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CURSO DE EXTENSÃO EM: 

CULTURA JUDAICO-CRISTÃ, HISTORIA E TEOLOGIA 
 
 

O conhecimento da tradição de Israel, segundo os ensinamentos da Igreja, é a 
condição imprescindível para a compreensão das Escrituras, isto é, conhecer o contexto 
no qual Jesus e seus discípulos estavam inseridos possibilita um melhor entendimento 
do Novo Testamento. Este novo enfoque renova fundamentalmente a reflexão teológica 
e por sua vez, permite compreender de forma mais coerente Jesus e a Igreja nos seus 
meios de origem. 

Este curso pretende, pois, ajudar a todos os cristãos desejosos de estudar o 
judaísmo e, em particular, àqueles que se dedicam aos estudos da Bíblia e da Teologia, 
aos responsáveis de ensino cristão e àqueles que querem se preparar para o diálogo 
com o judaísmo. O curso fornecerá, ainda, um conhecimento de base do judaísmo, 
fazendo a ligação deste, com o cristianismo. Todos os estudos serão realizados segundo 
as orientações e os desdobramentos do item nº 4 da Declaração Conciliar Nostra Aetate. 

 

O curso está organizado em dois módulos: 

 
 

Módulo I: (2021) 

 

1- Ciclo das festas bíblicas em Israel e na Igreja  

2- Oração nas liturgias judaica e cristã 

3- Exegese bíblica medieval segundo Rashi 

4- O Shabbat e sua teologia na Bíblia e na Tradição judaica 

5- História de Israel do Primeiro ao Segundo Templo 

6- História da exegese cristã, descoberta de Israel e do Judaísmo 

7- Metodologia do Trabalho Cientifico 

 

Módulo II: (2022) 
 

1- Sábios de Israel e os padres da Igreja: convergências e divergências no ensino 

2- Tradição e história do Judaísmo 

3- História das relações entre Judaísmo e Cristianismo 

4- Leitura e releitura das Escrituras judaico-cristã 

5- Grupos judaicos na origem do cristianismo primitivo: fariseus, saduceus, 

essênios e zelotas 

6- Contexto judaico da literatura neotestamentária 

7- Didática do ensino superior 
 

Carga Horária do Curso 

Cada módulo será realizado em 72 sábados, das 8h00 às 12h25. 

 

  Módulo I – fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro e 
novembro de 2021. 
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  Módulo II – fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro e 
novembro de 2022. 

 
Certificado de conclusão do curso: 

Após o término do curso o aluno receberá um certificado de extensão em Teologia 
do próprio Centro Cristão de Estudos Judaicos. 

 
Condições de seleção, admissão e matrículas: 

O candidato (a) interessado (a) deverá apresentar a documentação exigida para a 
inscrição e comparecer a uma entrevista, em horário fixado em calendário pela 
coordenação do Centro Cristão de Estudos Judaicos (CCDEJ). Se aprovado o (a) 
candidato (a) efetivará sua matrícula. 

 
Documentação exigida: 

 Cópia autenticada do Diploma de curso de Graduação 

 Cópia da Carteira de Identidade (RG) 

 Carta de apresentação do Pároco 

 Ficha de Inscrição preenchida 

 Pagamento da taxa de matrícula 

 

Calendário: 

 
Inscrições: a partir de 01 de dezembro 2020 a 27 de fevereiro de 2021. 
 
Local: Centro Cristão de Estudos Judaicos – Congregação dos Religiosos de Nossa 
Senhora de Sion – Rua: Mauricio Francisco Klabin, 239, Chácara Klabin – SP. 

 

Entrevistas e matrículas com agendamento de horário: 13 e 20 fevereiro de 2021. 
 
Aula inaugural: 25 de fevereiro de 2021. 
Início das aulas: 27 de fevereiro de 2021. 
Número de Vagas: 40 (quarenta) 

 
Observação: 

A instituição se dá o direito de não colocar em funcionamento o curso, caso não 
haja o mínimo de vinte e cinco (25) alunos efetivamente matriculados. 

