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Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver  
Esta unidade curricular tem como principais objetivos: 
Sensibilizar os alunos para uma reflexão do conhecimento das relações entre a Igreja e o 
Mundo onde se insere; 
Conhecer os principais princípios concetuais indispensáveis a uma leitura cristã do mundo; 
Interpretar os documentos sociais da Igreja; 
Compreender as potencialidades e os limites do diálogo inter-religioso e intercultural no 
mundo. 
 
Objectives of the curricular unit and competences to be developed  
The main objectives of this curricular unit is to: 
Rase awareness in students for a reflexion of knowledge between Church and the World;  
Knowing the main concepts indispensable for a world Christian Reading; 
Interpret Church social documents; 
Understand potentialities and boundaries in inter-religious and inter-cultural dialogue in the 
world.  
 
Conteúdos Programáticos 
1. Introdução ao conceito de Mundividência cristã 
2. A fraternidade humana em prol da convivência comum e da paz mundial 
3. Natureza e significado de Ética 
4. A base personalista da Ética: o mistério da pessoa 
5. A "gramática" da Ética: atos humanos, valores e lei moral 
6. Os princípios da mundividência cristã 
7. A dimensão moral da política e a ética civil  
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8. Ética e ecologia na boa gestão da "casa comum" 
9. Diálogo intercultural e inter-religioso 
10. Ética na comunidade internacional: economia solidária e de comunhão 
11. Empreendedorismo e leadership. As 12 lições de liderança do Papa Francisco 
 
Syllabus 
1. Introduction to the concept of christian worldview 
2. The human fraternity for common coexistence and world peace 
3. Nature and Meaning of Ethics 
4. The personalistic basis of Ethics: the mystery of the person 
5. The "grammar" of Ethics: human acts, values and moral law 
6. The principles of christian worldview 
7. The moral dimension of politics and civil ethics 
8. Ethics and ecology in the good management of the "common house" 
9. Intercultural and interreligious dialogue 
10. Ethics in the international community: solidarity economy and communion economy 
11. Entrepreneurship and leadership. Pope Benedict's 12 Leadership Lessons 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade 
curricular  
Os conteúdos desta unidade curricular privilegiam a sensibilidade dos alunos para 
compreender as relações que se estabelecem entre o Cristianismo e o Mundo na diversidade 
de religiões e de culturas.  
Despertar interesse por um conhecimento dos princípios que permitem a compreensão do 
mundo, através de uma leitura cristã, apoiada nos documentos da Igreja. Mas, também, dada 
a complexidade desta realidade – Mundo e Cristianismo - reconhecer os limites das análises 
que se possam fazer.  
É necessário termos atitudes imparciais, sem preconceitos em relação à diversidade de 
visões que há no domínio religioso e cultural evitando possíveis juízos de valor. 
 
Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives  
The curricular unit contents prioritize sensitivity of students to understand the relations 
between Christianity and the world in its diversity of religions and cultures. 
Create an interest for an acquaintance of principles that allow an understanding of the world 
through a Christian reading based on Church documents. Also, and given the complexity of 
this matter – World and Christianity – recognize the boundaries of the analysis made. 
It’s important to have impartial attitudes, without prejudice related to the various visions in 
cultural and religious domain avoiding certain judgements.  
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída)  
Exposição oral dos conteúdos programáticos. 
Análise crítica e reflexiva com a participação dos alunos. 
Realização de um trabalho individual com apresentação aos colegas em sala de aula. Este 
trabalho deverá ser apresentado por escrito segundo as normas dadas no curso, com um 
máximo de 10 páginas excluindo capa, introdução, conclusão, bibliografia e anexos. A letra a 
espaço e meio e letra Times New Roman a espaço um e meio.  



Uma frequência com o peso de 60%. Trabalho com peso se 40%. 
 
Teaching methodologies (including evaluation) 
Contents exposure. 
Critical and reflexive analysis with the students participation. 
Individual work with presentation in class. This work should be presented in written according 
to the rules established, with a maximum of 10 pages, excluding cover, introduction, 
conclusion and biography and appendix. Characters in Times New Roman and 1,5 space 
lines.  
One test worth 60%. Works worth 40%. 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade 
curricular  
Pretende-se utilizar uma metodologia que por um lado responda aos conteúdos mais teóricos 
e integradores. Será privilegiado a interação e o envolvimento dos alunos em todo o processo 
do ensino. 
Envolvimento em trabalhos práticos coordenados pelo docente procurando que se faça a 
ligação entre a teoria e a prática.  
 
Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s 
objectives  
Use of a methodology that on one side answers the theoretical contents. It will be privileged 
interaction and the student’s involvement in the teaching process. 
Involvement in practical work coordinated by the teacher in search for a connection between 
theory and practice. 
 
Bibliografia principal 
SOBRE A MUNDIVIDÊNCIA CRISTÃ/ABOUT CHRISTIAN WORLDVIEW 
NA BIBLIOTECA (2º Piso): 
DUARTE, Joaquim C., «Mundividência», in: Logos - Enciclopédia Luso-Brasileira de Filosofia, 
Verbo, Lisboa 1991, cols. 1028-1031 - 2º Piso da Biblioteca Cota 030.1:1=690 (Dicionários) 
Ver palavra "Mundo" na Gran Enciclopedia RIALP n. 16 (GER), páginas 432 e seguintes - 2º 
Piso da Biblioteca Cota 030.1=60 
VV.AA. «Política, tolerância/intolerância», in: IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, 
Enciclopédia (22), Einaudi, Lisboa 1996. - 2º Piso da Biblioteca Cota 030.1 (Dicionários) 
VV.AA. «Mythos,/Logos, Sagrado/Profano», in: IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, 
Enciclopédia (12), Einaudi, Lisboa 1987. - 2º Piso da Biblioteca Cota 030.1 (Dicionários) 
VV.AA. «Anthropos-Homem», in: IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, Enciclopédia 
(5), Einaudi, Lisboa 1985. - 2º Piso da Biblioteca Cota 030.1 (Dicionários) 
FREI BERNARDO DOMINGUES, O.P., A pessoa vive, comunica, morre e ressuscita, Porto 
2000. - 2º Piso da Biblioteca Cota 17.02 (17 - Ética. Filosofia Moral) 
ON-LINE: 
Documento sobre a fraternidade humana em prol da paz mundial e da convivência comum 
[www] 
PAPA FRANCISCO, Exortação Apostólica "Evangelii Gaudium" [www] 

