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editorial

Nossa Faculdade Católica é chamada a 
ser uma luz: Luz que aclara as 

consciências por meio do humanismo 
cristão.

 Caros estudantes, professores, técnicos e amigos 
da FADISI!
 Eis mais uma edição do informativo da Faculdade 
Diocesana São Jose – FADISI, “Areópago”.
 A missão do informativo “Areópago” é partilhar, 
comunicar e divulgar as atividades da nossa Faculdade. 
Estamos iniciando o Ano Letivo.  Este ano nossa faculdade 
apresenta mudanças nas coordenações de cursos e 
também na vice-direção. 
 Acolhemos com sentimento de alegria e entusiasmo 
a professora doutora I r.  Valdete Guimarães, 
coordenadora do curso de teologia; de igual forma, 
acolhemos a professora Ir. Célia Ângela, coordenadora do 
curso de losoa. O vice-diretor da nossa instituição é o 
padre Manoel Costa.
 Nossa faculdade tem novos projetos! Em 2019, 
temos a grande responsabilidade e alegria de oferecer, 
já no primeiro semestre, à comunidade e aos professores, 
um doutorado em Educação; parceria da FADISI com a 
PUC do Paraná.
 A coordenação de pós-graduação e extensão 
dispõe de projetos desaadores e necessários voltados às 
comunidades dos municípios, fazendo que a FADISI 
desenvolva sua missão a serviço da Igreja, como a Pós-
Graduação em Pedagogia Catequética, cursos de 
extensão em Liturgia, Pedagogia Catequética, Hebraico, 
Gestão Eclesial, Introdução à Teologia.
 Desejamos assim, que neste ano letivo, alicerçados 
na história e no trabalho desenvolvidos por pessoas 
compromissadas com a FADISI, possamos avançar ainda 
mais. Nossa Faculdade Católica é chamada a ser uma luz: 
Luz que aclara as consciências por meio do humanismo 
cristão. Luz que ilumina sobre a responsabilidade com o 
cuidado do meio ambiente, sobre a responsabilidade com 
políticas públicas que visem o bem da comunidade. 
 Aproveitamos ainda para desejar a todos que 
“formam” a FADISI um ano profícuo e produtivo, como 
desejamos o mesmo à comunidade de forma geral.
Boa leitura a todos e todas! 

Da esquerda para a direita: profª. Aurinete, profª. Ir. Célia, 
prof. Nilo Zanini, profª. Iris Célia, prof. Pe Manoel, profª. Ir. 
Valdete, prof. Pe Jairo e diácono Eduardo.

Artigo especial sobre a 
ação teológica na 
Amazônia Acreana.
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Semana de Planejamento 
Pedagógico da FADISI 
conta com a participação 
da nova gestão 
administrativa.
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 A abertura do Ano Acadêmico na Fadisi foi 
marcada por uma celebração eucarística na Capela 
Sagrada Famíl ia presidida pelo Pe. Manoel e 
concelebrada por Pe. Jairo, Diácono Eduardo e Diácono 
Robis Pierri. Também participaram do momento especial, 
ocorrido no dia 11 de fevereiro, os docentes, alunos e 
convidados. 
 Durante a celebração foi realizada a leitura do 
Evangelho de Marcos 6, 53-56 que levou à reexão sobre 
nós também sermos “curandeiros” uns dos outros, 
praticando o amor fraterno, com atitude de escuta e 
acolhida aos que nos chegam. O celebrante ainda orientou 
aos estudantes que aproveitem do conhecimento recebido e 
o transformem em aporte para o diferencial no mundo, 
além de pedir que os ensinamentos de Jesus de Nazaré 
sejam diretrizes e luz para o caminhar de cada um e cada 
uma ali presente. 
 Na oportunidade a profª. Iris Célia, diretora 
acadêmica da Fadisi e o prof. Nilo Zanini, ambos 
precursores na construção e efetivação da Fadisi, em 2002, 
zeram uma retrospectiva do processo de iniciação, com a 
colaboração de vários professores voluntários para a 
formação dos jovens seminaristas. Zanini encerrou seu 
discurso armando a sua alegria em perceber que “aquele 
projeto inicial deu certo e que hoje se transformou nessa 
grande instituição, com mérito para receber um doutorado 
em educação”. 

