CICLO DE TEOLOGIA PRÁTICA
A GESTA

O DA F : propor o Evangelho hoje

Local: Seminário Diocesano de Leiria
Horário: à quinta-feira, quinzenalmente, das 19h15 às 22h30
Módulo 1
Diagnóstico da fé no tempo presente
16.10.2014│ 1. A morte de Deus: declaração de óbito, secularização e niilismo
[Pedro Valinho]
2. A “exculturação” do cristianismo: a Igreja numa mudança epocal
[Elsa Filipe]
30.10.2014│ 3. A erosão da identidade religiosa herdada e outros modos de habitar a fé
[Alfredo Teixeira]
4. O Vaticano II e uma Igreja em aggiornamento
[Adelino Filipe Guarda]
13.11.2014│ 5. Desafios à transmissão da fé, hoje

[Juan Ambrosio]
6. “É este o tempo favorável” (2Cor 6,2): a fé, hoje, entre desafio e oportunidade
[reflexão de grupos]

Módulo 2
A gestação da fé e a educação cristã
27.11.2014│ 7. Educar: fazer desabrochar um dom recebido
8. Educar para a Justiça e a Justificação

[MariaAngeles de los Rios]
[PedroValinho]

11.12.2014│ 9. A família como locus educativo e de gestação da fé
[Jorge Cotovio]
10. A Igreja como comunidade educativa
[José Henrique Pedrosa]
08.01.2015│ 11.“Transmito-vos o que recebi” (1Cor 15,3): inseridos numa história de fé
[Marco Daniel Duarte]
12. Traços de uma educação cristã para a gestação da fé
[reflexão de grupos]

Módulo 3
Uma Igreja pastoral para o mundo de hoje
22.01.2015│ 13. Uma pastoral que se deixa gerar pela Palavra

[Gonçalo Diniz]
14. Uma pastoral de encontro, acolhimento e proximidade
[Pedro Viva]

05.02.2015│ 15. Uma pastoral de transformação social
16. Uma pastoral que celebra a fé

[Nuno Prazeres]
[Carlos Cabecinhas]

19.02.2015│ 17. Uma pastoral comunitária que gera comunidade
[Jorge Guarda]
18. Propor o Evangelho, hoje: Como? Onde? Porquê?
[reflexão de grupos]

Módulo 4
Esboço de um estilo crente
05.03.2015│ 19. “Tens de nascer de novo” (Jo 3,7): assumir a identidade cristã
[José Augusto Rodrigues]
20. “Felizes sereis” (Mt 5,1-12): no apelo das bem-aventuranças
[Ângela de Fátima Coelho]
19.03.2015│ 21. “Como eu fiz, fazei também” (Jo 13,15): o desafio do imperativo do amor
[Vítor Coutinho]
22. “Apascenta as minhas ovelhas” (Jo 21,17): uma Igreja de verdade e compaixão
[Docente a confirmar]
16.04.2015│ 23. “Eu já venci o mundo” (Jo 16,33): a esperança escatológica
[Docente a confirmar]
24. Traços identificativos do crente, hoje
[Reflexão de grupos]

Modalidades de participação
A frequência do ciclo de teologia prática pode ser feita em três modalidades:
Curso completo: opção que conduz a um diploma, mediante aproveitamento na avaliação (90 €);
Módulos: opção que conduz a uma declaração, da qual conste a classificação obtida na avaliação do
respetivo módulo (25€);
Sessão: opção para quem queira participar como ouvinte numa ou em várias sessões (5 € por sessão).
As participação nas sessões de reflexão de grupos é gratuita.
Nota: Os preços indicados não incluem diploma ou declarações.
Observação: Se deseja participar mas tem dificuldades económicas, exponha a sua situação na
secretaria. Que ninguém deixe de participar e usufruir desta formação por tela motivo.
Calendário: Out.16, 30; Nov. 13, 27; Dez.11; Jan. 08, 22; Fev. 05, 19; Mar. 05, 19; Abr. 16.
Horário: 1ª sessão das 19h15 -20h45.
Horário: 2ª sessão das 21-22h30.

Informações e inscrições:

Centro de Formação e Cultura (Seminário Diocesano de Leiria)
Telefone: 244 103 816 | 918 022 575
E-mail: secretaria@cfcleiria.pt | cfcleiria@gmail.com
Site: www.cfcleiria.pt (Documentos – secretariado – ficha Ciclo T. P.)

