério do Papa Francisco 

por ocasião do décimo ano de seu pontificado – Prof. Geraldo De Mori 

 

A teologia da libertação e a teologia do povo, nascidas na mesma época na América 

Latina, conheceram caminhos diversos, embora tenham a mesma fonte de inspiração: o 

desejo de que a Igreja seja pobre e ao serviço dos pobres. Com itinerários diferentes, essas 

duas correntes teológicas ganharam uma nova audiência e significado desde a eleição de 

Jorge Mario Bergoglio à sede pontifícia. O curso pretende revisitar o modo como ambas 

as correntes entenderam a opção pelos pobres, a Igreja pobre e para os pobres e os 

principais desdobramentos teológico-pastorais de uma reflexão que se coloca na escola 

dos pobres. Propõe ainda um balanço dessas temáticas no décimo ano do pontificado de 

Francisco. 

 

3.TP.123108 - Tópicos especiais em Teologia Fundamental - Da Teologia corro a 

estrada. Prof. Cesar Alves  

 

A paráfrase do Salmo 118,32, “De vossos mandamentos corro a estrada, porque vós me 

dilatais o coração”, propele quem faz Teologia como que por elevado espaço sidéreo 

visando a um alvo por meio de eficiente movimento. A matriz cultural – seja em processo 

de avanço ou de dissolução – de quem assim corre recebe a mediação da Teologia em 

fomento ao significado da religião. Correr a estrada não é empreitada de regras cumpridas 

por tolos maquinários, mas destinada a colaborativa criatividade. O alvo ao qual se é 

propelido é finalidade prática e teórica exequível controlada e racionalmente em trajeto 

de fascínio e argúcia, síncrono tanto a saudável e coletivo pragmatismo como a 

corresponsabilidade. 



3.TP.220114 - Tópicos especiais em Teologia Pastoral – A questão do método 

teológico-pastoral – Prof. Washington da Silva Paranhos 

 

A teologia pastoral reflete sobre o atual vir-a-ser histórico da Igreja, com vistas à sua 

realização nos dias de hoje. Enfoca e orienta o atual tornar-se da práxis cristã e eclesial 

do crente, sendo igualmente capaz de definir – com uma teoria – as leis e os modelos de 

mudança, prestando atenção aos laços e interações com os contextos socioculturais 

concretos nos quais a prática eclesial acontece. E isso não é apenas através de uma simples 

leitura da práxis, mas a partir do agir, definir a teoria por trás disso; e mais adiante as leis 

(os princípios unificadores) com os quais a prática é realizada; e os modelos com os quais 

as mudanças ocorrem; a ligação com os diferentes contextos socioculturais; as 

perspectivas (ou categorias) com as quais a prática é estudada. Resta o problema de como 

entender a relação entre teoria e prática, entre os fundamentos da vida cristã e a própria 

vida cristã. O que é a práxis cristã? O que identifica uma prática como cristã? Quando 

posso dizer que um certo agir é cristão? O curso propõe uma leitura dos principais 

métodos de teologia prática nos dias atuais.  

 

 

3.TP.023109 - Seminário de leitura - Medieval – BOAVENTURA, Santo. Itinerário da 

mente para Deus - Prof. Francys Silvestrini Adão.  

 

Por meio da leitura desta obra, buscaremos identificar a continuidade e a originalidade do 

pensamento de São Boaventura, em relação às teologias medievais e à escola franciscana. 

Além disso, traçaremos pontes entre a reflexão deste teólogo e algumas questões 

contemporâneas (cf. Teilhard de Chardin), notadamente a partir da articulação entre 

filosofia, teologia e mística. Será utlizada a obra: BOAVENTURA, Santo. Itinerário da 

mente para Deus (tradução de António Soares Pinheiro SJ) (março-abril) 

 

3.TP.023110 - Seminário de leitura - Contemporânea – GUARDINI, Romano. 

Liberdade, graça e destino; O mundo e a pessoa: ensaio para uma doutrina cristã do 

homem - Prof. Francisco das Chagas de Albuquerque. 

 

Neste seminário propõe-se o estudo do pensamento teológico filósofo e teólogo ítalo-

germânico Romano Guardini (Verona, Itália: 17.02.1885 – Munique, Alemanha: 

01.10.1968), identificando suas contribuições para a renovação da teologia e da reforma 

da Igreja proposta pelo Concílio Vaticano II. Serão utilizadas as seguintes 

obras:  GUARDINI, Romano. Liberdade, graça e destino. Lisboa: Aster Ltda, 1958; O 

mundo e a pessoa: ensaio para uma doutrina cristã do homem. São Paulo: Duas Cidades, 

1963. 

