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Para compreender e viver melhor os fatos que 

aconteceram e que deram origem ao cristianismo.

O Cristianismo é um ACONTECIMENTO na história do 

mundo e na nossa história pessoal e comunitária. 

São Lucas, ao iniciar o seu Evangelho, diz que quer 

“compor uma narração dos fatos que aconteceram entre 

nós, conforme no-los transmitiram os que foram 

testemunhas oculares” (Lc 1, 1-2). 



O ACONTECIMENTO CRISTÃO

Os pastores dizem: “vamos a Belém e vejamos o que 

aconteceu”. 

Falando dos discípulos de Emaús, Lucas comenta: “Coversavam

sobre todos esses acontecimentos”. Jesus pergunta por que 

andam tristes e eles dizem: 

“Tu és o único que ignora os fatos que aconteceram nestes dias?”

Jesus pergunta: “Que foi?” E eles: 

“O que aconteceu a Jesus”. (Lc 24, 13-19).



O ACONTECIMENTO CRISTÃO

O fundamento essencial do cristianismo é o conjunto de fatos 

que aconteceram com a finalidade de revelar a presença de 

Jesus Filho de Deus, cuja potência divina vence o mal e a morte.

 O Mistério invisível de Deus tomou a iniciativa de entrar no 

horizonte da nossa capacidade de percepção. Ele não veio nos 

apresentar princípios e valores, veio para estar conosco. Ele quis 

compartilhar nossa humanidade (o afeto de família, o trabalho, a 

amizade etc.). Em suma, aconteceu entre nós, como uma 

criança acontece na vida de um casal. O cristianismo entra na 

história como acontecimento inesperado da revelação de Deus, 

não se trata de uma obra feita por homens, nasce da gratuita 

iniciativa do Pai. 



O VERBO DE DEUS SE FEZ CARNE E 

ESTABELECEU  SUA MORADA 

ENTRE NÓS
O Mistério invisível de Deus tomou a iniciativa de entrar no 

horizonte da nossa capacidade de percepção. Ele não veio nos 

apresentar princípios e valores, veio para estar conosco. Ele quis 

compartilhar nossa humanidade (o afeto de família, o trabalho, a 

amizade etc.). 

Em suma, aconteceu entre nós, como uma criança acontece na 

vida de um casal. O cristianismo entra na história como 

acontecimento inesperado da revelação de Deus, não se trata de 

uma obra feita por homens, nasce da gratuita iniciativa do Pai. 

 Identificar os fatos, os acontecimentos que marcaram e marcam 

sua presença em nossa existência. 



A ENCARNAÇÕ DO VERBO

O Deus invisível, que jamais ninguém viu, encarnou-se, assumiu um 

rosto humano (Jo 1, 18; 6, 46). E Paulo afirma: “Enviou Deus o seu 

Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei” (Gl 4, 4), entrou no 

nosso horizonte perceptivo, ao alcance dos olhos. “Agora Senhor 

podeis deixar o vosso servo ir em paz, porque os meus olhos viram a 
vossa salvação” (Lc 2, 29-30); ao alcance dos ouvidos e da mão: 

“Põe o teu dedo aqui e vê as minhas mãos! Estende a tua mão e 

põe-na no meu lado” (Jo 20, 27). 

E ainda: “Jesus voltou-se e perguntou: Quem me tocou?” (Mc 5, 

25-26). E Jesus afirma: “Felizes os olhos que veem o que vós 

vedes! Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o 

que vós vedes, mas não viram, ouvir o que vós ouvis, mas não 

ouviram.” (Lc 10, 23-24



JESUS PARTILHA NOSSA EXPERIÊNCIA HUMANA

Jesus quis compartilhar todas as circunstâncias da nossa 

realidade humana, as boas e as menos boas. 

Quis nascer como todos nós nascemos, alegrou-se com a 

felicidade de estar no colo da mãe e alimentar-se ao seu peito; 

quis compartilhar a alegria de ser acolhido por uma família; 

nasceu na pobreza como muitos de nós nascemos; quis 

compartilhar a alegria de estar sempre rodeado de amigos, 

mas também a dureza do trabalho (era conhecido como 

carpinteiro de profissão). 

Quis compartilhar conosco também a experiência de ser traído 

por uma pessoa íntima como Judas e de ser condenado 

injustamente, de ser abandonado por todos, de ser maltratado 

e humilhado e levado a morrer na cruz. 



ELE VENCE O MAL

No credo dizemos: “Desceu à mansão dos mortos.”

Significa que desceu até as circunstâncias de vida mais baixas, 

dolorosas e humilhantes, para estar ao nosso lado, para que 

sempre possamos ter a certeza de sua presença amorosa. Ele 

conhece a história e o coração de cada um. Seja qual for a 

situação pesada pela qual passamos, Ele está perto, Ele a 

conhece, Ele já a abraçou com amor. 

 O credo continua: “Ressuscitou, subiu ao céu”. O poder divino 

de vencer o mal e a morte lhe permitiu vencer, ressuscitar e 

subir, dar a volta por cima de seus sofrimentos, sair vitorioso 

daquelas circunstâncias dolorosas. 