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html


CONGREGAÇÃO PARA A DOUTRINA DA FÉ, Carta Placuit Deo aos Bispos da Igreja 
católica sobre alguns aspectos da salvação cristã (22.02.2018) [www] 
GONÇALVES, ALONSO, O diálogo é a missão: o desafio missionário diante do pluralismo 
religioso [PDF] 
LIMA, DANIEL BARROS DE, Cosmovisão cristã: a transformação da mente cristã na 
contemporaneidade [PDF] 
ZÚÑIGA, Javier Badillo – GONZÁLEZ, Alfredo Bermúdez, La cosmovisión, conjunto articulado 
de sistemas ideológicos para el conocimiento y comprensión de los cuidados tradicionales 
[PDF] 
DE OLIVEIRA PAULA, Francisco Cauê Cruz, O cristão e as ideologias políticas [PDF] 
PORTER, Stanley E., Distinguishing a Christian Worldview and Supposed Cultural Absolutes 
[PDF] 
SUMMERS, David F.; SUMMERS, Cynthia A., Entrepreneurship and the christian 
worldview:are they compatible? [PDF] 
RUI JORGE MARTINS, Religião na sociedade portuguesa [www] 
ANSELMO BORGES, Deus sem mundo, mundo sem Deus, in: Diário de Notícias de 
16/06/2019 [www] 
 
SOBRE A ÉTICA/ ABOUT ETHICS 
NA BIBLIOTECA (2º Piso / Cota 17 - Ética. Filosofia Moral): 
J. ROGÉRIO DE ALMEIDA, Os valores ético-políticos, Edições Salesianas, Porto. 
ANGÈLE KREMER-MARIETTI, A Moral, Edições 70, Lisboa 1990. 
JOHANNES HESSEN, Filosofia dos Valores, Almedina, Coimbra 2001. 
FRANCISCO J. VARELA, Sobre a competência ética, Edições 70, Lisboa 1992. 
EDGAR MORIN – ILYA PRIGOGINE, A sociedade em busca de valores, Instituto Piaget, 
Lisboa 1998. 
PETER SINGER, Um só mundo. A ética da globalização, Gradiva, Lisboa 2004. 
FERNANDO SAVATER, Ética para um jovem, Dom Quixote, Lisboa 2005. 
FACULDADE DE FILOSOFIA, Temas fundamentais de Ética, UCP, Braga 2001. 
M. SOTTOMAYOR CARDIA, Ética I. Estrutura da Moralidade, Editorial Presença, Lisboa 
1992. 
ROQUE CABRAL, A propósito do que hoje vivemos. Reflexões sobre a realidade do nosso 
tempo, Lucerna, Braga 2014. 
ROQUE CABRAL, S.J., Temas de Ética, UCP, Braga 2000. 
JÉRÔME BINDÉ (dir.), Para onde vão os valores?, Instituto Piaget, Lisboa 2006. 
LUÍS DE ARAÚJO, Ética. Uma introdução, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, Lisboa 2005. 
LUÍS DE ARAÚJO, A Ética como pensar fundamental. Elementos para uma problemática da 
moralidade, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, Lisboa 1984. 
FRANCESCO ALBERONI, Valores, Bertrand Editora, Venda Nova 1994. 
ON-LINE: 
PAPA FRANCISCO, Carta Encíclica «Laudato Si'» sobre o cuidado da casa comum 
(20.05.2015)[www] 
CONGREGAÇÃO PARA A DOUTRINA DA FÉ, Considerações para um discernimento ético 
sobre alguns aspectos do atual sistema econômico-financeiro (06.01.2018) [www] 
SALAZAR, Omar Cabrales, El principo del buen vivir o Sumak Kawsay como fundamento para 
el decrecimiento económico [PDF] 
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http://periodicos.est.edu.br/index.php/nepp/article/download/3177/pdf
http://periodicos.est.edu.br/index.php/nepp/article/download/2390/2320
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=9ae0a144-124f-4e39-b936-833494423c78%40sessionmgr4009
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=a35d1bd3-acd6-493b-97c9-5b78ee66db64%40sdc-v-sessmgr05
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MOHLER, R. Albert, Jr., Economics and the Christian Worldview: 12 Theses [PDF] 
MARÍLIA ROSADO CARRILHO, O cuidado e a responsabilidade definem o pensamento ético-
político de Maria de Lourdes Pintasilgo [www] 
CRISTINA VAZ TOMÉ, «Ética empresarial - Um Oxímoro?», in: Brotéria 2018 (4), 557-561. 
[PDF] 
PAPA FRANCISCO, Discurso aos participantes na Conferência Internacional das Associações 
de Empresários Católicos (UNIAPAC), a 17/11/2016. [www] 
PAPA FRANCISCO, Intervento del Santo Padre al Pan-American Judges’ Summit sul tema 
“Social Rights and Franciscan Doctrine” (Casina Pio IV, 3-4 giugno 2019), 04.06.2019 [www] 
[notícia] 
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