Curso Complementar de Formação de Catequistas
O Curso Complementar de Formação de Catequistas, organizado
em conjunto com o Secretariado Diocesano da Educação Cristã,
funciona aos sábados de manhã, segundo um plano trienal, em
regime rotativo.
∞ O programa contempla as disciplinas do Curso Básico de Teologia lecionadas ao sábado.
∞ As inscrições fazem-se na secretaria do CCC, no horário e prazos
indicados para o Curso Básico de Teologia, ou junto do Secretariado Diocesano da Educação Cristã.
∞ Para a inscrição exige-se a conclusão do Curso Geral de Catequistas comprovada mediante a entrega de fotocópia do respetivo
diploma, a apresentação do pároco ou do superior da comunidade
cristã através da assinatura do boletim de inscrição e uma fotografia. O boletim de inscrição pode ser obtido na secretaria ou impresso a partir da página web do CCC.
∞ O custo de inscrição e frequência é de 260,00 €, pagos faseadamente: inscrição - 50,00 €; outubro - 85,00 €; dezembro - 75,00 €;
fevereiro - 50,00 €.
Ao triénio curricular segue-se um ano de estágio sob orientação do
Secretariado Diocesano da Educação Cristã.

Ciclo Viagem ao Fundamental da Fé I
Para aprofundar a fé cristã na sua profundidade e beleza, o CCC
organiza um ciclo, a continuar posteriormente, de documentários
sobre o fundamental da fé:
∞ 1 de outubro: Surpreendidos e assustados: Jesus, Deus e homem
∞ 5 de novembro: Somos felizes: Os ensinamentos de Jesus
∞ 3 de dezembro: O inefável mistério de Deus
∞ 7 de janeiro:
Maria, a Mãe de Deus: A ostentação solitária da
nossa natureza decaída
∞ 4 de fevereiro: Pedro e Paulo: Os homens indispensáveis
Todas as sessões decorrem no dia referido às 21.00 h.
A entrada é livre, não sendo necessária inscrição prévia.

Qualquer projeto formativo, qualquer percurso de
crescimento para os jovens deve, certamente,
incluir uma formação doutrinal e moral. De igual
modo é importante que aqueles estejam centrados
em dois eixos principais: um é o aprofundamento
do querigma, a experiência fundante do encontro
com Deus através de Cristo morto e ressuscitado; o
outro é o crescimento no amor fraterno, na vida
comunitária, no serviço.
PAPA FRANCISCO, Ex. Ap. Christus vivit, 25.3.2019,
n. 213.
A reflexão sobre a iniciação cristã vai-nos projetar
fundamentalmente para duas idades muito próprias: dos jovens e dos adultos. E é ai que queremos chegar .

Curso Básico de Teologia

Aprofundar a
Experiência
Fundante da Fé
Formação Teológico -pastoral
na Diocese do Porto

D. MANUEL LINDA, Entrevista à Agência Ecclesia,
11.4.2019.
O ano letivo 2019/2020 foi pensado sob inspiração da exortação apostólica Christus vivit (CV),
dirigida aos jovens e a todo o povo de Deus, no
seguimento do sínodo sobre os jovens, a fé e o
discernimento vocacional, e quando surgem os
primeiros sinais duma atenção próxima da diocese do Porto à iniciação cristã. Deste contexto
emerge o lema Aprofundar a experiência fundante
da fé, em torno do qual gravitam os cursos e atividades, numa atenção específica à espiritualidade juvenil e aos conteúdos essenciais da fé, concretizada numa disciplina e num ciclo respetivamente. Outras disciplinas do plano curricular
habitual também correspondem aos desafios
atuais, nomeadamente no que respeita à formação da consciência moral (CV n. 281-282), ao
discernimento vocacional (254, 278-298), à leitura espiritual da Sagrada Escritura (214), à cultura
(223) e à família (258-266; Amoris laetitia).
São as propostas do CCC para os que procuram
aprofundar a experiência fundante da fé, aqueles
que as comunidades entendem mandar formar
para o serviço eclesial, as religiosas que desejam
aprofundar os seus conhecimentos teológicos no
âmbito da sua vida de consagração, e os candidatos ao diaconado permanente no seu percurso
formativo para a ordenação.