JESUS PARTILHA NOSSA EXPERIÊNCIA HUMANA

E nós, que estamos ligados a Ele pelo Batismo, unidos a Ele na 

oração, pela Sua potência divina, também podemos 

levantar, subir, ressurgir para uma vida nova. 

Ele nos segura pela mão.

 Ele nos abraça e nos leva consigo neste movimento de 

vitória.



O ENCONTRO COM ELE MUDA A VIDA, A SALVA, ENCHE-A 

DE DIGNIDADE, DE BELEZA, DE SIGNIFICADO

O cristianismo é uma Presença humana e divina, que responde ao nosso 
desejo de felicidade, corresponde aos anseios mais profundos do nosso 
coração, de realização, de viver com beleza, com utilidade, com 
significado (Cf. Redemptoris Missio, n. 18; Veritatis Splendor, n. 88). 

 Já que o Verbo de Deus se fez homem e habita entre nós, então, Ele 
pode ser encontrado.

 “E todos que os ouviam ficavam maravilhados com a palavra dos 
pastores” (Lc 2, 18). 

 “Todos se espantavam das palavras cheias de graça que saiam de sua 
boca” (Lc 4, 22). 

 ]“O espanto apossou-se de todos e falavam entre si: ‘Que significa isso’? 
Ele dá ordens com autoridade e poder.” (Lc 4, 36). 

 “O espanto, com efeito, se apoderara de Pedro e de todos que estavam 
em sua companhia, por causa da pesca” (Lc 5, 9). 

 “O espanto apoderou-se de todos e glorificavam a Deus” (Lc 5, 26). 



SUA PRESENÇA HOJE

Hoje é a palavra muito usada por São Lucas: “Hoje nasceu para 

vós um Salvador, que é o Cristo Senhor” (Lc 2, 11). 

E no seu primeiro encontro público, Jesus, depois de ler o 

profeta Isaias, afirma: “Hoje realizou-se esta escritura que 

acabais de ouvir.” (Lc 4, 21). 

E quando encontrou Zaqueu, Jesus lhe diz: “Desce depressa, 

pois hoje devo ficar em tua casa!”. 

E quando Zaqueu deu sinal de mudar de vida, Jesus lhe disse: 

“Hoje a salvação entrou nesta casa”. 

E ao bom ladrão, Jesus disse: “Hoje estarás comigo no Paraíso”. 

(Lc 23, 43). 



TU ME VENCES, SENHOR

Estudamos teologia para compreender nossa experiência humana 
renovada do Encontro com Ele.

Para compreender de que maneira Sua Presença responde ao meu 
drama humano, responde ao medo que me bloqueia, responde à 
minha cegueira que não me deixa enxerga toda a realidade,...  

Para reconhecer a mão de Deus tomando a iniciativa comigo.

Para reconhecer os sinais de Sua Presença e Sua vitória.

Para reconhecer Sua Misericórdia e Compaixão para comigo.

Para reavivar a admiração por Ele, a maravilha, o espanto.

Para ter nova compreensão do meu eu, da minha história, do meu 
destino: vaso de barro, carregado com um tesouro precioso. 

Para apreender palavras para comunicar essa experiência.

Para identificar nossa tarefa no mundo. 



CONSTRUIR COMUNIDADES, CONSTRUIR COMUNHÃO

Para ser testemunha qualificada desse acontecimento.

Para construir relacionamentos de Comunhão Fraterna, como 

comunidades onde Ele pode ser visto, ouvido e tocado, 

porque “Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos 

tempos” (Mt 28, 20). 

“Pois, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, Eu 

estarei no meio deles” (Mt 18, 20).



Os Livros de Texto mais importantes:

1. A Sagrada Escritura. 

2. A experiência humana de cada um.

3. O Catecismo da Igreja Católica. 

E AINDA

 Compreender os Padres da Igreja

Os Grandes Teólogos e os Mistérios da Igreja (A Encarnação do 
Verbo; a SS Trindade e cada Pessoa Divina; a Ressurreição de 
Cristo; Pedro e seus sucessores; o Colégio Apostólico; ...)

Os Documentos da Igreja . O Concílio Vaticano  II.

A vida e a missão dos Santos.



REFLETIR, REZAR, VIVER COM MARIA

Colocamo-nos na Escola de Maria para aprender dela e com 

ela a grandeza à qual somos chamados. E, com toda a Igreja, 

unimos nossa voz e nosso coração para repetir as palavras que 

a Virgem cantou no magnificat: “A minha alma glorifica ao 

Senhor e meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador”.

 recordando o que acontecera no Calvário, recordamos como 

Jesus lhe entrega o discípulo predileto e, nele, entrega a cada 

um de nós, discípulos amados do Senhor: “Eis aí o teu filho”. E, 

ao mesmo tempo, a cada um de nós Ele diz: “Eis aí a tua mãe.” 

(Jo 19,26-27). 

. 



NA ESCOLA DE MARIA

À vossa proteção recorremos, Santa 

Mãe de Deus. Não desprezeis nossas 

súplicas em nossas necessidades, mas 

livrai-nos sempre de todos os perigos, ó 

Virgem gloriosa e bendita. AMÉM. 