 
Investimento: 

 
O valor de cada módulo é de R$ 2.040,00 (Dois mil e quarenta reais), que podem 

ser divididos da seguinte forma: R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) no ato da 
matrícula + 10 parcelas de R$ 170,00 (cento e setenta reais). 
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CURSO DE EXTENSÃO EM: 

SAGRADAS ESCRITURAS COMO ALMA DA TEOLOGIA JUDAICO-CRISTÃ 

 
O curso de extensão em Sagradas Escrituras como alma da Teologia Judaico-

Cristã busca oferecer uma profunda compreensão sobre o conhecimento da tradição de 
Israel e da Igreja, através de métodos e ferramentas de análises textuais aplicados na 
interpretação dos textos bíblicos em consônancia com os ensinamentos da Igreja, pois 
com essa compreensão as Escrituras tornam-se menos obscura e estabelece uma 
relação de profundo entendimento do Segundo Testamento com o Primeiro Testamento. 
Este novo enfoque renova fundamentalmente a reflexão teológica e, por sua vez, 
permite compreender de forma mais coerente Jesus e a Igreja nos seus meios de 
origem. 

O curso de extensão em Sagradas Escrituras concentra seus estudos na área da 
Teologia bíblico-judaico. Esse curso se fundamenta na Declaração Conciliar Nostra 
Aetate, bem como de acordo com a orientação da Igreja publicada na Constitição 
Dogmática Dei Verbum do Concílio Vaticano II no nº 24. 

 
 
O curso está organizado em dois módulos: 

 
Módulo I: (2021) 

 

1- Exegese bíblica e metodologias de leituras 

2- Leitura e releitura das Escrituras judaico-cristã 

3- Teologia do Primeiro Testamento  

4- Teologia do Segundo Testamento  

5- Metodologia do Trabalho Científico 
 

 

Módulo II: (2022) 
 

1- História de Israel 

2- Literatura do Primeiro Testamento  

3- Literatura do Segundo Testamento 

4- Literatura intertestamentária e apocaliptíca 

5- História da exegese Cristã, descoberta de Israel e do Judaísmo 

6- Didática do Ensino Superior 

 

Carga Horária do Curso 
 

Cada módulo será realizado em 72 quartas-feiras, das 18h50 às 22h20. 

 

  Módulo I – fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto, setembro, 
outubro e novembro de 2021. 

  Módulo II – fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto, setembro, 
outubro e novembro de 2022. 
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Certificado de conclusão do curso: 

Após o término do curso o aluno receberá um certificado de extensão em Teologia 
do próprio Centro Cristão de Estudos Judaicos. 

 

Condições de seleção, admissão e matrículas: 

O candidato (a) interessado (a) deverá apresentar a documentação exigida para a 
inscrição e comparecer a uma entrevista, em horário fixado em calendário pela 
coordenação do Centro Cristão de Estudos Judaicos (CCDEJ). Se aprovado o (a) 
candidato (a) efetivará sua matrícula. 

 

 
Documentação exigida: 

 Cópia autenticada do Diploma de curso de Graduação 

 Cópia da Carteira de Identidade (RG) 

 Carta de apresentação do Pároco 

 Ficha de Inscrição preenchida 

 Pagamento da taxa de matrícula 
 
 
Calendário: 

 
Inscrições: a partir de 01 de dezembro 2020 a 27 de fevereiro de 2021. 
 
Local: Centro Cristão de Estudos Judaicos – Congregação dos Religiosos de Nossa 
Senhora de Sion – Rua: Mauricio Francisco Klabin, 239, Chácara Klabin – SP 

 
Entrevistas e matrículas com agendamento de horário: 13 e 20 de fevereiro de 2021. 

 
Aula inaugural: 25 de fevereiro de 2021.  
Início das aulas: 03 de março de 2021.  
Número de Vagas: 30 (trinta) 

 
Observação: 

A instituição se dá o direito de não colocar em funcionamento o Curso, caso 
não haja o mínimo de vinte e dois (22) alunos efetivamente matriculados. 

