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Caro/a leitor/a, 
 Chega em suas mãos e em sua tela o 
Areópago, boletim informativo da Faculdade 
Diocesana São José, que por um tempo cou 
sem publicação. 
 De origem grega, Areópago é uma 
palavra usada para designar um lugar e grupo 
de pessoas sábias que se reuniam para emitir 
julgamentos. Areópago também foi o espaço 
físico onde levaram o apóstolo Paulo para que 
ele anunciasse a Boa Nova aos gregos e 
romanos. Desse lugar catequético, tomamos 
emprestado o nome, para denir nossa política 
editorial, nossa missão. Por meio dele faremos 
memória ao areópago grego, procurando 
reavivar este lugar por meio das palavras, 
anunciando as novas e a Boa Nova, no Boletim 
Areópago da Faculdade Diocesana São José, 
nossa querida FADISI. 
 Como já citado, esta não é a edição de 
estreia, pois este Boletim nasceu no nal de 
2014, mas de lá para cá não tinha sido muito 
nutrido. Porém, agora, querido/a leitor/a, nos 
comprometemos a carmos mais presentes, 
trazendo informações e notícias sobre os 
acontecimentos da FADISI, além de uma pitada 
de reexão em forma de artigos, poemas e 
fotograas. Esperamos que goste desta edição 
de reestreia e aproveite, anal, a casa é sua: 
sejam bem-vindos e bem-vindas!

Corredores da Faculdade Diocesana São José (FADISI), em Rio Branco, 
Acre.
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Praticar a justiça e o direito 
é mais agradável ao 
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No dia 25 de setembro, Pe. Jairo completou mais um ano 
de vida. Nossa gratidão a Deus por sua vida e missão.

Nosso bispo Dom Joaquim fez aniversário, no dia 22 de 
setembro. Desejamos felicidades e saúde.

PARABÉNS
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Educação: princípio do bem viver
A educação é o princípio transformador de uma 

sociedade doentia e corrupta, porque é através dela que 
temos a possibilidade de lutarmos por igualdade e 
justiça. Com efeito, é através da cultura que o ser humano 
se constrói e humaniza-se, distinguindo-se assim das 
outras espécies de animais. Entender esta dinâmica é 
aumentar a nossa capacidade geradora de fazer 
ciência. Investir na educação é preparar as nossas futuras 
gerações para enfrentar o mundo perigoso e incerto, já 
que vivemos em uma sociedade marcada pela 
ambiguidade.

Todavia, a evasão neste contexto, é fator da crise 
política que o Estado vem sofrendo com as corrupções e 
lavagens de dinheiro. Desta forma não há uma 
d i s t r ibu i ção  de  renda para cer to s  se to res , 
comprometendo assim a sua eciência para com a 
população que paga muito caro pelos serviços. O não 
comprometimento com o povo caracteriza um mau 
exercício prossional. Mesmo que a Constituição da 
República Federativa do Brasil (CF/88) em seu Art. 205 
promova a educação “[...] ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualicação para o trabalho, consequentemente para a 
vida”. Em suma, é responsabilidade dos poderes 
legislativo, executivo, judiciário e familiar promover o 
ensino de forma tanto quantitativa como qualitativa.

Neste sentido a ideia “educação: princípio do bem 
viver” visa o ensino como luz para combater as várias 
mazelas marcadas que a sociedade contemporânea, entre 
elas: tráco de drogas, de pessoas, crime organizado e 
corrupção. Todos estes fatos são reexos de uma sociedade 
doentia que não possui uma base educacional eciente.  A 
falta de investimento do governo no Ministério da Educação 
(MEC) contribui para a pía qualidade de ensino existente. 
Com os atrasos de salários dos docentes, escolas em ruínas, 
irregularidade nos transportes escolares, assim não há um 
interesse por parte dos alunos e professores a ter 
compromisso nos seus deveres, e passam a ter funções duplas, 
para poder pagar seus estudos ou sustentar suas famílias. 

Em vista disso, é necessário mais investimento nos 
planos de educação com escolas de qualidade, professores 
qualicados e programas que incentivem as crianças, jovens e 
adultos a despertar o desejo de serem leitores procientes e 
acadêmicos qualicados. Com uma base sustentada por um 
ensino de qualidade teremos pessoas mais éticas e morais, e 
um país com leis mais justas e severas e consequentemente 
sem espaço para a criminalidade, prevalecendo assim o bem 
mútuo na pólis.

*Marcelo Barreto Firmino

 acadêmico do 2º Período de Filosoa da FADISI



Com fé e perseverança chegamos até aqui 
Gilberto Barbosa, aluno do curso de Extensão em Pedagogia Catequética em Sena Madureira, 
relata suas experiências e percalços para participar da formação

Nos dias 13 e 14 de julho foi realizado o 

segundo módulo do curso de extensão pedagógica 

catequética. Sem dúvida momentos de muito 

aprendizado para todos os participantes. Além de 

catequistas e lideranças da cidade, a formação também 

contou com participantes da zona rural, dentre eles o 

jovem Gilberto, que se destaca bastante pelo seu 

envolvimento e dedicação. Ele vem com sua mãe da 

comunidade Mariomba no rio Iaco, que segundo ele é 

bem distante da cidade. O mesmo fez a gentileza de 

conceder uma pequena entrevista a representante da 

FADISI no município, Núcia Saboia.

