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INTRODUÇÃO: O Mundo da Ortodoxia 

Com o termo "Ortodoxia" faz-se frequentemente muitas associações em nível 
semântico: de uma "fé ou doutrina reta" pode-se falar tanto em termos religiosos, 
políticos e até econômicos, embora muitas vezes possa ocorrer confusão quanto à 
atribuição a uma Igreja em um mundo que é majoritariamente pluralista. 
As Igrejas Ortodoxas Canônicas são as igrejas cristãs que têm suas raízes no    
Mediterrâneo Oriental e no Leste e Sudeste da Europa, embora   hoje se encontre 
presente em todo mundo através de suas comunidades de diáspora.  Sua identidade 
própria se baseia em uma tradição milenar ininterrupta, que está enraizada na vida da 
antiga e indivisa Igreja do primeiro milênio até os dias atuais, ainda assim, sem insistir 
em uma tradição rígida de corte meramente religioso. 
Atenção especial será dada à sua antiga riqueza da fé, dogma, da patrística, da prática 
litúrgica e direito canônico, que compartilhavam entre si de forma aberta, em uma 
comunhão eucarística e vinculante. Em particular, esta família cristã é caracterizada 
por uma identidade perfeitamente incrustada no coração da espiritualidade, que 
encontra sua expressão mais legítima em um rico ritual e tradição litúrgicas, bem como 
na teologia e, necessariamente, em sua mística.  Portanto, é necessário que a Ortodoxia 
esteja bastante relacionada com a viva experiência holística do homem voltada para 
Deus através do louvor e mística do Nome do Deus Uni-Trino e de seus amigos, os 
santos, profetas e apóstolos, e não com um dogmatismo fechado e rígido que evoque 
uma prática religiosa.  
É claro que, como em todas as famílias de uma mesma consciência de fé, na dos 
ortodoxos, que se compõe de 16 igrejas "autocéfalas" e "autônomas", de tempos em 



 

tempos ocorreram – e ainda ocorrem - controvérsias de diferentes naturezas ao longo 
da história, para as quais se buscou, e se tem buscado conjuntamente as soluções 
adequadas a cada uma. Tais situações, próprias de qualquer sociedade humana, 
sobretudo as de índole histórica e cultural, foram resolvidas até o presente de forma 
comum, fraternal e necessariamente sinodal. 

Ao mesmo tempo, o espírito de aproximação e compreensão com outras igrejas cristãs 
tradicionais e comprometidas é evidente. A Igreja Ortodoxa se envolve em diálogo 
ecumênico em todos os níveis, e enfrenta também os muitos desafios interreligiosos 
com uma mente aberta e um espírito generoso graças à profundidade de sua própria 
Tradição. Seu objetivo último é, seja pelo testemunho do Povo de Deus, ou por sua 
cooperação ecumênica e interreligiosa, contribuir para a unidade de todos os cristãos. 

Uma visão geral da vida do cristianismo ortodoxo na Argentina e na América Latina nos 
mostra uma rica presença de comunidades ortodoxas que representam a tradição de 
vários países e nações. Essa realidade viva será um dos principais pontos de apoio e 
fundamentos da atividade teológica de cada aluno, necessariamente inculturado no 
ambiente próprio da Igreja local. Ao mesmo tempo, o trabalho teológico será 
enriquecido pelas diversas possibilidades de um encontro criativo das Igrejas 
Ortodoxas na vida pública do espaço e pela realidade da diáspora argentina e latino-
americana. 

A vida da Igreja Ortodoxa na Argentina e a educação teológica: nossa 
perspectiva 

A Teologia Ortodoxa na Argentina e na América Latina deve tornar conhecido o parcial 
ou totalmente desconhecido mundo da Ortodoxia em nosso contexto para cristãos 
ortodoxos e não ortodoxos. Na Argentina, ter acesso aos fundamentos da fé que 
professamos em um formato acessível com suas diversas adaptações para as 
necessidades próprias dos fiéis e da Igreja como comunhão destes é um desafio que 
nossa Arquidiocese colocou como uma de suas principais e mais altas prioridades. 

