
Material para Formação Bíblico-Litúrgica da Comunidade São Rafael - Paróquia São Gonçalo 

Todo material estará disponível no site: 

https://www.paroquiasaogoncalocontagem.com/curso-formacao-catolica  

Cronograma do Curso de Formação Bíblico-Litúrgica 

 

Módulo 1: De Fevereiro até Junho 

 

OBJETIVOS DO MÓDULO 1: 

*Apresentar de forma introdutória conhecimentos básicos de interpretação bíblica do Novo Testamento, junto a suas raízes do Antigo 

Testamento, perpassando por todos os seus livros.  

*Estudar os momentos mais significantes para o desenvolvimento da Liturgia católica através de sua história.  

*Estudar as reformas e a beleza da Liturgia pós-Concílio Vaticano II (1962), sanando mitos e interpretações equivocadas.  

 

Módulo 2: De Agosto até Dezembro 

 

Encontro Tema 

01 O começo do cristianismo: o período apostólico e suas raízes no Antigo Testamento  

02 Introdução 1: Primeiros escritos bíblicos (Cartas paulinas)  

03 Introdução 1: Evangelhos sinóticos  

04 Introdução 1: Evangelho de João, cartas joaninas e cartas católicas  

05 Introdução ao espírito da Liturgia 

06 Introdução 1: Apocalipse, Igreja e Liturgia  

07 História da Liturgia (Período Antigo - Século II até IX)  

08 História da Liturgia (Período Medieval - Século X até XVIII 

09 História da Liturgia (Período Moderno/Contemporâneo - Século XIX até hoje) 

10 As reformas do Concílio Vaticano II para a Bíblia e a Liturgia 

Encontro Tema 

11 Exegese e hermenêutica bíblica: critérios de estudo 

12 Introdução às línguas bíblicas: hebraico (Antigo Testamento) e grego (Novo Testamento) 

13 Introdução ao Antigo Testamento (Pentateuco ou a Torá) 

14 Introdução ao Antigo Testamento (Livros históricos) 

15 Introdução ao Antigo Testamento (Livros proféticos) 

16 Introdução ao Antigo Testamento (Livros sapienciais) 

17 Liturgia no Antigo Testamento (O Templo e o sacrifício) 

18 A Liturgia do Antigo Testamento e a Carta aos Hebreus  

19 Método alegórico-patrístico: a interpretação genuína da Bíblia de acordo com os primeiros 

cristãos e o Magistério da Igreja 

20 Homilia: critérios para sua elaboração e aplicação na Celebração 
OBJETIVOS DO MÓDULO 2: 

 

*Apresentar de forma aprofundada conhecimentos dos métodos de estudo bíblico (Exegese e Hermenêutica), além de perpassar os 

complexos livros do Antigo Testamento e sua ligação com a prática litúrgica dos judeus.   

*Apresentar de maneira introdutória as línguas antigas da Bíblia: hebraico e grego. 

*Estudar a Liturgia de maneira mais aprofundada de acordo com a interpretação bimilenar da Igreja Católica, no método 

alegórico-patrístico.  

*Acompanhar os critérios para elaboração de uma homilia de acordo com o espírito da Liturgia. 

https://www.paroquiasaogoncalocontagem.com/curso-formacao-catolica

