
INFORMAÇÕES

Caso	 o	 participante	 queira	 o	 certificado	 de	
participação	 oferecido	 pela	 Faculdade	
Católica	 de	 Belém,	 pagará	 uma	 taxa	
suplementar.

Comprovante	
de	participação
Cada	aluno	que	concluir	um	módulo,	poderá	
solicitar	 um	 certificado	 de	 participação	 no	
referido	módulo,	dado	pela	Faculdade	Católica	
de	 Belém	 (equivalente	 a	 um	 curso	 de	
extensão).

Proposta	
de	Calendário
A	 cada	 ano	 prevemos	 4	 finais	 de	 semana	
(sábado	das	8h30	às	12h	 e	das	14h	 às	17h;	
domingo	das	8h30	às	12h):
Ano	2	-	2019	(Novo	Testamento):
Evangelhos	Sinóticos:	09	e	10/03
Literatura	Joanina:	06	e	07/04
Literatura	Paulina:	18	e	19/05
Atos	e	Cartas	Católicas:	17	e	18/08

Local
Centro	Social	São	João	Paulo	II
Rua	Dr.	Assis,	130	-	Cidade	Velha	-	Belém

Inscrição
Secretaria	da	Catedral	de	Belém
horário	comercial

catedraldebelem.com.br
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Um	projeto	da	
Faculdade	Católica	de	Belém,	

Instituto	Parresia	
(Comunidade	Católica	Shalom)	e	da
Catedral	Metropolitana		de	Belém.

O	que	é?
A	 Escola	 Bíblica	 da	 Paróquia	 da	 Catedral	
propõe	 um	 itinerário	 de	 formação	 bíblica	
que 	 o ferece 	 aos 	 seus 	 a lunos 	 um	
conhecimento	 geral	 aprofundado	 da	
Sagrada	 Escritura.	 	 Este	 itinerário	 é	 uma	
resposta	 a	 uma	 necessidade	 urgente,	
presente	em	diversas	realidades	da	Igreja	do	

Brasil,	 de	 uma	 formação	 sólida	 centrada	 na	
Palavra	 de	 Deus	 (cfr.	 Doc.	 de	 Aparecida,	
6.2.2.2.c	 e	 Diretrizes	 Gerais	 da	 Ação	
Evangelizadora	da	Igreja	no	Brasil	2015-2019	
n.	3.3).	Trata-se	de	um	percurso	de	formação	
bíblica	dividido	em	8	módulos	(cada	qual	com	
12h/a),	 abrangendo	 todo	 o	 conteúdo	 das	
Sagradas	 Escrituras.	 Este	 itinerário	 já	 foi	
oferecido	 com	 sucesso	 nos	 anos	 de	 2016-
2017.
Os	módulos	da	Escola	Bíblica	são	cursos	de	
extensão	da	Católica	de	Belém.

Objetivo
O	estudo	da	Palavra	de	Deus,	 capacitando	o	
aluno	a	compreender	o	processo	da	Revelação	
divina	 na	 história	 em	 todas	 as	 suas	 etapas,	
para	levá-lo	a	um	encontro	mais	maduro	com	o	
Cristo,	 Verbo	 feito	 carne.	 Este	 itinerário	
oferecerá 	 um	 embasamento 	 bíbl ico 	
importante	 e	 necessário	 para	 o	 serviço	
eclesial	catequético	e	formativo.

Público	alvo
Jovens	 e	 adultos	 leigos,	 que	 desejem	
aprofundar	 o	 conhecimento	 das	 Sagradas	
Escrituras	(Membros	da	Paróquia	da	Catedral	
e	outros).	Todos	os	alunos	regulares	da	Escola	
Bíblica	devem	ter	concluído	o	ensino	médio.	

Ministrantes
Padres	 e	 leigos,	 professores	 de	 teologia	 da	
Faculdade	 Católica	 de	 Belém	 e	 do	 Instituto	

Parresia	(Comunidade	Católica	Shalom),	que	
ajudarão	os	participantes	da	Escola	Bíblica	a	
crescer	no	conhecimento	da	Palavra	de	Deus,	
para	melhor	colaborem	com	as	diversas	ações	
evangelizadoras	 da	 Igreja. 	 Todos	 os	
professores	 são	 formados	 em	 teologia	 e	
possuem	 ao	 menos	 uma	 especialização	 no	
âmbito	teológico.

Módulos
O	itinerário	terá	a	duração	de	2	anos	(março	de	
2018	–	setembro	de	2019),	distribuídos	em	8	
módulos	 de	 12h/aula,	 seguindo	 o	 plano	
abaixo:
Módulo	1	-	Pentateuco;
Módulo	2	-	Livros	Históricos;
Módulo	3	-	Livros	Proféticos;
Módulo	4	-	Livros	Sapienciais;
Módulo	5	-	Evangelhos	Sinóticos;
Módulo	6	-	Literatura	Joanina;
Módulo	7	-	Literatura	Paulina;
Módulo	8	-	Atos	e	Cartas	Católicas.

Bibliografia
A	Bibliografia	específica	de	cada	módulo	será	
apresentada	 pelo	 professor	 responsável	 no	
início	das	aulas.	Cada	módulo	conta	com	uma	
apostila	base	que	facilitará	o	aprendizado	e	o	
aprofundamento	do	conteúdo	de	cada	aula.

Investimento
Cada	participante	pagará	40	reais	por	módulo.	
Este	valor	não	inclui	a	apostila	do	respectivo	
módulo,	 que	 será	 vendida	 separadamente.	
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