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A arquidiocese de Curitiba, através do IAFFE - Instituto Arquidiocesano de Formação na Fé, acolhendo a
proposta de Jesus, realiza anualmente cursos e escolas para a formação das lideranças. Almejamos
lideranças bem formadas para consolidar uma Igreja em estado permanente de missão.

OBJETIVO
Proporcionar reﬂexões teológicas, de espiritualidade, de convivência, de partilhas de experiências.
Auxiliar para que todo cristão forme-se com solidez e possa aprofundar sua fé.

PÚBLICO
PÚBLICO ALVO
ALVO
Catequistas, lideranças, ﬁéis e agentes de todas as pastorais ou movimentos que queiram fortalecer e dar
razões da sua fé.

ESCOLAS E CURSOS DO IAFFE
ESCOLA BÍBLICA ARQUIDIOCESANA - 9 MÓDULOS
OBJETIVO

- Oferecer uma visão geral da Bíblia: sua estrutura,
formação, signiﬁcado e construção literária;
- Fomentar uma espiritualidade bíblica para que a Palavra
de Deus possa ser conhecida, rezada, vivida e anunciada.

DISCIPLINAS

- Hermenêutica Bíblica
- História de Israel e Pentateuco
- Livros Sapienciais e Salmos
- Livros Proféticos
- Evangelhos Sinóticos

- Evangelho de João
- Atos dos Apóstolos
- Cartas Paulinas
- Literatura apocalíptica e Apocalipse

ESCOLA ARQUIDIOCESANA DE TEOLOGIA - 9 MÓDULOS
OBJETIVO

- Oferecer instrumentais para que o ﬁel possa conhecer
os elementos essenciais da fé cristã;
- Promover a formação teológica para o exercício pastoral
das lideranças de nossas comunidades.

DISCIPLINAS

- Antropologia Teológica
- Deus Uno e Trino
- Cristologia
- Pneumatologia

-

Mariologia
Eclesiologia
Escatologia
Moral Fundamental

ESCOLA ARQUIDIOCESANA DE LITURGIA - 9 MÓDULOS
OBJETIVO

DISCIPLINAS

- Sacramentos da Iniciação Cristã e Sacramentais
- Princípios Teológicos da Liturgia
- Sacramentos de Serviço e de Cura
- O Ano Litúrgico I e II
- A celebração eucarística (introdução geral do missal) - O espaço litúrgico
- A pastoral e a espiritualidade litúrgica
- A assembleia e os ministérios na Liturgia

INSTITUTO ARQUIDIOCESANO
DE FORMAÇÃO NA FÉ

2021
ESG

ESCOLA CATEQUÉTICA DISCÍPULO AMADO - 9 MÓDULOS
OBJETIVO

DISCIPLINAS

- Oferecer uma formação básica e inicial, dentro de um
projeto global de formação de catequistas.
- Proporcionar instrumentais, a partir da reﬂexão
catequética atual, para que o catequista seja promotor
de uma catequese querigmática e mistagógica;
- Oferecer disciplinas que contemplam uma formação
integral atendendo os eixos: bíblico-catequético,
metodológico-catequético e litúrgico-catequético.

OTA

- Sagrada Escritura e catequese
- Cristologia
- Metodologia Catequética
- Psicologia do desenvolvimento

- Ser Catequista
- Catequese Evangelizadora
- Santíssima Trindade
- Liturgia e catequese
- Eclesiologia

DO

ESCOLA ARQUIDIOCESANA DE AGENTES DA PASTORAL FAMILIAR - 5 MÓDULOS
OBJETIVO

DISCIPLINAS

- Proporcionar a formação de agentes da Pastoral
Familiar para atuarem em suas paróquias.
- Promover a implantação da Pastoral Familiar Paroquial;
- Incentivar o aprofundamento e a formação permanente
dos agentes da Pastoral Familiar.

- Exortação apostólica Amoris Laetitia
- Diretório da Pastoral Familiar
- Teologia da Vida: paternidade e maternidade responsáveis
- Direito Canônico do matrimônio e da família (Serviço Canônico Pastoral)
- Pastoral Familiar
- Movimento familiares e de casais (Ações Pastorais para as famílias
e o novos casais)

ESCOLA ARQUIDIOCESANA DE MÍSTICA E ORAÇÃO CRISTÃ - 4 MÓDULOS
OBJETIVO

- Oferecer suporte espiritual com momentos de
oração, reﬂexão e convivência;
- Fornecer capacitação às pessoas que
desejam aprofundar a experiência na vida
espiritual.

