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A Conferência nacional dos Bispos do Brasil - CNBB atenta 
à necessidade de instruir, orientar e incen�var com o 
Documento N. 47, adequadamente in�tulado “Educação, 
Igreja e Sociedade”, N. 107, parágrafo 4o, a boa formação 
dos professores de Ensino Religioso: “Exige-se, igualmente, 
uma sólida e adequada formação dos mesmos [professores 
de Ensino Religioso], para a qual a Igreja, nas suas várias 
instâncias, tem o direito e o dever de dar a sua colaboração 
efetiva e permanente.” 
De acordo com a Campanha da Fraternidade 2022, que nos 
convida a refle�r sobre a realidade educa�va do Brasil, 
impulsionados pelo Pacto Educa�vo Global e atentos em 
colaborar na construção de uma via forma�va aos 
professores de Ensino Religioso, a Faculdade de Teologia da 
Pon��cia Universidade Católica de São Paulo, em conjunto 
com o Vicariato para a Educação e Universidade da 
Arquidiocese de São Paulo, oferece o presente Curso de 
Especialização e em consonância com a LDB e a BNCC. 
Des�nado a Professores de Ensino Religioso do Ensino 
Fundamental e Médio das redes pública e privada, este 
curso será ministrado por professores especialistas em sua 
área de atuação e CONSTARÁ DE TRÊS MÓDULOS, 
PERFAZENDO UM TOTAL DE 360 HORAS DE AULA E 30 
HORAS DE MONOGRAFIA, DISTRIBUÍDAS EM TRÊS 
SEMESTRES. Os par�cipantes com o devido aproveitamento 
receberão um cer�ficado emi�do pela PUC-SP, com a 
chancela do MEC.

 Online

Introdução à teologia
Introdução à Pedagogia da Fé
História da Igreja
Cristologia
Escatologia
Igreja e os sacramentos
Antropologia Teológica
Fé e razão
Moral Fundamental
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Professores e professoras de Ensino Religioso do Ensino 
Fundamental e Médio das redes pública e privada; gestores, 
diretores e demais profissionais da educação; público em 
geral interessado no tema.

Início: março de 2022
Duração: 18 meses
Dias da semana: às 2as e 4as feiras, das 19h às 22h

•
•
•

18 parcelas de R$348,00•

• Site: h�ps://vicariatoedusp.org

E-mail: vicariatoeducacaouniversidade@gmail.com
Tel.: (11) 3660-3747

Moral especial: bioé�ca – questões atuais
Moral especial: amor, matrimônio e família
Religião e cultura
Ensino Religioso e literatura
Filosofia e sen�do de vida
A arte da didá�ca no Ensino Religioso
Introdução a Sagrada Escritura: AT e NT
Hermenêu�ca bíblica em ambiente escolar
Doutrina Social da Igreja: elementos para sala de aula e 
Pastoral
Aspectos Legais e Históricos do Ensino Religioso
Fundamentos curriculares do Ensino Religioso
Legislação vigente sobre o Ensino Religioso: CF, LDB, 
BNCC e Acordo Brasil-Santa Sé

Dom Carlos Lema Garcia
Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo e Vigário 
Episcopal para a Educação e a Universidade.

Prof. Dr. Pe. Rodrigo Pires Vilela da Silva 
Sacerdote da Arquidiocese de São Paulo. Doutor em 
História da Ciência e professor na Pon��cia 
Universidade de São Paulo (PUC - SP)
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