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 A IGREJA EM SAÍDA
Em sintonia com o lema do ano, o CCC, conjuntamente com a
Formação do Diaconado Permanente e o Secretariado Diocesano
das Missões, organiza o ciclo A Igreja em saída: Viagem pela
Igreja de Francisco, que apresenta, com o recurso a documentários comentados, o estilo pastoral do papa Francisco e o seu
modo de ver a missão da Igreja:
9 de outubro, Francisco, o papa das periferias
Comentário: José M. Pacheco Gonçalves
6 de novembro, Cruzes e esperanças do mundo
Comentário: Alípio Barbosa
4 de dezembro, Maria Madalena: As mulheres na Igreja
Comentário: Maria Filomena Reis
As sessões decorrem no dia referido às 21.00 h.
A entrada é livre, não sendo necessária inscrição prévia.

CURSO BÁSICO DE TEOLOGIA

«É este anúncio, celebração e compromisso que constitui o
cerne do Evangelho, aquele que, nós, aqui no Porto, juramos
constituir a nossa “alegria” e “a nossa missão”.
É, também, desta intimidade [com o Ressuscitado], verdadeiro paradigma teológico e núcleo embrionário da Igreja, que
nasce a obra apostólica, pois os discípulos compreenderam
bem “que havia de ser pregado em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações, começando
por Jerusalém”. E que isso os implicava, a ponto de serem
constituídos “as testemunhas de todas estas coisas”».

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 de Filosofia,
Psicologia, Pedagogia, Sagrada Escritura, História da Igreja,
Direito Canónico, Teologia Fundamental, Dogmática, Moral e
Pastoral.

FUNCIONAMENTO

D. MANUEL LINDA, Homilia da entrada na diocese, 15/4/2018.

O ano letivo 2018-2019 deixa-se inspirar pelas palavras do
bispo do Porto, por ocasião da sua entrada na diocese, bem
em sintonia com A alegria do evangelho é a nossa missão,
que tem marcado o ritmo da pastoral diocesana. O CCC
propõe-se contribuir na formação de discípulos coerentes e
competentes para a missão, através das suas propostas formativas estruturantes já habituais no âmbito teológicopastoral e da formação para os vários ministérios, a que se
juntam duas iniciativas específicas já programadas:
1. O currículo do Curso Básico de Teologia integra este ano
uma nova disciplina − Espiritualidade da oração e da
missão − que, como todas as outras, pode ser frequentada isoladamente.
2. Foi programado um ciclo sobre A Igreja em saída: Viagem pela Igreja de Francisco, que apresenta o estilo
pastoral do papa Francisco e o seu modo de ver a missão
da Igreja.
O CCC, com todas as suas propostas, quer ser resposta para
os leigos que procuram uma fé mais esclarecida e que as
comunidades entendem mandar formar para o serviço eclesial, para as religiosas que desejam aprofundar os seus
conhecimentos teológicos no âmbito da sua vida de consagração e para os candidatos ao diaconado permanente no
seu percurso formativo para a ordenação.
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• 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 3 a 28 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 sexta
-feira 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.

CALENDÁRIO

2015-2016

Início do 1º semestre
4 de outubro
Sessão solene
20 de outubro, 14.30 h.
Último dia de aulas antes do Natal
15 de dezembro
Reinício das aulas
3 de janeiro
Fim do 1º semestre
26 de janeiro
Época de exames
29 de janeiro a 12 de fevereiro
Início do 2º semestre
14 de fevereiro
Último dia de aulas antes da Páscoa
13 de abril
Reinício das aulas
26 de abril
Fim do 2º semestre
1 de junho
Época de exames
4 de junho a 5 de julho

4. Moral política
5. A questão moral da guerra e da paz

QUINTA-FEIRA
1º Semestre | 19.00-20.50 h.

2º Semestre | 19.00-20.50 h.

ECLESIOLOGIA

ANTROPOLOGIA TEOLÓGICA
Marcos Faria

1. A fundação da Igreja
2. A eclesiologia na história
3. A Igreja como Mistério: mudança de paradigma no Concílio
Vaticano II
4. A Igreja na sua realidade e missão

2º Semestre | 19.00-20.50 h.
ESPIRITUALIDADE DA ORAÇÃO E DA MISSÃO
Alexandre Freire Duarte
1. Espiritualidade da oração

2. Espiritualidade da missão
2.2. O cristão em missão
SEXTA-FEIRA

1º Semestre | 19.20-21.00 h.
TEOLOGIA MORAL III:
MORAL SOCIAL
Emanuel Brandão de Sousa
1. Moral social cristã
2. Moral social e direitos humanos

teológico-pastoral; II Concílio do Vaticano e sua receção

1º Semestre | 9.25-11.10 h.
TEOLOGIA PASTORAL

2º Semestre | 9.25-11.10 h.

