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O grande dom trazido por Jesus. 

• « Eu vim ao mundo como luz, para que todo o que crê em Mim não 
fique nas trevas» (Jo 12, 46).  

• No mundo pagão, com fome de luz, tinha-se desenvolvido o culto 
do deus Sol, Sol invictus, invocado na sua aurora. Facilmente se 
percebia que era incapaz de irradiar a sua luz sobre toda a 
existência do homem. 

• Quem acredita, vê; vê com uma luz que ilumina todo o percurso da 
estrada, porque nos vem de Cristo ressuscitado, estrela da manhã 
que não tem ocaso. 



Uma luz ilusória? (objecção contemporânea) 

Nietzsche à sua irmã Elisabeth: «Arrisca, percorrendo vias 
novas (…), na incerteza de proceder de forma autónoma». 
«Neste ponto, separam-se os caminhos da humanidade: se 
queres alcançar a paz da alma e a felicidade, contenta-te 
com a fé; mas, se queres ser uma discípula da verdade, 
então investiga». 

O crer opor-se-ia ao indagar e a fé seria associada com a 
escuridão. 



Uma luz a redescobrir  

O Senhor a Pedro (antes da paixão): «Eu roguei por ti, para 
que a tua fé não desfaleça» (Lc 22, 32)  

Para os primeiros cristãos mártires, a fé, (encontro com o 
Deus vivo em Cristo) era uma «mãe», que os fazia vir à luz, 
gerava neles a vida divina, uma nova experiência, uma 
visão luminosa da existência, pela qual estavam prontos a 
dar testemunho público até ao fim. 

 



Acreditámos no 
amor  
CAPÍTULO I 

Cf. 1 Jo 4, 16. 

Diego Velasquez, O Crucificado, 1632 (pormenor)   



Abraão, nosso 
pai na fé 

• A fé desvenda-nos o caminho e 
acompanha os nossos passos na 
história. 

• A palavra (um Deus pessoal): «Sai 
da tua terra» 

• A promessa (um Deus fiel): «Sara, 
tua mulher, dar-te-á um filho, a 
quem hás-de chamar Isaac» (Gn 17, 
19). Deus, fonte de toda a vida. 

 

Jozsej Molnar (1821-1899), A 
partida de Abraão. 



A fé de Israel: 
o êxodo 

Israel abre-se à acção de Deus, que 
quer libertá-lo da sua miséria. 

Moisés e a sarça ardente. 



A fé de Israel: 
a tentação da 
incredulidade 

O contrário da fé: a idolatria. 

• O povo não suporta o mistério do 
rosto divino escondido, não suporta 
o tempo de espera. 

Escola de Raffaello, A adoração do 
bezerro de ouro. 



A fé de Israel: 
Moisés, o 
mediador 

O povo não pode ver o rosto de Deus. 

• É Moisés que fala com Jahvé na 
montanha e comunica a todos a 
vontade do Senhor (uma 
comunidade).  

• A mediação: não um obstáculo, mas 
uma abertura. 

Bonsignori Gerolamo, Volto di 
Mosè, séc. XV/XVI. 



A plenitude da 
fé cristã 

«Abraão (...) exultou pensando em 
ver o meu dia; viu-o e ficou feliz » ( Jo 
8, 56). 

• A fé de Abraão estava orientada 
para Ele, de certo modo era visão 
antecipada do seu mistério. 

Beato Angelico, Nolli Me tangere, 
1450 (pormenor). 



A plenitude da 
fé cristã 

A maior prova da fiabilidade do amor 
de Cristo encontra-se na sua morte 
pelo homem.  

• Jesus ofereceu a sua vida por todos, 
mesmo por aqueles que eram 
inimigos, para transformar o 
coração. 

Velasquez, Op. cit. 



A plenitude da 
fé cristã 

São João, com a 
Mãe de Jesus, 
contemplou 
Aquele que 
trespassaram 
(cf. Jo 19, 37).  

• E ele bem sabe 
que diz a 
verdade, para 
vós crerdes 
também » (Jo 
19, 35). 

Mestre anónimo, Crucifixão de 
Cristo, 1410 (ca.)   



«Aquele quadro poderia mesmo fazer perder a fé a alguém» 

Hans Holbein o Jovem, Cristo morto no sepulcro, 1519 - 1526.  

in O Idiota, de Fiódor Dostoiévski, 1869. 



