Ficha de Inscrição
Ano Pastoral 2019/2020



Identificação do formando

Nome: ____________________________________________________________________________
Data nascimento: ____/____/______ Paróquia: _______________ Arciprestado: ________________
Telm.: _____________________ E-mail: ________________________________________________
Declaro que os dados pessoais aqui constantes podem ser alvo de tratamento automatizado por parte do Departamento Arquidiocesano de Educação
Cristã de Adultos de forma a adequar as comunicações referentes à promoção e realização das ações de formação constantes nesta ficha de inscrição.
O Departamento Arquidiocesano de Educação Cristã de Adultos conservará os dados pessoais pelo período necessário à realização dos contactos e
cumprimento das obrigações legais.

Assinatura: ________________________ Data: _____/______/______



Cursos de formação disponíveis

- Curso de Sensibilização
Enquadramento: Descobrir a beleza da vocação e da missão a que se é chamado.
Destinatários: Catequistas que iniciam a sua missão ou que nunca tenham recebido formação catequética.
Carga horária: 6h num só dia.
Valor por participante: 5€.

- Curso “Acreditar”
Enquadramento: Perceber a Comunidade e a Missão como exigência da opção por Cristo.
Destinatários: Adultos, membros das comunidades paroquiais.
Carga horária: 30h
Valor por participante: 40€

- Curso “Ser catequista hoje”
Enquadramento: O acompanhamento dos processos de crescimento na fé dos catequizandos exige uma formação
específica para todos os catequistas. A formação do catequista terá em conta o ser, o saber, o saber fazer, o
saber estar em e o saber estar com.
Destinatários: Catequistas confirmados na fé, com mais de 18 anos, enviados pela comunidade que revelem
maturidade humana e cristã.
Carga horária: 40h
Valor por participante: 60€

- Curso “Formação Fundamental do Catequista”
Enquadramento: É próprio do exercício do ministério de catequista a obtenção de uma formação catequética
específica que proporcione ao catequista o conhecimento do lugar da catequese na vida e na missão
evangelizadora da Igreja, bem como da realidade da catequese em Portugal e das práticas adequadas a cada
etapa da vida.
Destinatários: Catequistas que queiram aprofundar a fé, investir na sua própria formação e adquirir melhor
competências catequéticas, estando a exercer atividade catequética e tenham frequentado o percurso de
formação inicial.
Carga horária: O Curso Geral é composto por 4 módulos de 20h cada (total 80h) mais 1 módulo de estágio que
decorre durante um Ano Pastoral.
Módulo 1 - “Alegria de Evangelizar”
Valor por participante: 60€ por módulo
Módulo 2 - “Celebração e Espiritualidade”
Módulo 3 – “Comunicação da fé”
Módulo 4 - “Mensagem cristã”
Módulo 5 – Estágio



A minha escolha

Curso(s) que já frequentei: ____________________________________ Ano(s): _________________
Este ano pastoral pretendo fazer o curso _________________________________________________
(escrever o nome do curso / módulo pretendido)

Data: _____/_____/_________
O formando: _____________________________ O pároco: _________________________________

