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.
> 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.

Ciclos Temáticos
O CCC organiza ciclos temáticos, habitualmente com sessões mensais à
terça-feira à noite, sobre temas de índole teológico-pastoral,
nomeadamente em sintonia com alguns dos objetivos do plano diocesano
de pastoral da diocese do Porto.

«O santo Batismo é o fundamento de toda a vida cristã, o pórtico
da vida no Espírito (“vitae spiritualis ianua – porta da vida
espiritual”) e a porta que dá acesso aos outros sacramentos. Pelo
Batismo somos libertos do pecado e regenerados como filhos de
Deus: tornamo-nos membros de Cristo e somos incorporados na
Igreja e tornados participantes na sua missão».

Catecismo da Igreja Católica, n. 1213
O CCC programou o ano letivo 2020-2021 em sintonia com o
ritmo pastoral da diocese do Porto, ainda focado no sacramento
do batismo. Mantendo as suas propostas formativas
estruturantes no âmbito teológico-pastoral e da formação para
os vários ministérios, o CCC propõe-se contribuir para a
descoberta da vida batismal, enquanto inserção em Cristo, ao
ponto de n’Ele os cristãos serem filhos de Deus e comunidade de
irmãos.
Especificamente para 2020-2021 encontra-se por agora
programada uma nova disciplina no âmbito do Curso Básico de
Teologia: A Vida Batismal segundo os Padres da Igreja, que, como
as demais, pode ser frequentada isoladamente. O
aprofundamento do sacramento do batismo pode, contudo, cruzar
-se com outras disciplinas lecionadas este ano, designadamente a
de Sacramentologia. Outras iniciativas serão propostas ao longo
do ano, pensadas no quadro do plano diocesano, ainda não
divulgado no momento da elaboração deste prospeto.
O CCC, com todas as suas propostas, quer continuar a 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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À DESCOBERTA DA
VIDA BATISMAL

O Curso Básico de Teologia oferece aos alunos uma formação teológicopastoral 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 Teologia (bíblica, fundamental, dogmática, moral
e pastoral), História da Igreja, Direito Canónico, Pedagogia e Psicologia.
Funcionamento
> As aulas decorrem às quintas e sextas-feiras em horário pós-laboral 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 1 a 25 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 apreciação.
Calendário
Início do 1º semestre
Sessão solene
Último dia de aulas antes do Natal
Reinício das aulas
Fim do 1º semestre
Época de exames
Início do 2º semestre
Último dia de aulas antes da Páscoa
Reinício das aulas
Fim do 2º semestre
Época de exames

1 de outubro
17 de outubro, 14.30 h.
19 de dezembro
7 de janeiro
23 de janeiro
26 de janeiro a 9 de fevereiro
11 de fevereiro
27 de março
8 de abril
5 de junho
8 de junho a 3 de julho

QUINTA-FEIRA
1º Semestre |19.00-20.50 h.
CRISTOLOGIA
MARCOS FARIA
1.
2.
3.
4.

O evento de Jesus de Nazaré
A fé cristológica na tradição
Cristologias modernas contemporâneas
Cristo, o Salvador

2º Semestre |19.00-20.50 h.
A VIDA BATISMAL
SEGUNDO OS PADRES DA IGREJA
ALEXANDRE FREIRE DUARTE
1. Conhecer os Padres da Igreja
2. A celebração do batismo na Patrística
2.1. Evolução histórica
2.2. Diferentes práticas
3. A vida nova em Cristo nos Padres
SEXTA-FEIRA
1º Semestre |19.20-21.00 h.
MISTÉRIO DE DEUS
EMANUEL BRANDÃO DE SOUSA
1. Crer em Deus num mundo secularizado
2. A posição do problema de Deus hoje
3. A negação de Deus no ateísmo moderno
4. A teologia face ao ateísmo
5. O conhecimento de Deus na fé
6. A revelação pessoal de Deus no Antigo
Testamento
7. A revelação de Deus no Novo Testamento
8. O Deus trino

2º Semestre |19.00-20.50 h.
DIREITO CANÓNICO
JOÃO PEDRO BIZARRO
1. Articulação de notas teológicas e conceitos jurídicos fundamentais
2. Normas gerais mais pertinentes
3. Deveres e direitos dos fiéis, dos leigos
e dos clérigos
4. Poder e autoridade na Igreja
5. Múnus de ensinar e de santificar
6. Direito penal e direito processual

1.2. Linhas teológicas fundamentais
2. O Pentateuco
2.1. A sua formação
2.2. As suas linhas de força
3. O profetismo e os Profetas
3.1. Os Profetas anteriores: formação
dos livros; teologia
3.2. Os Profetas posteriores: introdução a cada um deles
4. Os Escritos
4.1. Introdução geral
4.2. Uma particular “leitura” do Saltério

SÁBADO
1 e 2º Semestres | 8.30-9.20 h.
LITURGIA II:
A CELEBRAÇÃO
DO MISTÉRIO EUCARÍSTICO
JOÃO DA SILVA PEIXOTO
1. A celebração eucarística: teologia e
história
1.1. Introdução à eucaristia
1.2. Introdução ao atual missal
2. A celebração eucarística segundo
a Instrução Geral do Missal Romano
2.1. Ritos iniciais
2.2. Liturgia da palavra
2.3. Liturgia eucarística
2.4. Ritos conclusivos
1 e 2º Semestres | 9.25-10.15 h.
SAGRADA ESCRITURA I:
PALAVRA E MENSAGEM
DO ANTIGO TESTAMENTO
DOMINGOS AREAIS
1. Introdução geral
1.1. Formação do Antigo Testamento

1º Semestre |10.20-12.05 h.
SACRAMENTOLOGIA
MARIA DO ROSÁRIO SOVERAL
1. Cristo, sacramento original e originário
do encontro com Deus
2. A graça sacramental: dimensão
trinitária, eclesiológica, simbólico-sacramental, antropológica
3. Batismo, confirmação e eucaristia: os
sacramentos de iniciação
4. Penitência e unção dos enfermos: os
sacramen-tos de cura
5. Ordem e matrimónio: os sacramentos
ao serviço da comunhão
2º Semestre |10.20-12.05 h.
TEOLOGIA MORAL II:
MORAL PESSOAL
MARIA DA GLÓRIA MAGALHÃES
1. O significado da vida humana e o seu
começo

2. A vida humana e a revelação divina
3. A defesa da vida na história: documentos da medicina e do magistério
4. Bioética e biotecnologia: questões morais específicas
5. Corporeidade: cuidados da vida e da
saúde
6. A moral sexual: critérios básicos, temas concretos e significado
7. Opção fundamental e orientação do
sentido para a vida
1 e 2º Semestres | 12.10-13.00 h.
HISTÓRIA DA IGREJA II:
TARDIA IDADE MÉDIA
E ÉPOCA MODERNA
ADÉLIO FERNANDO ABREU
1. A Igreja na tardia Idade Média e no
Renascimento: declínio e renovação
2. Reforma e separações: reforma de
Lutero, reforma de Calvino e reforma
anglicana
3. A reforma católica: Concílio de Trento e
disciplinamento pós-tridentino
4. Conflitos político-religiosos entre católicos e protestantes: Édito de Nantes e Paz
de Vestefália
5. Descobrimentos e ação missionária sob
o padroado e a congregação De Propagan-

da Fide
6. A Igreja no absolutismo monárquico:
galicanismo, jansenismo e quietismo