 

3.TP.023111 - Seminário de leitura – Patrística - AMBRÓSIO, Santo. Os sacramentos 

e os mistérios (De Sacramentis e do De Mysteriis) -  Prof. Washington Paranhos 

 

Para Ambrósio, o progresso místico na vida de Deus vem com a compreensão também 

racional dos sacramentos, que só é possível através de uma indispensável instrução 

catequética. Hoje não se tem dúvida sobre a paternidade destas duas primeiras obras de 

Ambrósio. O De Sacramentis é uma redação abreviada das homilias pascais; o De 

Mysteriis é um tratado sobre os sacramentos e nos oferece material mais ordenado e que 

não encontramos na obra anterior. Estamos diante da reelaboração livre que reformula, 

reordena, concentra o material em De Mysteriis e em De Sacramentis. Nessas obras, 



Ambrósio chega a “falar dos mistérios e a explicar a natureza dos sacramentos”. 

Catequeses pascais é o nome dado por B. Botte ao conteúdo litúrgico – teológico – 

espiritual dos dois tratados de Ambrósio1. 

 

Disciplinas do segundo semestre 

3.TP.016222 - Estudos de Teologia Sistemática. Fundamentos do cristianismo I – Prof. 

Geraldo Luiz De Mori. 

[Obrigatório para mestrandos/as e doutorandos/as que não possuem Bacharelado eclesiástico em 

teologia] 

 

Tendo por base a primeira e a segunda partes do livro Pensar e viver a fé no terceiro 

milênio: convite aos homens e mulheres do nosso tempo. Coimbra, 2002, do teólogo 

francês Bernard Sesboüé, o curso se desenvolve problematizando algumas das principais 

questões que dizem respeito às condições de possibilidade do próprio crer nos dias de 

hoje. Parte-se da pergunta: “O que é propriamente crer?”, seguida de sua questão 

correlata, a saber, “Quem é propriamente o sujeito que crê?” Na sequência, indaga-se 

acerca de outra questão primária: “Qual a linguagem menos imprópria para as coisas de 

Deus?” Pressupostas essas questões, aprofundam-se alguns elementos constitutivos do 

nosso Símbolo de Fé, começando pela profissão de fé no Deus Pai Criador e suas 

afirmações derivadas: um Deus Pai, um Deus que fez o céu e a terra, um Deus que se 

revela e dialoga com suas criaturas, o problema do mal na criação, a origem do mal e sua 

superação mediante a solidariedade e generosidade extremas. 

 

3.TP.016102 – Iniciação à leitura científica do texto bíblico – Prof. Jaldemir Vitório 
[Obrigatório para os alunos cujos projetos de pesquisa são da área bíblica] 
 

A leitura da Bíblia: panorama histórico dos métodos. (a) Os métodos histórico-críticos 

básicos:crítica textual, crítica histórica, crítica literária. (b) Os “novos métodos” de estudo 

literário: análise narrativa, análise retórica, análise pragmática. (c) “Leituras” 

perspectivistas (sociopolítica, feminista etc.). Exegese e hermenêutica. O 

fundamentalismo e o historicismo com o desvios hermenêuticos. 

 

3.TP.123211 – Estudos de Teologia Sistemática: Igreja Católica e Igreja Ortodoxas-

Orientais: Cristologia e Ecumenismo.  Prof. André Bressane de Oliveira (Pontifício 

Instituto Oriental – Roma) 

 

Assim como a Cristologia foi o tema central para a perda da unidade eclesial durante o 

primeiro milênio, este foi o tema determinante durante a retomada do diálogo ecumênico 

entre a Igreja Católica e as diversas Igrejas Ortodoxas-Orientais. O curso examina e 

sistematiza uma série de diálogos ecumênicos modernos nos quais participaram a Igreja 

                                                 
1 Cf.: AMBROISE DE MILAN, Des Sacramentis. Des Mystères. L’explication du symbole, in BOTTE B., 

(SCHr 25bis), Paris, Cerf, 1961, 32. Tomaremos como base para o nosso estudo a obra de B. Botte já 

citada, mas devemos sinalizar a ótima pesquisa de G. Grancesconi sobre o vocabulário sacramental de 

Ambrósio: FRANCESCONI G., Storia e símbolo (Ricerche di Scienze teologiche, 18), Brescia, Queriniana, 

1981; o estudo de Christof Jacob sobre as homilias mistagógicas de Ambrósio: JACOB C., Arkandisziplin, 

Allegorese, Mystagogie: ein neuer Zugang zur Theologie des Ambrosius von Mailand (Athenaums – 

Monographies. Théologie Theophaneia, 32), Frankfurt, Hain, 1990; e as traduções: SANT’AMBROGIO, 

Spiegazione del Credo. I Sacramenti. I Misteri, in Opera Omnia di Sant’Ambrogio. Opere dogmatiche III, 

Milano-Roma, Biblioteca Ambrosiana-Città Nuova, 1982; AMBRÓSIO, Explicação do símbolo. Sobre os 

sacramentos. Sobre os mistérios. Sobre a penitência (Patrística, 5), São Paulo, Paulus, 2005. 



