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Relixión SEGUNDO DE BAC 

TERCEIRA  AVALIACIÓN 

Bloque 4º da Programación 

A Igrexa xeradora de cultura ao longo da 

historia 

 

SUBAPARTADOS 

 

a. A acción evanxelizadora da Igrexa e a 

promoción dos dereitos humanos 

b. A expresión da fe xera beleza a través da 

arte 

 

DESENVOLVEMENTO 

 

SUBAPARTADO A 

A acción evanxelizadora da Igrexa e a promoción 

dos dereitos humanos 

 

Documento 1 

 

MENSAXE DO PAPA RANCISCO 

O Papa: Chamados a respectar os dereitos fundamentais de cada persoa" 

Mensaxe do Santo Pai aos participantes na Conferencia Internacional: 

Os Dereitos humanos no mundo contemporáneo: conquistas, omisiones, 
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negaciones, en programa este 10 e 11 de decembro na Pontificia 

Universidade Gregoriana de Roma. 

 

“Quixese, nesta ocasión, dirixir un firme chamamento a quen teñen 

responsabilidades institucionais, pedíndolles que sitúen os dereitos 

humanos no centro de todas as políticas, incluídas as políticas de 

cooperación para o desenvolvemento, ata cando iso signifique ir contra 

corrente, escríbeo o Papa Francisco na súa Mensaxe aos participantes na 

Conferencia Internacional, ?Os Dereitos humanos no mundo 

contemporáneo: conquistas, omisiones, negaciones, evento organizado 

pola Pontificia Universidade Gregoriana e o Dicasterio para o Servizo do 

Desenvolvemento Humano Integral, con ocasión do 70° Aniversario da 

Declaración Universal dos Dereitos Humanos e o 25° Aniversario da 

Declaración e do Programa de Acción de Viena. 

A igual dignidade de toda persoa humana 

Na súa Mensaxe, o Santo Pai expresa os seus saúdos aos representantes 

diplomáticos e participantes nesta Conferencia Internacional sobre a 

Declaración Universal dos Dereitos Humanos e a Declaración e o 

Programa de Acción de Viena. Mediante estes dous documentos  afirma o 

Pontífice  a Familia das Nacións quixo recoñecer a igual dignidade de 

toda persoa humana, das cales derivan dereitos e liberdades 

fundamentais que, enraizados na natureza da persoa humana ? unidade 

inseparable de corpo e alma  son universais, indivisibles, 

interdependientes e interconectados. Ao mesmo tempo, na Declaración 

de 1948 recoñécese que todo individuo ten deberes para coa 

comunidade, nos que só é posible o libre e pleno desenvolvemento da súa 

personalidade. 

Compromiso renovado coa defensa da dignidade humana 

Así mesmo, o Papa Francisco precisa que, no ano en que se celebran os 

aniversarios destes instrumentos xurídicos internacionais, é apropiado 

reflexionar en profundidade sobre os fundamentos e o respecto dos 

dereitos humanos no mundo contemporáneo, reflexión? escribe o Papa  

que espero que conduza a un compromiso renovado coa defensa da 

dignidade humana, con especial atención aos membros máis vulnerables 

da comunidade. De feito, mirando atentamente ás nosas sociedades 

contemporáneas subliña o Pontífice  existen numerosas contradicións que 
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nos levan a preguntarnos si a igual dignidade de todos os seres humanos, 

proclamada solemnemente fai 70 anos, é realmente recoñecida, 

respectada, protexida e promovida en todas as circunstancias. Hoxe en 

día, persisten aínda moitas formas de inxustiza no mundo, alimentadas 

por visións antropológicas reductivas e por un modelo económico baseado 

no beneficio, que non dubida en explotar, descartar e ata matar ao home. 

[Mentres unha parte da humanidade vive na opulencia, outra parte ve a 

súa propia dignidade repudiada, desprezada ou pisoteada e os seus 

dereitos fundamentais ignorados ou violados]? 

A humanidade pisoteada e descartada 

Na súa Mensaxe, o Santo Pai sinala quen son os membros máis 

vulnerables da comunidade, a quen se repudiada, desprezada ou 

pisoteada a súa dignidade e os seus dereitos. Penso, nos non nados aos 

que se nega o dereito a vir ao mundo  afirma o Papa  nos que non teñen 

acceso aos medios necesarios para unha vida digna; nos que están 

excluídos dunha educación adecuada; nos que están injustamente 

privados do seu traballo ou obrigados a traballar como escravos; nos que 

están detidos en condicións inhumanas, sofren torturas ou se lles nega a 

oportunidade de redimirse; nas vítimas de desaparicións forzadas e nas 

súas familias. 

