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MENSAGEM CRISTÃ 3 – IGREJA E SACRAMENTOS
O que é?
«Consumada a obra que o Pai confiou ao Filho para cumprir na terra, no dia de Pentecostes
foi enviado o Espírito Santo para que santificasse continuamente a Igreja» (LG 4). Foi então
que «a Igreja foi publicamente manifestada diante duma grande multidão» e «teve o seu início
a difusão do Evangelho entre os gentios, por meio da pregação» (AG 4). Porque é
«convocação» de todos os homens à salvação, a Igreja é, por sua própria natureza,
missionária, enviada por Cristo a todas as nações, para de todas fazer discípulos (cf. Mt 28,1920; AG 2,5-6). (Catecismo da Igreja Católica, 767).
Neste curso vamos debruçar a nossa atenção sobre a Igreja. Através de várias perguntas
acerca da Igreja, vamos desenvolvendo os conteúdos que respondem a essas mesmas
questões. Agrupamos estas perguntas em três grupos que correspondem aos três primeiros
blocos do curso:
Parte I: Qual é a sua origem? O que é? É formada por quem?
Parte II: Qual é a sua missão? Em que consiste essa missão?
Parte III: O que é que se celebra? Porque é que se celebra? Como se celebra?
Tutor: Joana Veigas
Requisitos: Aproveitamento no curso de Mensagem Cristã 2 – Bíblia e Jesus Cristo.
Recomendamos também 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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