


PROPOSTA PASTORAL DE FRONTEIRA.

• CONCLUSÕES DA SEMANA TEOLÓGICA NA 

IGREJA PARTICULAR DE PALMAS – FRANCISCO 

BELTRÃO – PR.

• 15 A 18 DE JULHO. BISPO, PRESBÍTEROS, 

DIACONOS PERMANENTES, RELIGIOSOS E 

RELIGIOSAS, SEMINARISTAS E LEIGOS -



INTRODUÇÃO

• A Teologia do Corpo comporta o pensamento que o Papa São João Paulo

II desenvolveu nas Audiências de Quarta-feira de 5 de Setembro de 1979 a 28

de Novembro de 1984, com algumas interrupções, nomeadamente quando

do atentado contra a vida do Papa em 13 de Maio de 1981 e durante o ano

de 1983 (Ano Santo da Redenção). Estas catequeses se dividem em quatro

ciclos, em que o Papa desenvolveu vários temas, começando pela exegese

dos primeiros capítulos do livro do Gênesis, terminando na análise

da Humanae Vitae de Paulo VI, passando por análises psicológicas, sobre a

corporeidade do Homem, sobre o matrimônio e a eminente racionalidade

da pessoa.

• Vários teólogos pelo mundo tem se dedicado ao estudo das catequeses de

João Paulo II a fim de compreender suas ideias e passá-las para o povo.

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jo%C3%A3o_Paulo_II
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/audiences/index_po.htm
http://www.bibliacatolica.com.br/biblia-ave-maria/genesis/1/
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_25071968_humanae-vitae_po.html


PROTAGONISTAS

• No centro da questão está aquele e aquela

que é o sujeito da mesma. O educando é o

‘protagonista’ de um processo que o

conduzirá à meta pretendida, isto é, ao seu

desenvolvimento integral de forma a tornar-se

uma pessoa autônoma e em relação de

harmonia com os demais membros da

sociedade



COISIFICAR O CORPO

• Nossa sociedade procura “coisificar” nossos corpos, fazer do prazer a

nossa última meta e nos assemelhar a objetos para satisfação pessoal. A

Teologia do Corpo vem nos recordar, com olhar sereno e mãos

estendidas, que o nosso corpo é bom, é santo, é templo onde o próprio

Deus habita (I Cor 3,16). E somente a partir do nosso corpo podemos

amar verdadeiramente, traduzir esse amor em gestos de doação e

entrega ao outro, como dirá o Sumo Pontífice:

• “O corpo, de fato, e só ele, é capaz de tornar visível o que é invisível:

o espiritual e o divino. Foi criado para transferir para a realidade visível do

mundo o mistério oculto desde a eternidade em Deus, e assim ser sinal

d’Ele”.

https://formacao.cancaonova.com/igreja/catequese/quem-sao-os-templos-que-deus-pensou-para-si/
https://formacao.cancaonova.com/atualidade/o-governo-espiritual-e-temporal-vistos-pelo-cristao/


O HOMEM E A MULHER SÃO FEITOS UM PARA O 
OUTRO

• “Sozinho, o homem não realiza totalmente 

esta essência [de ser pessoa]. Ele só a realiza 

existindo ‘com alguém’ – e ainda mais 

profunda e completamente: existindo ‘para 

alguém’… Comunhão das pessoas significa 

existir num recíproco ‘para’, numa relação de 

recíproco dom” (9 de janeiro de 1980).



O CORPO REVELA O MISTÉRIO DO AMOR DE 
DEUS PELOS SERES HUMANOS

• “O corpo, e só ele, é capaz de tornar visível o 

que é invisível: o espiritual e o divino. Ele foi 

criado para transferir para a realidade visível 

do mundo o mistério escondido desde a 

eternidade em Deus [o amor de Deus pelo 

homem] e, assim, ser seu sinal” (20 de 

fevereiro de 1980).



UMA EXPERIÊNCIA A SER DESCOBERTA.
MAX SCELER.



PESSOA E CORPO.



PESSOA E SEXUALIDADE