Católica e as diversas Igrejas Ortodoxas-Orientais e que tiveram a Cristologia como tema. 

Veremos como as questões clássicas, que culminaram nos Concílios de Éfeso (431) e de 

Calcedônia (451), foram retomadas a partir de um novo horizonte intelectual, que aceita 

a convivência de modelos teológicos diversos. Em especial, examinaremos os textos dos 

consensos cristológicos oficiais para discorrer como compreender e como comportar-se 

diante de uma cristologia dogmaticamente ortodoxa, ainda que pensada e formulada em 

modo plural. Responderemos, portanto, as seguintes perguntas: 1. “Como foi possível à 

comunidade de fé contemporânea alcançar consensos que seriam impensáveis no 

primeiro milênio do cristianismo?”; 2. “Quais são os pressupostos dos consensos 

cristológicos até agora alcançados?”; 3. “Quão amplo é o consenso cristológico atual?”. 

 

3.TP.223212 - Estudos de Ecoteologia. A ecoteologia latino-americana: estatuto 

epistemológica e relevância teológico-pastoral – Prof. Afonso Murad. 

 

O curso visa apresentar a originalidade e a pertinência da ecoteologia no nosso continente, 

levando em conta a superação do antropocentrismo despótico da modernidade, a 

premência da construção de uma sociedade sustentável e o despertar da espiritualidade 

ecológica. Eixos temáticos: (a) Ecologia: abordagem conceitual, (b) Antropocentrismo, 

biocentrismo e sustentabilidade, (c) Visão bíblico-teológico, (d) A contribuição da 

Encíclica Laudato Si (e) Estatuto epistemológico da ecoteologia, (f) Pistas pastorais, (e) 

Temas emergentes (teologia animal, ecofeminismo, tecnociência e biosfera). Bibliografia 

básica: Afonso MURAD, Janelas Abertas: Fé cristã e ecologia integral; Papa 

FRANCISCO, Laudato Si; Leonardo BOFF. Ecologia: Grito da Terra, Grito dos pobres. 

 

 

3.TP.123213 - Estudos de Teologia Sistemática. Recolhei os fragmentos: um 

discernimento teo-gastronômico do humano – Prof. Francys Silvestrini Adão. 

Pluralidade e fragmentação são duas palavras frequentemente utilizadas nas análises das 

sociedades contemporâneas. Tais experiências são associadas, positivamente, à 

emergência de pessoas e grupos conscientes de sua singularidade e, negativamente, 

ao aumento da indiferença ou mesmo da violência contra os diferentes. O caminho de 

comunhão entre uma multidão de pessoas únicas, proposto pela fé cristã, passa 

pela conversão eucarística vivida por Jesus: o dom de sua vida como alimento, em favor 

dos outros. Inspirado no gesto da “fração do pão”, este curso propõe um percurso 

sapiencial de discernimento entre a boa fração (que dá vida e aumenta a comunhão) e a 

má fragmentação (que traz a morte e gera divisão), a partir de uma exegese estético-

literária das Sagradas Escrituras e de uma exegese gastronômica da cultura brasileira. 

 

3.TP.223214 – Estudos em Teologia Fundamental. O Método da Teologia Latino-

americana – leitura de textos selecionados. Prof. Jorge Costadoat. (Universidad Católica 

de Chile) 

 

A Teologia da Libertação Latino-americana pretende ser inovadora em seu método. 

Deve-se observar esta pretensão com atenção porque seu método (caracterizado com “ver, 

julgar e agir”) é em grande medida europeu. É original, no entanto, uma vez que concebe 

de um modo novo a revelação, quando considera que Deus fala através dos pobres e ao 

mesmo tempo exige que as(os) teólogas(os) se impliquem na práxis de sua libertação e 

apresentem a teologia que os pobres fazem como teologia profissional. Nesta matéria, 

considera-se uma implicação da Teologia da libertação e se reconhece a Teologia 

feminista e Teologia índia. 