Núcia: Gilberto, fale de que comunidade você é e quanto 

tempo gasta para chegar até aqui em Sena Madureira para 

fazer este Curso de Extensão em Pedagogia Catequética.

Gilberto: Eu sou da comunidade Mariomba no rio Iaco, a 

distância é de 45 km para chegar até Sena Madureira, 

se for de canoa pequena a viagem dura 6h, se for de um 

barco maior dura um dia, a logística é bem difícil, 

principalmente, no verão, mas com Fé e perseverança 

conseguimos chegar até aqui para nos capacitar com a 

equipe  da FADISI, porque isso é muito importante para 

nós cristãos católicos.

Núcia: O que te motivou a enfrentar a viagem cansativa e 

vir fazer esse curso?

Gilberto: Na verdade o que me motivou é que já 

participo das formações aqui na cidade para lideranças 

do interior e a formação tem que ser contínua. Nós como 

catequistas, lideranças de comunidades, precisamos 

dessas formações para repassar conhecimentos para 

nossos irmãos lá da comunidade.

Núcia: Então você considera esse curso importante para o 

seu processo de formação e amadurecimento na Fé?

Gilberto: Sim, muito importante, quero parabenizar 

tanto a equipe da FADISI quanto a equipe aqui da 

Paróquia Nossa Senhora da Conceição que trouxeram 

esse curso, para aperfeiçoar nosso conhecimento sobre 

questões de religião, de Fé e da Igreja da qual fazemos 

parte. Eu indicaria o curso a outras pessoas, pois está 

fazendo a diferença em minha vida e atuação na minha 

comunidade. 

Nós como catequistas, lideranças de 

comunidades, precisamos dessas 

formações para repassar conhecimentos 

para nossos irmãos lá da comunidade.
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Na tua imensa envergadura 
E teu robusto peito

Com profundo e calmo canto 
Ou contundente jeito

Fez nascer no néscio breu 
Do meu destino incerto
A dolorosa sensação 

De não saber ao certo
Se me prendo ao chão seguro 

Ou no teu céu me deito

A tua forte luz
Que aos meus olhos faz arder
Me atrai causando espanto
Neste caminho a percorrer

Suave como o vento
Ou dura feito diamante

Tua beleza é gentil
E o teu som retumbante

Se a encontro aí te perco
E nada te detém

Saber é não saber
Mas perseguir-te me convém 

Imanente ou transcendente
Toca o corpo e a mente

Guiando meu agir
Se te busco elmente

Assim, ora em barulho
Ora em calmaria

Te busco em meio a prantos
Desprazeres e alegrias 

Por ti cultivo amor
Amizade ou afeição
Me reveles tua face

Lá no céu ou cá no chão

 A Sabedoria (sophia), bem tão caro para os que 
desejam fugir do comodismo de uma vida baseada em 
aparências, é, não apenas a porta de saída do mundo escuro 
da ignorância, mas também, caminho através do qual se pode 
vislumbrar as dores e os prazeres que compõem toda a 
existência humana. Ela dá novo sentido e forma a tudo que por 
ela é abarcado, perpassando os mais rudimentares 
sentimentos às mais agudas projeções intelectuais. Para tanto, é 
preciso tornar-se seu amante el, um amigo (philos) 
inseparável, entendendo, no entanto, que nunca se poderá 
possuí-la por inteiro, e o que dá sentido a esta amizade é 
simplesmente a sua busca. Pois, no limiar de cada descoberta, 
encontram-se muitas outras a serem alcançadas, numa 
empreitada árdua e difícil, levando-nos inevitavelmente a 
perceber que quanto mais profundo é o saber, menor é seu 
tamanho nesta innita realidade. E foi deste esfera de 
contradições e incansáveis buscas, por vezes prazerosa, outras 
fatigante, que brotou este singelo poema: Sophia.

Sophia

*Antônio Onofre de O. Júnior - 14/09/2018

atividades
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Congresso Internacional sobre o Tráfico Humano realizado 
pela Rede Um Grito pela Vida e FADISI, entre os dias 19 e 

21 de setembro. 

A FADISI e a TV Diocese (35.1) promoveram o Simpósio Fé e 
Política, de 24 a 27 de setembro.  

EXPEDIENTE
PUBLICAÇÃO DA FADISI 

Tel.: (68) 3228-2170 ou 99238-9961, E-mail: 
secretaria@fadisi.com.br, www.fadisi.com.br SITE: 

Coordenação do Boletim: Aurinete Brasil 

Arte e diagramação: Emanuelly Silva Falqueto
Colaboradores: Isaías Lopes dos Santos, Antônio Onofre de O. Júnior, 

Núcia Saboia, Marcelo Barreto Firmino. 
O Boletim Areópago não se responsabiliza por conceitos, ideias e 

opiniões expressas em matérias assinadas
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