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Lisboa, 28 de Novembro de 2018 
 

A MISSA EXPLICADA 
Curso online aberto para todos 

 
O Instituto Diocesano da Formação Cristã do Patriarcado de Lisboa (IDFC-PL), através do seu 
Centro de Formação a Distância (CFD), no âmbito do tema do Programa Pastoral Diocesano: 
“Viver a Liturgia como lugar de Encontro”, vai abrir no próximo dia 3 de Dezembro o curso “A 
Missa Explicada”, Curso Online Aberto para todos. 

Como o nome indica, é um curso aberto a todos para uma melhor compreensão da Missa com 
vista a capacitar todo o crente para uma vivência mais consciente e plena deste momento. 

Este curso é totalmente gratuito, sendo um serviço prestado pelo IDFC-PL, com a coordenação 
do Centro de Formação a Distância em parceria com o Departamento de Liturgia do 
Patriarcado de Lisboa, utilizando para isso a plataforma Moodle.  

Este curso dirige-se sobretudo aos fiéis da diocese de Lisboa e será aí que a divulgação terá 
maior impacto, porém, sendo online, está também aberto a fiéis de língua portuguesa de todo 
o país e até do estrangeiro. 

Através deste curso, os alunos terão acesso a: 1) Vídeos educativos e demonstrativos sobre a 
celebração; 2) Actividades de auto-avaliação para testar conhecimentos; 3) Proposta de 
oração semanal; 4) Desafio semanal para concretizar na vida real; 5) Fórum para partilha e 
esclarecimento de dúvidas aberto durante o tempo de duração do curso. 

O curso terá início no dia 3 de Dezembro e terminará no dia 27 de Janeiro. Durante este 
período e ainda antes, a começar no dia 28 de Dezembro quando iniciarmos a divulgação, 
cada aluno pode inscrever-se de forma autónoma directamente no site do Moodle, sendo 
apenas necessário o nome e email. 

Para além do Departamento de Liturgia do Patriarcado de Lisboa acima referido, que garante 
a conformidade e qualidade dos conteúdos, esta iniciativa conta também com o apoio e 
acompanhamento do Departamento de Comunicação do Patriarcado, do Jornal Voz da 
Verdade e da Fundação Amélia de Mello. Ao nível dos conteúdos, destaca-se o suporte da 
Paulus Editora e da RTP (Arquivo). 

 

Poderão consultar directamente o site do curso em: www.idfc.patriarcado-lisboa.pt/moodle 

 
Agradecemos a vossa colaboração e divulgação. 
 
Contactos 
Paulo Paiva, CFD.Moodle@patriarcado-lisboa.pt , 91 829 80 87 
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