L'Associació Bíblica de Catalunya, que
s'apunta al servei d'investigar, propagar i
viure la Paraula de Déu, organitza —des de
l'estiu del 1974— uns cursos de Bíblia oberts
a tots aquells que desitgin conèixer i
endinsar-se en les Sagrades Escriptures.
Amb aquests cursos pretenem oferir un
mètode d'estudi que ens ajudi a fruir de
la Paraula, a viure més a fons la nostra fe i
a comunicar-la als altres. Creiem que tan
sols amb el coneixement de la Paraula i
l'ajut de l'Esperit Sant farem una Església
més dinàmica, una Església de conviccions
fermes, sempre conscient i compromesa,
una Església viva i present en el món.
Reconeixement acadèmic
Tot enfortint la col·laboració mútua que
des de fa temps hi ha entre l’ABCAT i
l’ISCR SANT FRUCTUÓS, a partir del 2010,
els cursos bíblics d’estiu tenen el
reconeixement acadèmic de l’ISCR de
Tarragona. Podeu cursar-los, a l’estil de
sempre, com a alumnes oients (certificat
d’assistència al final), com a assignatures
optatives del batxillerat (2ECTS) o la
llicenciatura
(2ECTS)
en
Ciències
Religioses a l’ISCR SANT FRUCTUÓS, o
com a curs de Formació Permanent del
Professorat.
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Els cursos són del dilluns 8 al divendres 12

LLOC: Seminari de Tarragona
HORARI: Matí, de 9.30 a 13.00h.
Tarda, de 4.00 a 7.30h.

DINARS
PENSIÓ COMPLETA
EXTERN

FORMACIÓ PROFESSORAT
ORDINARI INSAF

TEL ___________________

Tarda: ANTIC TESTAMENT
Matí: NOU TESTAMENT

OIENT

.....................................................................................................

CURS:

Import de la inscripció
- Matrícula Curs:
2 cursos - 60 €
1 curs
- 40 €
- Pensió completa: 225 €
- Dinars - 50 €
El nombre d’habitacions és limitat. Si esteu
interessats en quedar-vos a dormir,
comuniqueu-nos-ho com més aviat millor.

En les pàgines que constitueixen la Biblioteca
Nacional d’Israel, un fil argumental enllaça la
immensa diversitat d’opinions i l’aparent
contradicció de les parts: és aquesta veu de
silenci subtil que Elies no sabia escoltar del
tot bé. Com al profeta, també ens interpel·la
a nosaltres: «Què hi fas aquí?», i, també com
a Elies, ens mena a posar-nos en camí.
En aquest curs estudiarem elements
constitutius de la teologia de l’Antic
Testament com ara Aliança, Llei, Creació,
Èxode..., tot mirant de fer un recorregut que
ens dugui del Pentateuc als llibres grecs de
l’Antic Testament.
Professor: JOAQUIM MALÉ

BISBAT/DENOMINACIÓ _______________ DNI ___________ MAIL __________________________

3. Si voleu més informació, adreceu-vos a:
Roser Fornell, ISCR SANT FRUCTUÓS, tel. 977 23
38 33, de dimarts a dijous de 17 a 20h.

.....................................................................................................

 TARDA: ANTIC TESTAMENT
Una veu de silenci subtil: lectura
teològica de l’Antic Testament

POBLACIÓ _________________________ CODI POSTAL ________

2. Alumnes ordinaris i Formació Permanent del
Professorat: cal que formalitzeu la matrícula a
l’Institut Superior de Ciències Religioses,
directament o bé mitjançant l’aplicatiu que
trobareu a la pàgina web de l’ISCR SANT
FRUCTUÓS: http://www.insaf.cat/

En aquest curs farem una lectura dels llibres
que conformen els escrits cristians seguint el
fil dels grans conceptes teològics que Pau i els
evangelistes ens han ensenyat. Pare,
resurrecció, amor, veritat, llibertat, Paraula,
Crist, evangeli..., són només alguns dels grans
eixos que han emparaulat l’experiència
cristiana. Ens hi capbussarem durant una
setmana i n’assaborirem el perfum.
Professor: JOAN FERRER

ADREÇA __________________________________________________________________________

1. Alumnes oients: envieu la butlleta
adjunta a l’adreça: Cursos Bíblics d'Estiu.
Secretaria Institut Superior de Ciències
Religioses, Edifici del Seminari, Carrer de
Sant Pau, 4. 43003 – TARRAGONA.
També us hi podeu inscriure omplint la
butlleta a la pàgina de l’Associació Bíblica
de Catalunya:
http://www.abcat.cat/

 MATÍ: NOU TESTAMENT
La fe, l’esperança i l’amor: lectura
teològica del Nou Testament

NOM_________________ COGNOMS _____________________________ DATA.NAIX . __________

Les inscripcions cal fer-les abans del 21 de
juny.
Com fer la inscripció?

PROGRAMA D’AQUEST ESTIU
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