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MENSAGEM CRISTÃ 1 – REVELAÇÃO E FÉ
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 “Fé e Revelação” 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).
Professor Tutor: Paulo Paiva
Requisitos: Recomendamos o 9º ano ou equivalente, assim como conhecimentos básicos na
utilização da Internet e email.
Tempo médio de estudo: 3 horas por semana (recomendado).
Método e-learning: É enviado um Manual de Estudo e é providenciado o acesso online a
textos de apoio, passagens da Sagrada Escritura, documentos pontifícios mais recentes e
vídeos educativos.
Tutoria: Cada curso dispõe de um tutor que garante a orientação do estudo. O tutor avalia e
classifica as actividades realizadas pelo aluno, esclarece as dúvidas, modera o fórum e motiva
os alunos tendo em vista uma aprendizagem eficaz e significativa de todos.
Comparticipação: Para despesas pedimos a comparticipação de 45€ nos encargos da
formação (inclui despesas de matrícula, material didáctico, acompanhamento e portes de
correio para Portugal).
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