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O Instituto de Cristianismo Contemporâneo (ICC) vem desenvolvendo
actividade no âmbito da investigação, através de diversas iniciativas, desde Janeiro de
2016.
Procurou-se, desde o início, criar uma dinâmica de reflexão sobre os desafios que
o mundo contemporâneo coloca à fé cristã em domínios tão diversos como a cultura, a
sociedade, a política, a saúde, a filosofia, as artes, a comunicação, a justiça e a psicologia,
de modo a permitir um diálogo criativo sobre tais temáticas.
Ensaiou-se também um outro modelo, mais ambicioso, de jornadas temáticas
anuais, com a contribuição de um painel de conferencistas que ajudassem a promover a
investigação sobre questões e problemáticas que se colocam actualmente ao cristianismo,
no âmbito da Ciência das Religiões, sem esquecer a suas referências históricas.
O ICC promoveu ainda o I CONGRESSO INTERNACIONAL DE
CRISTIANISMO CONTEMPORÂNEO, que decorreu em Lisboa, entre 25 e 27 de Maio
de 2018, sob o tema “Cristianismo, Cultura e Diálogo num mundo em mudança”.
O ICC tem vindo a promover cursos específicos na área do cristianismo, como: a
Pós-Graduação em Aconselhamento Pastoral, o Workshop “Introdução à Psicologia da
Religião e Espiritualidade”, a Pós-graduação em Religiões, Políticas e Doutrinas Sociais,
e o Workshop “Aconselhamento Pastoral Centrado na Pessoa”.
O ICC promove actualmente investigação sobre as seguintes temáticas: “Impactos
sociais, emocionais e culturais do Neopentecostalismo”; “A liberdade religiosa (depois
da Segunda Guerra Mundial) face aos desafios da contemporaneidade”; “Cristianismo e
minorias étnicas”; “Religião e Psicologia: diálogos, confrontos e interculturalidades”; “A
percepção do Cristianismo entre jovens universitários de Portugal, África do Sul, Brasil
e Estados Unidos”; “Devoção mariana e (re)construção do feminino no Cristianismo”;
“Cristianismo contemporâneo na era mediática” e “Política, ética e sociedade face à
crença religiosa”.
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CICLO DE CONFERÊNCIAS
"Desafios da contemporaneidade ao Cristianismo"

2016

14 Janeiro: Fé e Cultura (manifestações de fé presentes na produção cultural:
Literatura, Música, etc)
- “A faceta transcendental de Bocage” (José Brissos-Lino) nos 250 do nascimento do
poeta (1765-2015)

18 Fevereiro: Fé e Bíblia (questões interessantes e pertinentes de teologia bíblica)
- “A herança de Abraão” (Jorge Pinheiro)

17 Março: Fé e Política (articulações e confrontos entre Religião e Política)
- “Corrupção, Ética e Negócios” (João Pedro Martins – Desafio Miqueias)

28 Abril: Fé e Saúde (ligações e intercomunicações entre Religião, Espiritualidade e
Saúde)
- “Mutilação genital feminina: tradição e espiritualidade” (Jovita Gomes)

19 Maio: Fé e Sociedade (problemáticas sociais e os contributos positivos da Fé)
- “Violência doméstica: problemas e soluções” (Mauro Paulino)

22 Setembro: Fé e Emoções (Religião, Espiritualidade e Psicologia)
- “Inteligência espiritual e liderança“ (Luís Gonzaga, Full Fill)

20 Outubro: Fé e Filosofia (desafios do mundo das ideias à fé cristã)
- “A filosofia e o mito da modernidade” (João Maurício Brás, CLEPUL)

2017

26 Janeiro: Fé e Arte (manifestações artísticas com temática cristã)
“As artes no diálogo com a fé” (Lurdes Saramago e Dale Chappell, Prisma, Arte &
Comunication)
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23 Março: Tertúlia “Um Evangelho segundo Zimler - o exercício literário face às
religiões” (reflexão sobre a obra “O Evangelho segundo Lázaro”, Porto Editora)
Richard Zimler / Miguel Real / Paulo Mendes Pinto / José Brissos-Lino / Alexandre
Honrado

27 de Abril: Fé e Comunicação (a comunicação da Fé)
“A Fé (enquanto mensagem) nos média” (Levi Simões, RTM)
18 de Outubro: Tertúlia “Rússia: o papel da religião desde a revolução de 1917”
(reflexão sobre a obra de José Milhazes “As minhas aventuras no país dos sovietes”,
Oficina do Livro)
José Milhazes / Paulo Mendes Pinto / José Brissos-Lino / Alexandre Honrado
No centenário da revolução russa.

6 de Dezembro: Fé e Sociedade
“Pena de morte e morte sem pena” (Ana Paula Pinto Lourenço e José Brissos-Lino)
Nos 150 anos da abolição da pena de morte em Portugal para crimes civis (1867).

"JORNADAS DE CRISTIANISMO CONTEMPORÂNEO"

Objectivo científico: Promover a reflexão da fé cristã na sociedade contemporânea, em
todas as suas vertentes: culturais e artísticas, sociais, políticas e comunicacionais,
incluindo no mundo do trabalho.

Objectivo académico: Dar oportunidade aos alunos e investigadores de partilharem os
seus processos de investigação, juntamente com oradores convidados.

Comissão Organizadora: José Brissos-Lino, João Pedro Robalo, Victor Rafael.

Comissão Científica: Annabela Rita, Frei Bento Domingues, Frei Fernando Ventura,
José Eduardo Franco, Lidice Meyer Pinto Ribeiro, Luís de Matos, Manuel Alexandre
Júnior, Paulo Mendes Pinto, Timóteo Cavaco.
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Instituições associadas: CLEPUL, Instituto Fernando Pessoa e Academia Lusófona Luís
de Camões.

I Jornadas - 15 de Novembro de 2016: G.K.Chesterton, ontem e hoje: reflexão sobre a
vida e obra do teólogo e filósofo, no 80º aniversário da sua morte (1874-1936).

II Jornadas - 7 de Junho de 2017: Anatomia do milagre: perspectivas culturais,
religiosas, científicas e psicológicas.
III Jornadas - 18 de Janeiro de 2018: “Robert Kalley, o homem e o seu legado
transatlântico” Assinalando os 180 anos da fundação da primeira igreja protestante
portuguesa prevalecente em solo nacional (1838-2018). Em parceria com o Centro de
Estudos Religiosos – Biblioteca João Ferreira de Almeida (CER/BJFA)
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