
 

Curso de Extensão em Teologia – Machadinho – Aprofundamento Bíblico 

 

Vagas: mínimo 60 – que tenham feito Curso de Extensão em Teologia. Outras situações serão 

avaliadas pela Coordenação do Curso 

Custos: R$ 80,00 por semestre 

Data: cf. cronograma abaixo 

Coordenação geral: Pe. Elisandro Gundani 

Certificado: 40 h/a 

Local das aulas:  

 

1 – Objetivo 

  Oportunizar formação bíblico-teológica e pastoral a partir do Evangelho de Marcos para os 

alunos e alunas que concluíram o Curso de Extensão Teologia e outras pessoas que queiram se 

inserir no grupo. 

 

2 – Justificativa 

  O estudo bíblico-teológico fundamenta o desenvolvimento da fé e a vida comunitária dos 

seguidores de Jesus Cristo. O estudo do Evangelho de Marcos cumpre uma importante função 

sócio-educativa na formação de agentes de pastoral. Os evangelhos aproximam os seguidores de 

Jesus Cristo e como diz Marcelo Barros Souza: 

O Pai de Jesus é o Deus do Reino. Não só é o Pai do Céu, mas o Deus presente e 

atuante na história. Ser filho de Deus é se pôr como herdeiro da causa do Pai, que é o 

Reino. Por isso a relação com Deus para Jesus se revela na luta contra as forças 

satânicas (de morte) e na defesa da vida do homem. O amor a Deus está intimamente 

unido ao amor ao próximo (Mc 12,29s). A própria atitude orante de Jesus se situa no 

meio do compromisso pelo Reino, que é o trabalho para fazer com que de fato Deus 

possa ser Pai neste mundo(1).  

  José Antonio Pagola afirma: 

Com os seus dezesseis capítulos, o evangelho de Marcos é o mais pequeno de todos. 

Talvez por isso ocupou durante muito tempo um discreto segundo plano. Hoje, 

contudo, adquiriu grande interesse, porque é o relato mais antigo sobre Jesus que 

chegou até nós. Marcos indica aos seus leitores o caminho que hão de seguir para 

aprofundar o Mistério que se encerra em Jesus. Animados por essa fé voltaremos à 

Galileia e faremos o percurso que fizeram os seus primeiros discípulos seguindo os 

passos de Jesus. Este percurso pode levar-nos a “ver” melhor o mistério nele 

encerrado. 

 

3 - Critérios e exigências 

a) Disponibilidade para o estudo; 

b) Ter realizado o Curso de Extensão em Teologia (ou estar disposto ao estudo) 

                                                 
(1) Assim viveram nossos irmãos; em Curso de Verão: ano III, p 44. 



c) Abertura à pluralidade ideológica, religiosa, política, social, de gênero… 

 

4 - Metodologia 

a) As aulas serão ministradas na quarta, segundas-feiras à noite (19h-22h); 

b) Haverá tarefas para realizar em casa, após as aulas;  

c) O curso terá duração de 40 horas/aula; 

d) Os participantes que obtiverem 75% de frequência receberão certificado pela Faculdade de 

Teologia e Ciências Humanas (Itepa Faculdades - Passo Fundo). 

 

5 – Professor 

Pe. Elisandro Guidani 

Felipe Carra 

Pe. Rene Zanandrea  

Pe. Ivanir Antonio Rodighero 

 

6- Coordenação geral: Pe. Elisandro Gundani. 

Coordenação local: Almiro Gonçalves de Araújo, Elizabeth Carniel, Eva da Silva, Juracy 

Carpes, Mara Carpes, Mariza Gonsalves, Sirlei Tonon. 

 

7 - Certificação 

Os certificados serão emitidos, no final do curso, pela Faculdade de Teologia e Ciências Humanas 

como Curso de Extensão em Teologia. 

 

8 – Cronograma 

23/4/18 – Introdução ao Evangelho de Marcos 

28/5/18 – Identidade dos Seguidores de Jesus – Mc 1 

25/6/18 – Conflitos – Mc 2,1-3,6 

23/7/18 – Propostas, reações e parábolas – Mc 3,7-4,34 

27/8/18 – Dinâmica da Fé – Mc 4,35-6,6a 

24/9/18 – Envio e a proposta econômica – Mc 6,6b-8,21 

22/10/18 – Avaliação que Jesus realiza de sua missão – Mc 8,22-9,50 

26/11/18 – Poder e entrada em Jerusalém – Mc 10-11. Avaliação e celebração 
 