 
Investimento: 
 

O valor de cada módulo é de R$ 2.040,00 (Dois mil e quarenta reais), que 
podem ser divididos da seguinte forma: R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) 

no ato da matrícula + 10 parcelas de R$ 170,00 (cento e setenta reais). 
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CURSO DE EXTENSÃO EM: 

CIÊNCIAS RELIGIOSAS 
 

O curso de extensão em Ciências Religiosas permite compreender de forma mais 

coerente Jesus e a Igreja nos seus meios vitais. O curso pretende, pois, ajudar a todos 

os cristãos desejosos de estudar o judaísmo e, em particular, àqueles que se dedicam 

aos estudos e a pesquisa em Bíblia e Teologia, e àqueles que querem se preparar para 

o diálogo Judeu-Cristão. O curso fornece conhecimentos de base do judaísmo e faz sua 

ligação com o cristianismo. Os estudos e as pesquisas decorrentes do curso de extensão 

em Ciências Religiosas se fundamentam sobre as orientações e os desdobramentos de 

importantes documentos conciliares tais como: parágrafo nº 4 da Declaração Conciliar 

Nostra Aetate e das duas Constituições Dogmáticas, à saber, Dei Verbum e Lumen 

Gentium. 

 

Módulo I: (2021) 
 

1- Teologia Fundamental: Criação, Revelação e Redenção 

2- A Torá narrativa e legislativa  

3- História de Israel do Primeiro ao Segundo Templo 

4- História da Igreja antiga  

5- Sociologia da Religião 

6- Contexto judaico da literatura neotestamentária  

7- Metodologia do Trabalho Científico 

 

Módulo II: (2022) 
 

1- Teologia do ecumenismo e do Diálogo interreligioso  

2- Leitura e releitura das Escrituras judaico-cristã 

3- Cartas Paulina 

4- Eclesiologia: segundo o Vaticano II  

5- Ensino Social da Igreja 

6- Teologia prática e fundamentos da ética judaico-cristã  

7- Didática do ensino superior 

 
Carga Horária do Curso 

 

Cada módulo será realizado em 72 sábados, das 08h00 às 12h25. 

  Módulo I – fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto, setembro, 
outubro e novembro de 2021. 

  Módulo II – fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto, setembro, 
outubro e novembro de 2022. 
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Certificado de conclusão do curso: 

Após o término do curso o aluno receberá um certificado de extensão em 
Teologia do próprio Centro Cristão de Estudos Judaicos. 

 
Condições de seleção, admissão e matrículas: 

O candidato (a) interessado (a) deverá apresentar a documentação exigida 
para a inscrição e comparecer a uma entrevista, em horário fixado em calendário 
pela coordenação do Centro Cristão de Estudos Judaicos (CCDEJ). Se aprovado o 
(a) candidato (a) efetivará sua matrícula. 

 
Documentação exigida: 

 Cópia autenticada do Diploma de curso de Graduação 

 Cópia da Carteira de Identidade (RG) 

 Carta de apresentação do Pároco 

 Ficha de Inscrição preenchida 

 Pagamento da taxa de matrícula 
 
Calendário: 

 
Inscrições: a partir de 01 de dezembro 2020 a 27 de fevereiro de 2021. 

 

Local: Centro Cristão de Estudos Judaicos – Congregação dos Religiosos de Nossa 
Senhora de Sion – Rua: Mauricio Francisco Klabin, 239, Chácara Klabin - SP 

 
Entrevistas e matrículas com agendamento de horário: 13 e 20 de fevereiro de 2021. 

 
Aula inaugural: 25 de fevereiro de 2021. 
Início das aulas: 27 de fevereiro de 2021.  
Número de Vagas: 30 (trinta) 

 
Observação:  

Ainstituição se dá o direito de não colocar em funcionamento o Curso, caso 
não haja o mínimo de vinte e dois (22) alunos efetivamente matriculados. 

 
Investimento: 

 
O valor de cada módulo é de R$ 2.040,00 (Dois mil e quarenta reais), que podem 

ser divididos da seguinte forma: R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) no ato da 
matrícula 

+ 10 parcelas de R$ 170,00 (cento e setenta reais). 
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CURSO DE EXTENSÃO EM: 

MARIOLOGIA: OS ROSTOS DE MARIA NO CRISTIANISMO 
 

O curso de extensão em Mariologia: os rostos de Maria no cristianismo, apresenta 
como o estudo de mariologia vincula-se ao projeto salvífico de Deus que abraça toda 
humanidade, todo cosmo e que tem em Maria, a mãe do Verbo Encarnado, um lugar 
especial. Retomando os textos da literatura bíblica e da tradição cristã; uma teologia que 
a partir deles provocaram uma autêntica reflexão teológica dos dogmas e do culto 
mariano, de um modo particular na Igreja, e, de modo geral, em todo cristianismo. 