O Curso Básico de Teologia oferece aos alunos uma formação teológico-pastoral de nível médio. O seu plano de estudos distribui-se
por três anos, em sistema rotativo, sendo também possível a inscrição por disciplinas. Integram-no disciplinas das várias áreas da Teologia (bíblica, fundamental, dogmática, moral, pastoral), de História da Igreja, Direito Canónico, Pedagogia e Psicologia.

Funcionamento
∞ As aulas decorrem às quintas e sextas-feiras em horário póslaboral e aos sábados de manhã, segundo o programa indicado.
∞ A frequência das aulas é obrigatória. Perde a escolaridade quem
não perfizer 2/3 das aulas previstas para cada disciplina.
∞ O aproveitamento dos alunos é objeto de avaliação, de acordo
com a especificidade de cada disciplina e o modo determinado pelo
professor.
∞ Os alunos ou as respetivas comunidades contribuem para a
sustentação do curso mediante o pagamento faseado da taxa de
inscrição e frequência, que inclui a avaliação nas épocas de exame
que encerram a lecionação:
Inscrição e frequência do Curso - 510,00 €, pagos faseadamente:
inscrição - 50,00 €; outubro - 230,00 €; dezembro - 170,00 €; fevereiro - 60,00 €.
Por disciplinas - 50,00 € de inscrição; 110,00 € por cada disciplina.
Inscrição para exame de 2ª época - 15,00 €.

Inscrições
∞ As inscrições decorrem até 31 de julho e de 2 a 27 de setembro.
Os alunos que já frequentaram as aulas no ano anterior renovam a
sua inscrição.
∞ As inscrições fazem-se na secretaria do CCC de segunda a sextafeira das 15.00 às 19.00 h. e aos sábados das 9.00 às 13.00 h. O
boletim de inscrição pode ser obtido na secretaria ou impresso a
partir da página web do CCC.
∞ Pede-se o 12º ano de escolaridade ou equivalente, comprovado
pelo respetivo certificado de estudos, e uma fotografia. Os casos
particulares são objeto de consideração.

Casa da Torre da Marca
Rua D. Manuel II, 286 | 4050-344 PORTO
Tel. 22 609 46 39 | Fax 22 543 07 73
ccc.diocese-porto.pt | ccc@diocese-porto.pt

Calendário
Início do 1º semestre
3 de outubro
Sessão solene
19 de outubro, 14.30 h.
Último dia de aulas antes do Natal
19 de dezembro
Reinício das aulas
3 de janeiro
Fim do 1º semestre
25 de janeiro
Época de exames
28 de janeiro a 11 de fevereiro
Início do 2º semestre
13 de fevereiro
Último dia de aulas antes da Páscoa
4 de abril
Reinício das aulas
16 de abril
Fim do 2º semestre
6 de junho
Época de exames
9 de junho a 4 de julho

QUINTA-FEIRA

1º Semestre » 19.00-20.50 h.
Teologia Fundamental

SEXTA-FEIRA

Introdução à Teologia (Fundamental)
Teologia da Revelação
Teologia da Fé
Teologia e Tradição
Teologia e Dogma

QUINTA-FEIRA
2º Semestre » 19.00-20.50 h.
Deus entre gadgets e sonhos: Espiritualidade juvenil
Alexandre Freire Duarte

1.
2.
3.
4.

Transformações e (de)formações (de) hoje
Os jovens (de) hoje
Uma espiritualidade atual para os adultos de amanhã
Propostas formativas para uma tal espiritualidade

SEXTA-FEIRA

1º Semestre » 19.20-21.00 h.
Pastoral Familiar
Emanuel Brandão de Sousa

1. A pessoa, constituída pelo amor
1.1. O amor de Deus
1.2. O amor a Deus
1.3. O amor humano
2. O sentido da aliança matrimonial
2.1. O Matrimónio no desígnio de Deus
2.2. O Matrimónio na tradição litúrgica
2.3. O princípio de “alteridade” no Ritual do Matrimónio
3. Matrimónio e família à luz da Amoris Laetitia
3.1. A preparação do Matrimónio
3.2. O acompanhamento das famílias
3.3. Acompanhar, discernir e integrar a fragilidade

SÁBADO

Domingos Areais

Secr. Dioc. da Pastoral das Vocações

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

O caminho histórico das vocações
Os elementos constitutivos da vocação
Vocação e vocações
Pontos de referência da ação vocacional
Sinergia com os setores da pastoral
Os destinatários
A organização da pastoral vocacional

SÁBADO

1º e 2º Semestres » 8.30-9.20 h.

