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1. Historia

O Cetep foi fundado em 2003, em Belo Horizonte. 
Tornou-se um dos principais centros de 
formação teológica para leigos especializado em 

formação de teologia eucarística e espiritualidade. Em 
2020 renovou a Efosm (Paroquia SS. Trindade, 
Fortaleza) com as bases de sua pedagogia. Em 2023 
inicia suas atividade no Santuário Arquidiocesano de 
Adoração em Fortaleza. Fundado por Padre Francisco 
Junior, SSS, foi assumidos pelos diretores Padre 
Marcelo Carlos em 2005 e, posteriormente, pelo Padre 
Gleidson Forte, SSS em 2009 na sede de Belo 
Horizonte. Na SS. Trindade, o Padre Francisco Jr., SSS 
iniciou os seus trabalhos. 



2. Identidadee

O CETEP deseja conduzir seus alunos mistagogos pelas  sendas 
da pergunta: “porque celebramos a eucaristia?” A grande 
moldura teológica-eucarística tem como pano de fundo a vida 
espiritual-litúrgica da comunidade. Nesta vida dinâmica a 
comunidade vive pela liturgia e entende sua fé pela liturgia na 
melhor pedagogia dos Padres do Primeiro Milênio da fé, lex 
orando lex credenti. Essa é a identidade fundante do Centro. 



Ao redor da mesa do pão e do vinho brota a nossa 
espiritualidade, inspirada por S. Pedro Julião Eymard, 
Apóstolo da Eucaristia e encorajador da espiritualidade dos 
cenáculos interiores. No CEU promove-se encontros 
espirituais e culturais para promoção do crescimento de uma 
humanidade à estatura de Cristo. Suas principais atividades 
são: 1. Espiritualidade da Mesa; 2. Cineforum Eucarístico; 
3. Exercícios Espirituais Eucarísticos; 4. Eucaristia e 
ecumenismo; 5. Mundo Eucharistia (semana de 
apresentação de trabalhos de pesquisas pessoais – TPP) 

São Pedro Julião Eymard, Apóstolo da Eucaristia

3. Atividades principais

3.1. CEU | Centro Eucharistia



O curso consiste em percorrer o equivalente a 
quatro ciclos (dois anos), considerando cada ciclo 
com duração de quatro meses, num total de 8 
módulos (dois meses cada modulo).  Todos os 
cic los estão interl igados pela pergunta 
f u n d a m e n t a l : “ p o r q u e c e l e b r a m o s a 
eucaristia?” A carga horária total é de 32 horas/
aulas. No decorrer de todo curso essa 
preocupação será nossa meta. No final do 
terceiro ano, o aluno será capaz de dar razão da 
fé que professa. Esta grande moldura teológica-
eucarística tem como pano de fundo a vida 
espiritual-litúrgica da comunidade .

Palavra e Eucaristia

3.2. Curso de teologia eucarística



ANO I ANO II

CICLO 1 CICLO 3

I “Abrindo a Palavra, sentando-se à mesa”. 
BÍBLIA E EUCARISTIA  

  
“Fica conosco Senhor” (Lc 24, 29) 

CONSTRUINDO RELAÇÃO DE AJUDA EUCARÍSTICA

V “A comunhão dos Três em torno 
 da mesa”. 

TRINDADE E EUCARISTIA 
  

“Nas fontes da vida cristã” 
SACRAMENTOS

II “Somos chamados a dar razão 
 da nossa fé”.  

INTRODUÇÃO À TEOLOGIA E A EUCARISTIA  
  

“Traçando os caminhos”
DIREÇÃO METODOLÓGICA E DIDÁDICA

VI “Preparando a festa”. 
MÚSICA – TEMPO – ESPAÇO LITURGICO 

  
“Arrumando a casa” 

ECLESIOLOGIA EUCARÍSTICA

CICLO 2 CICLO 4

III “Ele vos precederá na Galiléia” (Mc 16, 7) 
SINOTÓTICOS E JOÃO EM PERSPECTIVA EUCARÍSTICA 

  
  

“Uma história e promessa de relação e ruptura” 
PENTATEUCO E HISTÓRICOS E SUA LEITURA EUCARISTICA

VII “Apóstolo da Eucaristia” 
EUCARISTIA NOS ESCRITOS PAULINOS 

  
“O cenáculo eucarístico” 

