
 

 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

«Estai sempre prontos para dar a razão da vossa esperança» (1Pd 3,15b). 

  

«... continueis a promover nas vossas comunidades uma formação mais completa 

dos fiéis leigos e leigas». (Papa Francisco, Discurso no encontro com os líderes do 

apostolado leigo, Coreia do Sul, 2016).  

 

“A hora atual não deixou de ser a hora da ‘palavra’” (Medellín, “Introdução”); ou 

seja, são muitos os discursos e saberes. Na esfera religiosa, Deus segue como um “produto” 

de grande saída: muito se fala sobre Deus, fé e religião (cristã); mas qual o lugar do cristão-

católico nesta panorâmica? O que fala? Como pensa e organiza seu discurso de fé? Baseado 

em que articula sua ação pastoral? 

 Atentos ao mandato do Papa Francisco, de uma “formação mais completa para os 

leigos e leigas”, e também às necessidades do ser humano no mundo contemporâneo, a 

Faculdade Católica de Feira de Santana, instituição mantida pela Arquidiocese de Feira de 

Santana, apresenta às Dioceses e Paróquias o Curso de Extensão em Teologia, CETeo: 

uma “iniciação” ao estudo e método teológicos, tendo em vista a ação pastoral dos leigos e 

leigas na Igreja e no mundo, para buscar a razão ou o sentido da esperança cristã  (cf. 1Pd 

3,15b). 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Geral:  

Introduzir os cristãos leigos e leigas na teologia, enquanto “ciência da fé”, tendo em vista a 

ação pastoral na Igreja e na sociedade contemporânea.  

 

3.2 Específicos:  

1) Contribuir para um aprofundamento bíblico e teológico das questões da fé. 

2) Favorecer o conhecimento da fé, tendo em vista a atuação dos cristãos leigos e leigas 



 

 

na Igreja e na sociedade.  

3) Colaborar no processo de Formação para o Diaconato Permanecente e “ministérios 

leigos”.  

 

4. METODOLOGIA  

a) Da parceria: o CETeo é uma parceria entre “dioceses” e a Faculdade Católica de Feira 

de Santana. Não obstante seja um projeto de mais de 15 anos de existência, será 

reconstruído e adaptado a cada realidade diocesana.  

b) Da coordenação: O CETeo será gerido por uma coordenação local, com a quantidade de 

membros necessários para sua boa realização, acompanhado, se assim a Diocese achar 

necessário, pela Faculdade.  

c) Da modalidade: modo extensivo - o CETeo poderá ser desenvolvido semanalmente, 

sendo oportunizado por um ou dois encontros, semanalmente, em dia e horário 

convenientes à participação dos estudantes; ou modo intensivo - Nesta modalidade, o 

CETeo será desenvolvido em um final de semana (mensal).  

d) Do tempo e do espaço: independente da modalidade, espaço e tempo serão 

administrados para que o CETeo seja um “experiência eclesial”, na perspectiva da 

espiritualidade e da missão, articulada com o estudo.  

e) Processo avaliativo: a partir das orientações do professor de cada componente, poderá 

ser  desenvolvido: leitura e interpretação de textos teológicos: onde o estudante será 

desafiado a conhecer e estudar os documentos da Igreja e textos teológicos a partir de 

questionários e guia de leituras; e/ou transposição pastoral de conteúdos: onde os 

estudante serão convidados à intervenções pastorais simples, tendo em vista o conteúdo 

estudado.  

 

5. PÚBLICO-ALVO 

Candidatos ao Diaconato Permanente, agentes de pastoral, catequistas, líderes de 

comunidade e interessados em geral.  

  

 



 

 

 

6. COMPONENTES CURRICULARES  

6.1. Eixo introdutório: 

1. Introdução ao estudo da Teologia.  

2. Introdução à leitura da Bíblia.  

7.2. Eixo bíblico:  

1. Pentateuco 

2. Livros Históricos 

3. Livros Sapienciais 

4. Livros Proféticos 

5. Evangelhos e Atos dos Apóstolos  

6. Cartas Paulinas 

7. Cartas Católicas e Apocalipse  

7.3. Eixo histórico: 

1. História da Igreja.  

2. História da Igreja no Brasil e na América Latina.  

7.4. Eixo dogmático:  

1. Antropologia Teológica. 

2. Cristologia.  

3. Eclesiologia.  

4. Mariologia.  

5. Moral.  

6. Sacramentos.  

7. Escatologia.  

7.5. Eixo pastoral  

1. Liturgia.  

2. Doutrina Social da Igreja.  

3. Espiritualidade.  

4. Direito Canônico.  

5. Missiologia. 



 

