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MENSAGEM CRISTÃ 4 – MORAL CRISTÃ
O que é?
Este último módulo dos cursos de Mensagem Cristã, ocupa-se dos grandes princípios
universais do comportamento do homem, redimido por Cristo. Começa pelo reconhecimento
da dignidade única do ser humano, como imagem de Deus, para terminar no compromisso
individual e comunitário do cristão na sociedade, e na sua relação filial com Deus Pai, por
Cristo, no Espírito Santo, através do diálogo orante.
O curso está, portanto, dividido em três grandes blocos:
Parte I: A condição moral do ser humano: o homem actua moralmente. É capaz de
fazer o bem e o mal.
Parte II: O seguimento de Cristo: Deus revela a sua vontade para que o homem alcance
a felicidade e participe na vida divina através do seu Filho, Jesus Cristo.
Parte III: A Vida cristã: o discípulo de Jesus vive a partir da graça e é testemunha da
vida nova oferecida por Deus.

Professor Tutor: Marco Bernardino
Requisitos: Aproveitamento no curso de Mensagem Cristã 3 – Igreja e Sacramentos.
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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