MARIOLOGIA EUCARÍSTICA

IV “A promessa revisitada” 
PROFETAS E A EUCARISTIA 

“Ninguém jamais viu a Deus... 
CRISTOLOGIA E EUCARISTIA

VIII “Práxis histórica, configuração cristã”. 
MORAL E MIISTERIALIDADE NUMA PERSPECTIVA EUCARISTICA 

  
Trabalho de Conclusão de Curso 

TCC



Itinerário

Este itinerário tem a pretensão de ser um curso de teologia. Como tal faz uma 
abordagem global da teologia com seus principais tratados. Contudo, não desejamos 
ser um curso de teologia a mais. Como podemos conferir na grade de matérias, a 
centralidade da Eucaristia é visível. Não consideraremos, portanto, a Eucaristia como 
um tratado teológico a ser estudado como os outros. Na verdade, todo o curso estará 
sendo perpassado pela busca de entendimento da Eucaristia. Cada tratado com sua 
especificidade será vinculado ao mistério eucarístico com a intenção de responder o 
“porquê celebramos a Eucaristia”. A metodologia buscará no estudo dos santos 
padres sua fonte. Somos comprometidos, antes de tudo, em levar a cabo o axioma: 
Lex orandi, lex credendi, lex agendi. Neste sentido a norma da oração nos leva a 
norma do crer e a norma do agir. Noutras palavra: nossa teologia nasce do altar, 
mistagogo da teologia sacramental, e nos leva a uma maior compreensão da fé e do 
agir cristão. O percurso da aventura global nos dará uma visão panorâmica para um 
engajamento pastoral mais consciente. Serão seis ciclos. Cada ciclo dá ao estudante 
um apanhado global e acabado. E, a cada ciclo que avança o estudante terá a 
oportunidade de abrir seus horizontes ainda mais. A cada ciclo temos um salto 
qualitativo que faz o iniciante a esta mistagogia teológica experimentar o eterno 
assombro pelo Deus vivo e amoroso. Logo no início do curso (Ano I, Ciclo 2, 
Modulo II) haverá um corso de metodologia e didática para oferecer o aluno 
habilidades básicas para construção e apresentação de trabalhos ao público. Ao findar 
do curso (Ano II, Ciclo 4, Modulo VIII), o aluno já terá condições de escrever seu 
projeto e, por seguinte, seu trabalho. 



PRIMEIRO  

 PRIMEIRO ANO 
PRIMEIRO CICLO          
  
PROPOSTA          

  
Neste Primeiro Ciclo adentraremos às bases do conhecimento da Teologia. A introdução à Palavra criará habilidades necessárias para o uso das Sagradas Escrituras. Contundo, é 
fundamental alinhar nossas técnicas de uso e estudo com nossaS capacidades de relacionar-se, e exatamente por isso, outras habilidades de relações serão estudas para um caminho 
preparação do terreno. O Estudo da teologia fundamental e seus conceitos principais ofertará ferramentas importantes para entender o discurso teológico. Ao iniciar o percurso será 
oferecido técnicas de construção de texto para que ao decurso dos estudos os alunos possas escrever e expressar de forma objetiva e inteligente seus conhecimentos. Todos esses aspectos 
sempre trataram de responder a questão fundante de nosso curso: por que celebramos a Eucaristia? 
  
EMENTAS 
  

“ABRINDO A PALAVRA, SENTANDO À MESA” 

Bíblia e Eucaristia 

O estudo apresenta uma introdução à Palavra, um quadro histórico-cultural e religioso que estão na origem do Primeiro e Segundo Testamentos como Sagrada Escritura. Percorre os 
Livros que compõem a Bíblia e, em torno desses dados, desenvolve uma abordagem que relaciona o conjunto da revelação bíblica ao Mistério da Eucaristia. Com a questão em 
mente: por que celebramos a Eucaristia, somos desafiados a nos perguntar: “Em que o conjunto dos textos da Sagrada Escritura nos ajuda a entender a nossa fé eucarística?” 
  
“FICA CONOSCO SENHOR (LC 24, 29) 
Construindo relações de ajuda eucarística 

O método de Rogers e Carkhuff em psicologia humanista apresenta algumas habilidades importantes para a relação de ajuda. Aqui Jesus e sua vocação eucarística é o maior mestre 
dessas habilidades. Nesse sentido, trataremos de aprender da psicologia refletidas nas habilidades eucarísticas de Jesus, o bom convívio e a capacidade de ajudar. A pergunta retorna: 
em que as relações humanas bem vividas podem nos ajudar a celebrar a eucaristia? 