Penso tamén, escribe o Papa Francisco, en todos aqueles que viven nun 

clima dominado pola sospeita e o desprezo, que son obxecto de actos de 

intolerancia, discriminación e violencia por mor da súa pertenencia racial, 

étnica, nacional ou relixiosa. Para rematar, agrega o Pontífice, non podo 

deixar de mencionar a quen sofren múltiples violacións dos seus dereitos 

fundamentais no tráxico contexto dos conflitos armados, mentres que os 

mercadores da morte sen escrúpulos enriquécense a costa do sangue dos 

seus irmáns e irmás. 

Todos estamos chamados a defender os dereitos fundamentais 

Ante estes graves fenómenos, o Santo Pai indica que todos estamos 

chamados en causa, a dirixir a nosa mirada cara aos máis pequenos dos 

nosos irmáns e irmás e a comprometernos concretamente a aliviar o seu 

sufrimento. De feito, afirma o Papa, cando se violan os dereitos 

fundamentais, ou cando se dá prioridad a uns dereitos sobre outros, ou 

cando só se conceden a determinados grupos, prodúcense graves 
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inxustizas, que á súa vez alimentan os conflitos con graves consecuencias 

tanto dentro das nacións como entre elas. 

"Cada un está chamado a contribuír con coraxe e determinación, na 

especificidad do seu papel, a respectar os dereitos fundamentais de 

cada persoa, especialmente das "invisibles": dos moitos que teñen fame e 

sede, que están espidos, enfermos, son estranxeiros ou están detidos. 

(cfrMt25.35-36), que viven nas marxes da sociedade ou son 

descartados". 

 

Renato Martinez – Ciudad del Vaticano 

 
 

FONTE REFERENCIA, https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2018-

12/papa-francisco-mensaje-derechos-fundamentales-declaracion-

ddhh.html  

 

 

Documento 2 

 

Dereitos humanos e Doutrina social da Igrexa 

Mensaxe do Papa Benedicto XVI durante o recibimiento aos membros da 

Pontificia Academia das Ciencias Sociais. 

 

 

Por: Vatican.va | Fonte: Vatican.va 

 

 

 

 

CIDADE DO VATICANO, 4 MAY 2009 (VIS).-Benedicto XVI recibiu 

hoxe aos membros da Pontificia Academia das Ciencias Sociais ao final 

da XV sesión plenaria dese ente que preside a profesora Mary Ann 

Glendon. 

 

A Academia, logo de examinar as relacións entre a doutrina social da 

Igrexa e o traballo, a democracia, a globalización, a solidariedade e a 

subsidiaridad, centrouse esta vez en "o tema crave da dignidade da 

persoa e os dereitos humanos, punto de encontro entre a doutrina social 

da Igrexa e a sociedade actual", observou o Papa. 
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"A Igrexa afirmou sempre que os dereitos fundamentais, por encima e 

máis aló das diferentes formas en que se formulen e dos diferentes 

grados de importancia que teñan nos diversos contextos culturais, deben 

ser sostidos e recoñecidos universalmente porque son intrínsecos á 

natureza do ser humano creado a imaxe e semellanza de Deus" e " por 

iso comparten unha característica común que os une e que esixe o 

respecto universal". Así mesmo a Igrexa ensinou sempre que "a orde 

ética e político que goberna as relacións entre as persoas afunde as 

súas raíces na estrutura mesma do ser humano". 

 

A Idade Moderna, "con maior conciencia sobre os dereitos humanos e o 

seu universalidad, (...) contribuíu a dar forma á idea de que a mensaxe 

de Cristo -que proclama que Divos ama a todo home e a toda muller e 

que todo ser humano está chamado a amar a Deus libremente- 

demostra que todos e todas, independientemente da súa condición social 

ou cultural, son libres por natureza". 

 

O Papa recordou despois que a mediados do século pasado e tralas 

catástrofes das dúas guerras mundiais e as ideoloxías totalitarias, a 

comunidade internacional dotouse de "un novo sistema de dereito 

internacional baseado nos dereitos humanos" e como Pablo VI e Juan 

Pablo II "afirmaban decididamente que o dereito á vida e á liberdade 

de conciencia e de relixión son o centro daqueles dereitos que brotan da 

mesma natureza humana". 

