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O Concílio Vaticano II
na vida da Igreja:

A CONDIÇÃO CRENTE, HOJE

FACULDADE DE TEOLOGIA | LISBOA
Auditório 1 | edifício antigo
7-9 de Março de 2012 | 17.00-20.00 h

Sinto hoje ainda mais intensamente o dever de indicar o Concílio como a grande graça de que beneficiou a Igreja no século XX (Porta fidei, 5)
17 h | Abertura
João Lourenço, Diretor da Faculdade de Teologia
D. José Policarpo, Cardeal Patriarca de Lisboa
17.20 h | Conferência
O Concílio Vaticano II:
contexto e singularidade | Hervé Legrand
MODERADOR: J. E. Borges de Pinho

18.35 h | Documentário «Vaticano II:
imagens e testemunhos»
Comentários
António Matos Ferreira
Isabel Allegro Magalhães
MODERADOR: J. M. Pereira de Almeida

Dia 8 |A experiência cristã e a

Quinta-feira

O Concílio pode ser e tornar-se cada vez mais uma
grande força para a renovação sempre necessária da
Igreja (Porta fidei, 5)
17 h - Painel
O que trouxe o Concílio Vaticano II
à Igreja do nosso tempo?
Acácio Catarino
Maria Celina Laranjeiro
António Rego
MODERADOR: José Nunes

Dia 9 – Esperança cristã e caminhos do futuro

18.20 h | Pausa

vivência eclesial como serviço

Dia 7 | Memória de uma realidade presente

Quarta-feira

18.30 | Pausa
18.45 h - Conferência
Do aggiornamento conciliar ao novo
«lugar» de presença e ação da Igreja no
mundo de hoje | Hervé Legrand
MODERADOR: D. Nuno Brás

Sexta-feira

A fé, precisamente porque é um ato de liberdade,
exige também assumir a responsabilidade social
daquilo que se acredita (Porta fidei, 10)
17 h | Painel
Do Encontro com Jesus Cristo à concreta
liberdade e responsabilidade cristãs
Armindo Vaz
Vítor Coutinho
Manuela Silva
MODERADOR: J. Jacinto de Farias
18.30 h | Pausa
18.45 h - Conferência
A condição crente perante
os desafios do futuro | João Duque
MODERADOR: Alfredo Teixeira

19.45 | Encerramento
Manuel Braga da Cruz, Reitor da UCP

A Igreja assiste, hoje, a grave crise da sociedade.
Enquanto para a humanidade surge uma era nova,
obrigações de uma gravidade e amplitude imensas
pesam sobre a Igreja, como nas épocas mais trágicas
da sua história. Trata-se, na verdade, de pôr em
contacto com as energias vivificadoras e perenes do
Evangelho o mundo moderno: mundo que se exalta
em suas conquistas no campo da técnica e da ciência,
mas que carrega também as consequências de uma
ordem temporal que alguns quiseram reorganizar
prescindindo de Deus. Por isso, a sociedade moderna
caracteriza-se por um grande progresso material a
que não corresponde igual progresso no campo moral.
[…]
Mesmo as guerras sangrentas que se seguiram em
nossos tempos, as ruínas espirituais causadas por
tantas ideologias e os frutos de experiências tão
amargas, não se processaram sem deixar úteis ensinamentos. E o progresso científico, que deu ao
homem a possibilidade de criar instrumentos catastróficos para a sua destruição, fez com que se levantassem interrogações angustiosas: obrigou os seres
humanos a tornarem-se mais ponderados, mais conscientes dos próprios limites, mais desejosos de paz,
atentos à importância dos valores do espírito; acelerou o processo de mais estreita colaboração e mútua
integração entre os indivíduos, classes e nações, à
qual, embora entre mil incertezas, parece já encaminhada a família humana.
João XXIII, Constituição Apostólica Humanae
Salutis, 25 de Dezembro de 1961