A tarefa da teologia não é apenas apresentar o mundo da fé, mas a própria igreja em 
uma espécie de hermenêutica experiencial, a fim de poder acompanhar o processo 
espiritual dos fiéis, atender às necessidades pastorais da Igreja local em suas diversas 
variantes e níveis, e promover o diálogo com outras teologias cristãs, bem como com 
outras ciências.  Esta complementaridade é uma tarefa fundamental da teologia, que 
também permite um novo desenvolvimento e abertura – o que é absolutamente 
necessário hoje – da experiência da fé. A teologia ortodoxa pode ganhar novo impulso 
se for ensinada e aprendida em um contínuo intercâmbio suplementar da metodologia 
e riqueza de outras teologias cristãs. 

Uma nova marca 

A norma é sempre fidelidade à sagrada Tradição milenar da Igreja, que é a garantia 
para que a antes referida hermenêutica experiencial tenha uma correta projeção e 
assimilação na alma dos fiéis, uma vez que o desafio deste programa não é apenas a 
mera transmissão de informações, que hoje pode ser facilmente adquirida através de 
muitos meios, mas que esses conteúdos cheios de vida possam  não só ser 
compreendidos pela capacidade intelectiva dos destinatários – e ali permaneçam – 
podem-, mas que possam imprimir na alma os elementos necessários que impulsionem 
um processo   espiritual, que impulsionem a pessoa a se reconhecer como um "Cristo 



 

potencial" e, desta forma, alcançar realizações tangíveis em sua direção espiritual. 
O diálogo e a contínua interconsulta com os educadores visam criar laços que levem à 
"relação" que necessariamente evocam a realidade da "comunhão" -koinonia-, que, 
nessa nova perspectiva, é necessária neste âmbito, especialmente na liberdade do 
Espírito que prevalece em uma comunidade de fé. 

Nenhuma convivência em nossa região pode ter êxito sem colaboração verdadeira; é 
por isso que essa possibilidade concreta de estudar teologia ortodoxa que propomos a 
partir dessa perspectiva dá a oportunidade às novas gerações de crescer juntos e viver 
uma experiência única baseada no diálogo e convivência: não é o espírito de isolamento 
devido a estereótipos culturais ou religiosos,  mas o espírito de Unidade e comunhão 
de tradições e regiões que animará todos os ortodoxos – e cristãos – da América Latina 
a testemunhar que a mensagem de Jesus Cristo não é uma utopia, mas uma  
possibilidade viável. 

Inculturação 

O principal objetivo do programa é a formação integral do clero, educadores religiosos 
e catequistas em Teologia Ortodoxa.  Além disso, pretende-se que o programa tenha 
continuidade para incluir um amplo perfil da Teologia Ortodoxa no âmbito da pesquisa 
e do ensino, a formação de jovens e o intercâmbio científico com os diferentes centros 
existentes na América do Sul e na Grécia, através do convênio assinado entre nossa 
Arquidiocese e a Universidade de Tessalônica  

A formação teológica dos estudantes ortodoxos   não apenas os familiarizará com a 
história do conhecimento e da teologia oriental em geral, mas também com a história, 
cultura e o caráter desta região em particular onde vive e atua a Igreja local.    Isto tem 
impacto direto na integração plena da vastíssima cultura ortodoxa na sociedade sul-
americana, na compreensão ecumênica e na cooperação entre nossa região e a Grécia. 

Programa Introdutório à Fé Ortodoxa e 
Programa de  Formação de catequistas  (P-I) 
Áreas 

O estudo da teologia deve preparar o sacerdote, o teólogo leigo, o catequista ou os   fiéis   
interessados, através do conteúdo de suas quatro áreas ou disciplinas, para as muitas 
responsabilidades que competem a cada um deles. Para tanto é necessário que o aluno 
adquira conhecimento metodológico e técnico das diferentes disciplinas da teologia.  
As áreas individuais, cada qual com sua respectiva metodologia, são: 

▪ Teologia Bíblica (Introdução, Exegese e Teologia do Antigo e Novo Testamento). 
▪ Teologia Histórica e Patrística (Patrística, História da Igreja e Ecumenismo). 
▪ Teologia Sistemática e Simbólica (Teologia Fundamental, Teologia Dogmática, 

História do Dogma). 

▪ Teologia Prática (Teologia Pastoral, Liturgia, Homilética, Direito Canônico e 
Pedagogia, Missiologia). 