“SOMOS CHAMADOS A DAR RAZÃO DA NOSSA FÉ”

Introdução à Teologia: perspectiva eucarística 

O curso quer oferecer uma introdução a teologia e sua relação com a Eucaristia, Espiritualidade e Prática Pastoral. Na esteira da história, os alunos se aventurarão a um passeio por 
vários momentos da Teologia com o objetivo de caracterizar o método teológico-eucarístico e a sua tarefa para a teologia e prática pastoral e hoje   nos ocuparemos com a seguinte 
questão: “Como a teologia no seu percurso histórico, nos ajudará a compor uma compreensão atualizada da Eucaristia e prática pastoral litúrgica?” Esta pergunta quer nos 
esclarecer a respeito do porquê celebramos a Eucaristia. 
 “TRAÇANDO OS CAMINHOS” 

Direção Metodológica (para os seis ciclos) 
“O coração humano planeja seu rumo, mas o Senhor é quem lhe firma os passos” (Pr 16, 9). O Estudo de metodologia ajudará os alunos fazerem suas relações interdisciplinares. O 
curso de teologia tem um fio condutor claro, onde a espiritualidade-teologia eucarística tem seu centro. Na supervisão metodológica o aluno poderá ir construindo no tecido do curso 
de teologia a imagem da sua vida-experiências litúrgico-eucarística. A pergunta que nos perseguirá constantemente é: “como os cursos que freqüento estão me ajudando a 
compreender melhor o mistério eucarístico? Como posso nomear essa experiência-conhecimento?” Nesta linha estamos respondendo também a questão central do curso: por 
que celebramos a Eucaristia?



SEGUNDO CICLO          
  
PROPOSTA          

  
Neste segundo Ciclo adentraremos às bases do conhecimento da Teologia. A Palavra é o primeiro fundamento, o alicerce que sustenta toda a construção. Neste sentido, será apresentado em linhas gerais 
o conjunto da Palavra numa leitura continua/descontinua entre a tradição de Israel e a tradição cristã. O estudo da Torá (Pentateuco) nos levará a essa aventura pela Fé Abraãmica. Marcos, o primeiro 
relato da experiência cristã, nos fará ler na vida de Jesus Cristo, a Nova Torá que estabelece a Nova Aliança. Num ambiente eminentemente bíblico emerge a Teologia como o estudo do Deus Auto-
Revelador. Na esteira dessa abordagem bíblico-teológica emerge a fé nomeada com a cristologia.  A especificidade desse curso aparece com toda sua força a partir da sua centralidade na Eucaristia. Na 
verdade, durante nosso percurso, teremos o desafio de ler nossa teologia em chave eucarística e responder a questão: por que celebramos a Eucaristia? 

  
EMENTAS 

 
ELE VOS PRECEDERÁ NA GALILÉIA” (Mc 16, 7) 
Sinóticos e João em perspectiva eucarística 

Estudo global do Evangelho de Marcos. Sua contextualização, sua estrutura, temas centrais e uma chave teológica eucarística a partir da leitura contínua do Evangelho. Durante o percurso, nossa 
questão é: “Em que a narração de Marcos nos ajudará a entender a fé dos ‘com Jesus’ (discípulos) como memorial celebrado nas nossas Eucaristias, verdadeiro retorno a Galileia, lugar 
da manifestação do poder (exousia) do Senhor?” Neste caminho de conhecimento do Senhor nos propomos a entender a razão pela qual Celebramos a Eucaristia. 
  
UMA HISTÓRIA DA PROMESSA EM RELAÇÃO E RUPTURA 

Pentateuco e Históricos e sua leitura eucarística 

Visão global dos cinco (5) primeiros livros da Bíblia (Torá), sua contextualização na História de Israel e sua formação a partir dos três códigos narrativos-legais: Aliança, Deuteronomista e 
Santidade. À luz desses dados nos situaremos numa leitura cristã da Torá como prefiguração da Nova Aliança em Jesus Cristo, celebrada incessantemente nas nossas Assembleias litúrgicas 
eucarísticas. Portanto, nos perguntaremos: “Como a leitura cristã da Primeira Aliança do Povo de Israel pode iluminar a Aliança do Novo Israel celebrada na Eucaristia?” Trilhando a Tradição 
do Antigo Israel queremos lançar luzes à nossa vida litúrgica-eucarística. 

