Curso À Descoberta da Bíblia (regime e-Learning)
O que é? Este curso feito em parceria com a Editora Paulinas, adoptou como manual um livrinho com o
mesmo título: À Descoberta da Bíblia de Carlos Mesters e Alberto Antoniazzi (Ed. Paulinas), e tem como
objectivo primordial proporcionar uma formação elementar de base sobre a Sagrada Escritura.
Ao longo do curso poderá encontrar resposta a perguntas básicas como: quem escreveu a Bíblia? Por que
razão este livro é tão importante para a humanidade? Quais os livros que a compõem e quando foram
escritos? Como descobrir em que época determinado texto bíblico foi escrito? Entre muitas outras!
Este curso é ministrado em regime e-Learning, ou seja, com aprendizagem online apenas.

NOTA IMPORTANTE: O acesso é gratuito para as primeiras três semanas do curso.

Após esse período só é possível continuar mediante inscrição.

Conteúdos do curso: Conhecer de forma geral a história do Povo de Israel até Jesus Cristo assim como os
períodos históricos em que os livros da Bíblia foram escritos. Conhecer e enumerar as figuras principais deste
longo percurso histórico. Compreender como Deus se revela e como antes da Bíblia existir como livro
observamos os acontecimentos e as palavras, as memórias, as histórias, as leis e os poemas e canções que
lhe vão dão corpo. Conhecer e compreender o conceito de “Aliança” e o significado da palavra “Bíblia”.
Conhecer as partes que constituem e que dividem o Antigo e o Novo Testamento. Saber procurar um texto
na Bíblia através de citação. Compreender a centralidade de Jesus na Bíblia. Compreender a Bíblia enquanto
código da humanidade. Compreender e aprofundar os conceitos de “inspiração bíblica” e de “canonicidade”
dos textos bíblicos. Saber em que línguas a Bíblia foi escrita e analisar a diversidade de géneros literários que
nela se encontram. Compreender como a libertação do Egipto por Deus com Moisés foi fundacional para o
Povo, como o culto e a fé do Povo de Israel influenciaram a formação Bíblia, assim como o papel dos profetas
na vida e na história do Povo de Israel. Conhecer e aprofundar o termo “Yahvé”, a sua importância e
significado. Analisar de forma geral a vida de Cristo e a das primeiras comunidades, e tomar conhecimento
de algumas ferramentas úteis para ler bem um texto bíblico.

Data de início do curso: 12 de Outubro de 2020
Data de fim do curso: 31 de Janeiro de 2021

Data limite de inscrições: 1 de Novembro

Requisitos: Saber navegar na internet e utilizar o email. Tempo de estudo recomendado: 2,5 h / semana.
Método e-Learning (online): A cada semana é aberta uma nova Unidade e o aluno terá acesso online a
textos de apoio e a vídeos educativos. Para obter aproveitamento no curso, o aluno deverá realizar o seu
trabalho de aferição e de conhecimentos na plataforma de ensino em e-Learning Moodle, com acesso quatro
tipos de actividade: Exercícios de Auto-avaliação, Exercicios de Avaliação, um trabalho prático e o Fórum.

Tutoria: Este curso dispõe de dois tutores que garantem a orientação do estudo.
Contributo: Para despesas pedimos a comparticipação de 20€ nos encargos da formação (inclui despesas
de matrícula, material didáctico, acompanhamento e portes de correio para Portugal).

Inscrição: Para se inscrever (até dia 1 de Novembro), envie email para form.distancia@patriarcado-lisboa.pt

a solicitar inscrição. Depois, é enviado uma Ficha de inscrição com o IBAN, que deverá devolver preenchida
e com o comprovativo da transferência do contributo.
Posteriormente, terá acesso à totalidade das Unidades formativas do curso e recebe também em casa o
Manual. No dia 12 de Outubro, o curso começa com a abertura da Unidade de Introdução.
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