Missão 



 

A missão acadêmica do programa é seguir com o processo de introdução ao 
conhecimento e experiência da teologia ortodoxa e sua interpretação nas áreas 
supracitadas levando em conta tanto a tradição hermenêutica ortodoxa, quanto o 
método linguístico e histórico-crítico moderno. 
Como a fase anterior, concluída com êxito no ano passado, esta segunda proposta 
destina-se a pessoas que desejam iniciar uma formação sólida na vida e na práxis da 
tradição ortodoxa legítima, que têm um alto compromisso com a Igreja e sua 
comunidade de fé, e que aspiram, no futuro, assumir funções de liderança dentro de 
suas próprias comunidades, seja como mestres da Sagrada Tradição Ortodoxa, 
referências leigas ou, em outra etapa e processo de formação, clérigos. 

Fins 

Esta nova proposta para o ano de 2022 – de forma ampliada e aprofundada – visa 
ampliar o processo já iniciado no ano passado por meio de uma contínua e permanente 
dinâmica de formação de catequistas e líderes para nossa Sacra Arquidiocese, que 
assegure a permanência e o crescimento das comunidades locais e estimule a ação 
missionária. Subentende-se que este significado holístico e necessariamente 
comunitário persegue principalmente um ineludível objetivo catequético, enquanto se 
orienta a formar aqueles que irão interagir com crianças e com irmãos e irmãs que 
ainda não conhecem a Fé, mostrando-lhes a possibilidade de acesso à Vida Eterna.  É 
assim que a catequese é, em última análise, outra expressão da missão 
primordialmente soteriológica – salvífica – da Igreja no mundo e, claro, para nós se 
torna a leitmotiv da proposta. 

O processo será contínuo porque espera-se que este segundo ciclo, corrigido e 
melhorado após sua primeira implementação, seja reiterado a cada ano para novos 
candidatos. Também será permanente, pois os candidatos que se formarem deverão 
contar com novas propostas educativas para executar, a fim de que aperfeiçoem sua 
formação ao longo do tempo. 
Como na etapa anterior, é necessário estabelecer um padrão mínimo de 
conhecimentos, habilidades e disposições para ministrar a catequese dentro de nossa 
Igreja. Este currículo busca estabelecer esses padrões mínimos. 

Objetivos específicos 

Os objetivos desta proposta coincidem com os da fase anterior, embora aprofundados 
em virtude da nova grade programática e de conteúdo que varia substancialmente em 
relação à anterior por sua extensão e especificação na exposição dos temas. Desta 
forma, esta proposta busca: 
▪ Fornecer aos estudantes conhecimento básico sobre a teoria e a prática da fé 

ortodoxa. 

▪ Auxiliar os estudantes a manter uma relação direta com sua Arquidiocese e, em 
particular, com sua Igreja Mãe (Fanar). 

▪ Despertar o interesse pelo aprofundamento e continuidade dos estudos de nossa Sacra 
Fé Ortodoxa e incentivar a sua valorização. 

▪ Criar uma plataforma de comunicação entre participantes do programa e 
especialistas ortodoxos nas diferentes áreas da catequese. 

▪ Estimular o compromisso com a obra pastoral, missionária e filantrópica de 



 

nossas paróquias e sua arquidiocese 
▪ Dotar os estudantes de habilidades e ferramentas pedagógicas e didáticas para 

atuar como catequistas ortodoxos e mestres da Tradição Ortodoxa. 
O cumprimento desses objetivos do programa deverá se manifestar em determinadas 
conquistas por parte dos estudantes, como abaixo enunciamos. 

Resultados da aprendizagem  

Ao concluir o plano de estudos, os estudantes: 
 Demonstrarão familiaridade com os fundamentos básicos da teologia ortodoxa 

 Exporão os conteúdos da fé ortodoxa com argumentos claros e evidências das Escrituras 
Sagradas, dos documentos sinodais oficiais, dos Santos Padres e, em geral, de toda a literatura 
de nossa Sacra Tradição. 

 Distinguirão os contextos históricos e culturais dos textos patrísticos e litúrgicos de maior 
relevância. 

 Comunicarão em linguagem acessível, as verdades da fé ortodoxa. 

 Conhecerão alguns textos clássicos, bem como a interpretação atribuída a eles pelos estudiosos 
de nossa tradição.  

 Valorizarão e saberão expor a importância da Tradição Ortodoxa para a igreja contemporânea e 
seu ministério no mundo. 

 Farão uso de maneira pertinente de alguns recursos teológicos ortodoxos disponíveis on-line e 
em bibliotecas. 

 Serão capazes de dialogar com diferentes denominações cristãs. 

 Identificarão as áreas onde precisem melhorar sua própria formação. 