 

 

6. Catequética. 

7. Planejamento Pastoral.  

 

8. COORDENAÇÃO GERAL 

Marcio L. d’Oliveira. Bacharel em Teologia (pela Faculdade Católica de Feira de Santana 

- FCFS), licenciado em Filosofia (pela Faculdade Batista Brasileira – FBB) e especialista 

em Hermenêutica Bíblia (pela Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP). Ensina 

na FCFS na área de Bíblia, acompanha escolas de iniciação teológica para leigos em 

diversas dioceses da Bahia. Tem experiência de ensino, pesquisa e missão em História de 

Israel, Tradições Históricas da Bíblia, Livros Históricos da Bíblia, Literatura Profética, 

Cartas do Novo Testamento, Apócrifos, Bíblia e Literatura e Animação Bíblica da Pastoral. 

 

9. CORPO DOCENTE 

Educadores do quadro de docentes da Faculdade e “convidados locais” de cada Diocese.  

 

10. DURAÇÃO 

Trezentos e dezoito (318) horas, com duração de dois anos. O Ceteo acontece em 

modalidade presencial, onde são desenvolvidos encontros dialógicos a partir de cada 

componente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO: EMENTÁRIO 

 

I. EIXO INTRODUTÓRIO 

1. Introdução ao Estudo da Teologia  

Ementa: O ‘mundo do estudo’ e o estudo da teologia. A Revelação (na Dei Verbum). 

Escritura e Tradição. O Magistério da Igreja. Teologia, fé e missão.   

 

2. Introdução à Leitura da Bíblia 

EMENTA: Metodologia da leitura da Bíblia. A história do povo de Deus na Bíblia 

(Origens, tribos, monarquia, exílios; dominações persa, helênica e romana). Formação do 

Antigo e Novo Testamento. Leitura Orante da Bíblia. Animação bíblica da pastoral.  

 

II. EIXO BÍBLICO 

3. Pentateuco  

Ementa: Contexto histórico e mensagem de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e 

Deuteronômio.  

 

4. Livros Históricos 

Ementa: Visão de Conjunto dos Livros Históricos da Bíblia. Contexto e mensagem de 

Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis.  

 

5. Livros Sapienciais  

Ementa: Contexto e mensagem de Jó e Eclesiastes; Provérbios, Sabedoria e Eclesiástico; 

Salmos e Cântico dos Cânticos. 

 

6. Livros Proféticos  

Ementa: Visão de conjunto dos Livros Proféticos da Bíblia. Contexto e mensagem de 

Amós e Oséias, Proto-Isaias (Is 1-39) e Miquéias, Sofonias e Jeremias; Dêutero-Isaías (Is 

40-55) e Ezequiel. 



 

 

 

7. Evangelhos e Atos dos Apóstolos  

Ementa: Do lugar da comunidade de cada evangelista. Contexto e mensagem de Marcos, 

Mateus, Lucas-Atos dos Apóstolos e João.   

 

8. Cartas Paulinas  

Ementa: Visão de conjunto das Cartas Paulinas. Contexto e mensagem das Cartas da 

Missão no Mar Egeu (1Ts, Fl e Fm), Cartas Maiores (1 e 2 Cor, Gl e Rm), Cartas 

Deuteropaulinas (Cl, Ef e 2Ts) e Cartas Pastorais (1 e 2 Tm, Tt).  

 

9. Cartas Católicas e Apocalipse  

Ementa: Visão de conjunto das Cartas Católicas da Bíblia. Contexto e mensagem de 

Hebreus; Tiago, 1 Pedro, 1-2-3 João, Judas, 2 Pedro. A “apocalíptica” e o Apocalipse.  

 

III. EIXO HISTÓRICO 

10. História da Igreja 

Ementa: As “divisões” da História da Igreja e seus principais fatos. A Igreja na Idade 

Antiga. A Igreja na Idade Média. A Igreja na Idade Moderna. A Igreja na Idade 

Contemporânea.  

