CURSO BÁSICO DE TEOLOGIA

«Para que todos cheguemos à unidade da fé
e do conhecimento do Filho de Deus,
ao Homem perfeito,
à medida da estatura da plenitude de Cristo»
(Ef 4, 13).
O CCC apresenta as suas propostas formativas
para 2022/2023, na fidelidade à sua missão de ser
na Igreja do Porto «um Centro de irradiação da
cultura católica, principalmente para o laicado».
Deixa-se inspirar pelo texto da Carta aos Efésios
em epígrafe, no desejo de contribuir para que os
fiéis portucalenses possam aprofundar e
amadurecer a sua fé para chegarem ao
conhecimento de Jesus Cristo na sua plenitude.

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 270,00 €, pagos faseadamente: inscrição - 50,00 €; outubro - 90,00 €; dezembro - 80,00 €;
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 teológicopastoral, nomeadamente em sintonia com alguns dos objetivos do
plano de pastoral da diocese do Porto.

Mantendo as suas propostas formativas já
habituais no âmbito teológico-pastoral e da
formação para os vários ministérios, o CCC 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.
O plano de estudos do Curso Básico de Teologia
apresenta uma nova disciplina, relativamente aos
anos anteriores – Teologia da Vida e do
Discernimento Espirituais – que, como todas as
restantes, pode ser frequentada isoladamente.
Mais novidades se podem esperar dos ciclos
temáticos, a divulgar autonomamente, também em
relação com o Plano diocesano de pastoral ainda
não conhecido no momento de elaboração deste
folheto.

CENTRO DE CULTURA CATÓLICA
Casa da Torre da Marca
Rua D. Manuel II, 286 ◊ 4050-344 PORTO
Tel. 22 609 46 39 ◊ 96 000 40 32
ccc.diocese-porto.pt ◊ ccc@diocese-porto.pt

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 Teologia
(bíblica, fundamental, dogmática, moral e pastoral), História da
Igreja, Direito Canónico, Pedagogia e Psicologia.
FUNCIONAMENTO

PARA A
MATURIDADE DA FÉ

◊ 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:
520,00 €, pagos faseadamente: inscrição - 50,00 €; outubro 230,00 €; dezembro - 170,00 €; fevereiro - 70,00 €.
Por disciplinas:
50,00 € de inscrição; 110,00 € por cada disciplina.
Inscrição para exame de 2ª época:
15,00 €.
INSCRIÇÕES
◊ As inscrições decorrem até 30 de julho e de 1 a 23 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.

2022
2023
Propostas de Formação Teológico-Pastoral
na Diocese do Porto

CALENDÁRIO
Início do 1º semestre
1 de outubro
Sessão solene
15 de outubro, 14.30 h.
Último dia de aulas antes do Natal
17 de dezembro
Reinício das aulas
5 de janeiro
Fim do 1º semestre
28 de janeiro
Época de exames
31 de janeiro a 14 de fevereiro
Início do 2º semestre
16 de fevereiro
Último dia de aulas antes da Páscoa
1 de abril
Reinício das aulas
13 de abril
Fim do 2º semestre
3 de junho
Época de exames
6 de junho a 1 de julho

2.

3.

4.
QUINTA-FEIRA
1º Semestre ◊ 19.00-20.50 h.
TEOLOGIA FUNDAMENTAL
José Pedro Angélico
1.
2.
3.
4.
5.

Introdução à Teologia (Fundamental)
Teologia da Revelação
Teologia da Fé
Teologia e Tradição
Teologia e Dogma
2º Semestre ◊ 19.00-20.50 h.
TEOLOGIA DA VOCAÇÃO
Ricardo Aguiar Ribeiro

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
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
2º Semestre ◊ 19.00-20.50 h.
TEOLOGIA DA VIDA
E DO DISCERNIMENTO ESPIRITUAIS
Alexandre Freire Duarte
1. Teologia da vida espiritual
1.1. Do espírito ao Espírito
1.2. Da vida à Vida
2. Teologia do discernimento espiritual
2.1. Noção de discernimento
2.2. Práticas de discernimento
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
Domingos Areais
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
3.3. 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. A crítica textual e literária
5.2. A crítica histórica
1º Semestre ◊ 11.15-13.00 h.
HISTÓRIA DA IGREJA I:
ÉPOCA ANTIGA E MEDIEVAL
Adélio Fernando Abreu
1. O cristianismo no império romano pagão: de Jerusalém a Roma;

5.

tolerância e perseguição; heterodoxia e heresias; refleao
teológica e defesa da fé; organização eclesial e vida cristã
O cristianismo 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
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
O cristianismo bizantino: unidade imperial e aproximações aos
monofisitas; a controvérsia iconoclasta; o cisma de Fócio; o
cisma do oriente
O apogeu da cristandade: a reforma gregoriana; pontiificado
romano e cristandade; cruzadas e heresias; as estruturas eclesiais; ordens religiosas e religiosidade laical; cultura e arte
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
2º Semestre ◊ 11.15-13.00 h.
TEOLOGIA MORAL I:
MORAL FUNDAMENTAL
Maria da Glória Magalhães
1. Linguagens e fundamentos da Moral
2. Quando já nada faz mal - o problema atual
3. Crer e atuar - o homem à luz da Antropologia Teológica e da
Escritura
4. A verdade e as nossas verdades
5. Pecado e pecados - a liberdade e o sentido de celebrar o regresso
6. A humanidade nova - vida segundo o Espírito

