Centro Associado do Instituto Internacional de Teología a Distancia – Madrid

Elementos Gerais da Liturgia

(Curso de ensino a distância em modo clássico)
Este curso proporciona uma formação básica sobre a Liturgia cristã, que, tal como o seu nome indica, apresenta
uma reflexão orgânica sobre os Elementos Gerais da Liturgia, na qual «participamos, saboreando, desde já, a
Liturgia celeste celebrada na cidade santa de Jerusalém, para a qual, como peregrinos nos dirigimos e onde
Cristo está sentado à direita de Deus, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo» (Sacrosanctum
Concilium 8).
O Concílio Vaticano II recomendou a formação litúrgica do povo de Deus como um dos principais meios de
renovação eclesial. É neste contexto que se enquadram os grandes temas da liturgia cristã apresentados neste
curso: noções básicas da liturgia, vivência da celebração, animação litúrgica comunitária, compromisso na vida
e testemunho perante o mundo do mistério de Cristo e a natureza da verdadeira Igreja.
Metodologicamente, o manual de estudo está organizado em Unidades Didácticas, de acordo com o seguinte
esquema de apresentação: introdução, desenvolvimento dos conteúdos, síntese global, ficha de leitura e
actividades para o trabalho pessoal e em grupo.
Nos cursos subsequentes sobre o Ano Litúrgico e a Liturgia das Horas serão ampliados e aprofundados os temas
abordados neste manual.

Conteúdos do manual do curso:
U.D. 1 A liturgia
A liturgia do Concílio Vaticano II
A liturgia, celebração do mistério de Jesus Cristo
A liturgia, presença essencial de Cristo
A liturgia, louvor a Deus e santificação do
homem
A liturgia, acção da Igreja
A liturgia, celebração através de sinais
U.D. 2 A assembleia litúrgica
A assembleia é um sinal
O povo de Deus em assembleia
U.D. 3 A celebração litúrgica
A celebração
As leituras
O canto litúrgico
A oração litúrgica
Os sinais

U.D. 4 O espaço e o tempo da celebração
O espaço celebrativo
O tempo celebrativo
O domingo, dia do Senhor
U.D. 5 O ano litúrgico
Desenvolvimento e significado do ano litúrgico
Tempos e festas do ano litúrgico
Espiritualidade e pastoral do ano litúrgico
U.D. 6 A Liturgia das Horas
Origem e evolução da Liturgia das Horas
Significado da Liturgia das Horas
As horas principais da Liturgia das Horas
Orientações pastorais
U.D. 7 A pastoral litúrgica
Significado da pastoral litúrgica
Os campos da pastoral litúrgica
A equipa litúrgica

Requisitos recomendados: 9º ano de escolaridade; Curso Mensagem Cristã (Tronco Comum)
Estudo: Feito ao ritmo do aluno. No modo clássico, a duração do curso depende do ritmo pessoal (em média,
são cerca de quatro meses para um ritmo lento). Ao longo do curso, o aluno tem exercícios de auto-avaliação e,
no final, uma Prova de Avaliação que enviará para correcção, a fim de aferir o grau de conhecimento adquirido
e obter aprovação.
Acompanhamento: Durante o curso, o aluno conta com o apoio de um tutor, que garante o acompanhamento
para esclarecimento de dúvidas, através de contacto via correio electrónico ou pela plataforma Moodle.
Contributo: É pedida a comparticipação de 35,00 euros para despesas de matrícula, material didáctico,
acompanhamento e portes de correio para Portugal.
Inscrição: É feita pelo preenchimento do Formulário online, completado com o envio do comprovativo da
transferência da comparticipação (consultar o IBAN na Ficha). Depois, ser-lhe-á enviado o manual de estudo e
dado acesso ao espaço online do curso no Moodle do IDFC, onde encontrará material didático complementar e
a possibilidade de contactar com o tutor.
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