 

11. História da Igreja no Brasil e na América Latina 

Visão panorâmica: da “primeira missa” à CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil). Religiosidade popular. Comunidades Eclesiais de Base. As Conferências Episcopais 

do CELAM (Conferência Episcopal Latino-Americano). A História da Diocese.  

 

IV. EIXO DOGMÁTICO 

12. Antropologia Teológica  

Ementa: A criação. O ser humano imagem e semelhança de Deus. Pecado e liberdade. 

Graça.  Jesus, Homem Novo e o cristão, nova criatura. O ser humano hoje. 

 



 

 

 

13. Cristologia  

Ementa: O mistério de Cristo no mistério da Trindade. Encarnação. Reino de Deus. Morte 

e ressurreição de Jesus. Parusia (Segunda Vinda de Cristo). O Espírito Santo na Bíblia. O 

Espírito na vida Igreja.  

 

14. Eclesiologia  

Ementa: Introdução à eclesiologia. Povo de Deus na Lumen Gentium. Notas da Igreja: una, 

santa, católica e apostólica. Ser Igreja no Brasil e na América Latina. A organização e os 

ministérios na Igreja.  

15. Mariologia 

Ementa: Maria no Novo Testamento. Dogmas marianos. “Mariofania”: aparições de Nossa 

Senhora. Títulos e devoções marianas.  

 

16. Moral 

Ementa: Introdução à moral. Moral familiar. Questões de teologia moral sexual: corpo e 

sexualidade; homossexualidade e “questões de gênero”. Questões de bioética: aborto e 

anticoncepcional, eutanásia e obstinação terapêutica. Os documentos da Igreja que 

trabalham essas questões. 

 

17. Sacramentos 

Ementa: Introdução aos Sacramentos. Sacramentos da iniciação: batismo e confirmação; 

eucaristia. Sacramentos da cura: reconciliação e unção dos enfermos. Sacramentos da 

missão: ordem e matrimônio. 

 

18. Escatologia  

EMENTA: Introdução à escatologia. Juízo particular e juízo final. Os novissimus: céu, 

inferno e purgatório. Morte e ressurreição. Esperança em novos céus e nova terra.  

 

 



 

 

 

V. EIXO PASTORAL  

19. Liturgia 

EMENTA: A natureza da liturgia (na Sacrosanctum Concilium). Ano litúrgico. Preparação 

da Celebração Eucarística, da Celebração da Palavra, da Celebração de Exéquias. 

Celebrações dos Sacramentos e da Semana Santa. Canto e música na liturgia. Espaço 

celebrativo. Equipe de liturgia.  

 

20. Doutrina Social da Igreja 

Ementa: Fé e politica. O desafio da pobreza. Bem comum e participação social. Justiça 

social. As principais “Encíclicas Sociais” da Igreja. A ação da Igreja no meio social: 

congregações, associações, pastorais, movimentos e serviços.  

 

21. Espiritualidade  

Ementa: Mistério, mística, carisma e espiritualidade. Experiência espiritual pessoal e 

comunitária. As diversas escolas de espiritualidade. Oração e espiritualidades hoje.  

 

22. Direito Canônico 

Ementa: Direitos e deveres dos fiéis e clérigos. Dimensão canônico-pastoral dos 

sacramentos.  

 

23. Missiologia 

Os fundamentos da missão (na Ad Gentes e Aparecida). Santas Missões Populares. A 

organização da Missão na Diocese, Paróquia e/ou comunidade. Missão em/com realidades 

específicas: jovens, crianças e idosos; periferia e zona rural. Relação com as outras igrejas e 

religiões (ecumenismo e macroecumenismo). 

 

24. Catequética  

Ementa: A realidade da catequese da Igreja. Iniciação à vida cristã. Catequese de 

inspiração catecumenal: destinatários, método, linguagem, conteúdos e agentes. A catequese  



 

 

 

nos documentos da Igreja.  

 

25. Planejamento Pastoral 

Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil (CNBB). Plano de Pastoral 

Diocesano. Planejamento pastoral na Diocese e na Paróquia. Método Ver-Julgar-Agir-

Avaliar-Celebrar. Preparação de reuniões, encontros, assembleias, círculos bíblicos. 

Liderança e dinâmica de grupo.  

 

 