Liturgia I: O Diálogo de Deus com o seu Povo
João da Silva Peixoto
1. Introdução

1.1. Porquê a Liturgia?
1.2. Liturgia: da etimologia à teologia e à espiritualidade
2. A Liturgia, obra da Santíssima Trindade
2.1. O Pai, fonte e fim da Liturgia
2.2. A ação de Cristo na Liturgia
2.3. O Espírito Santo e a Igreja na Liturgia
3. A celebração sacramental do mistério pascal
3.1. Quem celebra? - Assembleia e ministérios
3.2. Como celebrar? - Sinais e símbolos; palavras e ações; canto
e música…
3.3. Quando celebrar? - Tempo e Liturgia; domingo; ano
litúrgico; liturgia das horas
3.4. Onde celebrar? - Do templo vivo às igrejas visíveis
4. Diversidade litúrgica e unidade do mistério

1º Semestre » 9.25-11.10 h.
Introdução à Sagrada Escritura

Teologia da Vocação

José Pedro Angélico

1.
2.
3.
4.
5.

2º Semestre » 19.00-20.50 h.

1. A Bíblia, palavra escrita
1.1. Os livros da Bíblia
1.2. A formação da Bíblia - Antigo e Novo Testamento
2. O cânon da Bíblia
2.1. A formação do cânon bíblico
2.2. Reflexão teológica sobre o cânon
3. A inspiração e a veracidade das Escrituras
3.1. A inspiração na Bíblia
3.2. A revelação bíblica
3.2. A veracidade das Escrituras
4. A interpretação bíblica
4.1. As formas literárias
4.2. A Bíblia na Igreja
4.3. A leitura orante (lectio divina)
5. A crítica dos textos bíblicos
5.1. Crítica textual e literária
5.2. Crítica histórica
SÁBADO

1º Semestre » 11.15-13.00 h.

História da Igreja I: Época Antiga e Medieval
Adélio Fernando Abreu

1. A Igreja no império romano pagão: origens e primeira expansão;
tolerância e perseguição; heterodoxia e heresias; reflexão
teológica e defesa da fé; organização eclesial e vida cristã
2. A Igreja no império romano cristão: da viragem constantiniana a
uma Igreja imperial; a Igreja no declínio do império; as questões
trinitária e cristológica perante as heresias; organização eclesial
e vida cristã

3. Os povos germânicos e a cristandade em formação: a
cristianização da Europa; a Igreja e o papado na emergência do
império carolíngio; sociedade feudal e feudalização eclesial - o
império germânico
4. O cristianismo bizantino: unidade imperial e aproximações aos
monofisitas; a controvérsia iconoclasta; o cisma de Fócio; o
cisma do oriente
5. O apogeu da cristandade: a reforma gregoriana; pontificado
romano e cristandade; cruzadas e heresias; as estruturas
eclesiásticas; ordens religiosas e religiosidade laical; cultura e arte
SÁBADO
2º Semestre » 9.25-11.10 h.
Sagrada Escritura II: O Evangelho e os Evangelhos
Domingos Areais
1. Do evangelho aos evangelhos

2. Os evangelhos sinóticos
2.1. O evangelho de São Mateus - estrutura e conteúdo
2.2. O evangelho de São Marcos - estrutura e conteúdo
2.3. O evangelho de São Lucas - estrutura e conteúdo
3. O evangelho de São João
3.1. O quarto evangelho e os sinóticos
3.2. Estrutura e conteúdo
4. Análise de alguns textos
SÁBADO
2º Semestre » 11.15-13.00 h.
Teologia Moral I: Moral Fundamental
Maria da Glória Magalhães

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introdução à Teologia Moral
Orientações bíblicas para a Teologia Moral
O compromisso moral cristão para a vida do mundo
O juízo da consciência moral
A experiência humana de pecado e o caminho da conversão
Um existir cristão ou uma utopia da moral?