 
Módulo I: (2021) 

 

1- Maria segundo as Sagradas Escrituras  

2- Maria na Patrística 

3- Maria na tradição e na liturgia do ocidente 

4- Maria na tradição e na liturgia do oriente 

5- Metodologia do Trabalho Científico 

 
 
Módulo II: (2022) 

 

1- Maria, segundo as Escrituras e a espiritualidade sioniense  

2- Dogmas Marianos e a visão de outras igrejas 

3- A teologia Mariana no diálogo ecumênico e interreligioso  

4- A devoção Mariana 

5- Didática do ensino superior 

 

Carga Horária do Curso 
 

Cada módulo será realizado em 72 terças-feiras, das 18h50 às 22h20. 

 

  Módulo I – fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto, setembro, 
outubro e novembro de 2021. 

  Módulo II – fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto, setembro, 
outubro e novembro de 2022. 

 
Certificado de conclusão do curso: 
 

Após o término do curso o aluno receberá um certificado de extensão em 
Teologia do próprio Centro Cristão de Estudos Judaicos. 

 
Condições de seleção, admissão e matrículas: 
 

O candidato (a) interessado (a) deverá apresentar a documentação exigida para a 
inscrição e comparecer a uma entrevista, em horário fixado em calendário pela 
coordenação do Centro Cristão de Estudos Judaicos (CCDEJ). Se aprovado o (a) 
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candidato (a) efetivará sua matrícula. 

 
Documentação exigida: 

 Cópia autenticada do Diploma de curso de Graduação 

 Cópia da Carteira de Identidade (RG) 

 Carta de apresentação do Pároco 

 Ficha de Inscrição preenchida 

 Pagamento da taxa de matrícula 
 
Calendário: 

 
Inscrições: a partir de 01 de dezembro 2020 a 27 de fevereiro de 2021. 
 
Local: Centro Cristão de Estudos Judaicos – Congregação dos Religiosos de 
Nossa Senhora de Sion – Rua: Mauricio Francisco Klabin, 239, Chácara Klabin 
- SP 

 
Entrevistas e matrículas com agendamento de horário: 13 e 20 de fevereiro de 2021. 

 
Aula inaugural: 25 de fevereiro de 2021. 
Início das aulas: 04 de março de 2021. 
Número de Vagas: 30 (trinta) 

 
Observação:  

A instituição se dá o direito de não colocar em funcionamento o Curso, caso 
não haja o mínimo de vinte e dois (22) alunos efetivamente matriculados. 

 

Investimento: 

 
O valor de cada módulo é de R$ 2.040,00 (Dois mil e quarenta reais), que podem ser 

divididos da seguinte forma: R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) no ato da matrícula 
+ 10 parcelas de R$ 170,00 (cento e setenta reais). 
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CURSO DE APROFUNDAMENTO:  

CULTURA BÍBLICO-JUDAICA 
 
 

O curso é desenvolvido, de um modo especial, para os (as) alunos (as) que já 

concluíram o curso de extensão em Cultura Judaico-Cristã, História e Teologia, bem 

como qualquer outro curso no CCDEJ e mesmo para aqueles que não fizeram nenhum 

curso no CCDEJ. A proposta é aprofundar a relação, a partir dos estudos, entre a 

tradição judaica e a tradição cristã, com a clara intenção de criar um grupo permanente 

de estudos bíblicos no espírito da Declaração Nostra Aetate (nº4) e com todos os seus 

desdobramentos. 

O curso acontecerá alternadamente (quinzenalmente) aos sábados das 9h00 às 

11h30m e está organizado da seguinte maneira. 

 
 

1 – O LIVRO DO DEUTERONÔMIO – A repetição da Torá para avançar na fé. 

Prof. Pe. Me. Fernando Gross 

 

Ementa: Após cinquenta e seis anos de Nostra Aetate (1965), procuramos favorecer 

uma hermenêutica de leitura autenticamente hebraico-cristã do texto bíblico. Ao se 

estudar o Livro do Deuteronômio, Devarim (Palavras), estudaremos uma série de 

discursos que Moisés dirige aos Hebreus. É o ponto de chegada de entrar na posse da 

Terra Prometida a Abraão, Isaac e Jacó. E também é um ponto de partida, de 

recomeçar, abençoados avançando nos caminhos da história da fé como um Povo junto 

com seu Deus e sua Palavra. 