 Contribuirão ativamente em programas educacionais de nossa arquidiocese. 

Modalidade de Estudo 

O programa será desenvolvido através de aulas virtuais (via Google Meet), 
quinzenalmente. A cada semana será entregue o material de estudo obrigatório e o 
material de apoio suplementar, com guia de leitura ou alguma atividade a ser 
executada. Os estudantes deverão trabalhar nesses textos para chegar a uma 
compreensão dos temas propostos. Posteriormente, em cada aula, as dúvidas e 
conclusões serão revisadas com o professor responsável pelo tema. Cada bloco ou 
unidade temática terá uma avaliação final. 
Os estudantes contarão, ao final do programa, com uma biblioteca virtual para 
consultar em estudos posteriores e na prática pastoral e catequética.  

Tanto os materiais, quanto as atividades e aulas, serão gradualmente disponibilizados 
em nossa plataforma de ensino a distância - através do nosso site e do nosso canal no 
YouTube - para que cada exposição esteja disponível para futuras consultas. 

Duração.  Horários.  Promoção 

O plano é projetado para um ano letivo, entre março de 2022 e dezembro de 2022. O 
programa é dividido em dois semestres: o primeiro será de março a julho, inclusive; e 
o segundo, de setembro a dezembro de 2022. As aulas serão quinzenais e sempre aos 



 

sábados, às 17h.m. 

A aprovação do curso implica a aprovação parcial (70%) de cada uma das unidades 
temáticas, mais a aprovação de um Trabalho Final e um mínimo de 80% de frequência 
nas aulas. 

A aprovação de TODOS os cursos do programa e, principalmente, do trabalho final é 
condição imprescindível para poder acessar a nomeação como catequistas da Sacra 
Arquidiocese de Buenos Aires e América do Sul, juntamente com a bênção do pai 
espiritual e do Arcebispo Metropolitano. 
A avaliação do trabalho final do programa será realizada diretamente por S.E.R Dom 
Iosif, Arcebispo Metropolitano de Buenos Aires e América do Sul, e equipe de educação 
arquidiocesana 

Currículo do programa 

A seguir, apresenta-se o currículo do programa, as áreas, bem como os conteúdos a 
serem incluídos nos mesmos e seus respectivos docentes. Note-se que esta descrição 
não implica sequência didática que será informada com respectivas datas na próxima 
seção. 

 

 Área Responsável 
1 História Rev. Hieromonge Prof. Dr. Pavlos Tamanini 
2 Exegese bíblica / Sagrada 

Escritura 
Rev. Prof. Lic. Protopresbítero Gabriel Díaz 

3 Dogma S.E.R. Prof. Dr. Dr. Mons. Iosif, Arcebispo Metropolitano de 
Buenos Aires e América do Sul 

4 Liturgia Rev. Protopresbítero Demétrio Mygdalis 
5 Espiritualidade Rev. Protopresbítero Juan Argyris 
6 Patrologia Rev. Lic. Ecônomo Pe. Ignatios Cavieres 
7 Filosofia Rev. Prof. Dr. Pe. Enrique Cairus 
8 Direito canônico S.E.R. Prof. Dr. Dr. Mons. Iosif, Arcebispo Metropolitano de 

Buenos Aires e América do Sul 
9 Pastoral e Mediação Rev. Dr. Pe Fabian Modernell 
10 Homilética Rev. Prof. Lic. Protopresbítero Gabriel Díaz 

 
Curso Lições 

1. História da Igreja 
Ortodoxa 

 
3 

 1.1. Cristianismo Primitivo  

 1.2. Os Sínodos (Concílios) Ecumênicos  

 1.3. A Turcocracia  

2. Exegese / Sagrada 
Escritura 

 
3 

 2.1. Os Profetas  

 2.2. Os Evangelhos sinópticos  

 2.3. Os escritos joaninos  



 

3. Dogma  3 
 3.1. Teologia trinitária  

 3.2. Cristologia  

 3.3. Antropologia teológica  

4. Liturgia  3 
 4.1. As anáforas (São João Crisóstomo, São Basílio 

e São Gregório) 
 

 4.2. Os sacramentos ou mistérios  

 4.3. Os sacramentais.  

 
Curso Lições 

5. Espiritualidade  3 
 5.1. O pecado ancestral  

 5.2. As paixões  

 5.3. A cura das paixões  

6. Patrologia  1 
 6.1. Introdução à patrologia  

7. Filosofia  1 
 7.1. Introdução à filosofia  

8. Direito canônico  1 
 8.1. Introdução ao Direito canônico  

9. Pastoral e mediação  1 
 9.1. Introdução à pastoral e prática  

10. Homilética  1 
 10.1. Introdução à homilética  

Total  20 

 Programa Geral: Aulas.  Horários.  Datas 

Nesta seção descreve-se a grade do programa geral para o ano inteiro com as respectivas 
datas. 