Ora, a morte de Cristo desvenda a total fiabilidade do amor 
de Deus à luz da sua ressurreição. 

Hans Holbein o Jovem, Op. cit. (pormenor).  



A plenitude da 
fé cristã 

«Se Cristo não ressuscitou, é vã a 
vossa fé» (1 Cor 15, 17).   

• Se o amor do Pai não tivesse feito 
Jesus ressurgir dos mortos, se não 
tivesse podido restituir a vida ao 
seu corpo, não seria um amor 
plenamente fiável, capaz de 
iluminar também as trevas da 
morte. 

Caravaggio, L’incredulità di 
Tommaso, 1600. 



A plenitude da 
fé cristã 

«Se Cristo não ressuscitou, é vã a 
vossa fé» (1 Cor 15, 17).   

• Jesus Cristo, aquele a Quem nos 
unimos para acreditar. 

Filhos no Filho. 

 

São João Paulo II recebe o Corpo 
de Cristo das mãos do Cardeal 
Joseph Ratzinger, 9.4.2004. 



A salvação 
pela fé 

A partir desta participação no modo 
de ver de Jesus: uma descrição da 
existência crente.   

• Aquele que acredita, ao aceitar o 
dom da fé, é transformado numa 
nova criatura, recebe um novo ser, 
um ser filial, torna-se filho no Filho. 
«Abbá, Pai» centro da experiência 
cristã (cf. Rm 8, 15).  

Heirich Hofman, Cristo e o jovem 
rico, 1889  (pormenor) 



A salvação 
pela fé 

«Não te afastes d’Aquele que te fez, 
nem mesmo para te encontrares a ti» 
(Santo Agostinho).   

• Quando o homem pensa que, 
afastando-se de Deus, encontrar-se-
á a si mesmo, a sua existência 
fracassa (cf. Lc 15, 11-24).   

Ary Scheffer, Santo Agostinho e sua 
mãe Santa Mónica, 1846. 



A salvação 
pela fé 

Cristo desceu à terra e ressuscitou dos 
mortos: 

• com a sua encarnação e ressurreição, 
o Filho de Deus abraçou o percurso 
inteiro do homem e habita nos 
nossos corações por meio do 
Espírito Santo.   



A salvação 
pela fé 

A novidade, a que a fé nos conduz: 

• O crente é transformado pelo Amor, 
ao qual se abriu na fé; e, na sua 
abertura a este Amor que lhe é 
oferecido, a sua existência dilata-se 
para além dele próprio. 



A forma 
eclesial da fé 

A Igreja « é a portadora histórica do 
olhar global de Cristo sobre o 
mundo»  (Romano Guardini) 

• A fé não é um facto privado, uma 
concepção individualista, uma 
opinião subjectiva, mas nasce de 
uma escuta e destina-se a ser 
pronunciada e a tornar-se anúncio.  

Duccio di Buoninsegna, 
Pentecoste, 1308-1311. 

 



Se não 
acreditardes, não 
compreendereis 
CAPÍTULO II 

Cf. Is 7,9. 

 

Duccio di Buoninsegna, Incredulità 
di Tommaso. 1308-1311. 
(pormenor). 



Fé e verdade 

O homem precisa de conhecimento, 
precisa de verdade. 

• Sem ela não se mantém de pé, não 
caminha. Sem verdade, a fé não salva, 
não torna seguros os nossos passos. 
Seria uma linda fábula, a projecção dos 
nossos desejos de felicidade, algo que 
nos satisfaz só na medida em que nos 
quisermos iludir; ou então reduzir-se-
ia a um sentimento bom que consola e 
afaga, mas permanece sujeito às nossas 
mudanças de ânimo, à variação dos 
tempos, incapaz de sustentar um 
caminho constante na vida. 



Fé e verdade 

No fim, resta apenas um relativismo, 
no qual a questão sobre a verdade de 
tudo —  a questão de Deus — já não 
interessa.  

• Nesta perspectiva, é lógico que se 
pretenda eliminar a ligação da 
religião com a verdade. 



Conhecimento 
da verdade e 
amor 

«Acredita-se com o coração » ( Rm 10, 
10).  

• Este, na Bíblia, é o centro do 
homem, onde se entrecruzam todas 
as suas dimensões: o corpo e o 
espírito, a interioridade da pessoa e 
a sua abertura ao mundo e aos 
outros, a inteligência, a vontade, a 
afectividade. 