  
“A PROMESSA REVISITADA” 
Profetas e a Eucaristia  
O profetismo bíblico é a voz do Deus da Aliança ao seu Povo. A sua contribuição ao pensamento religioso de Israel marca a História da Esperança-Promessa. Esperança-Promessa realizada no 
Messias. Na Leitura dos Profetas, o presente estudo, quer apresentar o grito de Deus em favor do “desfigurado” e sua Promessa da in-habitação da Palavra no homem. Neste sentido nos 
perguntaremos: “Em que o profetismo bíblico nos ajudará a entender a voz de Deus nas nossas Assembléias litúrgico-Eucarística?”. 

  
NINGUÉM JAMAIS VIU A DEUS (Jo, 1,18) 
Cristologia e a Eucaristia 

A Cristologia Fundamental é base do presente estudo. Portanto, o nosso ponto de partida serão os relatos evangélicos do Primeiro Testamento, anúncio dos “com Jesus” (discípulos) a respeito da 
pessoa de Jesus Cristo. Valorizaremos os relatos Eucarísticos como testemunhas pós-pascais da presença viva do ressuscitado em meio à comunidade. Consideraremos a relação intrínseca entre o 
Cristo da fé-Jesus térreo, e a partir da experiência da comunidade com o Senhor Eucarístico, veremos como se desenvolveu a fé explicita no Ressuscitado/Crucificado como reflexão da cristologia 
explícita. O estudo se proporá levar em consideração alguns pontos básicos a respeito da passagem da fé do mundo semítico ao mundo ocidental e buscará situar a fé no Cristo para os nossos dias. A 
questão que ocupará esses conteúdos será: “Como a Fé no Ressuscitado que é o Crucificado é vivida e expressada nas nossas Assembléias litúrgicas”? 

  



SEGUNDO ANO 

TERCEIRO CICLO 

PROPOSTA 

  
Ao nos introduzir no mundo bíblico e na História da aventura do Povo de Deus em vista de um fundamento à reflexão sobre a experiência cristã e o encontro com Cristo, nosso próximo passo nos situa 
no centro da fé, a saber: a nomeação cristã do Deus Trindade. É-nos revelada a identidade mesma da fé antropológica e eclesial no Deus relação, em chave cristológica-eucarística. Em meio ao estudo 
da reta forma de crer é fundamental que nossa ortodoxia nasça da doxologia (reta forma de louvar), isto é: que nossa liturgia e nossa experiência celebrativa sejam a fonte contínua do nosso entender a 
fé. O estudo da Trindade será no nosso curso o carro-chefe neste ciclo. “Só o Filho conhece o Pai”. Portanto, o curso Deus Trindade nos conduz aos sacramentos e estes nos prepara a festa para 
vivermos como Igreja. A Eucaristia, neste contexto, ganha seu conteúdo mais específico: a fé trinitária. Desde essa fé vai se configurando cada vez mais a resposta do porquê celebramos a Eucaristia. 

  
EMENTAS 

  
“A COMUNHÃO DOS TRÊS EM TORNO DA MESA” 
Trindade e Eucaristia 

O curso considera a fé trinitária como característica distintiva da experiência cristã. Realça a gênese da nomeação da linguagem trinitária, sua formação, consolidação, imagens e atualidade. Toma a 
fé eucarística-cristológica como explicitadora dessa linguagem que, antes de ser um conceito/nome, é experiência vivida na comunidade eclesial. Neste sentido nos perguntaremos “Como a vida 
litúrgica da comunidade pode/deve ser lida em chave trinitária?”. 

  
“NAS FONTES DA VIDA CRISTÃ” 
Sacramentos 

O estudo apresenta a unidade diferenciada do sacramento do Batismo-Crisma e nos dá uma referência fundamental da vida cristã. Em continuidade com o dom recebido, o sacramento da penitência 
aparece na economia sacramental como memória constante do nosso caminho de conversão, a “segunda tábua de salvação”. A vida cristã é vocacionada pelo batismo a configurar-se em Cristo. 
Nesta trajetória há alguns que fazem opção pela vida do matrimônio no Senhor que deriva do amor conjugal. E ainda outros que optam pela vida presbiteral celibatária no serviço ao Reino. O 
sacramento da Unção dos Enfermos trata da fraqueza humana. Nesta unidade sacramental nos perguntamos como se situa a Eucaristia. Neste contexto nos perguntaremos: “Como entender a 
unidade da vida sacramental como unidade do tecido eclesial?” A Eucaristia aparece como fonte-cume da vida sacramental e nos leva ao cerne da vida celebrativa da Igreja. 
  