Convidados especiais na Abertura Ano Acadêmico, 
prof . Iris Célia, diretora acadêmica e prof. Nilo Zanini.ª

Abertura Ano Acadêmico de 2019, da Fadisi.

Abertura do Ano Acadêmico

 Defender a injustiça, violência, preconceito e a 
desigualdade é negar a Deus. Jesus criticou severamente 
os fariseus, os chamando de hipócritas quando eles não 
ajudavam e condenavam os desfavorecidos (Mt. 23, 13). 
Enfatizando esse ensinamento de Jesus, de lutar por uma 
sociedade mais justa, por meio da garantia da 
qualidade de vida a todos, foi lançada a Campanha da 
Fraternidade (CF) de 2019 em todo o Brasil, na quarta-
feira de cinzas, dia 6 de março. 
 Com o tema “Fraternidade e Políticas Públicas” e 
o lema “Serás libertado pelo direito e pela justiça” (Is 
1,27), a Campanha convida todos os cristãos a 
engajarem-se na elaboração, implantação e manutenção 
das políticas públicas, que são essenciais para 
consolidação de uma sociedade mais justa e fraterna. 
 Mas, não confunda políticas públicas com 
politicagem ou partidarismo. Políticas públicas são 
“aquelas ações discutidas, decididas, programadas e 
executadas em favor de todos os membros da 
sociedade” (TEXTO-BASE, 2018, p.16), implantadas pelo 
Estado, a entidade organizacional da vida em 
sociedade, que é governado por uma equipe de 
representantes eleita pelo nosso voto direto, a cada 
quatro anos, no caso do Brasil. 
 Já politicagem no sentido pejorativo é a política 
feita para garantir interesses pessoais, que promove 
ações insignicantes para redução das mazelas sociais. 
Enquanto o fanatismo partidário, devotado a uma 
determinada coligação político-partidária, incentiva a 
falta da reexão crítica e desrespeito ao diferente e 
divergente. Por isso, que nós, como cristãos partidários de 
Jesus, não devemos nos esquecer dos nossos irmãos que 
vivem na miséria e desamparo. 
 A falta de políticas públicas amplas que 
respeitem as diversidades existentes gera consequências 
graves no seio da sociedade. Pessoas sem atendimento 
em leitos de hospitais, crianças sem escola, a violência 
que mata uma geração inteira de adolescentes, falta de 
moradia digna, trabalhadores perdendo seus direitos, 
jovens sem trabalho ou perspectiva de futuro. 
 Todos nós sofremos quando políticas públicas são 
deixadas de lado em prol do favorecimento de 
privilégios de pequenos grupos. Direitos são para todos. 
Quando apenas alguns são beneciados, cultiva-se a 
atuação política da manutenção de privilégios e não 
políticas públicas. 
 Então, se você é cristão não torça o nariz, 
julgando precocemente a Campanha da Fraternidade 
deste ano, como movimentação politiqueira, dessas 
políticas de botequim que temos visto sendo feitas com 
esmero nas últimas eleições, seja cristão! Seja solidário e 
converta-se, ajudando a construir uma sociedade mais 
justa e fraterna. 

