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As místicas das Religiões do Livro 
Rui Grácio 

 
A procura do Sentido Último e da sua “vivência” radi-
cal e directa é uma das características das místicas das 
chamadas “Religiões do Livro”, ou seja, de religiões 
que têm alguma Escritura Sagrada como referente 
central da sua vocação e missão. 
Embora não sendo as únicas “religiões do Livro”, pro-
pomo-nos estudar aqui as de carácter mais 
“monoteísta”, ou seja, aquelas que contemplam um 
Deus ou Absoluto de maneira preferentemente pes-
soal. Por isso gostaríamos de estudar três referências, 
curiosamente hoje de relativa fama: a Kabbalah judai-
ca, o Sufismo islâmico e a figura do Mestre Eckhart do 
mundo cristão.  
 
 
 
 
 
 

Datas: 
28 de Abril 

5, 12, 19, e 26 de Maio 
2, 9, 16, 23 e 30 de Junho 
Horário: das 18h às 20h 

Inscrição: 50 € 

Bob Dornberg | Conversando à volta da mesa | 2009 

Convento de São Domingos de Lisboa 
Rua João de Freitas Branco, 12 

1500-359 LISBOA 
 
 
 
 
 
 
 

Telefone: 210322300 
Email: ista@dominicanos.com.pt 
Página Web: www.dominicanos.com.pt 

INSTITUTO SÃO TOMÁS DE AQUINO 

PROGRAMA 
2010-2011 

CONVERSAS CRUZADAS 

CURSO DE ESPIRITUALIDADE 
 
 
 
 

As místicas das Religiões do Livro 
Rui Grácio 

 
A procura do Sentido Último e da sua “vivência” radi-
cal e directa é uma das características das místicas das 
chamadas “Religiões do Livro”, ou seja, de religiões 
que têm alguma Escritura Sagrada como referente 
central da sua vocação e missão. 
Embora não sendo as únicas “religiões do Livro”, pro-
pomo-nos estudar aqui as de carácter mais 
“monoteísta”, ou seja, aquelas que contemplam um 
Deus ou Absoluto de maneira preferentemente pes-
soal. Por isso gostaríamos de estudar três referências, 
curiosamente hoje de relativa fama: a Kabbalah judai-
ca, o Sufismo islâmico e a figura do Mestre Eckhart do 
mundo cristão.  
 
 
 
 
 
 

Datas: 
28 de Abril 

5, 12, 19, e 26 de Maio 
2, 9, 16, 23 e 30 de Junho 
Horário: das 18h às 20h 

Inscrição: 50 € 

Bob Dornberg | Conversando à volta da mesa | 2009 

Convento de São Domingos de Lisboa 
Rua João de Freitas Branco, 12 

1500-359 LISBOA 
 
 
 
 
 
 
 

Telefone: 210322300 
Email: ista@dominicanos.com.pt 
Página Web: www.dominicanos.com.pt 

INSTITUTO SÃO TOMÁS DE AQUINO 

PROGRAMA 
2010-2011 

CONVERSAS CRUZADAS 

CURSO DE ESPIRITUALIDADE 
 
 
 
 

As místicas das Religiões do Livro 
Rui Grácio 

 
A procura do Sentido Último e da sua “vivência” radi-
cal e directa é uma das características das místicas das 
chamadas “Religiões do Livro”, ou seja, de religiões 
que têm alguma Escritura Sagrada como referente 
central da sua vocação e missão. 
Embora não sendo as únicas “religiões do Livro”, pro-
pomo-nos estudar aqui as de carácter mais 
“monoteísta”, ou seja, aquelas que contemplam um 
Deus ou Absoluto de maneira preferentemente pes-
soal. Por isso gostaríamos de estudar três referências, 
curiosamente hoje de relativa fama: a Kabbalah judai-
ca, o Sufismo islâmico e a figura do Mestre Eckhart do 
mundo cristão.  
 
