CURSO DE VERÃO - I

A mulher
na Bíblia
e na Igreja
02 A 06 DE AGOSTO DE 2021

O curso de verão “A mulher na
Bíblia e na Igreja” decorrerá de
02 a 06 de Agosto de 2021, tendo
como base textos bíblicos e figuras
emblemáticas da História da Igreja.
Débora, Judite, Ester, Madalena, Maria e Febe serão algumas das personagens bíblicas
estudadas na primeira sessão; Escolástica e Clara de Assis, Catarina de Sena, Juliana
de Norwich, Teresa de Ávila, Madre Teresa de Calcutá e Chiara Lubich serão algumas
das mulheres e místicas em destaque no segundo dia; o Magistério recente da Igreja
sobre o “génio feminino” (João Paulo II e Francisco) será objecto das terceira e quarta
sessões; a última sessão apresentará o status questionis da polémica questão da
ordenação das mulheres no protestantismo e na eventual restituição do diaconado
feminino na Igreja Católica.
O curso será em horário pós-laboral; das 20h-21h15; 21h30-22h45. A primeira sessão será
presencial nas instalações do Instituto Católico de Viana do Castelo, Rua da Bandeira,
n.º 125, e as quatro sessões seguintes serão presenciais e/ou através plataforma zoom
através de link reservado. Com motivo da primeira sessão presencial, o número de
inscrições é limitado a 20 pessoas e decorrem até 30 de Julho através de geral@icvc.
pt ou 258 823 263. O formador será o biblista P. Pablo Lima.
Sugestão bibliográfica
Bíblia Sagrada (Difusora Bíblica, de Jerusalém ou TEB);
Carta Apostólica Mulieris Dignitatem, João Paulo II;
Paulo e as mulheres, Murphy O’Connor, Ed. Paulinas;
Mulheres-diáconos: passado, presente e futuro, AA.VV., Ed. Paulinas;
O futuro é também feminino?, AA.VV., Ed. Paulinas.
Donativo Incrição
Donativo de inscrição é de 50€ a transferir
para PT50 0018 2141 0309 4014 0206 0 ou a entregar
na Livraria do Instituto até 30 de Julho.

Instituto Católico de Viana do Castelo (ICVC)
Escola Superior de teologia e Ciências Humanas (ESTCH)
Rua da Bandeira, N121-131, 400-560 Viana do Castelo, Portugal
www.icvc.pt
www.facebook.com/InstitutoCatolicoVC/
geral@icvc.pt
258 823 263

Ler com smartphone. Apenas
tem de preencher os seus dados.

© Direitos reservados na fotografia

CURSO DE VERÃO - II

Organização
e Preservação
do Património
documental
30 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2021

O curso de verão “Organização
e Preservação do Património
documental” decorrerá de 30 de
Agosto a 3 de Setembro de 2021,
com formação teórica e prática.
Os formadores serão: no âmbito do tratamento e organização dos acervos documentais,
o P. Eduardo Parente, formado em História; no âmbito do restauro e conservação
de livros e documentos antigos, o P. Manuel Passos, com formação em restauro e
conservação de papel e documentos gráficos (restauro, encadernação, costura e
acondicionamento).
O curso será em horário pós-laboral; das 20h-21h15; 21h30-22h45. As sessões serão
presenciais nas instalações do Instituto Católico de Viana do Castelo, Rua da Bandeira,
n.º 125. A inscrição é gratuita, mas o número é limitado a 25 pessoas. É possível
inscrever-se até 30 de Julho através de geral@icvc.pt ou 258 823 263.
Informação Complementar
Duas sessões serão teórico-práticas e as restantes três serão práticas, em oficina de
restauro. Os materiais e equipamento são oferecidos pelo Instituto Católico, mas os
inscritos comprometem-se a participar nas cinco sessões por inteiro.
Donativo Incrição
Neste curso, não há taxa de inscrição. O curso é gratuito, mas os participantes
podem fazer um donativo livre (valor sugerido 10€)
para PT50 0018 2141 0309 4014 0206 0

Ler com smartphone. Apenas
tem de preencher os seus dados.

Instituto Católico de Viana do Castelo (ICVC)
Escola Superior de teologia e Ciências Humanas (ESTCH)
Rua da Bandeira, N121-131, 400-560 Viana do Castelo, Portugal
www.icvc.pt
www.facebook.com/InstitutoCatolicoVC/
geral@icvc.pt
258 823 263
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