 

Inscrições: 01 de dezembro 2020 a 27 de fevereiro de 2021. 
 
Local: Centro Cristão de Estudos Judaicos – Congregação dos Religiosos de Nossa 
Senhora de Sion – Rua: Francisco Mauricio Klabin, 239, Chácara Klabin – SP 

 
Aula inaugural: 25 de fevereiro de 2021.  
Início das aulas: 27 de fevereiro de 2021.  
Número de Vagas: 30 (trinta) 

 
Observação:  

A instituição se dá o direito de não colocar em funcionamento o Curso, caso 
não haja o mínimo de vinte (20) alunos efetivamente matriculados. 

 

Investimento: 
 

O valor do curso é de R$ 1.000,00 (Hum mil reais), que podem ser divididos da 
seguinte forma: R$ 100,00 (cem reais) no ato da matrícula + 10 parcelas de R$ 90,00  

(noventa reais). 
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CURSO DE APROFUNDAMENTO: 

HEBRAICO BÍBLICO 
 

O curso acontecerá alternadamente (quinzenalmente) aos sábados das 9h00 às 
11h30m. 

 
2 – HEBRAICO E O MUNDO DOS PROFETAS BÍBLICO 

Prof. Pe. Me. Fernando Gross 

 
Ementa: Possibilitar um estudo continuado e aprofundado do Hebraico Bíblico, através de 

uma apresentação simples e progressiva da estrutura da língua hebraica. Procura-se 

igualmente fornecer noções essenciais para se ler e interpretar os textos sagrados na 

língua em que foram escritos. Introduzir o contato com o mundo dos Profetas a partir de 

um conhecimento do profetismo bíblico nas suas origens e da profecia em diálogo com a 

história. 

 
Calendário: 
 
Inscrições: 01 de dezembro 2020 a 27 de fevereiro de 2021. 
Local: Centro Cristão de Estudos Judaicos – Congregação dos Religiosos de Nossa 
Senhora de Sion – Rua: Francisco Mauricio Klabin, 239, Chácara Klabin - SP 
 
Aula inaugural: 25 de fevereiro de 2021.  
Início das aulas: 27 de fevereiro de 2021.  
Número de Vagas: 30 (trinta) 
 
Observação:  

A instituição se dá o direito de não colocar em funcionamento o Curso, caso não 
haja o mínimo de vinte e cinco (20) alunos efetivamente matriculados. 
 
Investimento: 
 

O valor do curso é de R$ 1.000,00 (hum mil reais), que podem ser divididos da 
seguinte forma: R$ 100,00 (cem reais) no ato da matrícula + 10 parcelas de R$ 90,00  

(noventa reais). 
 
Importante:  

Para quem se matricular nos dois cursos de Aprofundamento, Livro do 
Deuteronômio e Hebraico, a Instituição concederá um desconto. Ficando o 

investimento da seguinte forma: o valor total do curso será de R$ 1.300,00 (hum mil 
e trezentos reais), que podem ser divididos em R$ 100,00 (cem reais) no ato da 

matrícula + 10 parcelas de R$ 120,00 (cento e vinte reais). 
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CURSO DE TEOLOGIA - MÓDULOS 
 

O curso de Teologia Livre visa atingir a todas as pessoas que estão diretamente 

ligadas com o processo de evangelização em suas comunidades e buscam a expansão 

em profundidade do Reino de Deus. Acreditamos que ao estudarmos com amor e 

dedicação a Palavra de Deus somos revigorados e encorajados a vivermos cada vez 

mais e melhor nossa vocação batismal. Como nos orienta a exortação: “a formação dos 

fiéis leigos deverá figurar entre as prioridades da Diocese e ser colocada nos programas 

de ação pastoral, de modo que todos os esforços da comunidade possam convergir para 

esse fim” (Propositio 40, in: Christifideles laici, 57). 

O curso acontecerá, em módulos, aos sábados das 9h00 as 11h30. No primeiro 

semestre serão dois módulos, organizados da seguinte maneira: 

 
 

1 – O LIVRO DO APOCALIPSE: MEDO OU ESPERANÇA? 
 