 

"Estrictamente falando, eses dereitos non son verdades de fe, aínda 

que se perciben e adquiren plena luz coa mensaxe de Cristo que 

"manifesta plenamente o home ao propio home". A fe confírmaos 

ulteriormente. Obedece á razón que, homes e mulleres, vivindo e 

actuando nun mundo físico como seres espirituais, perciban a presenza 

dun "logos" que os capacita para distinguir non soamente o verdadeiro 

do falso, senón tamén o ben do mal, o mellor do peor, a xustiza da 

inxustiza". 

 

"A acción da Igrexa na promoción dos dereitos humanos refórzase pola 

reflexión racional, de forma tal que eses dereitos poden presentarse a 

todas as persoas de boa vontade, independientemente da súa filiación 
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relixiosa". Ao mesmo tempo, "como cada nova xeración e cada individuo 

debe reapropiarse deses dereitos, e a liberdade humana é sempre 

fráxil, a persoa necesita a esperanza e o amor incondicionales que só se 

atopa en Deus e que leva á participación na xustiza e a xenerosidade de 

Deus cara aos demais". 

 

"Esa perspectiva chama a nosa atención sobre algúns dos problemas 

sociais máis críticos das últimas décadas, como a conciencia cada vez 

máis grande, en parte provocada pola globalización e a crise económica 

actual, dun tremendo contraste entre a igual atribución de dereitos e o 

desigual acceso aos medios para alcanzalos. Para os cristiáns, que piden 

sempre a Deus "dános hoxe o noso pan de cada día", é unha traxedia 

vergonzosa que a quinta parte da humanidade pase aínda fame". 

 

"Para garantir un abastecemento adecuado de alimentos, do mesmo 

xeito que a protección dos recursos vitais como a auga e a enerxía, é 

necesario que todos os líderes internacionais manifesten o seu prontitud 

para traballar en boa fe, respectando a lei natural e fomentando a 

solidariedade e a subsidiaridad coas rexións e os pobos máis pobres do 

planeta, como a estratexia máis eficaz para eliminar as desigualdades 

sociais entre as países e as sociedades e para potenciar a seguridade 

mundial". 

REFERENCIA CATHOLIC.NET 

 

 

SUBAPARTADO B 

A expresión da fe xera beleza a través da arte 

 

Documento 3 

 

Evaxelizar coa arte 

 

 

      Quen non experimentou diante dun cadro esa sensación de estar 

limitado, a falta de claves para descifrarlo? Dicía San Basilio: ?O que 

as palabras din ao oído, a arte móstrao en silencio?. E é que a fe gaña 
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en profundidade á hora de contemplar un cadro. É como unha cuarta 

dimensión, porque hai confidencias que o artista non esixe ao 

espectador. Unha obra de arte sacro é incompleta si a fe está 

ausente?o artista non insiste, só invita á esperanza. 

Un dos trazos característicos da cultura postmoderna é perder a 

capacidade de buscar, de asombro, primeiro paso da auténtica 

sabedoría. A arte como virtude que perfecciona a alma serviu para 

transmitir himnos de alabanza, salmos, música, para contemplar, 

admirar e renovar a nosa mirada. 

O pasado 6-7 de Novembro do 2010 Benedicto XVI, ?o peregrino da 

fe?, veu a España para recordarnos que ?somos seres en procura, seres 

necesitados de verdade e beleza?. Na Basílica da Sagrada Familia, 

inmenso monumento en pedra á fe, esperanza e caridade, icono de 

Barcelona, símbolo da Nova Evangelización e obra do arquitecto 

modernista Gaudí, quen nos invita a transformar o corazón de pedra nun 

corazón de carne, o Papa demostrou unha vez máis a súa sensibilidade 

estética ao expresar que a experiencia da beleza é un camiño cara ao 

misterio, e en último término a Deus. 

contemplar para amar 

        Si a arte, segundo a tradición clásica (Aristóteles, Santo Tomás) 

é ?a razón correcta das cousas que se fan ou producen?, a arte cristiá 

ao servizo da Igrexa foi durante séculos capaz de anunciar a Cristo. A 

beleza ten un poder inmenso na evangelización das culturas. A beleza da 

arte ten ademais unha forza pedagógica para introducirnos no misterio 

da Verdade cunha linguaxe contemplativo. 