 

Semana Mês Sábado Área Tema 

1 MARÇO 12 
1. História da 
Igreja Ortodoxa 

1.1. Cristianismo Primitivo 

2  19   

3  26 
1. História da 
Igreja Ortodoxa 

1.2. Os Sínodos (Concílios) Ecumênicos 

4 ABRIL 2 3. Dogma 3.1. Teologia trinitária 



 

5  9   

6  16 3. Dogma 3.2. Cristologia 

7  23   

 
8 

  
30 

2. Exegese / 
Sagrada Escritura 

 
2.1. Os Profetas 

 
Semana Mês Sábado Área Tema 

9 MAIO 7   

10  14 5. Espiritualidade 5.1. O pecado ancestral 

11  21   

 
12 

  
28 

2. Exegese / 
Sagrada Escritura 

 
2.2. Os Evangelhos sinópticos 

13 JUNHO 4   

14  11 5. Espiritualidade 5.2. As Paixões 

15  18   

16  25 5. Espiritualidade 5.3. A Cura das Paixões 

17 JULHO 2   

18 
 

9 
4. Liturgia 4.1. As Anáforas (São João Crisóstomo, 

São Basílio e São Gregório) 

19  16   

20  23 6. Patrologia 6.1. Introdução à patrologia 

21  30   

22 AGOSTO 7 
1. História da 
Igreja Ortodoxa 

1.3. La Turcocracia 

23  14   

24  21  RECESO 

25  28   

26 SETEMBRO 3 4. Liturgia 4.2. Os Mistérios 

27  10   

28  17 4. Liturgia 4.3. Os sacramentais 

29  24   

30 OUTUBRO 1 
8. Direito 
Canônico 

8.1. Introdução ao Direito Canônico 

31  8   



 

32  15 7. Filosofia 7.1. Introdução à filosofia 

 
33 

  
22 

2. Exegese / 
Sagrada Escritura 

 
2.3. Os Escritos joaninos 

34  29   

 
Semana Mes Sábado Área Tema 

35 NOVEMBRO 5 3. Dogma 3.3. Antropologia teológica 

36  12   

37  19 10. Homilética 10.1. Introdução à homilética 

38 
 

26 
9. Pastoral e 
prática 

9.1. Introdução à Pastoral e Prática 

39 DEZEMBRO 3   

40  10  Exposições dos Trabalhos Finais 

  17  Exposições dos Trabalhos Finais 

 
Área Responsable Código 

Patrologia Rev. Ecônomo Lic. Ignatios Cavieres 6 
História Rev. Prof. Dr. Hieromonge Pavlos Tamanini 1 
Exegese bíblica / Sagrada 
Escritura Rev. Prof. Lic. Protopresbítero Gabriel Díaz 2, 10 

Dogma S.E.R. Prof. Dr. Dr. Mons. Iosif, Arcebispo Metropolitano de Buenos 
Aires e América do Sul 3, 8 

Liturgia Rev. Protopresbítero Demétrio Mygdalis 4 
Espiritualidade Rev. Protopresbítero Juan Argyris 5 
Filosofia Rev. Prof. Dr. Pe. Enrique Cairus 7 
Pastoral e Prática Rev. Dr. Pe. Fabian Modernell 9 
 

Trabalho Final 

Um breve trabalho acadêmico de pesquisa sobre algum aspecto da Ortodoxia abordado 
no programa anual, previamente acordado entre o estudante, seu diretor e o arcebispo, 
será entregue por escrito, apresentado perante o conselho de avaliação e, 
particularmente, ao Arcebispo Metropolitano. Será realizado com metodologia e em 
formato acadêmicos de acordo com as regras (APA) e o estilo acadêmico universal. 

