
PROJETO DE FORMAÇÃO PARA FORMADORES 

 
1.O que é a Escola de Formação? 

A Região Episcopal Praia São Pedro e São Paulo tem o desejo de responder aos 
desafios dos tempos presentes que a Igreja em sua ação evangelizadora vive. Como 

Igreja e povo de Deus a caminho, esta região quer assumir uma atitude 
corajosamente missionária no processo de formação para multiplicadores, animando 

com convicção e alegria a caminhada pastoral desta região que é eminentemente 
missionária. 

 
2.Qual o objetivo geral? 

Assumir como Igreja os desafios impostos por uma sociedade em época de mudanças 
que exige de todos, uma formação que tenha um processo catecumenal com 

conteúdos Bíblico-Litúrgico-Catequético-Teológicos integrados, tendo como base e 
centralidade dos mesmos a pessoa de Jesus Cristo; para que possamos enfrentar as 

exigências e desafios da evangelização. 

 
3.Quais os objetivos específicos? 

Anunciar Jesus: Caminho, Verdade e Vida; 
Investir corajosamente na formação dos formadores; 

Centralizar todos os conteúdos na Pessoa de Jesus Cristo; 
Abordar áreas de estudos de forma holística e interdisciplinar; 

Trazer presente em todos os conteúdos à realidade catequética celebrativa do povo 
de Deus; 

Favorecer a missão evangelizadora da Igreja presente em todos os conteúdos; 
Desenvolver no grupo a importância dos sacramentos como meio e desejo de ser 

sinal do Cristo na sociedade e nunca como fim; 
Resgatar na comunidade a espiritualidade cristã; que nasce da oração e vivência da 

Palavra de Deus; 
Entender que o Reino de Deus é um projeto em construção que depende de cada um 

de nós; 

Identificar a salvação como caminho, a ser construído e nunca como momentos 
espiritualistas que desequilibram a comunidade; 

Afirmar que tudo só acontece quando nos assumimos como comunidades 
catequizadoras e missionárias. 

 
4. E o conteúdo, como será? 

 
1.QUERIGMA – A PESSOA DE JESUS CRISTO 

v Quem é Jesus? 
v Quem sou eu para Jesus? 

v O que Ele te diz? 
v Como você o encontrou? 

  
2. JESUS CAMINHO COM SEU POVO 

Onde Ele viveu. 

Com quem caminhou. 
O que Ele fez. 

Introdução a leitura da Bíblia 
  

3. JESUS NOS REVELA O PAI 
Eu e o Pai somos um; 



O reino do Pai não é deste mundo; 

O mistério Pascal de Jesus 
  

4. EU SOU O CAMINHO... 
Qual o caminho que Jesus aponta? 

Quando Jesus é caminho para nós? 
Que caminho estamos construindo? 

  
5. JESUS É A VERDADE... 

Qual verdade Ele nos revela? 
Qual a verdade que buscamos? 

Qual verdade acreditamos e defendemos? 
  

6. JESUS É VIDA... (aqui trabalharemos a questão da (Bioética, Ecologia, Política e 
economia). 

Introdução 

Que vida Jesus é para nós? 
Como Ele manifesta e defende a vida? 

Como Ele se faz vida? 
  

7. OS SINAIS VISIVÉIS E CONCRETOS DE JESUS EM NOSSA VIDA 
Introdução aos Sacramentos; 

Iniciação a Vida Cristã (RICA); 
Jesus se faz igual e nos convida a sermos irmãos; 

Acolhida e primeira evangelização. 
  

8 . JESUS O UNGIDO DO PAI 
Se apresenta a João e pede o Batismo no Jordão “Este é o 

meu Filho Amado” (Batismo, Crisma); Preparação para os sacramentos: reconciliação 
= Filho Pródigo; Matrimônio = Bodas Cana; Unção = Cura do cego; sogra de Pedro; 

filho do; Talita Cumi; Ordem = Ide e anunciai; Quem quer ser o primeiro que se faça 

o último; Eucaristia e Batismo = Evangelho de João. 
  

9. EUCARISTIA: Introdução a Liturgia 
Celebração da Palavra; 

Celebração Eucarística – parte por parte (Conteúdo e vivência); 
Diretório Litúrgico da Arquidiocese. 

  
10. SOMOS UMA IGREJA MISSIONÁRIA 

Atos dos Apóstolos – 2, 42-47 (Escuta da Palavra; Comunhão Fraterna; Fração do 
Pão; Oração); At. 5, 1-16 (Relações humanas e relações financeiras – Dízimo); I Cor 

12 (Relações humanas e Pastorais). 
  

11. COM JESUS ASSUMIMOS A MISSÃO 
O envio dos discípulos; Nós discípulos e missionários do Mestre Jesus. Missão de 

Jesus – Missão da Catequese. 

5.Metodologia? 
Aulas expositivas e interativas; Estudo em grupos; Pesquisas bibliográficas; Estudos 

Individual; Seminários, debates, etc. 
  

6.Recursos? 



1. Humanos: Equipe para organizar o curso e prepara o ambiente; 2. Participantes do 

curso; 3. Assessores (da própria comunidade e convidados...); 4. Materiais: Quadro e 
pincel; papel madeira, pincéis coloridos; cola, tesoura; material para recortes; textos; 

livros; Bíblias; cadeiras; espaços; tecidos; símbolos; imagens; estampas; etc. 
5.Financeiros: Taxas de inscrição para manutenção do curso; participação das 

paróquias (alimentação, transporte, dinheiro, etc.) 
  

7. Avaliação? 
1. Trabalhos Individuais de pesquisa; 

2. Trabalhos realizados em grupo; 
3. Avaliação participativa em cada aula; 

4. Auto-avaliação; Outros... 
  

8. Bibliografia? 
Bíblia Pastoral; Bíblia Jerusalém; Bíblia Peregrino, Livro da ACO: Jesus, seu povo; sua 

terra; sua proposta; Livro: Jesus Cristo Libertador – Leonardo Boff; Livros elaborados 

pelo CESEP – Curso de Verão; Outros... 
  

9.Quem são os participantes? 
1.78 participantes; (O total de 06 pessoas por Paróquia) 

2. Representantes de todas as paróquias; 
3. Representantes das diversas pastorais; 

4.Tenha capacidade de leitura e argumentação; 
5. Seja de fato e de concreto acompanhado na sua comunidade; 

6. Tenha liderança e saiba ser um multiplicador do curso; 
7. Tenha capacidade de relacionar-se com todos; 

8. Saiba respeitar as diversidades; 
9. Esteja aberto para as novidades exigidas nos conteúdos; 

10. Tenha simplicidade em tudo que faz e acredita; Outros... 
  

10.Duração? 

O curso deverá acontecer num período de dois anos; 
Uma manhã de sábado ao mês ou (um dia...) 

Criar laços e vínculos de amizade, constituir um grupo comunitário; 
  

11.Certificado? 
Emitido pela Região Episcopal Praia; 

Com autorização do Vigário Episcopal e do Bispo responsável pela Formação na 
Arquidiocese ou do Arcebispo. 

  
12.Custos? 

Projeto feito pela Região; 
Dízimo das paróquias; 

Colaboração mínima dos agentes; (porque mínima – deveria ser totalmente assumido 
pela Região; pois os agentes já trabalham gratuitamente). e Outros... 

  

Inscrição: R$ 20,00 Mensalidade: R$ 20,00 
Até 25 de março na SECRETARIA da Região 

  
16 de abril de 2011 - das 08:30 as 12:00 / AULA INAUGURAL 

  
 


