
 
 

As Sagradas Escrituras na Vida e na Missão da Igreja 
 

Seja bem-vindo à nossa Escola Pio XII – Teologia Pastoral para Leigos! 

 Nas trilhas do Concílio Vaticano II, cujo Jubileu Áureo de encerramento celebramos a 8 de dezembro passado, a Escola Pio 
XII quer oferecer aos leigos e leigas da Igreja em Oliveira as oportunidade indicadas na Apostolicam Actuositatem: "A plena eficácia 
do apostolado só se pode alcançar com uma formação multiforme e integral. Exigem-na tanto o contínuo progresso espiritual e 
doutrinal do próprio leigo, como as diversas circunstâncias de coisas, pessoas e encargos a que a sua atividade se deve acomodar. 
Esta formação deve-se apoiar sobre os fundamentos afirmados e expostos por este sagrado Concílio noutros lugares (Constituição 
dogmática, Lumen Gentium, cap. II, IV, V: Unitatis Redintegratio, n. 4, 6, 7, 12; Encíclica Mater et Magistra). Além da formação 
comum a todos os cristãos, não poucas formas de apostolado requerem uma formação peculiar e específica, por causa da 
diversidade de pessoas e circunstâncias" (AA 28). 
 Nossa Escola quer oferecer aos Leigos de nossa Diocese a oportunidade de entrar em contato com as 
Sagradas Escrituras, numa dinâmica discipular que permita acolher, na vida, a Verdade de Deus e sua vontade 
(cf. Jo 1,18; Ef 1,9) e anunciá-las ao mundo como missionários do Reino (cf. Mt 28,19). 
 

Nome: 

Paróquia 

Atividade Pastoral: 

End. Pessoal: nº Apt: 

Bairro:                                                                                             Cep: 

Cidade: Estado 

e-mail:                                                                                         Tel: Cel: 

Profissão:                                                                                             Data de Nasc: 

Como tomou conhecimento da Escola? 
 
 

Quem fez o convite? 

O que espera do encontro com a Teologia? 
 
 
 

 
____________________________________________                    __________________________________________ 
                       Assinatura do Cursista                                                                   Assinatura do Pároco 
-----------------------------------------------------------------------cortar aqui -------------------------------------------------------------------- 

1. Iniciaremos nossas atividades, no Centro 
Pastoral de Perdões, dia 13 de janeiro – sexta-
feira - às 17h e encerraremos dia 15 de janeiro  
com o almoço. 

2. Você deverá levar a Bíblia (sugestão de edição: 
Jerusalém, TEB, Peregrino, CNBB) e material de 
estudo: caderno, caneta etc. 

3. Você deverá adquirir o material mínimo 
referente a esse curso. 

4. Haverá livros para aquisição conforme 
interesse pessoal e indicação do Assessor. Se 
quiser poderá levar recursos para tal; 

5. Você deverá levar objetos pessoais para uso 
durante todos os dias; 

6. O investimento será de R$ 60,00 por pessoa 
acertado no início do Curso. 

7. Se necessitar de dieta especial, indicar no verso 
da ficha.  
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