3.TP.019107 - Tópicos especiais em Novo Testamento: Abordagem de algumas 

perícopes do Apocalipse de João – Prof. Rivaldave Paz Torquato. 

 

Esta disciplina pretende oferecer uma abordagem do Apocalipse de João sem perder de 

vista sua dimensão litúrgica. Contextualizar-se-á este Apocalipse no conjunto da 

Apocalíptica judaica de tal forma que se possibilite ver a estrutura básica da mesma assim 

como a continuidade e a ruptura do Apocalipse joanino em relação a ela. Em seguida se 

oferecerá uma introdução ao Apocalipse de João que levará em conta o gênero literário, 

a simbologia e a estrutura da obra. Num terceiro momento se apresentará a estrutura 

formal e teológica das seguintes seções: Ap 1 (prólogo e visão inaugural); 2–3 (as cartas 

às Igrejas); 4–5 (a liturgia do trono); 6,1–7,17 (setenário dos selos); 8,1–11,19 (setenário 

das trombetas); 12,1-12 (a mulher e o dragão); 16,17–22,5 (a justiça de Deus); 22,6-21 

(conclusão). Analisar-se-á uma perícope em cada seção destas a título de exemplo. 

 

 

3.TP.223215 - Tópicos especiais em Ética Teológica Social. Filosofia, Política e 

Sociedade: Implicações filosófico-teológicas da política moderna – Prof. Dr. Élio Gasda. 

 

Se teorias políticas contem pressupostos teológicos, a “política moderna seria um capítulo 

na história da religião”? (John Gray). Do Tratado Teológico Político à Filosofia da 

Libertação Latino-americana, o curso aborda a intrincada relação entre Filosofia e 

Teologia em torno aos fundamentos do discurso político a partir das seguintes 

perspectivas: Baruch Espinosa (Tratado Teológico-Político), Carl Schmitt (Teologia 

Política) Walter Benjamin (Fragmento Político-teológico) e Juan Carlos Scannone e 

Enrique Dussel (Filosofia da Libertação).    

 

3.TP.223216 - Tópicos especiais em Teologia Pastoral. Concílio Vaticano II: 

ortodoxia, renovação teológica e eclesial – Prof. Francisco das Chagas de Albuquerque. 

 

No dia 11 de outubro de 2022, celebrou-se o sexagésimo aniversário da abertura do 

Concílio Ecumênico Vaticano II.  Este vigésimo primeiro concílio ecumênico marca uma 

mudança histórica no cristianismo mundial, começando pela nova visão da Igreja sobre 

si mesma, bem como de sua relação com “os irmãos separados” e com o mundo. Neste 

curso será proposto o estudo dos documentos: Gaudium et spes, Lumen gentium, Unitatis 

redintegratio e Nostra aetate, destacando-se suas fundamentações antropológica e 

teológicas e as perspectivas pastorais. A partir dessa análise será feito um exercício 

hermenêutico, considerando a pertinência dos desdobramentos das propostas renovadoras 

do Concílio nos âmbitos teológico e do magistério da Igreja universal e das Igrejas locais.  

 

  

3.TP.123217 - Tópicos especiais em Ecoteologia. Ecologia e decolonialidade: 

implicações mútuas – Prof. Sinivaldo Silva Tavares. 

 

O objetivo do curso é discernir e analisar as intrínsecas e mútuas implicações entre 

desafios postos pelo novo paradigma ecológico e questões provenientes da 

perspectiva da “viragem decolonial” para, em seguida, considerá-las no âmbito da 

ecoteologia, ou seja, discurso que indaga acerca das relações recíprocas entre 

justiça sócio-ambiental e evangelho da Criação. 
 



 

3.TP.120229 - Tópicos especiais em eclesiologia. O sensus fidelium no Concílio 

Vaticano II e hoje na Igreja – Prof. Washington da Silva Paranhos. 

 

A redescoberta do dado tradicional do sensus fidei é dos mais importantes frutos do 

Concílio Vaticano II (cf. LG 12). Todavia, é necessário avançar muito ainda na tomada 

de consciência deste valor eclesial-eclesiológico por parte do clero e dos leigos, se se 

julga imprescindível recuperar uma concepção de Igreja como Povo de Deus. O curso se 

propõe tratar, no contexto da teologia do laicato, deste conteúdo fundamental da Tradição 

eclesial resgatado pela eclesiologia do Vaticano II, cuja recuperação concerne à 

redescoberta dos valores e elementos inspiradores do modelo eclesiológico da Igreja 

antiga, caracterizado pela comunhão de todos os seus membros e pela participação de 

todos os batizados na edificação do uno e único Corpo de Cristo.  

