
PORTO 

 

Dia 25 de Setembro de 2013 

Fé ou obras?  
A fé vivida 

Fr. Gonçalo Diniz, op  

 
 
Dia 26 de Setembro de 2013 

Porquê celebrar a fé?  
A fé rezada 

Fr. Rui Carlos Lopes, op 

 
 
Dia 27 de Setembro de 2013 

Como transmitir a fé?  
A comunicação na era  

digital/informática 

Doutor Henrique Pereira 

 
 
Local: Centro Paroquial de Cristo-Rei 

Rua Santa Joana Princesa, 38 

4150-667 PORTO 

 

Hora da conferência: 18.30h 

Inscrição (antes das conferências): 5 €  

Informações 

Instituto São Tomás de Aquino 
Tel: 217 228 370  

Email: istaop@gmail.com 

TARDES DE SETEMBRO 

Lisboa: 18, 19 e 20 de Setembro 

Porto:  25, 26 e 27 de Setembro 

A RESPONSABILIDADE DA RESPONSABILIDADE DA RESPONSABILIDADE DA FÉA FÉA FÉ   



As “Tardes de Setembro” de 2012 desenvolve-
ram-se em torno do tema “Evangelizar em tem-
pos pós-modernos”. Esta é uma questão vital 
para a Igreja, mas é sobretudo uma consequên-
cia lógica da fé. 

Motivados pelo Ano da Fé (Outubro 2012 – 
Novembro 2013) sentimos o desafio quotidiano 
e as inerentes dificuldades da transmissão da fé, 
aquilo que - inspirados por São Mateus - desig-
namos da “responsabilidade da fé”. 

O crente quando professa a sua fé, quando 
publicamente proclama o Credo e pronuncia o 
“Ámen!” final, aceita a fé que lhe foi proposta, 
confia-se a Deus que o chamou e torna-se teste-
munha desta mesma fé.  

“Quem creu no relato do amor eterno, quem 
aprendeu a amar no coração de Deus, confian-
do no amor fiel do Pai, revelado em Jesus Cristo 
e efundido em nós pelo Espírito Santo, não 
pode manter para si mesmo o dom recebido; 
mas deve irradiá-lo, fazer com que os outros 
participem dele.” (Bruno FORTE, Eis o Mistério 
da Fé. Crer - Viver - Testemunhar, Paulinas 2012, 
p. 22) 

Seguindo esta linha de pensamento vimos pro-
por para as “Tardes de Setembro” de 2013 três 
questões fulcrais para o nosso viver, rezar e tes-
temunhar a fé. No primeiro dia forcar-nos-emos 
naquilo que ousamos chamar “operatividade” 
da fé: «Fé ou obras? A fé vivida» (fr. Gonçalo 
Diniz). No segundo encontro refletiremos sobre 
a fé que anima a nossa oração e a oração que 
fortalece a fé: «Porquê celebrar a fé? A fé reza-
da» (fr. Rui Carlos Lopes). No último dia, olhan-
do para os modernos meios de comunicação 
que atualmente dispomos, discutiremos a pro-
blemática que o testemunhar a fé no mundo 
digital nos coloca: «Como transmitir a fé? A 
comunicação na era digital/informáti-
ca» (Doutor Henrique Manuel Pereira). 

Aguardamos que estes temas venham ao en-
contro das vossas preocupações e acreditamos 
poder contar com a vossa estimulante participa-
ção. 
 

fr. José Manuel Correia Fernandes, op 
Presidente do ISTA 

LISBOA 

 

Dia 18 de Setembro de 2013 

Fé ou obras?  
A fé vivida 

Fr. Gonçalo Diniz, op  

 
 
Dia 19 de Setembro de 2013 

Porquê celebrar a fé?  
A fé rezada 

Fr. Rui Carlos Lopes, op 

 
 
Dia 20 de Setembro de 2013 

Como transmitir a fé?  
A comunicação na era  

digital/informática 

Doutor Henrique Pereira 

 
 
Local: Convento de São Domingos  

Rua João de Freitas Branco, 12  

1500-359 LISBOA 

 

Hora da conferência: 18.30h 

Inscrição (antes das conferências): 5 €  

Informações 

Instituto São Tomás de Aquino 
Tel: 217 228 370  

Email: istaop@gmail.com 