1. Teologia pastoral: conceito e especificidade

SAGRADA ESCRITURA III:
SÃO PAULO NO SEU TEMPO E NOS SEUS ESCRITOS

2. As raízes bíblicas da pastoral
3. Enquadramento histórico da teologia pastoral

Domingos Areais

4. Chaves pastorais do Concílio Ecuménico Vaticano II
6. Estruturas pastorais e métodos evangelizadores

1. O iluminismo e as suas reformas: ideário e incidências eclesiais
2. A revolução francesa: da hostilidade à Igreja à ofensiva contra o
papado
3. Restauração político-social e recomposição eclesial: do regresso
a uma sociedade católica às dinâmicas de renovação na Igreja
4. O liberalismo: separatismos; católicos integristas e católicos
liberais; magistério pontifício - do confronto ao ralliement
5. Catolicismo e mundo moderno: I Concílio do Vaticano e afirmação do papado; questão social e resposta eclesial; modernismo e
antimodernismo
6. As missões ad gentes: despertar missionário; colonização e
missão; formação das Igrejas locais

4. As mudanças ao longo da vida
4.1. Os primeiros anos
4.2. Idade escolar e aprendizagem
4.3. Adolescência
4.4. Passagem para o mundo dos adultos
5. Desenvolvimento e psicopatologia
6. A importância da família no desenvolvimento: algumas práticas
educativas

Maria Filomena Reis

5. Pastoral por sectores

SÁBADO

Adélio Fernando Abreu

2.1. O Deus que nos envia

3. Moral e vida económica

1. Fé na criação: a criação como início da aliança e da salvação
em Cristo
2. O Homem, centro da criação: criado à imagem de Deus e
como ser social
3. O pecado original e a rutura da amizade original entre Deus e
o Homem
4. Esperança e escatologia: a Páscoa da criação

HISTÓRIA DA IGREJA III:
ÉPOCA CONTEMPORÂNEA

1.2. O cristão em oração

ra e na busca da paz; via concordatária e denúncia profética
8. Para uma Igreja em diálogo: reforma institucional e renovação

Maria do Rosário Soveral

1º e 2º Semestres| 8.30-9.20 h.

1.1. O Deus que nos ora

7. Guerras mundiais e regimes totalitários: a Igreja perante a guer-

7. Novos areópagos e os desafios de uma Igreja em saída
8. Agentes pastorais

1º Semestre | 11.15-13.00 h.
PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO
Ana Freitas Gomes
1. Fundamentos de crescimento e desenvolvimento
1.1. Hereditariedade versus meio
2. Desenvolvimento físico e psíquico
3. As teorias do desenvolvimento da criança e do adolescente
3.1. Experiência precoce / Desenvolvimento emocional
(vinculação)
3.2. Desenvolvimento cognitivo
3.3. Desenvolvimento social
3.4. Desenvolvimento moral
3.5. A aprendizagem no ser humano

1. As cartas de Paulo no contexto do Novo Testamento
2. I e II Tessalonicenses
3. As epístolas centrais
3.1. Gálatas
3.2. I e II Coríntios
3.3. Romanos
4. As epístolas do cativeiro
4.1. Filipenses
4.2. Filémon
4.3. Colossenses
4.4. Efésios
5. As epístolas pastorais (autoria e caraterísticas comuns)
5.1. I Timóteo
5.2. Tito
5.3. II Timóteo
6. Hebreus

2º Semestre | 11.15-13.00 h.
PEDAGOGIA E EDUCAÇÃO DA FÉ
Maria Isabel Oliveira
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A pedagogia de Deus e da Igreja
A pedagogia divina modelo da pedagogia da fé
Pedagogia e organicidade da fides quae e da fides qua
Pedagogia e iniciação cristã
Pedagogia e metodologia
Âmbitos da educação da vida na fé
Os agentes e os destinatários da educação da fé
Desafios pedagógicos para a missão evangelizadora