Na súa bela carta aos artistas, Benedicto XVI, chámalles ?custodios da 

beleza?, e exhótalles a ser testemuñas da fe e esperanza ?para poder 

falar ao corazón da humanidade, tocar a sensibilidade persoal e 

colectiva, suscitar soños de esperanza e ocasión única para achegar a 

verdade cristiá a creyentes e non creyentes por medio da expresión 

artística?. Si a esencia da beleza é elevar a mente, a arte ten unha 

importante función social: dar un alma ao mundo, porque alí onde se 

despreza a beleza o home se empobrece. 

A capacidade de favorecer a contemplación nun mundo de présas, onde 

a inmediatez e o constante cambio pervierten ao home, onde a 

mediocridad ou telebasura pechan as portas á capacidade de asombro, 

primeiro habemos de renovar, educar a nosa mirada, sentir nosa propia 

limitación e só desde a infancia espiritual, librarnos dunha mirada 
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técnica, utilitarista, despersonalizada ou incapaz de satisfacer as 

expectativas do mundo de hoxe. Contemplar desde a pequeñez e 

restauralo todo no amor de Deus. 

     A beleza que a fe xera, é un relato fascinante, escenario que o 

noso mundo agarda? porque para o home a culminación da beleza é o 

amor, a capacidade de amar e sentirse amado plasmadas na Sagrada 

Familia. O feito de que Deus asuma a carne humana revoluciona a vida 

humana e tamén a historia da arte. Rafael, Murillo, Miguel Angel 

introdúcennos magistralmente na vida cotiá da Sagrada Familia de 

Nazaret, casa de oración, comunidade de harmonía, respecto e 

entrega. Amar sen horas e sen présas, como non as ten Deus. 

Pedagogía divina que esconde estas cousas aos sabios e intelixentes e 

revélallas aos pequenos. 

a biblia dos sinxelos 

 

      Un diálogo entre fe e arte, dúas grandes realidades da vida 

humana, que invitan á nobre inclinación do alma: gardar silencio, que non 

é baleiro, senón presenza de Deus. Porque hai silencios ausentes, 

heroicos, que sonrojan, calculadores, interesados, pero tamén, silencios 

cheos de prudencia, de discreción, de escoita? 

Dicía Aristóteles: ?O talento en silencio nútrese mellor?? Hai un silencio 

creativo, o do artista que plasma a súa obra, porque hai obras de arte 

que foron creadas para contemplar a Deus e gardar silencio de 

admiración, de tenrura, de gratitud? 

 

      A imaxe tamén é predicación evangélica, é a biblia dos sinxelos. 

Como non falar das ?biblias de pedra do románico?, onde se ensinaba 

todo un código de actuación a un público non ilustrado, o Maistas Domini 

ou Cristo en Majestad como Señor do tempo e das cousas, bendicindo 

coa súa man dereita mentres coa esquerda porta o libro da vida ?Ego 

sum lux mundi?, quen impón a súa majestad e grandiosidad aos homes 

que han de ser xulgados. Todo un programa figurativo para transmitir 

os principios básicos do cristianismo nos tímpanos das fachadas de 

igrexas de peregrinación, fiel reflexo da orde universal e onde todo 

obedecía a unha necesidade simbólica: o peregrino debía sentirse 

colmado de admiración, permanecer estupefacto, embargado de 

sentimentos relixiosos, ata alcanzar a través da beleza humana, a 
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beleza divina. 

Os tramos cadrados simbolizaban a terra, e o ábside, de estrutura 

semicircular, o divino, como a curvatura da cabeza de Cristo. Era o 

santuario de Deus. O crucero, participando das dúas formas 

geométricas, unía dous mundos, o terrestre e o divino. A orientación: a 

cabecera cara ao sol naciente (sol salutis) e os pés da igrexa cara ao 

sol do atardecer (sol iustitiae), que haberá de xulgar a todos os homes, 

por iso é polo que as fachadas románicas coiden o contido simbólico do 

Xuízo Final. Dextera Domini, Pantocrator e Crismón, foron froito dun 

proceso de abstracción e fonte de presenza divina a través da arte. 