Fraternidade e a construção de 
uma sociedade mais justa

Por: Emanuelly Falqueto
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 Com a iluminação bíblica do Evangelho de João 
8,12 “Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não anda 
nas trevas, mas terá a luz da vida”, foi iniciada a Semana 
Pedagógica da Fadisi, de 04 a 08 de fevereiro de 2019. 
Estiveram presentes o diretor-geral, D. Joaquín Pertiñez, o 
vice-diretor, Pe Manoel Costa, a vice-diretora acadêmica, 
profa. Kelly Albuquerque, as coordenadoras de Filosoa, 
Ir Célia, de Teologia, Ir Valdete, e da Pós-Graduação, 
profa. Aurinete Brasil, o assessor acadêmico prof. Carlos 
Paula e todos os professores, momento em que trocaram 
experiências e apontaram juntos caminhos metodológicos 
e estratégias de ensino para o ano que se inicia. 
 Os presentes também meditaram sobre a 
passagem de Mateus 13, 16 e juntos reexionaram sobre 
ser sal da terra e luz do mundo também no âmbito 
acadêmico, de forma que os estudantes sejam o diferencial 
na sociedade, a partir do conhecimento e da sua prática 
fora da sala de aula.
 Na oportunidade, foi realizada a Ocina de 
Metodologia Cientíca, com a participação especial das 
Professoras da Faculdade Amazônia Ocidental – FAAO, 
Amanda Alves e Ionara Fonseca, mediadoras da Ocina.
Sem dúvida, uma semana proveitosa e rica em 
conhecimento.

SEMANA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO

Abertura Planejamento Pedagógico. Planejamento Pedagógico professores e 
coordenadores na oficina de Metodologia Científica.

Da esquerda para direita Pe. Manoel, prof . Ionara ª
Fonseca,  prof . Amanda Alves, prof . Kelly ª ª

Planejamento Pedagógico com professores e 
coordenadores da Fadisi.

Espiritualidade Abertura Planejamento Pedagógico.

Momento em que trocaram 
experiências e apontaram juntos 

caminhos metodológicos e estratégias 
de ensino para o ano que se inicia.
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O TEOLOGIZAR NA AMAZÔNIA ACREANA

 A história religiosa de qualquer povo está 
necessariamente ligada à sua história social. Esse dado 
não é diferente para nossa região acreana. A fé católica, 
que foi semeada em nosso povo, passou também por uma 
mediação histórica, marcada por grandes desaos 
econômicos, sociais e até mesmo religiosos, já que a 
Amazônia possui também seus sistemas “ancestrais de 
espiritualidade”, por meio de sua rica diversidade 
indígena e de povos que aqui chegaram, vindos das mais 
variadas regiões do mundo. 
 Se é verdade que a igreja católica tem uma 
unidade doutrinal, uma hierarquia e dogmas universais 
que estão presentes no mundo inteiro, não podemos 
esquecer que o modelo de universalidade do catolicismo 
reconhece que em cada igreja particular, em comunhão 
com o seu bispo, subsiste a totalidade da Igreja de Cristo, 
ou seja,  não podemos estar ligados ao Papa, se 
estivermos “desligados” do nosso bispo, em nossas igrejas 
particulares. 
 Percebe-se, portanto, que para se fazer teologia 
católica na Amazônia, deve-se buscar a delidade aos 
dois princípios básicos: a) Realidade (a partir de nossas 
experiências concretas, a partir da história de nosso povo) 
e b) Identidade (Fé cristã e os elementos basilares que nos 
denem como católicos). 
 Poderíamos nos perguntar: “... mas em que consiste 
o  e lemento rea l idade?”  Para es ta pergunta 
responderíamos que o elemento encarnação requer 
conhecimento de nossas origens, saber o que representou e 
representa ainda hoje para o Acre o simbolismo do 
“Seringal”; um lugar interpretativo de nossas relações.
 A gura da “virgem seringueira”, presente em 
nossa Catedral, e da “virgem indígena”, que o próximo 
sínodo da Amazônia propõe, podem servir de provação 
para se reetir as relações entre seringueiros e indígenas, 
considerados inimigos por um período signicativo em 
nossa história do Acre, mas que foi na defesa da oresta, 
no movimento extrativista acreano, que estes dois grupos 
de excluídos se uniram por meio da inuência religiosa,  
isso em grande medida, por conta de seu processo de 
evangelização.  
 Quanto ao elemento de “identidade cristã 
católica”, poderíamos nos perguntar: “mas o que dene a 

