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A formação intelectual à serviço  
da nova evangelização

S.Em.R. Beniamino Stella1

1. Uma nova visão a partir da Ratio fundamentalis

Ratio funda-

mentalis,

Ratio

2

 

O dom da vocacão presbiteral. 
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Ratio

4
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Ratio

5

Ratio fundamentalis

6
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2. O imprescindível diálogo entre fé e cultura

Ratio fun-

damentalis

7

Aos participantes no Congresso Internacional promovido pela Con-
gregação para o Clero sobre a 
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Evangelii gaudium 

8

9

Evangelii gaudium

.,
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Evangelii gaudium
10

3. A formação intelectual a serviço da evangelização

Veritatis gaudium

Jo
11

.,
Veritatis gaudium
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maius 15

primeiro

kerygma

segundo

16

terceiro

quarto
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Ratio fundamentalis
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20

Ratio ao 

21

ars celebrandi

22

O dom da vocação presbiteral
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4. Conclusão

1Pd

23

Evan-

gelii gaudium

24

Evangelii gaudium
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Amarás a Deus com toda a tua mente

Francisco Javier Insa Gómez25

1. Um coração sábio e inteligente

1Rs 
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2. Uma mente de acordo com a mente de Deus

Lc Mt Mc

primeiro mandamento

Dt

com toda a tua mente dianoia

nous

toda

forma mentis

initium sapientiae 

timor Domini Sl

3. A formação intelectual
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mentalidade católica

26

27

tudo 

Sulco
Proslogion.
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Catecismo da Igreja Católica

 

saber coisas sobre 

Deus forma mentis

forma mentis

Fl

4. Uma piedade fundada nas verdades cristãs
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por mim 

sic nos amantem, quis non redamaret

5. À serviço da evangelização
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28

1Pd 

6. A dimensão intelectual da formação sacerdotal

pri-

meiro mandamento 

quantitativas qualitativas

29

30

Evangelii gaudium

Presbyterorum Ordinis

O dom da vocação presbiteral. 
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31

32

qualitativa 

Ratio

33 quem é Deus

quem

sou eu,

academicismo pas-

toralismo

Lumen gentium
Apostolicam actuositatem

Presbyterorum Ordinis
O dom da vocação presbiteral
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Ratio

34

7. Apaixonar-se por Deus também com a cabeça

Lc

1Pd 

ibid. 35

forma mentis

Carta pastoral
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8. O conteúdo do livro

“Concedo-te 

um coração sábio e inteligente: A dimensão intelectual da forma-

ção dos candidatos ao sacerdócio

Veritatis gaudium

36

Veritatis gaudium



34

a) Alcançar a maturidade humana e espiritual

saber

sentir

aspectos 

Jo
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b) Os conteúdos da formação

Ratio

tria munera

Redemptoris Mater
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Sedes Sapientiae

c) Educar evangelizadores

mestres
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kénosis

k