 
 
 
 
 

Datas: 
28 de Abril 

5, 12, 19, e 26 de Maio 
2, 9, 16, 23 e 30 de Junho 
Horário: das 18h às 20h 

Inscrição: 50 € 

Bob Dornberg | Conversando à volta da mesa | 2009 

Convento de São Domingos de Lisboa 
Rua João de Freitas Branco, 12 

1500-359 LISBOA 
 
 
 
 
 
 
 

Telefone: 210322300 
Email: ista@dominicanos.com.pt 
Página Web: www.dominicanos.com.pt 

INSTITUTO SÃO TOMÁS DE AQUINO 

PROGRAMA 
2010-2011 

CONVERSAS CRUZADAS 

CURSO DE ESPIRITUALIDADE 
 
 
 
 

As místicas das Religiões do Livro 
Rui Grácio 

 
A procura do Sentido Último e da sua “vivência” radi-
cal e directa é uma das características das místicas das 
chamadas “Religiões do Livro”, ou seja, de religiões 
que têm alguma Escritura Sagrada como referente 
central da sua vocação e missão. 
Embora não sendo as únicas “religiões do Livro”, pro-
pomo-nos estudar aqui as de carácter mais 
“monoteísta”, ou seja, aquelas que contemplam um 
Deus ou Absoluto de maneira preferentemente pes-
soal. Por isso gostaríamos de estudar três referências, 
curiosamente hoje de relativa fama: a Kabbalah judai-
ca, o Sufismo islâmico e a figura do Mestre Eckhart do 
mundo cristão.  
 
 
 
 
 
 

Datas: 
28 de Abril 

5, 12, 19, e 26 de Maio 
2, 9, 16, 23 e 30 de Junho 
Horário: das 18h às 20h 

Inscrição: 50 € 

Bob Dornberg | Conversando à volta da mesa | 2009 

Instituto São Tomás de Aquino



CICLO DE CONFERÊNCIAS 

15 de Janeiro de 2011 
Herberto Hélder: entre Deus e o Diabo  

Estela Guedes 
 
 
 
 
29 de Janeiro de 2011 

Falar é fácil, comunicar é difícil  
José Augusto Mourão 

 
 
 
 
5 de Fevereiro de 2011 

Fr. Bonifácio de Jesus, percursos  
Ana Cristina da Costa Gomes 

 
 
 
 
19 de Fevereiro de 2011 

A questão da santidade 
Mateus Peres 

 
 
 
 

 
5 de Março de 2011 

A pregação a gentios e cristãos:  
Tempos, lugares e modos  

Bento Domingues 
 
 
 
 
 

 
Horário: das 17h às 18.30h 

Entrada livre 

Debates, controvérsias, ciclos de conferências, para 
quê? Para seguir, cartografar os movimentos que na 
prosa do mundo vão da dúvida mais completa até à 
certeza mais incontestável. Estaremos sempre “por” 
ou “contra” relativamente a enunciados que fazem 
parte da nossa posição de interlocutores. O debate 
é sadio, a controvérsia alarga o nosso universo de 
percepções e afectos. Só ganhamos em convicção 
com o preço de transformações. Há objectos técni-
cos que enferrujam como há enunciados que caem 
em derrocada. Contrariamente à frase de Pilatos “O 
que está escrito não está para sempre escrito”. A 
pregação, a santidade, a fala, os percursos, as posi-
ções-entre constituem objectos de controvérsia e de 
debate. É o que vos propomos este ano como este 
ciclo de conferências. 
 

fr. José Augusto Mourão, op 
Presidente do ISTA 

CURSO BÍBLICO 
 
 
 

O Livro da Sabedoria  
e os outros livros sapienciais 

Francolino Gonçalves 
 
Os livros sapienciais são a expressão mais clara da 
sabedoria bíblica, que marcou também, de manei-
ra mais ou menos profunda, outros livros do Anti-
go Testamento, designadamente alguns livros pro-
féticos e o Saltério. Relativamente negligenciados 
até há poucas décadas, os livros sapienciais e a 
sabedoria em geral são agora objecto de intenso 
estudo. O propósito do curso é mostrar como a 
sabedoria é a expressão de um sistema religioso 
que tem a criação – obra de Iavé / Deus – como 
fundamento e horizonte, se dirige ao indivíduo e 
visa proporcionar uma vida feliz a cada um dos 
seres humanos.  
 
 
 
 
 

Datas: 
15, 22 e 29 de Março 

5 e 12 de Abril 
Horário: das 18.30h às 20h 

Inscrição: 25 € 
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