identidade cristã?” Anal, temos uma variedade de 
denominações, de igrejas. Mesmo dentro daqueles que se 
reconhecem como católicos, existe, às vezes, uma 
variedade de práticas que parecem questionáveis; 
infelizmente não é raro encontrar conitos em 
comunidades católicas entre os “libertadores” e 
“renovados”. Como elementos aparentemente tão 
contraditórios, podem identicar-se como “católicos”? A 
identidade cristã, obviamente nasce a partir da Pessoa de 
Cristo, verdadeiramente homem e Deus. 
 Se quisermos realmente ser eis a Cristo, 
deveremos buscar conhecer e agir como convém a 
seguidores do Mestre de Nazaré nos “seringais do Acre”, 
isto é, a partir de nossa realidade eclesial. Por isso, se faz 
tão necessário, nestes tempos em preparação para o 
Sínodo da Amazônia, o fortalecimento de uma Teologia 
com rosto amazônico, que respeite nossa experiência 
religiosa, mas que seja aberta a um amadurecimento, ao 
crescimento da fé, por meio da teologização de nossa 
vida, com a busca de práticas pastorais enraizadas em 
nossa história. Temos em nossa Diocese, a graça de uma 
Faculdade Teológica, para nos ajudar nessa missão.
 A própria Teologia está em um processo de 
transformação, já que em muitos séculos de existência, 
estamos no primeiro século em que três elementos (laical, 
feminino e ecumênico), por sua convergência, podem 
produzir algo verdadeiramente novo dentro do 
catolicismo romano. O grande número de leigos, mulheres 
e irmãos de outras conssões cristãs fazendo teologia, 
podem nos trazer ares novos ao amadurecimento de nossa 
compreensão da identidade imutável do cristianismo.  Em 
especial para a nossa realidade amazônica, vislumbra-se 
uma importante contribuição dos teólogos e teólogas no 
processo de crescimento na fé de nosso povo e de nossas 
comunidades.  

Por: Dr. Carlos Paula de Moraes

A figura da “virgem seringueira”, presente 
em nossa Catedral, e da “virgem 

indígena”, que o próximo sínodo da 
Amazônia propõe, podem servir de 

provação para se refletir as relações entre 
seringueiros e indígenas
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ENTREVISTA COM DIÁCONO ROBIS PIERRI
Quem é o Robis?

É curioso como não sei dizer quem sou (risos). Quer 
dizer, sei-o bem, mas não posso dizer. Gosto muito dos 
escritos da ucraniana Clarice Lispector, que se naturalizou 
brasileira. Ela, em uma de suas entrevistas, resume “sou 
como você me ver, depende de quando e como você me ver 
passar”. 

Interessante que falar de mim gera um medo. 
Sobretudo porque no momento em que tento falar não só 
não exprimo o que sinto como o que sinto se transforma 
lentamente no que eu digo. Tal arranjo literário me 
caracteriza e me faz recordar minhas raízes. Venho de 
uma terra fértil de vocações, fecundada pelo sangue de 
tantos irmãos e irmãs que deram sua vida para a 

continuação do Reino de Deus. 
Sou natural de Boca do Acre, 
sul do Amazonas. Família de 
p a i s  p r o f e s s o r e s ,  q u e 
apoiaram amorosamente meu 
chamado à vida sacerdotal. 

A t u a l m e n t e  s o u 
diácono da Igreja católica, 
com circunscrição territorial na 
Diocese de Rio Branco, auxilio 
na formação do Seminário 
Menor “Pe. João Martins”, e 
espero poder cont r ibu i r 
positivamente no processo.    

O que o impulsionou a buscar ser padre?

