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01 – IDENTIFICAÇÃO:
1.1. CURSO: Bacharelado em Teologia
1.2. DISCIPLINA: Introdução à Teologia da Espiritualidade Cristã
1.3. PROFESSOR: Adailson Oliveira da Silva
1.4. TURMA: TEL02MA
02 – EMENTA: Estudo da natureza e objeto da teologia espiritual.
Centrada na noção de experiência; a experiência religiosa; a experiência
cristã. Métodos e fontes da teologia espiritual. Os fundamentos da
espiritualidade cristã: à vida interior. Visão geral da espiritualidade
bíblica; breve história da espiritualidade na Igreja; a espiritualidade cristã
como “estilo de vida”; compreensão e metodologia de oração; o
discernimento; a direção espiritual e o papel do diretor espiritual.
03 – OBJETIVO:
3.1 Geral: Compreender a espiritualidade cristã como uma experiência
de fé, pela qual o fiel se entrega confiadamente à presença do Deus de
Amor. Buscando viver um itinerário espiritual seguro e, experimentar no
cotidiano, uma vivência da verdade salvífica, que dá sentido à vida e
leva à realização humana e espiritual.
3.2 Específicos:
• Conhecer as raízes antropológicas da espiritualidade: o ser
humano, duplamente capaz de Deus; o desejo de Deus e a
esperança: o dinamismo da vida; à espiritualidade cristã;
• Compreender a Sagrada Escritura como fonte de espiritualidade,
presente na história da Igreja;
• Identificar a natureza e o objeto da teologia espiritual; métodos e
fontes;
• Cultivar a espiritualidade pelo discernimento e a oração.

04 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Introdução: Teologia Espiritual
Unidade 1: Natureza da Teologia espiritual
• O caráter científico
• A transformação espiritual
Unidade 2: O objeto próprio da teologia espiritual
• A noção de experiência
• A experiência religiosa
• A experiência cristã
Unidade 3: Métodos e fontes
• Em busca do método
• As fontes da teologia espiritual
Unidade 4: Os fundamentos da espiritualidade cristã
• As raízes antropológicas da espiritualidade
• O ser humano, duplamente capaz de Deus
• O desejo de Deus e a esperança: o dinamismo da vida
• A espiritualidade cristã
Unidade 5: Exposições gerais dos temas: espiritualidade bíblica; história
da espiritualidade; a espiritualidade cristã como “estilo de vida”;
compreensão e metodologia de oração; Mística e Ascese, Vida interior,
o discernimento; alguns expoentes da vida espiritual; A direção espiritual
e o papel do diretor espiritual.
05 – METODOLOGIA:
• Aulas na plataforma;
• Análise de textos áudio;
• Leitura individualmente dos textos apresentados.
06 – RECURSOS DIDÁTICOS:
textos, áudios etc...
07 – PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO:
• Resenha de um livro da bibliografia
• Provas discursivas.

• Elaboração de uma síntese escrita.

08 – BIBLIOGRAFIA:
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