
 

 

ABICLAB 

 
Animação Bíblica Claretiana no Brasil 

Curso Claretiano de Sagrada Escritura 

Módulo I – Primeiro Semestre – 2021 

Você que é agente de pastoral ou colaborador de alguma obra claretiana, que atua 

na educação, na comunicação ou nas obras sociais, mas que também é apaixonado pela 

Bíblia e gostaria de conhecer mais sobre a Palavra de Deus para transformá-la em vida, 

queremos convidá-lo(a) a participar de um Curso de Sagrada Escritura. 

A iniciativa é da Prefeitura Claretiana de Apostolado e da Equipe de Animação 

Bíblica da Província Claretiana do Brasil (ABICLAB). 

O objetivo é oferecer aos leigos e colaboradores claretianos uma oportunidade 

para aprimorar o conhecimento e a vivência da Sagrada Escritura; contribuir para a sua 

formação continuada, e, no nível paroquial, contribuir na animação bíblica de toda a 

pastoral. 

Por estarmos ainda em tempo de pandemia, o Curso será online, com transmissão 

pela Internet e com a utilização de aulas expositivas, encontros de partilha, leituras e 

vídeos complementares. Enviaremos oportunamente as orientações necessárias e o link 

de transmissão. Os vídeos ficarão armazenados na nossa página do Youtube. 

O Curso será ministrado pela Equipe Claretiana de Animadores Bíblicos (ABICLAB): 

Almir Borges, Antônio Ferreira, Brás Lorenzetti, Jaime Sanchez Bosch, Michael Ivo, e 

Eugênio Daniel. 

Investimento: O Curso é gratuito. Quem deseja o certificado de extensão (pelo 

Claretiano) precisa fazer a solicitação e comprovar participação de no mínimo 75% dos 

encontros. 

As inscrições devem ser feitas até o dia 08 de março. Clicando aqui. 

https://forms.gle/HDgKigf8CodLinKq6


 

 

Cronograma e temas do Primeiro Módulo: 

Quintas-feiras, a partir de 11 de março até 1o de julho, das 20:00 às 21:00h. 

Março  

11 Abertura do curso: 
Exposição do objetivo, justificativa, metodologia, temas, cronograma. 
Aula Inaugural: A Bíblia na mão do povo; Claret e a Bíblia 

18 Gêneros Literários  

25 • Grupos e partilhas 

  

Abril  

1 Semana Santa - recesso 

8 Geografia física e humana da Terra Santa 

15 • Grupos e partilhas 

22 História do povo de Israel  

29 • Grupos e partilhas 

  

Maio  

6 Traduções e versões bíblicas: Dos originais às versões atuais 

13 • Grupos e partilhas 

20 Símbolos Bíblicos 

27 • Grupos e partilhas 

  

Junho  

3 Introdução ao Antigo Testamento 

10 • Grupos e partilhas  

17 Introdução ao Novo Testamento 

24 • Grupos e partilhas 

  

Julho  

1 Aula conclusiva: Animação Bíblica da Pastoral 

Página Oficial da ABICLAB 

 claret.org.br/abiclab 
(página em construção, pode estar indisponível nos próximos dias) 

Acesse as redes sociais da ABICLAB, inscreva-se, curta, compartilhe. 

                

https://claret.org.br/abiclab
https://www.youtube.com/channel/UCO4JC8symGh3qYKisizrcfQ
https://facebook.com/animacaobiblica
https://www.instagram.com/abiclab
https://wa.me/551636601785
https://wa.me/message/4APCBPBBA7STM1
mailto:biblia@claretianos.com.br


 

 

Utilize a imagem abaixo para divulgar o curso para seus contatos: 
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