Os bestiarios medievais ou a linguaxe secreta do mundo animal desde o 

punto de vista mitológico, cultural ou relixioso de procedencia pagana, 

son sacralizados no románico, converténdoos en portadores de virtudes 

ou vicios. O cordeiro cuxo paralelismo con Jesucristo recórdanos a cea 

xudía de Pascua; o león símbolo de fortaleza, nobreza e valentía, na 

iconografía cristiá atributo de San Jerónimo e con ás símbolo de San 

Marcos; a serpe representando o pecado; o simio os instintos básicos ou 

vanidades humanas; basiliscos, arpías, centauros, grifos ou monstros 

con uñas de corvo e patas de león non eran máis que símbolos dunha 

beleza mutable, porque o feo facía sentir nostalxia do divino. 

      Os valores racionais do Renacimiento e o anhelo humanista da 

procura racional da verdade a través da filosofía, seguindo o canon 

clasicista de Rafael, vémolos reflectidos na Sala da Signatura dos 

Museos Vaticanos. As catedrais, concibidas como símbolo da igrexa 

espiritual, espazos diáfanos, translúcidos onde as vidrieras transmiten a 

luz da esperanza, do sol verdadeiro que é Deus. Os robustos alicerces 

simbolizan a fe, e a bóveda, a caridade divina: as tres virtudes 

teologales e a morada terrenal de Deus, pois segundo o libro da 

sabedoría 11, 21: ?Deus ordenou todas as cousas pola súa medida, o 

seu número e o seu peso?. 

¡que bela es amada miña! 

 

       A partir do século XII, coa influencia franciscana, se humaniza a 

Virxe, tratando de achegar á religiosidad popular a súa dulzura 

resaltando o papel da liña materna na educación humana do Fillo de 

Deus. A vontade popular converte a Santa Ana, Nai da Virxe, en 

patroa e avogada das nais de familia. Búscase intensificar a resposta 

emocional dos feligreses. 
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A exquisitez e elegancia de Rafael nas súas madonas, virxes que 

desbordan humanidade, serenidade, dulzura e actitude ensimismante, é 

o resultado dunha delicadeza natural que emana do alma. Saborear a 

riqueza da iconografía mariana, as letanías e os atributos fundamentais 

da Inmaculada Concepción, Tiépolo, Afasto Fernández, Zurbarán, 

Murillo, Velázquez, todo un elenco de pintores quen con absoluta 

maestría, transforman a obra pictórica en oración, interpretando 

símbolos marianos: enaltecida como ?Estrela da mañá?e ?Porta do ceo?, 

representada cunha lúa baixo os seus pés segundo o libro do 

Apocalipsis: ?Unha muller vestida de sol con 12 estrelas na cabeza?, 

orixe da bandeira europea; os lirios acompañando o seu virginidad 

perpetua e mostrando a absoluta singularidade de María. 

Ela é a muller predestinada, a que ía coa súa descendencia a esmagar a 

serpe infernal. No Xénese 3,14, tralo pecado orixinal, Deus dille á 

serpe ?Poñerei enemistad entre ti e a muller, entre a túa estirpe e a 

súa. Ela esmagarache a cabeza cos seus pés?. E así é como aparece en 

multitude de lenzos que nos recordan este anuncio de esperanza, a 

dramática realidade humana, un escenario onde se confrontan o ben e o 

mal, a verdade e a mentira ou decidir por conta propia o que está mal 

ou ben. En María, Deus ofrécenos un potencial evangelizador decisivo. 

Ela é o camiño que nos leva a Deus. 

cultura e fe; imaxe e oración 

 

       Os efectos teatrais do barroco e a propaganda da Igrexa 

Católica Universal tralo Concilio de Trento (1545-1563) vémolos 

reflectidos na profusión decorativa e o desenvolvemento da cultura 

conventual, carmelitas, cartujos, jesuitas, benedictinos, franciscanos, 

dominicos e todo o Século de Ouro español, levando o seu impulso 

misionero alén do océano, a Nova España, creando unha plataforma 

común de identidades compartidas a través da arte e e trasplantando 

toda a iconografía mariana a Méjico, como no caso da composición de 

exquisita beleza de Basilio de Salazar, novohispano, ?Exaltación 

franciscana da Inmaculada Concepción? (s. XVII). 

Inserir a expresión da fe na corrente cultural e artística e facer ver o 

que a fe aporta á Historia e á cultura é o obxectivo destas liñas. 

