
TEOLOGIA DO CORPO
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27 de junho de 1960

Segunda-feira a noite

Meu querido,

(...)

Obrigada por seus telefonemas; Pierluigi também não vai para
a cama logo, porque quer “conversar com meu paizinho”.

Agora lhe faço o rol de compras: maçãs; laranjas; bananas;
2kg de carne, a costumeira que pego em Mesero; um
travesseiro para a caminha de Gigetto, porque estes são muito
altos para ele; para Mariolina, os discos arranhados que estão
na bolsinha vermelha; os discos de 33 rotações, grandes; o seu
sobretudo; um travesseiro de penas para você; uma cadeira de
braços.

(...)

A você um forte abraço dos seus tesouros e da sua
afeiçoadíssima
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GIANNA BERETTA 
MOLA
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A Revelação cristã
conhece dois modos
específicos de realizar a
vocação da pessoa
humana na sua totalidade
ao amor: o Matrimônio e a
Virgindade. Quer um quer
outro, na sua respectiva
forma própria, são uma
concretização da verdade
mais profunda do homem,
do seu «ser à imagem de
Deus» (SJP II – Familiaris
Consortio) 4



POR QUE O 
MUNDO 

PRECISAVA DA 
TEOLOGIA DO 

CORPO?
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POR QUE O MUNDO PRECISAVA 
DA TEOLOGIA DO CORPO?

Movimento

Hippie
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POR QUE O MUNDO PRECISAVA 
DA TEOLOGIA DO CORPO?

Movimento

Hippie
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POR QUE O MUNDO PRECISAVA 
DA TEOLOGIA DO CORPO?

Revolução Sexual 
e criação da 

pílula
anticoncepcional
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HUMANAE VITAE (1968)

O papa Paulo VI

lança a encíclica

Humanae Vitae

reafirmando a

posição da Igreja

Católica
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A TEOLOGIA 
DO CORPO

129 CATEQUESES 

PUBLICADAS NAS 

AUDIÊNCIAS DE QUARTA-

FEIRA ENTRE 1979 E 1984
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POR QUE O 
MUNDO 

PRECISA DA 
TEOLOGIA DO 

CORPO?

“O contrário de amar

não é odiar. O contrário

de amar é usar uma

pessoa como objeto”

São João Paulo II
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No espelho do quarto, 
prepara o arsenal
Vem de vermelho, tô passando 
mal
Ela dança envolvente, 
mexendo a cintura
Mané quando olha derrapa 
na curva

(...)

Perto de papai você é 
santinha
Quando o sogrão não tá, você 
perde a linha
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Baby I'm preying 
on you tonight
Hunt you down 
eat you alive
Just like animals, 
animals
Maybe you think 
that you can hide
I can smell your 
scent from miles
Just like animals, 
animals

Baby estou te
caçando essa
noite
Te caçarei, te
comerei viva
Assim como
animais, animais
Talvez você
pense que pode
se esconder
Eu posso sentir
seu cheiro à 
milhas
Assim como 
animais, animais
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A SACRAMENTALIDADE DO CORPO

"O corpo, com efeito, e somente ele, é
capaz de tornar visível o que é
invisível: o espiritual e o divino. Foi
criado para transferir à realidade
visível do mundo o mistério escondido
desde a eternidade em Deus e, assim,
ser seu sinal” (TdC 19: 4)
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O SIGNIFICADO ESPONSAL DO CORPO

“o atributo "esponsal", isto é, a
capacidade de expressar amor:
exatamente aquele amor em que a
pessoa humana se torna um dom e –
mediante este dom – realiza o próprio
sentido do seu ser e existir.” (TdC 15)

“não se pode encontrar plenamente a
não ser no sincero dom de si mesmo”
[Gaudium et spes, 24, 3].
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PARA SABER MAIS:

http://teologiadocorpo.com.br/

Livro SENTINELAS DA MANHÃ VOL 3 - AFETIVIDADE E SEXUALIDADE 
(http://rccshop.com.br/loja/ministerios/jovem/sentinelas-da-manh-
vol-3-afetividade-e-sexualidade.html)

https://www.youtube.com/channel/UCJv9ilq1SxbOpJgKvRPeFAA

Livro Teologia do Corpo para Principiantes – Christopher West 
(https://www.livrarialoyola.com.br/detalhes.asp?secao=livros&CodSu
b=1&ProductId=334765&Menu=1)

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_2004
0516_beretta-molla_po.html

http://chastityproject.com/ (em inglês)
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