Temas (escolher três)
Educar nos dias de hoje
Ide e Anunciai o

Ética e Valores

Evangelho
A Toda a Criatura

Ecologia – Casa Comum
Serviço/ Voluntariado
Organização Paroquial
Religiosidade popular
Bíblia
Documentos da Igreja
Liturgia
Espiritualidade
Comunhão Eclesial/Vida Comunitária
Outro ______________________________________________________________________

2. CURSO BÁSICO DE FORMAÇÃO RELIGIOSA
Local: Seminário Maior de Lamego
Dia que escolheria:

Centro de Estudos

Fé e Cultura

6ª feira – Noite
Sábado – Manhã
Caso fosse possível, gostaria de acompanhar a formação on line?
Sim

Não

Talvez

Obrigada pela sua colaboração

INQUÉRITO

CONVITE

O cristão, discípulo de Jesus Cristo, é convidado a seguir o Mestre. Mas ninguém segue um desconhecido ou confia num estranho. E é na medida em
que conhece que é capaz de amar e de testemunhar, tornando-se missionário, dando “razões da sua esperança” e sendo fermento e luz num tempo em
que Jesus Cristo vai perdendo visibilidade.
“Já sabemos que a cultura de hoje não transmite a fé, mas a liberdade religiosa… É por isso que voltamos às coordenadas de São Paulo, e precisamos
urgentemente de passar de uma fé de mera convenção para uma de entranhada convicção” (D. António Couto, Carta Pastoral, 2016, n.º 10).
“Para isso, é preciso dar um colorido novo a tudo o que já existe. E é preciso
que todos os que se dizem discípulos de Jesus Cristo, e que já frequentam as
nossas paróquias, sejam transformados em verdadeiros Evangelizadores” (D.
António Couto, Carta Pastoral, 2016, n.º 13).

INQUÉRITO
Grupo I - IDENTIFICAÇÃO
Sexo:

Masculino

Idade: 16-25 anos

Feminino
26-40 anos

41-60 anos

61-… anos
Paróquia: __________________________________________________________________
Pertence a algum Grupo /Movimento Paroquial?

Sim

Não

Diga o(s) nome do Grupo(s) / Movimento(s) a que pertence
____________________________________________________________________________
Tem interesse em aprofundar a sua Fé? Sim

PROPOSTA

O objectivo é concretizarmos a existência de uma estrutura que organize e
promova encontros de formação pela diocese (sessões temáticas) e garanta
um curso básico de formação religiosa.
A proposta é dirigida a todos os diocesanos, independentemente da sua escolarização, missão, pertença ou participação eclesial

No caso afirmativo, qual a modalidade que escolheria?
1. Sessões temáticas
2. Curso Básico de Formação Religiosa (2 anos)

GRUPO II - MODELO DE FORMAÇÃO

INQUÉRITO

No sentido de proporcionar os momentos de formação esperada e desejada,
pedimos a colaboração no preenchimento deste questionário.
Também pode preencher online, em www.diocese-lamego.pt.
Agradecíamos que, após o preenchimento, o entregasse ao seu Pároco ou o
fizesse chegar até nós (até ao fim de fevereiro). Obrigado!

1. SESSÕES TEMÁTICAS

Contactos

Dias sugeridos

Seminário Maior de Lamego
Lugar da Rina, 5100-196 Lamego

Não

cefecultlamego@gmail.com
P. Joaquim Dionísio: 965 780 415

Periodicidade: Mensal

Bimensal

Localização: Seminário Maior de Lamego
Paróquia/Arciprestado em que se insere

Sábado:

Manhã

Domingo: Tarde

Tarde

Noite

Outro dia

Qual? ____________________________

