
 Centro de Estudos Superiores Sagrado Coração de Jesus 
Diocese de São José do Rio Preto/SP 

 
 

Núcleo de Extensão e especialização 
CFTP – Curso de Formação Teológico Pastoral 
 

FICHA DE PRÉ-INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO – TURMA 2018  
CURSO DE FORMAÇÃO TEOLÓGICO PASTORAL 

Nome completo: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: 

CEP: Fones:  Whatapps: 

Email: 

Profissão: Estado Civil: 

Data de nascimento: Escolaridade: 

Paróquia: 

Comunidade: 

Atividade pastoral: 

 

1. Por que você quer fazer o Curso de Teologia? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Você tem disponibilidade para frequentar o Curso de Teologia Pastoral às terças e quartas-feiras                         

das 20h às 21h45min, no período de 3 anos e meio?           

(    ) SIM, TENHO DISPONIBILIDADE 

 

3. Você tem interesse em cursar módulos isolados? 

(    ) SIM, TENHO INTERESSE 

 

4. MÓDULOS ISOLADOS 

(  )  MÓDULO BÍBLICO: Proporcionará uma visão panorâmica da História da Salvação, à luz da exegese moderna. 

Leva o aluno a reconhecer-se membro do povo de Deus peregrino, desde os primórdios da humanidade, passando 

pela experiência da fé de Israel (AT), redimensionada e levada à radicalidade por Jesus, inaugurando assim a fé da 

Igreja (NT) e dos apóstolos de hoje, encarnando-se diversamente em cada época histórica. 

 

(  )  MÓDULO TEOLÓGICO SISTEMÁTICO: Acentua a compreensão da fé a partir da Bíblia e da Tradição da Igreja 
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ao longo dos séculos. Responde a perguntas como: Qual o Deus em quem cremos? Quem é Jesus? Que imagem 

de ser humano corresponde à nossa fé? O que é a salvação que Jesus Cristo nos veio trazer? O que é a Igreja? 

Como se manifesta o definitivo da história? 

 

(  )  MÓDULO PRÁTICO-PASTORAL: procura responder às inquietações pastorais da Igreja. Ocupa-se da vivência e 

transmissão da fé como manifestação do seguimento de Jesus Cristo e das urgências da missão. 

 

( ) MÓDULO FILOSÓFICO: Insere o aluno dentro da tradição reflexiva, crítica e dialógica que favorece o 

desenvolvimento de um pensamento mais consistente. 

4. Quem te indicou o Curso?    

(    ) Padre / Conselho Paroquial      (    ) Aluno/ex-aluno do Curso de Teologia    

(    ) Site Bispado/Facebook           (    ) Outro: ______________________________________ 

 

LEIA COM MUITA ATENÇÃO: 
 
Pré-inscrição: 22/01/2018 a 23/02/2018 
 
Esta ficha deve ser preenchida e encaminhada no e-mail: cftp@bispado.org.br ou entregue no CES (Rua 
Presciliano Pinto, 1840, Boa Vista, São José do Rio Preto). 
 
Período do Processo Seletivo 2018: Fevereiro 2018. 
 
Valor da inscrição: R$ 20,00 (pagamento no ato da inscrição / presencial). 
 
Mais informações: cftp@bispado.org.br 
(17) 3231-1224 - De segunda à sexta-feira das 14h às 17h (Secretaria do Centro de Estudos) 

mailto:cftp@bispado.org.br

