
 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

Torna-se cada vez mais necessária a formação permanente dos fiéis católicos nos 

fundamentos da sua fé e da sua práxis cristã que possa ajuda-los a exprimirem 

conscientemente as razões do seu discipulado missionário como opção de vida em meio ao 

mundo que os cerca e à sociedade e cultura em que vivem. 

A última Assembleia Diocesana de Pastoral retomou como projeto a Instalação de uma 

nova escola de formação teológico-pastoral-espiritual para leigos, no sentido de ajuda-los a 

reposicionar sua opção batismal, a alimentar de forma adulta a sua fé cristã em constante 

diálogo com o mundo e, finalmente, subsidiar o processo de descontruir paradigmas sociais, 

eclesiais e teológicos que não estejam mais a serviço da vida, da liberdade e da realização das 

pessoas enquanto cidadãs e filhas de Deus. 
 

OBJETIVO 

Oferecer, num primeiro nível de reflexão, fundamentos bíblico-teológicos, ético-

morais, espiritual-pastorais e humanísticos para lideranças comunitárias e agentes de pastoral 

das paróquias da Diocese de Teófilo Otoni a fim de construir novos paradigmas eclesiais e 

trabalhar mais qualificadamente no projeto pastoral-evangelizador da nossa Igreja Particular.  
 

METODOLOGIAS 

 Aulas Expositivas Virtuais Síncronas e Interativas; 

 Dinâmicas de Grupos; 

 Trabalhos em Grupos: Resumos, Pesquisas, Análises de bibliografia e realidades; 

 Estudos Dirigidos e Questionários. 
 

ORGANIZAÇÃO 

 Módulos mensais ou bimensais com aulas uma vez por semana de aproximadamente 2h 

durante 3 anos. 

 O curso funcionará em regime híbrido (virtual e presencial), com aulas síncronas e 

interativas e encontros presenciais ao final de cada módulo para síntese, avaliação, 

discussão, aprofundamento e treinamento de liderança.  

 Cada inscrito no Curso de Teologia Pastoral fará um investimento de 50,00 por mês 

(cinquenta reais mensais), apenas nos meses em que haverá módulos.  

 Em janeiro, julho e dezembro não haverá aulas, logo não há cobrança de mensalidade.  
 

AVALIAÇÃO 

 Ao final dos 3 anos de Curso será conferido um Certificado a cada participante que tenha 

cumprido o mínimo de 80% do curso em presença e aproveitamento de conteúdo. 

 Cada professor orientador definirá o modo de comprovação do aproveitamento seja por 

trabalho ou exame. 
 

CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO 

 Ter disponibilidade de tempo para cumprir a carga horária virtual e presencial. 

 Ter engajamento comunitário e apoio paroquial. 

 Ter acesso a computador (ou outro meio) com acesso a internet.  