Coidar, conservar, cultivar e fomentar a cultura dos nosos pobos e 

cidades atopa coordenadas coincidentes coa Igrexa, fiel colaboradora, 

promotora de fe e cultura. 
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Si a beleza é capaz de iluminar ao ser humano, renovemos a nosa 

mirada, abramos os ollos e o corazón -?effetá?- para albiscar as 

portas do ceo e poder dicir como San Agustín ?Tarde che amei, beleza 

antiga e nova, tarde che amei?. 

 

Referencia, 

Buenanueva.es 

 

Documento 4 

 

 

A beleza é un escintileo do Espírito de Deus... 

 

 

A arte para un cristián é unha invitación á esperanza, virtude teologal 

que non defrauda, fonte de alegría que se fundamenta nunha base 

sólida que é Cristo. 

 

A Igrexa ademais de ser depositaria da fe,ten unha riquísima tradición 

de imaxes ao servizo da transmisión da fe, ao mesmo tempo que 

comprendemos, coñecemos, interpretamos o patrimonio artístico da 

Igrexa. 

 

Si Deus entrou na historia do home, é posible atoparse con El e para 

que ese encontro fructifique é necesario rexeitar a autosuficiencia e 

abrirse á humildad. 

 

 

Última Cea. Ghirlandaio.Detalle.Florencia 
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Para vivir con dignidade e morrer con Esperanza... 

 

A importancia da arte no seu labor misionera universal é tal, que é unha 

auténtica catequesis. 

 

A través da arte, a Igrexa fai accesible a mensaxe de Cristo a todos 

os pobos, así naceron as Biblias de pedra, no Románico, cuxo obxectivo 

era a docencia: ensinar á maioría dos fieis non ilustrados cal era a 

historia da Salvación. 

 

O pobo aprendía a doutrina da Fe a través dos muros das Igrexas 

mellor que un libro aberto, grazas ao seu contido sombólico. 

 

Como di Benedicto XVI: "Si a nosa Fe segue viva, toda esta herdanza 

tampouco morre, senón que segue presente nas Catedrais, iconos, 

música, pintura, literatura, todo é un escintileo do espírito de Deus". 

 

A beleza das cousas visibles, creadas, condúcenos ás invisibles e a 

través dos ollos pódese chegar ao alma. 

 

A arte servía no Románico para ensinar os dogmas do cristianismo e os 

grandes ideais da época medieval. Non existía diferenza entre arte-

crenza: a xente aínda que non fose creyente, podía apreciar e gozar. 

 

Doutra banda, non fai falta ser creyente para apreciar os valores 

dunha civilización. Si hai algo en común en toda Europa é o cristianismo, 

que o percorre dun extremos a outro, máis de 4000 catedrais góticas 

en Europa occidental reflicten o culto cristián e a beleza da Fe. 

 

 

 

...E a través dos ollos...chegar ao alma... 

Juan Pablo II nunha carta aos artistas dilles: "a Fe ten necesidade de 

arte". O Cardeal Poupart (Prefecto para a Congregación Cultural na 

Curia Romana) di: " a beleza é necesaria para anunciar o Evangelio. A 

conversión é sempre obra do Espírito Santo que se serve de tantos 

medios que ninguén puidese haberse imaxinado. As conversiones 

fulminantes han ter sempre unha preparación e podemos afirmar que a 
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vía pulchritudinis, a vía da beleza representa un deses camiños 

privilexiados". 

Texto completo da Carta de Juan Pablo II aos artistas: 

 

http://www.vatican.vai/holy_father/john_paul_ii/letters/documents/hf_

jp-ii_let_23041999_artists_sp.html 

 

Capela Sixtina 

 

 

O Papa Benedicto XVI explicou que a arte cristiá, especialmente 

presente nos museos vaticanos pode ser un medio para achegar a 

verdade cristiá a non católicos, ata a non creyentes. "O achegamento á 

Verdade Cristiá por medio da expresión artística ou histórico-cultural é 

unha ocasión para falar á intelixencia e á sensibilidade das persoas que 

non pertencen á Igrexa Católica. A capela Sixtina constitúe neste 

contexto unha cima insuperable". 

 

En febreiro de 2010 o Papa dixo: "a dimensión cultural da Fe é un 

compromiso para todos". 

