Centro Associado do Instituto Internacional de Teología a Distancia – Madrid

Mensagem cristã I – Revelação e fé
(Curso de ensino a distância em modo clássico)

O que é?
Os cursos de Mensagem Cristã são a formação inicial para uma aprendizagem acerca dos
conteúdos básicos da fé cristã. Estes começam pelos conceitos de Revelação e de Fé, baseados
no Catecismo da Igreja Católica e nos documentos mais recentes do Magistério sobre estes
temas.
Assim, o curso Mensagem cristã – Revelação e fé está estruturado em três grandes partes que
se dividem da seguinte forma:
Parte I: O Homem em busca de sentido - Qual o sentido da vida? Quem sou eu?
Parte II: Deus comunica a sua vida - Um Deus que se revela
Parte III: A Fé: Dom de Deus, Resposta do Homem - A resposta do homem
Em linhas gerais, veremos como a partir das perguntas fundamentais que todo o homem se
coloca a si mesmo (Parte I) encontramos o modo de entender como Deus se revela a Si mesmo
ao homem. Deus revela-se para comunicar ao homem a Sua vida e lhe oferecer um horizonte
de transcendência (Parte II). A reflexão acerca da resposta do homem a essa revelação de Deus
conduz o nosso estudo a abordar a fé e os seus conteúdos principais (Parte III).
Requisitos recomendados: 9º ano da escolaridade obrigatória ou equivalente, e, se possível,
conhecimentos básicos na utilização da Internet e email.
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 ou, se não tiver acesso à Internet,
solicitando para o endereço postal ou electrónico mencionado em rodapé, o envio de uma ficha
para preenchimento. O processo é 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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