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À Mesa
da Palavra

I. A IDENTIDADE DA IGREJA   
19 Setembro 2012 
A Igreja, Sacramento do Amor de Deus no 
Mundo (Constituição Dogmática Lumen Gentium)  
Conferencista: Borges de Pinho  
10 de Outubro 2012 
A escuta continuada da Palavra de Deus 
(Constituição Dogmática Dei Verbum)  
Conferencista: D. Nuno Brás  
7 de Novembro  
A Celebração da Fé em Igreja (Constituição 
Sacrosanctum Concilium)  
Conferencista: P. Carlos Cabecinhas  

II. A IGREJA NO SEIO DA HUMANIDADE: 
LUGARES E MODOS  

5 de Dezembro 2012 
A presença da Igreja no Mundo (Constituição 
Pastoral Gaudium et Spes)  
Conferencista: D. José Policarpo  
9 de Janeiro 2013  
A exigência da Liberdade Religiosa 
(Declaração Dignitatis Humanae)  
Conferencista: P. Hermínio Rico  
23 de Janeiro 2013 
O Diálogo Ecuménico (Decreto Unitatis Redintegratio)  
Conferencista: João Duque  
6 de Fevereiro 2013 
O empenho missionário da Igreja (Decreto Ad Gentes)  
Conferencista: P. José Nunes  
6 de Março 2013 
O diálogo inter-religioso (Declaração Nostra Aetate)  
Conferencista: Borges de Pinho  

III. SETORES ECLESIAIS:  
ESPIRITUALIDADE E MISSÃO  

10 de Abril 2013 
Os leigos na Igreja: identidade e missão 
(Decreto Apostolicam Actuositatem)  
Conferencista: Juan Ambrosio  
8 de maio 2013 
A renovação da vida religiosa (Decreto Perfectae Caritatis)  
Conferencista: P. Manuel Barbosa  
5 de Junho 2013 
As novas condições do ministério sacerdotal 
(Decreto Presbyterorum Ordinis)  
Conferencista: P. José Miguel Pereira  
 
 

Jesus Cristo  
Centro e Coração do Cristianismo 

 

Se é verdade que o cristianismo não é a reli-
gião do Livro, é igualmente verdadeiro que 
só o evangelho permite o conhecimento de 
Jesus Cristo, centro e coração do cristianismo. 
«A ignorância das Escrituras é ignorância de 
Cristo», afirmava S. Jerónimo.  
Que figura de cristão poderá, alguma vez, 
emergir sem um conhecimento directo de Jesus 
Cristo e da sua humanidade exemplar, como 
a que pode derivar da leitura e da familiari-
dade com os evangelhos? Um cristianismo em 
que o evangelho não inspira a vida, a espe-
rança e a linguagem dos crentes, como evita-
rá tornar-se ritual, devocional, como deixará 
de se reduzir a facto cultural ou social, se é 
que não mesmo a fenómeno folclórico ou su-
persticioso? Só com a leitura pessoal e directa 
da Bíblia - e, em primeiro lugar, dos evange-
lhos - poderá o cristão alimentar a sua fé e 
robustecer a sua capacidade de dela dar 
testemunho.             Enzo Bianchi 

Debates Sobre o Concílio na UCP 
 

No enquadramento da celebração dos 50 
anos do Concílio Vaticano II, a Faculdade de 
Teologia, da Universidade Católica Portugue-
sa (UCP), organiza a iniciativa  Debates do 
Concílio. Memória e actualidade', que decor-
re de Setembro a Junho de 2013.  
Os  Debates do Concílio' têm como objecti-
vo "debater e reflectir sobre os grandes do-
cumentos conciliares", sendo que os oradores 
irão procurar "colocar em destaque as gran-
des linhas da teologia de cada um desses 
textos, bem como a sua recepção na Igreja e 
incidências na pastoral pós-conciliar". 
Decorrendo mensalmente, à quarta-feira, das 
18h15 às 20h, a entrada é livre. "Trata-se 
de uma iniciativa aberta a todos, de modo a 
envolver as nossas comunidades e aqueles 
que se sentem empenhados na vida da Igreja 
a fazer esta aproximação à teologia concili-
ar, redescobrindo a riqueza dos textos e o 
significado do Concílio para o nosso tempo. 
Os temas são os seguintes: 

Preparação Para o Crisma 

Vão iniciar no Domingo, dia 30 deste mês, os 
encontros de preparação para o CRISMA pa-
ra jovens e adultos. Quem não completou ain-
da a sua Iniciação Cristã não deixe de tomar 
este ano a decisão de o fazer, preparando-se 
para receber o sacramento da Confirmação. 
Os encontros serão aos domingos, às 16h30. 