 

Encontro do Papa con artistas 

 

En novembro de 2009 Benedicto XVI reúne a 300 artistas na Capela 

Sixtina, chamoulles custodios da beleza, como reflexo do divino e unha 

poderosa forza que eleva á persoa humana, máis importante en tempos 

de feísmo e crise económica. "Grazas ao voso talento podedes falar ao 

corazón da Humanidade, tocar a sensibilidade persoal e colectiva, 

suscitar soños e esperanza". Invitoulles a ser, a través da arte, 

testemuñas da esperanza. 
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Con moita claridade, Joseph Ratzinger, explica que" a sacralidad da 

imaxe implica a vida interior do artista, o seu encontro co Señor: 

deriva dunha visión interior, froito dunha contemplación e dun encontro 

creyente co Resucitado"."A dimensión eclesial é esencial na arte 

sacro"(Ratzinger, Teoloxía da Liturgia, Editrice) 

Jesus dinos "onde estea o voso tesouro alí estará tambien o voso 

corazón " (Lc 12,34). O artista cristián debe facer a opción radical de 

poñer a Cristo como único Señor da súa vida e da súa arte. Isto implica 

tambien a humildad dun percorrido de formación, artística, moral e 

espiritual, coa convicción de que o traballo artístico é unha vocación. 

 

 

 
Alegoría da obediencia franciscana. Giotto, Asides(Italia) 

 

...O home está necesitado de beleza... 

O pasado 6-7 Novembro 2010 Benedicto XVI, o "peregrino da fe" veu 

a España, na súa viaxe a Santiago para recordarnos que "somos seres 

en procura, seres necesitados de verdade e beleza", que non podemos 

silenciar a realidade esencial da vida humana, que "é necesario que Deus 

volva resoar gozosamente baixo os ceos de Europa e que Europa ha de 

abrirse a Deus". 

 

 

O Papa Benedicto XVI, o 7 de Novembro do 2010 en Barcelona, pon a 

man sobre unhas letras esculpidas na Baílica da Sagrada Familia, polo 

escultor Josep María Subirachs, tambien autor das esculturas da 

fachada da Paixón. As letras sobre as que o Papa poñía a súa man, 

como indicando o permiso para abrir aquela "casa de Deus e porta do 

ceo", eran nin máis nin menos que a petición do Padrenuestro "dános 

hoxe o noso pan de cada día" en 50 idiomas. 



 
15 

A Basílica da Sagrada Familia, icono da cidade de Barcelona e obra 

mestra do arquitecto modernista Gaudí. Inmensa escultura en pedra á 

fe, á esperanza e á caridade, convertida na Catedral do milenio. Do 

mesmo xeito que as catedrais medievais acumula 128 anos de historia, 

6 arquitectos, todos eles seguindo directrices, planos e maquetas de 

yeso do "arquitecto de Deus", camiño aos altares. 

 

 

É coñecido por todos, a sensibilidade estética de Benedicto XVI. Xa en 

diversos textos antes de chegar ao pontificado, expresara que a 

experiencia da beleza é un camiño cara ao misterio, e en último término 

para Deus. Ensina que máis aló do coñecemento racional, está o 

coñecemento que proporciona a beleza, forma superior do coñecemento, 

posto que toca ao ser humano en toda a súa profundidade, arríncalle da 

banalidade e sitúalle fronte a si mesmo e ao misterio de Deus. 

"A BELEZA É A GRAN NECESIDADE DO HOME, É A RAÍZ DA QUE 

BROTA O TRONCO DA nosa PAZ E Os FROITOS DA nosa 

ESPERANZA. A BELEZA É REVELADORA DE DEUS PORQUE COMO EL, 

A OBRA BELA, É PURA GRATUIDAD, INVITA Á LIBERDADE E 

ARRINCA DO EGOISMO" 

 
Basílica da Sagrada Familia, Barcelona 

 

Benedicto XVI inaugura exposición no Vaticano Xullo-Setembro 2011 

con motivo do seu 60 aniversario de sacerdocio:"O esplendor da 

Verdade,a Beleza da Caridade" 

NA súa COLOQUIO COS ARTISTAS... 

"A perfecta harmonía da Verdade e Caridade de onde emana a 

auténtica beleza, é capaz de suscitar admiración, maravillar e alegrar o 

corazón do home" 
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"O mundo necesita que a Verdade resplandezca e non sexa ofuscada 

pola mentira e banalidade.Necesitamos que a beleza da Verdade e 

Caridade alcance o máis íntimo do noso corazón" 

"Non separar nunca a creatividade artística da Verdade e da Caridade. 