DISCIPLINAS

-

Introdução à Espiritualidade
Leitura Orante da Palavra
Escolas de Espiritualidade
Mística e Oração Cristã

ESCOLA ARQUIDIOCESANA DE FORMAÇÃO MISSIONÁRIA - 6 MÓDULOS
OBJETIVO

- Despertar em nossas lideranças a compreensão que a
missão da Igreja é Evangelizar e a sua
natureza é missionária. Recordando que, em virtude
do batismo, todos são chamados a serem
discípulos missionários de Jesus Cristo e que a
missão não é e nem pode ser ornamento em nós.
Ela é parte constitutiva do ser eclesial, a partir do
batismo e não pode ser arrancada da vida do
batizado e nem da vivência pastoral da Comunidade
Eclesial, fortalecendo uma pastoral marcada
por um forte ardor apostólico e um maior compromisso
missionário em diálogo com todos e a serviço de todas
as pessoas.

DISCIPLINAS

- Fundamentos Bíblicos da Missão e História missionária da Igreja
- Mística e Espiritualidade Missionária
- Teologia da missão nos Documentos da Igreja
- Maria, mãe missionária no ministério de Cristo e da Igreja
- Papa Francisco, testemunho missionário para o nosso tempo
- A Missionariedade da Paróquia e o Programa Missionário Nacional

ACONSELHAMENTO PASTORAL E ESCUTA ATIVA - 5 MÓDULOS
OBJETIVO

DISCIPLINAS
- A Relação de Ajuda (Princípios antropológicos, psicológicos e teológicos)
- Gestão de Pessoas ( A arte de liderar, planejar e acompanhar)
- Saúde mental e espiritual (Suicídio, luto, depressão, mutilação, crise de fé,
identidade sexual...)
- Desenvolvimento de habilidades - Resiliência, gerenciar conﬂitos, reconciliação...)
- O Cuidado Pastoral (Modelos e técnicas de aconselhamento)
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ESCOLA ARQUIDIOCESANA DO SERVIÇO CANÔNICO PASTORAL - 5 MÓDULOS
OBJETIVO

- Proporcionar aos agentes do Serviço Canônico
Pastoral conteúdos e técnicas necessárias
para capacitar e oferecer um i nerário
evangelizador aos ﬁéis que buscam o juízo do
Tribunal Eclesiás co acerca da nulidade, ou não,
de seu matrimônio.

DISCIPLINAS

- Temas especíﬁcos das Exortações Apostólicas Evangelii Gaudium e
Amoris Laetitia no contexto do Sínodo da Família
- O Sacramento do Matrimônio no CIC
- Motu Proprio Mitis Ludex Dominus Iesus - a proposta arquidiocesana
- A inspiração catecumenal - caminho para a evangelização
- Escuta ativa

ESCOLA ARQUIDIOCESANA DE COMUNICAÇÃO RELIGIOSA - 6 MÓDULOS
OBJETIVO

DISCIPLINAS

Oferecer espaço de reﬂexão e partilhas sobre
comunicação, sua natureza, suas práticas na
Igreja e sociedade, além dos desaﬁos
provocados pela cultura das novas tecnologias à
luz dos documentos da Igreja, dos estudos e
pesquisas na comunicação.

INSCRIÇÃO
PELA INTERNET
- Acesse www.arquidiocesedecuritiba.org.br
Os candidatos serão inscritos até o preenchimento das vagas disponíveis.

INVESTIMENTO
Taxa de inscrição: R$ 20,00
Mensalidade:
R$ 25,00
(O total de mensalidades está vinculado ao número de módulos da escola escolhida Ex.: Escola Bíblica = 9 X R$ 25,00 ou Escola Mística = 4 X R$ 25,00)
ATENÇÃO: Caso você efetive sua inscrição e ﬁque impossibilitado de participar das aulas,
comunique-nos de imediato, a ﬁm de que não seja gerada dívida.

REALIZAÇÃO DOS CURSOS
As aulas remotas serão transmitidas pela plataforma do Microsoft Teams.
Serão ministradas em tempo real pelo assessor responsável por cada disciplina.
Todo conteúdo produzido pelos assessores, tais como apostila e slides, serão disponibilizados por email.

DATAS
07 e 21 de Março; 11 e 25 de Abril; 16 e 30 de Maio; 13 e 27 de Junho; 11 e 25 de Julho; 15 e 29 de Agosto;
12 e 26 de Setembro; 17 e 24 de Outubro; e 07 e 21 de Novembro.
HORÁRIO: 08h às 11h30

INFORMAÇÕES
Cúria Metropolitana - Comissão da Animação Bíblico-Catequética
Av. Jaime Reis, 369 - Alto São Francisco
Fone: (41) 2105-6318 / WhatsApp (41) 98740-3653 - Email: catequese@mitradecuritiba.org.br

