
 

 

PROJETO DE EXTENSÃO DO CURSO DE TEOLOGIA 

Título: Formação bíblica: “Deus se revela nas Escrituras Sagradas” 

Um projeto de extensão é uma atividade realizada por acadêmicos, que vai além da sala de 

aula, promovendo interação entre a faculdade e a sociedade. O projeto de extensão significa a 

aplicação dos conteúdos aprendidos em sala de aula na prática, o que tem um peso valioso no currículo 

do estudante.  

A extensão significa a participação ativa do aluno na sociedade em que vive. Por isso, o 

projeto de extensão é sinônimo de impacto social — tanto na vida de quem recebe os benefícios do 

projeto quanto no cotidiano dos alunos que o integram. Além disso, ele proporciona o contato com 

diferentes tipos de comunidades e estimula o desenvolvimento do aluno. 

O Ensino superior é composto por 3 importantes pilares: o ensino, a pesquisa e a extensão. 

Ao passo que o primeiro é sinônimo dos conteúdos compartilhados aos alunos, a pesquisa é, como se 

pode entender a partir de seu próprio nome, a busca por respostas a diferentes questões. A pesquisa 

também é aplicada a diversas temáticas, sendo necessário contextualizá-la à área estudada. 

É nesta perspectiva que o projeto de extensão: “Formação Bíblica: Deus se Revela na 

Escritura Sagrada”, se insere na sociedade, através de encontros bíblicos que partilham os conteúdos 

da teologia bíblica, aprendidos em sala de aula durante o curso de Teologia com a comunidade em 

geral.  

O projeto iniciou-se na segunda metade do semestre passado (2021), e hoje conta com o 

envolvimento de seis (06) comunidades/paróquias no entorno da cidade de Santa Maria/RS, a 

saber: Paróquia Nossa Senhora da Glória (bairro Camobi), Paróquia N. S. Aparecida (bairro T. Neves), 

Paróquia Santo Antônio (Cachoeira do Sul), Paróquia N. S. dos Navegantes (Salto do Jacui), Paróquia 

Sagrado Coração de Jesus (Restinga Seca) e Paróquia Santo Antônio (bairro patronato), abrangendo 

cerca de quinhentas (500) pessoas todos os meses 

O projeto tem como público-alvo: Leigos e leigas membros das pastorais, movimentos, 

serviços e ministérios da paróquia, catequistas, acólitos(as), ministros(as) da Palavra e da Comunhão 

Eucarística, leitores(as) e a todos a quem se possa interessar a conhecer e aprofundar-se na Palavra de 

Deus. 

O objetivo geral deste projeto junto as comunidades, é de cada vez mais compreender, 

meditar, rezar, conhecer o contexto histórico dos ‘povos da Bíblia’, seus costumes e culturas, conhecer 



 

 

os conceitos de Revelação bíblica, como palavra humana e palavra divina, conhecer o que diz o 

magistério da Igreja sobre a Palavra de Deus, a formação dos cânones bíblicos, linguagem e redação 

dos textos, período histórico, características históricas, hábitos, costumes, mensagem principal, 

destinatários, datação e origem, autor, contextos social, político, cultural e religioso da época, entre 

outros. 

As formações bíblicas são assessoradas por acadêmicos e professores da Faculdade 

Palotina – Fapas, e acontecem nas paróquias/comunidades citadas acima. Se você tem interesse 

em participar, ou gostaria de mais alguma informação, pode entrar em contato através do e-mail: 

cursobiblicofapas@gmail.com ou através do whatsapp: (18) 99611 – 3592 com o Bruno Martin 

Bento. 
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