Ementa: Estudo de forma simples e clara de como a linguagem figurado-simbólica, está 
presente no último livro da Bíblia. Para isso se faz necessário uma reflexão séria sobre a 
Palavra de Deus que atua na Igreja e no mundo. O estilo simbólico, do livro impõe sérias 
dificuldades para o leitor de hoje. Portanto, somos convidados a identificar esta Palavra e 
os sinais dos tempos a fim de bem praticá-la. Deus se revela nos acontecimentos.  

 
 
2 – A HISTÓRIA DAS RELAÇÕES ENTRE JUDAÍSMO E CRISTIANISMO 

 
Ementa: Estudo da importância do diálogo entre judeus e cristãos a partir do 
ensinamento da Igreja Católica sobre o “patrimônio espiritual comum” e de uma Teologia 
da Continuidade 
Identificar que a relação entre Judaísmo e Cristianismo é uma relação intrínseca. 
 
Calendário: 
 
Inscrições: 01 de dezembro 2020 a 27 de fevereiro de 2021. 
Local: Centro Cristão de Estudos Judaicos – Congregação dos Religiosos de Nossa 
Senhora de Sion – Rua: Francisco Mauricio Klabin, 239, Chácara Klabin - SP 

 
Aula inaugural: 25 de fevereiro de 2021.  
Início das aulas: 27 de fevereiro de 2021. 
Número de Vagas: 30 (trinta) 

 
Observação:  

A instituição se dá o direito de não colocar em funcionamento o Curso, caso 
não haja o mínimo de vinte e cinco (20) alunos efetivamente matriculados. 

 
Investimento:  

O valor do curso é de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), que podem ser 
divididos da seguinte forma: R$ 90,00 (noventa reais) no ato da matrícula + 04 

parcelas de R$ 90,00 (noventa reais). 
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CURSO INTRODUÇÃO À BÍBLIA 

 
O principal objetivo do curso é preparar agentes de pastoral; catequistas, ministros, 

pregadores de movimentos e comunidades. Conhecendo e aprofundando os textos 

bíblicos. Tendo em vista que levar a mensagem do Evangelho de forma correta e clara, 

de acordo com o que ensina a Igreja, é o objetivo de cada um em seu exercício pastoral. 

Desde modo se cumpre o mandato de Jesus: “Ide por todo o mundo, pregai o evangelho 

a toda criatura” (Mc 16,15). 

 
CONTEÚDO DO CURSO 

 
1. Introdução ao Primeiro Testamento 

2. Introdução ao Segundo Testamento 

 

Carga Horária do Curso 
 

O curso será realizado semanalmente às terças-feiras, das 19h45 às 21h30. 

Ao final do curso o Centro Cristão de Estudos Judaicos (CCDEJ) emitirá um 

certificado de conclusão de curso para os alunos que obtiverem, no mínimo, 75% de 

presença no curso. 

 
Calendário: 
Inscrições: 01 de dezembro 2020 a 27 de fevereiro de 2021. 
Local: Centro Cristão de Estudos Judaicos – Congregação dos Religiosos de Nossa 
Senhora de Sion – Rua: Francisco Mauricio Klabin, 239, Chácara Klabin - SP 

 
Aula inaugural: 25 de fevereiro de 2021.  
Início das aulas: 02 de março de 2021. 
Número de Vagas: 40 (quarenta) 
 
 
Observação:  

A instituição se dá o direito de não colocar em funcionamento o Curso, caso 
não haja o mínimo de vinte e cinco (20) alunos efetivamente matriculados. 

 
Investimento:  

O valor do curso é de R$ 530,00 (Quinhentos e trinta reais), que podem ser divididos 
da seguinte forma: R$ 50,00 (cinquenta reais) no ato da matrícula + 08 parcelas de 

R$ 60,00 (sessenta reais). 
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CURSO DE TEOLOGIA – MÓDULOS  
 

O curso de Teologia Livre visa atingir a todas as pessoas que estão 

diretamente ligadas com o processo de evangelização em suas comunidades e 

buscam a expansão em profundidade do Reino de Deus, pois acreditamos que 

ao estudarmos com amor e dedicação a Palavra de Deus somos revigorados e 

encorajados a vivermos cada vez mais e melhor nossa vocação batismal. 

