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Unidade Letiva: A Dignidade da Vida Humana

1.º PERÍODO

 A vida como dádiva de Deus e primordial direito humano;
 Dignidade e inviolabilidade da vida humana: declarações de
direitos e perspectiva da Igreja Católica;
 A vida: condição de possibilidade de todos os outros valores;
 O início da vida humana:
‒ Dados da ciência e da religião;
‒ Diferentes perspectivas sobre a fecundação; a viabilidade da
vida humana; o Nascimento;
 O aborto;
 Eutanásia;
 A posição da Igreja católica na defesa da vida em todas as
circunstâncias.
 A problemática da igualdade e da discriminação;
 Os preconceitos socias e religiosos ;xenofobia, ideologias
racistas, genocídios, fanatismos, exclusão…
 É contrária à vontade de Deus qualquer forma de
discriminação (GS 29);
 Lc 10,25-37 – A Parábola do Bom Samaritano: valorizar a
vida, tornando-se próximo de quem precisa;
 O empenho pessoal na denúncia dos atentados a dignidade
da vida humana;
 A declaração universal dos direitos humanos;
 A participação em grupos e organização de defesa e
promoção da vida.

Unidade Letiva: Deus, o grande mistério

2.º PERÍODO

 O acreditar e o confiar humanos;
 A problemática da existência de Deus ― Crença e razão;
 As várias formas da recusa de Deus: ateísmo, agnosticismo e
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relativismo;
 Acreditar em Deus: acolher e confiar no sentido último da
vida;
 Os vários elementos constitutivos do fenómeno religioso;
 A fé em Deus e as representações de Deus:
‒ Representações de Deus no Antigo Testamento: o Judaísmo;
‒ O Deus de Jesus Cristo: o Cristianismo;
 A imensidão e bondade de Deus;
 A coerência entre a fé e as obras;
 A fé:
‒ Uma experiencia de encontro;
‒ Um apelo a esperança, contra todos os sinais de desespero;
‒ Um apelo a construção de um mundo solidário;
 Cada crente é o rosto e as mãos de Deus a atuar no mundo;
 Vidas com sentido: S. João de Deus, Aristides de Sousa
Mendes,…
 Instituições de origem religiosa empenhadas na
transformação da sociedade e no bem comum.
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Unidade Letiva: Projeto de Vida

3.º PERÍODO

 Definição de projeto:
‒ Objetivos e metas pessoais;
‒ Estratégias facilitadoras param o alcance de um projeto de
sucesso;
‒ Projeto e/ou projetos?
‒ Vocação e profissão;
 Os grandes objetivos do ser humano, sonhos da
humanidade:
‒ A felicidade própria e alheia;
‒ A construção de uma sociedade justa e solidária: denúncia
da injustiça e a participação ativa na construção do bem
comum;
 As várias opções de vida e a “ Opção fundamental”;
 O papel dos bens materiais na construção de projetos
pessoais e o viver do espirito;
 Riscos e limitações da procura da felicidade centrada apenas
na preocupação do ter;
 Uma perspetiva equilibrada para a satisfação das
necessidades materiais:
‒ O valor do estudo, do trabalho e do esforço;
‒ A importância da partilha de dons e de bens;
 A parábola dos talentos (Mt25, 14-29);
 A crença/fé como fonte de felicidade;
 A esperança, a alegria e a confiança na realização própria e
dos outros (Rm 12, 9-18).
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