A fé como 
escuta e visão 

«Fides ex auditu — a fé vem da escuta» 
( São Paulo, Rm 10, 17) 

• Só assim, através da encarnação, 
através da partilha da nossa 
humanidade, podia chegar à 
plenitude o conhecimento próprio 
do amor. 

Ghirlandaio, Última Ceia, 1486 ca. 
(pormenor). 



O diálogo 
entre fé e razão 

A luz do amor, própria da fé, pode 
iluminar as perguntas do nosso 
tempo acerca da verdade.  

• A fé cristã, enquanto anuncia a 
verdade do amor total de Deus e 
abre para a força deste amor, chega 
ao centro mais profundo da 
experiência de cada homem, que 
vem à luz graças ao amor e é 
chamado ao amor para permanecer 
na luz. 



A fé e a busca 
de Deus 

«Deus teve piedade daquele que, 
sozinho, O procurava no silêncio» 
(Santo Ireneu). 

• A luz da fé em Jesus ilumina 
também o caminho de todos aqueles 
que procuram a Deus e oferece a 
contribuição própria do cristianismo 
para o diálogo com os seguidores 
das diferentes religiões. 



Transmito-vos 
aquilo que recebi 
CAPÍTULO III 

Cf. 1 Cor 15,3. 

Ícone, São Pedro e 
São Paulo, 

Séc. XVII, Aleppo 
(Síria) 



AIgreja, mãe 
da nossa fé 

Acreditei e por isso falei, também nós 
acreditamos e por isso falamos » ( 2 
Cor 4, 13). 

• A fé transmite-se por assim dizer 
sob a forma de contacto, de pessoa a 
pessoa, como uma chama se acende 
noutra chama. Os cristãos, na sua 
pobreza, lançam uma semente tão 
fecunda que se torna uma grande 
árvore, capaz de encher o mundo de 
frutos. 



AIgreja, mãe 
da nossa fé 

É impossível crer sozinhos.  

• O catecúmeno, tendo sido recebido 
numa nova família «depois do 
banho do novo nascimento», é 
acolhido na casa da Mãe para erguer 
as mãos e rezar, juntamente com os 
irmãos, o Pai Nosso (Tertuliano).  



Os Sacramentos 
e a transmissão 
da fé 

A transmissão da fé verifica-se, em 
primeiro lugar, através do Baptismo. 

• O nome da Trindade: Pai, Filho e 
Espírito Santo. 

• A imersão na água: estrutura 
encarnada da fé (os pais chamados a 
regener os filhos - S. Agost.). I.C. 

• Na celebração a  Igreja transmite a 
sua memória, com a profissão de fé. 
No Credo, o fiel é convidado a entrar 
no mistério que professa e a deixar-
se transformar por aquilo que 
confessa. 



Fé, oração e 
decálogo 

Outros dois elementos essenciais na 
transmissão fiel da memória da 
Igreja: 

• a Oração do Senhor, o Pai Nosso; 

• a ligação entre a fé e o Decálogo: a fé 
apresenta-se como um caminho.  



A unidade e 
integridade da 
fé 

«Se a fé não é una, não é fé » (São Leão 
Magno). 

• Dado que a fé é uma só, deve-se 
confessar em toda a sua pureza e 
integridade. Precisamente porque 
todos os artigos da fé estão 
unitariamente ligados, negar um 
deles — mesmo dos que possam 
parecer menos importantes — 
equivale a danificar o todo.  



A unidade e 
integridade da 
fé 

«Se a fé não é una, não é fé » (São Leão 
Magno). 

• Como serviço à unidade da fé e à 
sua transmissão íntegra, o Senhor 
deu à Igreja o dom da sucessão 
apostólica. A garantia da ligação com 
a origem é-nos dada por pessoas 
vivas, o que equivale à fé viva que a 
Igreja transmite.  



Deus prepara 
para eles uma 
cidade 
CAPÍTULO IV 

Cf. Heb 11,16. 

 

São João Paulo II. 



Atentado, Praça de 
São Pedro, 13.5.1981. 



A fé e o bem 
comum 

Devido precisamente à sua ligação 
com o amor (cf. Gl 5, 6), a luz da fé 
coloca-se ao serviço concreto da 
justiça, do direito e da paz.  

• As mãos da fé levantam-se para o 
céu, mas fazem-no ao mesmo tempo 
que edificam, na caridade, uma 
cidade construída sobre relações 
que têm como alicerce o amor de 
Deus. 



