PLANO DE ENSINO
Disciplina: Teologia Espiritual
Área: Teologia
Ano: 2017
Semestre: 2º/2017
Prof.: Dr. Paulo Sérgio Carrara, CSSR

Horas: 20h.

Módulo: 1

1. Ementa:
O curso buscará definir a espiritualidade a partir do conceito de experiência, levando em
conta sua atual revalorização no contexto da pós-modernidade. Em seguida, procurar-se-á
oferecer uma reflexão teológica sobre alguns temas específicos da espiritualidade, na
perspectiva da vida em Cristo do cristão e da sua fundamentação antropológica, tendo em
vista a situação atual dos candidatos e candidatas à vida religiosa.

2. Objetivos:
1. O primeiro objetivo do curso de teologia espiritual será oferecer uma reflexão sobre
alguns conceitos-chave da espiritualidade, para ajudar o formador e a formadora a
dinamizar a vida espiritual dos candidatos e candidatas à vida religiosa.
2. O segundo objetivo será fazer uma diferença conceitual entre a espiritualidade e a
psicologia aplicadas à formação para vida religiosa, mostrando o específico de cada
área com sua respectiva contribuição. A psicologia ajudará na compreensão do
específico da espiritualidade.
3. O terceiro será oferecer aos formadores e formadoras pistas para que ajudem os
formandos e as formandas a descobrirem a dimensão existencial e prática da própria
teologia, que deve repercutir na vida diária, como sapientia fidei.

4. Métodos Didáticos:
1. Na parte da manhã as aulas serão expositivas, como introdução aos conceitos-chave
do curso.
2. Na parte da tarde serão feitos trabalhos em grupo, discussões, debates e estudo de
casos específicos sobre a espiritualidade na vida dos formandos e formandas.
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3. Processo de Avaliação:
Participação nos trabalhos de sala de aula e pequeno texto escrito sobre alguns dos temas
estudados a ser feito no final do curso.

5. Unidades de Ensino:

Horas

O que se entende por espiritualidade cristã

3h

Espiritualidade e Antropologia: o fundamento da espiritualidade cristã

3h

Crescimento humano e crescimento espiritual. Psicologia e graça

3h

O processo na vida cristã: etapas do crescimento

3h

Discussões, debates, estudos de caso a partir do conteúdo estudado

8h
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