Programa de formação e treinamento clerical (P-II) 
Candidatos ao clero de nossa Sacra Arquidiocese que, por alguma razão, não possam ir 
à Grécia para realizar sua formação acadêmica em alguma das faculdades de teologia 
realizam um programa especial que está associado ao apresentado e descrito acima, 
incluindo toda a sua ideologia geral. 
Com objetivos específicos e complementares ao "Programa Introdutório à Fé Ortodoxa 
e Formação de Catequistas" o segundo programa elaborado por nossa comissão e 



 

voltado para candidatos ao sacerdócio, agrega outra grade de aulas com temas e 
tópicos específicos para formação e treinamento clerical, necessários para os futuros 
clérigos de nossa arquidiocese. 

Sequência combinada de programas I (formação e catequistas) e II 
(treinamento clerical) 

Critérios: 
1. programa introdutório básico (Programa I) é tomado como guia e currículo comum para todos os 

estudantes. Assim, as aulas exclusivas para aspirantes ao sacerdócio funcionarão como uma 
extensão e aprofundamento do primeiro. É por isso que as aulas para o clero aparecem, em geral, 
deslocadas para a adiante no tempo, para lhes dar a oportunidade de cursar antes as aulas gerais 
com os demais estudantes e possam aprofundar mais tarde. 

2. Trata-se de respeitar o que está indicado no programa: uma primeira etapa com ênfase na história 
e exegese; e uma segunda mais ligada à prática sacramental e pastoral. 

3. Trata-se de respeitar a sequência de conteúdos prévios requeridos. Por exemplo, Teologia 
trinitária e Cristologia foram colocados no início para dispor-se de elementos de compreensão à 
análise das heresias presentes na História (Arianismo, Nestorianismo etc.). 

4. Programa prevê penas uma aula semanal, mas nem sempre é possível. Suporia 40 semanas e não 
haveria recesso. 

5. Quando foi necessário colocar duas aulas na mesma semana, escolheu-se as que não pareciam 
apresentar problemas devido à sua proximidade. 

6. Previu-se espaços para recessos e exposições dos trabalhos. 

7. Indicou-se os docentes responsáveis valendo-se do uso de cores conforme abaixo. 
 

P.I Área Responsável P. 
II Área Responsável 

6 Patrologia Rev. Ecônomo Pe. 
Ignatios Cavieres 4 Filosofia Rev. Ecônomo Pe. Ignatios 

Cavieres 
1 História Rev. Hieromonge Pavlos 

Tamanini 
1 História Rev. Hieromonge Pavlos 

Tamanini 

5 Espiritualidade Rev. Protopresbítero Juan 
Argyris 7 Espiritualidade Rev. Protopresbítero Juan 

Argyris 

4 Liturgia Rev. Protopresbítero 
Demétrio Mygdalis 6 Liturgia Rev. Protopresbítero 

Demétrio Mygdalis 
2 Exegese bíblica 

/ Sagrada 
Escritura 

Rev. Protopresbítero 
Gabriel Díaz 

 
2 

Exegese Rev. Protopresbítero 
Gabriel Díaz 

10 Homilética Rev. Protopresbítero 
Gabriel Díaz 8 Missão 

(Missiologia) 

Rev. Protopresbítero 
Gabriel Díaz 

7 Filosofia Rev. Pe. Enrique Cairus 9 Homilética Rev. Protopresbítero 
Gabriel Díaz 

3 Dogma S.E.R Prof. Dr. Dr. Mons. 
Iosif, Arcebispo 
Metropolitano de 
Buenos Aires e América 
do Sul 

3 Direito 
Canônico 

S.E.R. Prof. Dr. Dr. Mons. 
Iosif, Arcebispo 
Metropolitano de Buenos 
Aires e América do Sul 

8 Direito 
Canônico 

S.E.R. Prof. Dr. Dr. Mons. 
Iosif, Arcebispo 

Metropolitano de 
Buenos Aires e América 

do Sul 

5 Antropologia 
teológica 

S.E.R. Prof. Dr. Dr. Mons. 
Iosif, Arcebispo 
Metropolitano de Buenos 
Aires e América do Sul 



 

