Pela Escola Teológica,
(padre Héctor Figueira)

| Número de inscritos: entre 30 e 60.

Contribuição: €45,00 por 1 semestre ou €80,00 pelos 2 semestres, entregues até 30set2019 (devolvidos
só se o curso não se realizar)
 Entreguei:  comprovativo de transferência bancária pra (PT50) 001800080600323902052 —
Secretariado Diocesano da Educação Cristã (Cursos);  cheque;  numerário
Inscrição no Secretariado Diocesano da Educação Cristã, R. Dr. Fernão de Ornelas, 35, 3º Esq.º, Funchal, de
2ª a 6ª-feira, 10h-13h e 15h-18h, em setembro de 2019. Aulas na «Católica», adro do Colégio, Funchal

Obrigado. Até 11 de outubro, se Deus
quiser!

Missão na Igreja:

Do mesmo modo, no 2.º semestre (entre
14 de fevereiro de 2020 e 5 de junho de 2020),
lecionarão:
Revelação,
Fundamento da Fé,
o Sr. D. NUNO BRÁS,
e
Sacramento do Batismo,
da vocação à missão,
o Sr. P.e VÍTOR SOUSA.

| número de telefone (móvel):

No 1.º semestre (entre 11 de outubro de
2019 e 7 de fevereiro de 2020), lecionarão,
alternadamente:
Introdução ao Cristianismo,
o Sr. D. NUNO BRÁS,
e
Propedêutica Bíblica,
o Sr. P.e TONI SOUSA.

Endereço eletrónico:

Por favor, divulgue a informação que se
segue.
A Escola Teológica da diocese do
Funchal retoma a sua atividade, no ano
pastoral de 2019-2020, com a Iniciação
Bíblica e Teológica.

Morada:

Saudações!

Nome completo:

Ex.mo/a Sr.(a)
Rev.ma/o Irmã(o)/ Sr. P.e
Ex.mo e Rev.mo Sr. Bispo (pra conhecimento),

As aulas decorrerão à sexta-feira, das 19
horas e 30 minutos às 21 horas, na Escola
Teológica,
pela
entrada
«Universidade
Católica, Portuguesa», no adro do Colégio, no
Funchal.
Pode informar-se, desde já, por correio
eletrónico (escolateologicafx@sapo.pt) ou
telefone (966498825).
Mantemos o valor de 2013 da contribuição
prò curso e seus materiais: €45,00 por cada
semestre, entregues antes de este começar;
ou €80,00 pelos dois semestres, entregues até
30 de setembro de 2019.
Haverá curso pra um número mínimo de 30
inscritos e um máximo de 60.
Ficará inscrito mediante:
a) a entrega da ficha de inscrição anexa
preenchida e da dita contribuição (ou
comprovativo de transferência bancária), no
Secretariado Diocesano Educação Cristã (rua
Dr. Fernão de Ornelas, 35, 3º esquerdo), de
segunda a sexta-feira, das 10 às 13 e das 15 às
18 horas; ou
b) o envio, prò endereço eletrónico
escolateologicafx@sapo.pt, da ficha de
inscrição anexa preenchida e do comprovativo
de
transferência
bancária
da
dita
contribuição.


Ficha de Inscrição na Iniciação Bíblica e Teológica |+ informação: escolateologicafx@sapo.pt, Ŧ 966498825

Funchal, 29 de agosto de 2019

Escola Teológica
Diocese do Funchal

Iniciação
Bíblica e
Teológica
«A busca de Deus é natural
na pessoa humana. Toda a sua
aspiração pela verdade e pela
felicidade é, no fundo, uma busca
daquilo
que
a
sustenta
absolutamente, que a satisfaz
absolutamente, que a torna
absolutamente útil. Uma pessoa
está totalmente consigo própria
quando encontrou Deus. “Quem
procura a verdade procura Deus,
seja isso evidente ou não pra ela”
(santa Edith Stein)» (Youcat, 3).