Que vtro impulso creativo axúdevos a ser buscadores da Verdade" 

http://www.aciprensa.com/noticia.php?n=33987 

 

 

 

 

"QUE É ARTE CRISTIÁ?" 

A tradición clásica (Aristóteles, Santo Tomás..) ofrécennos unha 

definición "real" de "ars" : a arte é a razón correcta das cousas que se 

fan ou producen.É unha virtude que perfecciona a alma, estrechamente 

relacionada co coñecemento. Poderiamos dicir que a arte é "saber 

facer" (escibir poesías, pintar, cociñar...con tal de facer as cousas ben 

feitas ("RECTA RATIO"). Dentro deste concepto tan amplo podemos 

distinguir entre: 

-artes con connotaciones pola beleza 

- artes con connotaciones na utilidade 

Para mellor definir a arte hai que buscar definicións ás diferentes 

disciplinas artísticas, tradición que se remonta a Plinio, retomada por 

Leonardo:a arte universal ten a súa orixe nos principios e regras que 

definen cada disciplina artística, para Leonardo é a pintura, claro. 

Nunha recopilación conservada na Biblioteca Vaticana (Codice Urbinate 

1270) Leonardo indica que o artista é un camiño de formación técnico e 

moral na que ten unha función fundamental as regras e principios, 

levados á práctica ATA CONVERTERSE EN VIRTUDE. 

Cada disciplina artística ten a súa metodoloxía, paradigmas, 

proporcións, para poder identificala e cultivala (Pintura, arquitectura, 

escultura) 

 

Cenini no século XIV escribía que a arte non se consegue con sede de 

lucro nin por vanagloria, senón por humildad e perseveranza capaz de 

soportar todo sacrificio. Hoxe en día pénsase doutra forma, son os 

críticos os que pensan que a arte non debe ter outros principios ou 

vínculos que os específicos do mercado. 

(Artigo semanal tomado de Zenit,oct 2010, Rodolfo Papa, historiador 



 
17 

da arte, profesor de historia das teorías estéticas na Fac, Filosofía 

Pontificia Universidade de Roma) 

 

A arte cristiá, ao servizo da Igrexa foi durante séculos capaz de 

anunciar a Cristo e alzar un himno de alabanza a Deus. 

 

Como di Benedicto XVI: "Estou convencido que a a verdadeira apología 

da fe cristiá, a demostración máis convincente da súa Verdade contra 

calquera negación, atópase por unha banda nos Santos, e por outro na 

beleza que a fe xera." 

 

"Gardar silencio e quedar emocionado pola beleza e grandiosidad é algo 

elevado e nobre...e a través dos ollos chegar ao alma" 

 

"A arte ten unha importante función social, dar un alma ao mundo.Alí 

onde se despreza a beleza, o home se empobrece" 

 

"Que cada cal poña ao servizo dos demais a graza que recibiu, como 

bos administradores. Si algún fala, sexan Palabras de Deus; si algún 

presta algún servizo, fágao en virtude do poder recibido de Deus para 

que Deus sexa glorificado en todo porque a Jesucristo correspóndelle a 

Gloria e o poder polos séculos dos séculos,Amén" (1 P 4, 10-11) 

 

 
A infancia de Cristo.Gerrit van Honthorst.(1590-1656) 
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Gerrit van Honthorst.(1590-1656) Cristo ante Pilatos 

 

REFERENCIA Evangelizarconelarte.com 

 

 

INSTRUCCIÓNS PARA O TRABALLO 

LER OS DOCUMENTOS E EXTRAER AS IDEAS FUNDAMENTAIS 

FACER UN ESQUEMA DE CADA UN DOS DOCUMENTOS…SÓ 

COAS IDEAS FUNDAMENTAIS 

CON ESA INFORAMCIÓN REDACTAR DOUS PEQUENOS 

ARTIGOS A MODO DE COMPENDIO/RESUMO:  

UN SOBRE A TEMÁTICA DO SUBAPARTADO A A acción 

evanxelizadora da Igrexa e a promoción dos dereitos humanos 

  E OUTRO COA DO SUBAPARTADO B A expresión dá fe xera 

beleza a través dá arte. Extensión recomendada de cada artigo entre 

2000 A 2500 caracteres! 

Envíos data tope ata o día 30 de abril , incluido. 

 

Para envíos e dúbidas: relixiononline@gmail.com 

 

 