A fé e a família 

No caminho de Abraão para a cidade 
futura, a Carta aos Hebreus alude à 
bênção que se transmite dos pais aos 
filhos (cf. 11, 20-21). 

• O primeiro âmbito da cidade dos 
homens iluminado pela fé é a 
família; penso, antes de mais nada, 
na união estável do homem e da 
mulher no matrimónio. 



A fé e a família 

Em família, a fé acompanha todas as 
idades da vida, a começar pela 
infância. 

• As crianças aprendem a confiar no 
amor de seus pais. Por isso, é 
importante que os pais cultivem 
práticas de fé comuns na família, 
que acompanhem o 
amadurecimento da fé dos filhos. 



Uma luz para  
a vida em 
sociedade 

A fé coloca todos os acontecimentos 
em relação com a origem e o destino 
de tudo no Pai que nos ama. 

• Se tiramos a fé em Deus das nossas 
cidades, enfraquecer-se-á a 
confiança entre nós, apenas o medo 
nos manterá unidos, e a estabilidade 
ficará ameaçada. 



Uma força 
consoladora no 
sofrimento 

«Eu tinha confiança, mesmo quando 
disse: "A minha aflição é muito 
grande!"» (v. 10).  

• Na hora da prova, a fé ilumina-nos; 
e é precisamente no sofrimento e na 
fraqueza que se torna claro como « 
não nos pregamos a nós mesmos, 
mas a Cristo Jesus, o Senhor » ( 2 
Cor 4, 5). 



Uma força 
consoladora no 
sofrimento 

O serviço da fé, um serviço de 
esperança.  

• A luz da fé não nos faz esquecer os 
sofrimentos do mundo. Os que 
sofrem foram mediadores de luz 
para tantos homens e mulheres de 
fé; tal foi o leproso para São 
Francisco de Assis, ou os pobres 
para a Beata Teresa de Calcutá. 



Feliz d'Aquela 
que acreditou. 
Cf. Lc 1,45. 

 

Beato Angelico, Anunciação, 1430 
ca. 



A Mãe do 
Senhor é ícone 
perfeito da fé. 

«Feliz de ti que acreditaste» (Lc 1, 45).  

• Na plenitude dos tempos, a Palavra 
de Deus dirigiu-se a Maria, e Ela 
acolheu-a com todo o seu ser, no 
seu coração, para que n’Ela 
tomasse carne e nascesse como luz 
para os homens. 



A Mãe do 
Senhor é ícone 
perfeito da fé. 

«Feliz de ti que acreditaste» (Lc 1, 45).  

• Na Bem-aventurada Virgem Maria, 
se cumpre aquilo em que insisti 
anteriormente, isto é, que o crente se 
envolve todo na sua confissão de fé. 
Pelo seu vínculo com Jesus, Maria 
está intimamente associada com 
aquilo que acreditamos.  



Michelangelo, Pietà. 



A Mãe do 
Senhor é ícone 
perfeito da fé. «Feliz de ti que acreditaste» (Lc 1, 45).  

• A verdadeira maternidade de Maria 
garantiu, ao Filho de Deus, uma 
verdadeira história humana, uma 
verdadeira carne na qual morrerá na 
cruz e ressuscitará dos mortos. 

 

Michelangelo, Op. cit. 



Oração 

Ajudai, ó Mãe, a nossa fé. 
Abri o nosso ouvido à Palavra, 
para reconhecermos a voz de Deus e o seu 
chamamento. 
Despertai em nós o desejo de seguir os seus 
passos, 
saindo da nossa terra e acolhendo a sua 
promessa. 
Ajudai-nos a deixar-nos tocar pelo seu amor, 
para podermos tocá-Lo com a fé. 
Ajudai-nos a confiar-nos plenamente a Ele, 
a crer no seu amor, sobretudo nos momentos 
de tribulação e cruz, 
quando a nossa fé é chamada a amadurecer. 
Semeai, na nossa fé, a alegria do Ressuscitado. 
Recordai-nos que quem crê nunca está só. 
Ensinai-nos a ver com os olhos de Jesus, 
para que Ele seja luz no nosso caminho. 
E que esta luz da fé cresça sempre em nós  
até chegar aquele dia sem ocaso  
que é o próprio Cristo, vosso Filho, nosso 
Senhor. Amen. 
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