Centro Católico de Cultura da Diocese de Vila Real – Escola Diocesana de Educação da Fé
Programa de Formação para o Ministério Litúrgico de LEITOR (edição online – Google Classroom /Meet)
- A ARTE DE DIZER A PALAVRA DE DEUS – Marina Rocha
- CRONOGRAMA (5 sessões teórico-práticas + 2 sessões tutoriais) –

DATAS

CONTEÚDOS

Sessão 1
08 / 03 / 2021
(2ª feira,
teóricoprática)
90 minutos

Apresentação.
O Ministério de Leitor: convite / missão / conversão - «O homem é criado para louvar, prestar reverência e servir a Deus
Nosso Senhor e, mediante isto, salvar a sua alma» - Santo Inácio de Loyola (EE, 23) / D. António Augusto Azevedo –
Mensagem para a Quaresma 2021.
Leitura motivacional e modelar (Lc 4, 14-22 – Jesus de Nazaré sobre Is 61).
Título da Formação: «A Arte de Dizer a Palavra de Deus» («Ars Dicendi») - síntese de artifícios da Retórica / da Oratória /
da Gramática.
O leitor e a leitura pública (contexto de enunciação).
Fundamentação teórica global: agulhagem de conceitos e técnicas de leitura subjacentes às 7 sessões.
Apresentação do cronograma.

Sessão 2
10 / 03 / 2021
(4ª feira,
teóricoprática)

Tipologias textuais bíblicas.
Bíblia e lecionários.
Fundamentação teórica específica: os diferentes atos de dizer em público: narrar / proclamar / declamar / interrogar /
exclamar / orar pressupostos no ATO DE LER. Prática leitora de textos litúrgicos: som e palavra (propriedades articulatórias /
gráficos de débito e entoação / palavras “difíceis” / empréstimos / léxico bíblico).
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60 minutos

Sessão 3
11 / 03 / 2021
(5ª feira,
teóricoprática)
60 minutos

Fundamentação teórica específica: os diferentes atos de dizer em público: narrar / proclamar / declamar / interrogar /
exclamar / orar pressupostos no ATO DE LER. Prática leitora de textos litúrgicos: palavra e frase (palavras “difíceis” /
empréstimos / léxico bíblico e propriedades sintáticas).

Sessão 4
15 / 03 / 2021
(2ª feira,
teóricoprática)
60 minutos

Fundamentação teórica específica: os diferentes atos de dizer em público: narrar / proclamar / declamar / interrogar /
exclamar / orar pressupostos no ATO DE LER. Frase e texto. Leitor e assembleia: comunicação e fruição. Prática leitora de
textos litúrgicos.

Sessão 5
17 / 03 / 2021
(4ª feira,
teóricoprática)
60 minutos

Prática leitora: análise contrastiva de textos lidos por leitores. Repescagem de conceitos e técnicas. Conclusões.
«Ad Maiorem Dei Gloriam».

Sessões 6 e 7
19/03/2021
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(6ªa feira,
tutoriais)
120 minutos

Tutoriais - produção oral: análise / acompanhamento individual dos leitores em formação. Prática leitora de textos do Tempo
Comum.
Fórum: esclarecimento de dúvidas.
Encerramento.

Pressupostos:
✓ Os formandos possuem acesso à Internet, computador e email pessoal.
✓ Os formandos possuem um exemplar da Bíblia para manuseamento pessoal durante todo o curso.
✓ Os formandos respeitam as regras de privacidade e os direitos intelectuais dos formadores, pelo que se comprometem a respeitá-los, utilizando os meios digitais
deste curso exclusivamente para esse fim.
✓ Os formandos autorizam o uso (pelos formadores) de gravações pessoais de leituras para as duas tutoriais.
✓ Os formandos assistem a 100% das sessões.
✓ Os formandos têm direito a um Certificado de Participação.
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