Nesta indagação, poderia elencar inúmeros 
fatores que foram substanciais na decisão de ingressar no 
seminário. No entanto, quero destacar apenas dois. De 
todo modo, é importante entender, que embora a decisão 
nal de responder à vocação seja nossa por excelência. A 
iniciativa de nos atrair sempre foi e será de Deus. Diante 
deste pressuposto, o primeiro sinal de minha vocação era 
a inquietação quando participava de uma missa, 
interessante como santo Agostinho já no século IV, 
manifestava esse mesmo sentimento, “Fizeste-nos, Senhor, 
para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não 
descansar em ti” (cf. CONFISSÕES, Livro I). O que nós 
traduzimos por sentimentos, pode ser um chamado de 
Deus, isso me entusiasmava e queria poder fazer mais 
pelos outros, e encontrei na vida sacerdotal uma 
oportunidade de servir a comunidade, seja na escuta, no 
gesto e na palavra. Além disso, um outro aspecto que 
destacaria é o despojamento total e entrega a uma causa, 
exigida por uma vida consagrada, ou seja, que dispensa 
retorno, graticações ou honras, mas uma doação de si 

que seja preenchida apenas por Deus.

O que a formação na FADISI trouxe de signicado e 
positividade em sua vida?

“O caminho de santidade de um padre começa no 
seminário”. Essa foi uma das palavras no discurso do Papa 
Francisco no Congresso organizado pela Congregação 
para o Clero em comemoração ao 50º aniversário dos 
Decretos Conciliares sobre a formação dos sacerdotes. E a 
Faculdade Diocesana nasceu dentro desse projeto de 
seminário, seria impossível desassociar a FADISI do 
Seminário Maior, embora ambas tenham nalidades 
diferentes, uma é extensão e ao mesmo tempo 

complemento da outra. 
Vejo a Fadisi como uma 
d a s  m a i s  b e l a s 
iniciativas da Igreja no 
A c r e ,  p o i s  m e 
possibilitou alargar 
meu conhecimento, mas 
pr i nc ipa lmen te  fo i 
capaz de produzir 
novos e aplicá-los à 
realidade social, nas 
c o m u n i d a d e s  e 
dialogar com outros 
centros de ensino. 

Que mensagem você deixaria aos jovens, em especial 
aos estudantes da FADISI?

Existe uma ideologia perigosa que sobreviveu aos 
séculos e segue inltrada nos discursos. É uma herança da 
Idade Moderna que prometeu a solução de todos os 
problemas através “razão”, como dizia Francis Bacon, “a 
ciência redimiu o homem”. Tal discurso proferido por 
muitos, arma: “Quer ser alguém na vida, estude”. É bem 
verdade que o conhecimento liberta o homem, já 
reconhecera Platão, mas dizer que para nos tornarmos 
“alguém” é preciso estudar somente, descaracteriza todas 
outras dimensões do ser humano, que como bem sabemos 
não se resume ao intelecto, mas é potencializado pelas 
dimensões biológica, espiritual, psicológica e social. 

Nós, brasileiros, temos um vício, que é muito 
perigoso, de nos contentar muitas vezes com o possível, em 
vez de procurarmos o melhor. Por isso, caros estudantes, 
sejam uteis a vida de alguém, façam com que as pessoas 
sintam vossa falta, e não deixem de sonhar. Porque ser 
alguém é consequência, mas ser importante é 
extraordinário. 
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IMPERDíVELJesus falou prócer 

Por: Socorro Souza – 7º Teologia

É hora de acordar, desperta 
ai  meu,  então.
Vem pra FADISI  estudar e 
saber de religião,
Ser igreja e conhecer, pra 
comunicar ao irmão.

Se pensas um pouco mais, 
vem  Filosoa fazer 
Mas se queres questionar, 
Teologia vai ter. 
O importante então é que 
de Deus, vais conhecer.

Jesus por aqui passou, 
falando sem escrever 
Mas logo veio o astuto, 
notando tudo prócer
Chamavam-se evangelistas, 
os quatro vais conhecer.

Quem sabe, lá no futuro, tu 
que hoje quer saber! 
Um dia reescreve tudo, 
Teologo você vai ser.
Mas fala de bom jeitinho, 
para melhor eu entender 
Pois a História não muda, foi 
JESUS quem falou prócer.
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