9 Pastoral e 
Prática Rev. Pe. Fabian Modernell  

Programa combinado 

Se- 
mana Mês Sáb

ado Área Aula Qui
nta
-
feir
a 

Área Aula 

1 MARÇO 12 1. História da 
Igreja Ortodoxa 

1.1. 
Cristianismo 
Primitivo. 

17   

2  19   24   

3  26 1. História da 
Igreja Ortodoxa 

1.2. Os Sínodos 
(Concílios) 
Ecumênicos 

31 1. História da 
Igreja Ortodoxa 

1.1. Os Sínodos 
(Concílios) 
Ecumênicos 

4 ABRIL 2 3. Dogma 3.1. Teologia 
trinitária 

7 1. História da 
Igreja Ortodoxa 

1.2. Arianismo 

5  9   14   

6  16 3. Dogma 3.2. Cristologia 21 1. História da 
Igreja Ortodoxa 

1.3. Nestorianismo 

7  23   28   

8  30 2. Exegese / 
Sagrada 
Escritura 

2.1. Os Profetas 5 1. História da 
Igreja Ortodoxa 

1.4. Monofisismo/ 
Monotelismo 

 
Se- 

mana Mes Sáb
ado Área Aula Qui

nta
-
feir
a 

Área Aula 

9 MAIO 7   12   

10  14 5.Espiritualidad
e 

5.1. O Pecado 
Ancestral 19 7. 

Espiritualidade 
7.1. O Pecado 
Ancestral 

11  21   26   

12  28 2. Exegese / 
Sagrada 
Escritura 

2.2. Os 
Evangelhos 
Sinópticos 

2 2. Exegese/ 
Sagrada 
Escritura 

2.1. Mateus 

13 JUNHO 4   9   

14  11 5. 
Espiritualidade 

5.2. As Paixões 16 2. Exegese/ 
Sagrada 
Escritura 

2.2. Marcos 

15  18   23   



 

16  25 5. 
Espiritualidade 

5.3. A cura das 
paixões 

 
30 

2. Exegese/ 
Sagrada 
Escritura 

2.3. Lucas 

17 JULHO 2    
7 

6. Liturgia 6.1. Liturgia de São 
João Crisóstomo 

18  9 4. Liturgia 4.1. As 
Anáforas (São 
João 
Crisóstomo, São 
Basílio e São 
Gregório) 

14 6. Liturgia 6.2. Liturgia de São 
Basílio, o Grande 

19  16   21   

20  23 6. Patrologia 6.1. Introdução 
à Patrologia 

28 6. Liturgia 6.3. Liturgia de 
São. Gregório 
(Pré-santificados) 
e São Tiago 

21  30   4   

22 AGOSTO 7 1. História da 
Igreja 
Ortodoxa 

1.3. A 
Turcocracia 

11   

23  14   18  RECESSO 

24  21  RECESSO 25   

25  28   1   

26 SETEMBR
O 

3 4. Liturgia 4.2. Os 
Mistérios 

8 6. Liturgia 6.4. Os Mistérios 

27  10   15   

28  17 4. Liturgia 4.3. Os 
Sacramentais. 

22 6. Liturgia 6.5. Os 
Sacramentais 

29  24   29   

 
Se- 
mana 

Mês Sábad
o 

Área Aula Quint
a-
feira 

Área Aula 

30 OUTUBRO 
1 

8. Direito 
Canônico 

8.1. Introdução 
ao Direito 
Canônico 

6 3. Direito 
Canônico 

3.1. Introdução ao 
Direito Canônico 

31  
8 

  13 4. Filosofia 4.1. A filosofia 
como auxiliar da 
Teologia. 

32  
15 

7. Filosofia 7.1. Introdução 
à Filosofia 

20   

33  
22 

2. Exegese / 
Sagradas 
Escrituras 

2.3. Os Escritos 
Joaninos 

27 2. Exegese/ 
Sagradas 
Escrituras 

2.4. João 

34  29   3   



 

35 NOVEMBR
O 5 

3. Dogma 3.3. 
Antropologia 
Teológica. 

10 5. Antropologia 
Teológica 

5.1. Antropologia e 
Divinização. 

36  
12 

  17 9. Homilética 9.1. Diversas 
técnicas da 
homilética 

37  
19 

10. Homilética 10.1. 
Introdução à 
Homilética 

24   

38  

26 

9. Pastoral e 
Prática 

9.1.-Introdução 
à Pastoral e 
Prática 

1 8. Missão 
(Missiologia) 

8.1. Sacerdócio e 
missão 

39 DEZEMBR
O 3 

  8 Exposições dos 
trabalhos finais 

 

40  
10 

Exposições dos 
trabalhos finais 

 15 Exposições dos 
trabalhos finais 

 

  
17 

Exposições dos 
trabalhos finais 

 22   
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