“PREPARANDO A FESTA” 
Música - Tempo - Espaço litúrgico 

A vida litúrgica, à semelhança de todo agir humano, se realiza no tempo-espaço e assume características estéticas como expressão do espírito humano. O curso apresenta essa localização/des-
localização da experiência litúrgica. O belo como realidade que invade a alma humana como passagem de Deus na vida humana. Nossa pergunta é “Pela valorização da arte como experiência 
religiosa, até que ponto a linguagem não falada da arte nos localiza-desloca a realização do Evento Cristo nas nossas celebrações litúrgicas?” 
  
“ARRUMANDO A CASA” 
Eclesiologia e Eucaristia 

O estudo aborda a Igreja pós-pascal, sua origem e suas raízes. A fé da Igreja e na Igreja. Levaremos em conta a notas eclesiais: una, santa, católica e apostólica; a Igreja na reforma do Concilio 
Vaticano II. Durante nosso percurso levaremos em consideração a relação intima entre Igreja-Eucaristia. Neste sentido nos perguntaremos colocando esta proposição: “A Eucaristia faz a Igreja e a 
Igreja faz a Eucaristia”. 



QUARTO CICLO 

  
PROPOSTA 
  
No ciclo anterior, fizemos uma abordagem eclesiológica a partir dos sacramentos. Neste ciclo o carro-chefe é a práxis cristã. Faremos uma história narrativa a partir da Palavra da Igreja pós-pascal. 
Igreja do kérigma (anúncio) que encontramos privilegiadamente nos Escritos Paulinos. Um anúncio eclesial que configura o agir cristão. Maria, a mulher de fé, nos oferece o modelo do seguimento do 
Senhor nesta Comunidade eclesial. Igreja e Eucaristia reaparecem neste momento numa relação mais intima ainda. 
  
EMENTAS 
  

“APÓSTOLO DA EUCARISTIA” 
Eucaristia nos Escritos Paulinos 

Estudaremos o Corpus Paulino a partir de sua contextualização histórico-cultural. Seu ambiente cultural e religioso. Situação da comunidade, situação do autor e suas motivações. A experiência de 
fé da comunidade fundada pelo apóstolo. Buscaremos explicar o eixo teológico principal das cartas: cristológico, soteriológico, eclesial e escatológico. No decorrer do nosso estudo, somos 
convidados a fazer uma “garimpagem teológico-bíblica” em vista da questão.” Como a tradição paulina apresenta a celebração Eucarística nas comunidades cristãs?” 
  
“O CENÁCULO EUCARÍSTICO” 
Mariologia e Eucaristia 

Uma nova trajetória nos levará a considerar a história da mariologia. Maria na Palavra, os dogmas marianos e o culto. Buscaremos reconduzir a reflexão da mariologia ao seu centro: cristologia. 
Proporemos uma relação entre mariologia e Eucaristia de acordo com a tradição. À luz desse caminho nos perguntaremos: “Como a figura de Maria, mulher de fé, pode iluminar a comunidade 
cristã que celebra a Eucaristia?” 

  
“PRAXIS HISTÓRICA, CONFIGURAÇÃO CRISTÃ” 
Moral numa perspectiva eucarística  
Nosso estudo nos propõe estudar os fundamentos da moral cristã e sua configuração bíblica como conformação do cristão em Cristo. Nesta fonte bíblica, encontramos as respostas à moral da 
pessoa. A significação da vida e seu valor (Eutanásia/aborto/sexualidade). Neste sentido, nos perguntamos: “Como falar de uma práxis eucaristizada a partir de uma moral gestada na Palavra 
e celebrada na Eucaristia?” 
  
TRABALHO DE CONCLUÃO DE CURSO 
TCC 

  



Temas conclusivos

Corpo docente 
Ingresso 
Avaliação 
Investimento 
Data & horário

O corpo docente é especializado com formação 
acadêmica de excelência.  

O ingresso é realizado após colóquio com um professor 
previamente agendado 

A avaliação é realizada mediante aplicação de provas 
por modelo e media de presencia. 

O investimento mensal é de R$ 100,00 reais. 

As aulas em dias & horas se darão nos dias de Segunda 
e Quartas, das 19h às 21h.


