
 
 
 

 

 

  

ÁGORA 
 

ESCOLA DIOCESANA 
DE FORMACIÓN TEOLÓXICA, 

MINISTERIOS E SERVIZOS 

CURSO 2021-2022 
Organismo diocesano de formación 

vinculado ao 
Instituto Teolóxico de Vigo 

 



 

PLAN DE ESTUDOS 
 
 
Primeiro curso: 
 

1. Cristoloxía 
2. Eclesioloxía 
3. Introdución ao Antigo Testamento 
4. Teoloxía Pastoral 

 
Segundo curso 
 

1. Introdución ao Novo Testamento 
2. O misterio de Deus 
3. Antropoloxía cristiá 
4. Teoloxía Moral 

 
Terceiro curso 
 

1. Liturxia 
2. Sacramentos 
3. Espiritualidade 
4. Liñas específicas: 

a) Lectorado 
b) Acolitado 
c) Catequista 
d) Voluntariado 

 

Este plan ofrece unha panorámica xeral, sistemática e básica dos 
grandes tratados da teoloxía. E faino desde unha metodoloxía 

participativa, onde se compaxina o ensino maxisterial por parte do 
docente, o traballo persoal do discente en base a unha serie de 

lecturas, e o diálogo en grupo. 

 



 
 

OFERTA EDUCATIVA 
 

• Plan de estudos composto de once asignaturas básicas de 
introdución á teoloxía, repartidas en tres cursos, máis catro 
liñas específicas: Lectorado, Acolitado, Catequese, 
Voluntariado 

 

• Sesión quincenal de 90 minutos,  
con dúas clases: 45’’ – descanso- 45’’ 

 

• Mércores de 20.00 a 21.45 horas 
 

• Cada asignatura se impartirá en 4 sesións 
 

• Lugar: Seminario Maior de Vigo 
 

• Taxas: 30€ 
 

 
 
 
 

DESTINATARIOS 
 

Ágora, que ven funcionando na nosa Diocese desde o ano 2008, 
quere dar un novo pulo á formación redefiníndose como unha 
“escola de teoloxía, ministerio e servizos”, ofrecendo así unha 
canle para formar a aquelas persoas que están 
desenvolvendo, ou queren desenvolver, algún servizo eclesial. 

Esta oferta formativa será do maior interese para as persoas que 
colaboran no eido da liturxia, da catequese, do voluntariado, 
da caridade, da pastoral da saúde, etc... 

Tamén está aberta ás persoas da vida consagrada ou a calquera 
persoa con inquedanzas e curiosidade teolóxica. 

   



 

PROGRAMACIÓN 2021-2022 
 

Luns Hora Materia Profesor 

6 de outubro 20.00 h. Acto de Inauguración 

13 de outubro 

1º Clase: 

de  20.00 h. 

a 20.45 h. 

 

 

 

2ª Clase: 

de 21.00 h. 

a 21.45 h 

1.  

Cristoloxía 
 

D. Guillermo Juan 
Morado 

20 de outubro 

3 de novembro 

10 de novembro 

17 de novembro 

2. 
Eclesioloxía 

D. Ángel Carnicero 
Carrera 

24 de novembro 

1 de decembro 

15 de decembro 

12 de xaneiro 
3. 

Introdución 

ao Antigo 
Testamento 

D. Antonio 
Menduiña Santomé 

26 de xaneiro 

9 de febreiro 

23 de febreiro 

9 de marzo 

4.  

Teoloxía 
Pastoral 

D. José Vidal Novoa 
16 de marzo 

30 de marzo 

6 de abril 

20 de abril 20.00 h Acto de Clausura. 
 