Como nos orienta a exortação: “a formação dos fiéis leigos deverá figurar 

entre as prioridades da Diocese e ser colocada nos programas de ação 

pastoral, de modo que todos os esforços da comunidade possam convergir 

para esse fim” (Propositio 40, in: Christifideles laici, 57). 

 

O curso será realizado em módulos, acontecendo semanalmente às 
terças-feiras das 19h45 às 21h30.  

 
  

1  - O LIVRO DO APOCALIPSE: MEDO OU ESPERANÇA? 
 
Ementa: Estudo de forma simples e clara de como a linguagem figurado-simbólica, está 
presente no último livro da Bíblia. Para isso se faz necessário uma reflexão séria sobre a 
Palavra de Deus que atua na Igreja e no mundo. O estilo simbólico, do livro impõe sérias 
dificuldades para o leitor de hoje. Portanto, somos convidados a identificar esta Palavra e 
os sinais dos tempos a fim de bem praticá-la. Deus se revela nos acontecimentos.  

 
 
2 – A HISTÓRIA DAS RELAÇÕES ENTRE JUDAÍSMO E CRISTIANISMO 

 
Ementa: Estudo da importância do diálogo entre judeus e cristãos a partir do 
ensinamento da Igreja Católica sobre o “patrimônio espiritual comum” e de uma Teologia 
da Continuidade 
Identificar que a relação entre Judaísmo e Cristianismo é uma relação intrínseca. 
 
 
Calendário: 
Inscrições: 01 de dezembro 2020 a 15 de fevereiro de 2019. 
Local: Centro Cristão de Estudos Judaicos – Rua: Francisco Mauricio Klabin, 239, S.P. 

 
Aula inaugural: 25 de fevereiro de 2021. 
Início das aulas: 02 de março de 2021.  
Número de Vagas: 40 (quarenta) 

 
Investimento: 

O valor do curso é de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), que podem ser 
divididos da seguinte forma: R$ 90,00 (noventa reais) no ato da matrícula + 04 

parcelas de R$ 90,00 (noventa reais). 
Observação:  

A instituição se dá o direito de não colocar em funcionamento o Curso, caso não 
haja o mínimo de vinte e cinco (20) alunos efetivamente matriculados. 
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TODOS OS CURSOS SERÃO MINISTRADOS PELO  

CENTRO CRISTÃO DE ESTUDOS JUDAICOS (CCDEJ)  

CONGREGAÇÃO DOS RELIGIOSOS DE NOSSA SENHORA DE SION. 

CURSO DE INICIAÇÃO AO HEBRAICO 

 
O curso tem como objetivo dar suporte ao aluno interessado no aprendizado do 

idioma para que possa ser alfabetizado. Ele possibilitará ao estudante adquirir 
conhecimento das estruturas fonéticas, morfológicas e gramaticais da língua Hebraica de 
modo gradativo. 

Em um segundo, momento serão inseridos textos bíblicos para que se possa 
entender termos básicos em hebraicos utilizados nas Escrituras. Isso será feito com o 
auxílio do uso de dicionários e outros recursos pedagógicos. O material básico a ser 
utilizado é o mesmo aplicado, atualmente, em diversas escolas de Israel. 

 
AULAS SEMANAIS: Sábados das 10h às 11h30 

 
Calendário: 
Inscrições: Centro Cristão de Estudos Judaicos – Rua: Francisco Mauricio Klabin, 239. 
Local: Centro Cristão de Estudos Judaicos – Rua: Francisco Mauricio Klabin, 239. 

 

Aula inaugural: 25 de fevereiro de 2021. 

Início das aulas: 27 de fevereiro de 2021. 

Número de Vagas: 20 (vinte) 

 
Investimento:  

O valor do curso é de R$ 900,00 (novecentos e reais), que podem ser divididos da 
seguinte forma: R$ 100,00 (cem reais) no ato da matrícula + 08 parcelas de R$ 100,00 
(oitenta reais). 

 
Observação:  

A instituição se dá o direito de não colocar em funcionamento o Curso, caso não 

haja o mínimo de dez (10) alunos efetivamente matriculados. 
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Calendário 2021 WinCalendar.com 

 

JANEIRO  FEVEREIRO  MARÇO 
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     1 2 
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31       
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Mais Calendários: 2021, Calendários Word, Calendários PDF 
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