
4X4Uma FÉ
todo o terreno

PROPOSTA
Itinerário formativo 
sobre a fé cristã

DURAÇÃO
Dois fins de semana

DATAS
16-17 janeiro 2016
13-14 março 2016

LOCAL
Fátima

PÚBLICO-ALVO
Caminheiros
Candidatos a Dirigente
Dirigentes

PARTICIPANTES
Máximo de 
40 participantes

CUSTO
40 Euros

INSCRIÇÕES
Até 8 de janeiro para 
icastanheira@escutismo.pt

ORGANIZAÇÃO
Corpo Nacional de Escutas
Faculdade de Teologia da 
Universidade Católica Portuguesa
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A fé não despertaria interesse capaz de implicar 
toda a vida e a vida de todos se não soubesse ao 
que dá sabor à vida. Não tocaria na existência se 
não pusesse em contacto com o que faz vibrar os 
afetos e gerar laços vitais, nem mobilizasse a inte-
ligência na ponderação das experiências da vida, 
felizes ou dramáticas que sejam. Seria suspeita 
se forçasse a emoção a custo do sacrifício da in-
teligência ou se oferecesse um saber das coisas 
divinas, devendo, para tal, sacrificar o justo sentir 
e a reta compreensão das coisas humanas. Não 
deixaria boas marcas na alma se não investisse 
o corpo e os seus sentidos – o ouvido que pre-
sente, o tacto que põe em con-tacto, a vista que 
entre-vê, o gosto e o olfacto que apreciam. Não 
moveria a vontade, se não afectasse a liberdade 
pelo reconhecimento grato do que se oferece 
ao espontâneo desejo de bem e pelas possibi-
lidades inéditas que abre á imaginação, sempre 
em exercício entre o enigma das origens e a ex-
pectativa das coisas últimas. Não convenceria da 
sua credibilidade se não persuadisse da sua ama-
bilidade – será digna de crédito se for digna de 
confiança.”
Jose Frazão Correia SJ,A fé como forma vital e forma expressiva 

da existência humana, in A fé da Igreja, Paulus, Lisboa 2014, 14.

A existência humana, para ser verdadeiramente 
humana, exige um constante processo de narra-
ção, que se configura e permite a passagem do 
«sentir a vida» para o «sentido da vida». Nesse 
exercício, a fé é chamada a intervir em todos os 
terrenos que constituem a geografia da vida e da 
história. Não pode haver recantos aos quais não 
possa ir, se quiser verdadeiramente constituir-se 
como um fio capaz de conduzir a narração da 
existência.

Tendo como pano de fundo as quatro partes do 
YouCat  e as perguntas aí formuladas, propomos 
um itinerário, desenvolvido ao longo de dois fins 
de semana, no qual ousemos pisar todos os ter-
renos onde a fé é chamada a dar sabor à vida e a 
possibilitar a diferença.


