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FATEO – FACULDADE DE TEOLOGIA DA ARQUIDIOCESE DE
BRASÍLIA
PARÓQUIA NOSSA SENHOR DO LAGO
Curso: “FUNDAMENTOS DA BÍBLIA”
Março a Junho/2020

I – Justificativa
O Concílio Vaticano II afirma que a Palavra de Deus escrita e a Sagrada Tradição são fundamentos
perenes da Revelação e nelas encontramos uma única pessoa: Jesus Cristo, nosso Salvador.
Portanto, para conhecer Cristo, precisamos conhecer as Sagradas Escrituras. O ministério da
palavra, isto é, a pregação pastoral, a catequese e toda a instrução cristã, na qual a homilia litúrgica
deve ter lugar principal, encontra alimento e vigor santo na mesma palavra da Escritura (DV, n.24).
Sendo assim, é necessário o conhecimento e aprofundamento na Sagrada Escritura por parte de
todos os cristãos.
II – Público alvo
O curso “Fundamentos da Bíblia” se destina a toda comunidade cristã da Paróquia Nossa Senhora
do Lago, especialmente aos Catequistas, equipe de Liturgia, Pregadores da Palavra, Ministros
Extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística, Grupos de Oração e agentes das Pastorais,
Serviços, Movimentos e Grupos da Paróquia.
III – Objetivo do Curso
Proporcionar condições ao aluno de aumentar seu amor pela Palavra de Deus, despertando interesse
pela Bíblia não só por curiosidade, mas como descoberta de meio de vida.
IV – Ementa
Noções Introdutórias. Conceito de História Bíblica. Estrutura do Livro de Tobias. Palavra de Deus
em Palavras Humanas (Gênero Literário). Apresentação das Obras de Tobias. Problemática da
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Canonicidade. Problemática do Texto Original. Palavra de Deus / Tradição. Conclusão das Partes
do Livro Bíblico. Dogmática. Capítulo I de Tobias. Introdução à História da Salvação. Caminho do
Deserto e Juízes. Monarquia em Israel. Davi, Rei Segundo Deus. História de Israel. Exílio da
Babilônia. Conclusão da Obra de Tobias. Do Exílio a Alexandre Magno. Introdução ao Novo
Testamento.
V – Informações sobre o Curso
Carga Horária: 30h (trinta horas/aula).
Dias de aula: 3ª feiras, das 20h às 21h40.
Início: 03 de março de 2020. Conclusão: 23 de junho de 2020.
Certificado: Os participantes do Curso, com no mínimo 75% de frequência nas aulas, receberão
certificado de participação emitido pela FATEO (Faculdade recredenciada pelo MEC).
Público Mínimo: 30 alunos.
Investimento: 4 parcelas de 50,00 com vencimento dia 10 de cada mês (de março a junho de 2020).
Local: As aulas serão ministradas na Paróquia Nossa Senhora do Lago – SHIN QI 03, lote A, área
especial, Lago Norte.
VI – Compromissos da FATEO
Divulgar o curso no site da FATEO e abrir inscrições.
Inscrever os alunos pelo site.
Destinar professor especialista em Bíblia para ministrar as aulas.
Emitir folha de frequência dos alunos, entregá-la ao professor, que registrará a frequência e o
conteúdo ministrado, e a manterá consigo, entregando-a à FATEO para emissão dos certificados.
Emitir os certificados.
Pagar o professor.
VII – Compromissos da Paróquia Nossa Senhora do Lago
Divulgar o curso na Paróquia.
Providenciar sala de aula, carteiras, projetor, computador, microfone, quadro branco e pincel.
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Receber os pagamentos dos alunos e efetuar o controle.
Repassar à FATEO, até dia 30 de maio, o valor de R$ 60,00 por aluno, para a emissão do
certificado.
Repassar à FATEO, até dia 30 de cada mês (de março a junho), o valor de 120,00 por cada dia de
aula, para pagamento do professor. (Correspondentes a: 50,00 por hora-aula, sendo que a cada dia o
professor ministra duas horas-aula, recebendo o total de 100,00, mais 20,00 de condução,
totalizando o repasse à FATEO de 120,00 por cada dia de aula).
O valor extra arrecadado será dividido entre as instituições FATEO e Paróquia Nossa Senhora do
Lago, para aplicação nas obras religiosas, sociais e educativas das Instituições, que são sem fins
lucrativos.
VIII – Inscrição
A inscrição dos alunos deve ser feita no site da FATEO, no endereço eletrônico: www.fateo.edu.br
iX – Corpo docente
Professor Moisés Alves dos Santos (Mestre em Bíblia).
X – Coordenadora
Prof.ª Leila Maria Orlandi Ribeiro.
Estando de acordo, assinam o presente projeto os representantes legais das Instituições parceiras.
Brasília, __________________________________

Padre Norbey Londoño Buitrago

Pe. Godwin Nnaemeka Uchego

Pároco da Paróquia Nossa Senhora do Lago

Diretor Geral da FATEO