 

3.TP.223118 – Tópicos Especiais em Teopoética. Mística e escrita: teologia, 

literatura e outros pensamentos. Prof. Jonas Miguel Pires Samúdio.  

 

Investigaremos as aproximações e os distanciamentos entre a experiência mística e a 

experiência de escrita, procurando elaborar os modos pelos quais cada uma propõe um 

pensamento acerca do insondável/indizível e os pontos de aproximação e de atrito entre 

literatura e teologia, através dos significantes: Deus, corpo, feminino e poesia. Para tanto, 

recorremos à teologia, teoria literária, filosofia e psicanálise (Karl Rahner, Hans Urs von 

Balthasar, Jean-Luc Marion, Jean-Luc Nancy, Julia Kristeva, Maurice Blanchot, Jacques 

Lacan, Lucia Castello Branco, Michel de Certeau, João Augusto Mourão, Georges 

Bataille, Afonso Berardinelli, dentre outros), bem como, e sobretudo, à textualidade de 

escritores místicos (Santa Teresa d’Ávila, São João da Cruz, Hadewjich de Amberes, 

Marguerite Porete, dentre outros) e de escritores literários (José Tolentino Mendonça, 

Maria Gabriela Llansol, Hilda Hilst, Adélia Prado, Cecília Meireles, Clarice Lispector, 

dentre outros), para identificar e refletir como cada um testemunha a experiência, da 

linguagem e do seu limite, que o atravessa. 

 

3.TP.223118 – Tópicos - Mística e escrita: teologia, literatura e outros 

pensamentos. Prof. Jonas Miguel Pires Samudio 

Investigaremos as aproximações e os distanciamentos entre a experiência mística e a 

experiência de escrita, procurando elaborar os modos pelos quais cada uma propõe um 

pensamento acerca do insondável/indizível e os pontos de aproximação e de atrito entre 

literatura e teologia, através dos significantes: Deus, corpo, feminino e poesia. Para tanto, 

recorremos à teologia, teoria literária, filosofia e psicanálise (Karl Rahner, Hans Urs von 

Balthasar, Jean-Luc Marion, Jean-Luc Nancy, Julia Kristeva, Maurice Blanchot, Jacques 

Lacan, Lucia Castello Branco, Michel de Certeau, João Augusto Mourão, Georges 

Bataille, Afonso Berardinelli, dentre outros), bem como, e sobretudo, à textualidade de 

escritores místicos (Santa Teresa d’Ávila, São João da Cruz, Hadewjich de Amberes, 

Marguerite Porete, dentre outros) e de escritores literários (José Tolentino Mendonça, 

Maria Gabriela Llansol, Hilda Hilst, Adélia Prado, Cecília Meireles, Clarice Lispector, 

dentre outros), para identificar e refletir como cada um testemunha a experiência, da 

linguagem e do seu limite, que o atravessa. 

 

3.TP.023219 - Seminário de Leitura. Patrística – Prof. Francisco das Chagas de 

Albuquerque. 

 



Gregório de Nissa (330-395) é um dos três Padres Capadócios, ao lado de Basílio de 

Cesária e Gregório de Nazianzo. Estudioso da filosofia assimilou com profundidade o 

pensamento de Platão. Enquanto teólogo, assume chave de sua doutrina Deus como o 

absoluto, apresentando-o como sendo essencialmente ilimitado, imutável, racional e livre. 

Neste seminário será estudado o livro que reúne os temas: A criação do homem; Alma e 

a ressurreição; A grande catequese (2011). 

 

3.TP.020235 - Seminário de Leitura. Medieval – Prof. César Andrade Alves. 

Obra: TOMÁS DE AQUINO. Suma contra os Gentios. São Paulo: Loyola, 2015-2016. 4 

v. 

 

3.TP.023220 - Seminário de Leitura. Contemporânea – Profa. Aparecida Maria de 

Vasconcelos. 

 

Teilhard de Chardin (1881-1955), paleontólogo jesuíta, construiu uma imponente visão 

do mundo nas fronteiras da ciência, filosofia e teologia. O seu legado para a Teologia 

Mística continua lançando aportes significativos para a vivência de uma espiritualidade 

do cotidiano, da casa comum. Ele contemplou o universo como um meio divino em que 

habita o ser divino. No planeta Terra, ele viu transparecer os atributos dos quais Deus se 

reveste.  O curso abordará, inicialmente, uma visão geral da trajetória religiosa e 

científica do cientista francês, em seguida, a apresentação e o debate do livro O Meio 

Divino: ensaio de vida interior.  
 


