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Semana de Teologia da FADISI
2018: preparação para o sínodo
da Pan-amazônico (p.4-5)

Entenda o dogma da
Virgem Maria,
concebida sem pecado

p.6

Reﬂita sobre a necessidade
da igualdade para
estabelecimento da justiça
social.
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editorial
Caro/a leitor/a,
Chegamos ao nal de mais um ano de lutas e
conquistas, vitórias e decepções, perdas e ganhos. E
geralmente nessa época a maioria das pessoas
passam a reetir sobre o que foi realizado e o novo
ciclo se inicia, com novas perspectivas e esperança de
dias melhores. É tempo de espera – Advento – e com
ele a preparação para a grande celebração do
nascimento de Jesus, o Salvador!
E como há mudança na vida das pessoas nesse
período, em que passam a distribuir mensagens de
solidariedade, gestos que favorecem a convivência,
confraternizações, árvores de natal montadas e com
suas luzes radiantes, brincadeiras diversas nos
encontros das equipes, aproximações, sorrisos
espontâneos. Realmente, a espera do Menino nos
torna mais humanos! É tempo de graça, de aproveitar
a generosidade e essa corrente do bem que se instala.
Quisera fosse o ano todo!
Que os gestos de solidariedade e de partilha
se estendam na mesa daqueles que não tem o pão de
cada dia, que os presentes trocados sejam mais que
objetos, sejam gestos de fraternidade, de paz e de
justiça. E que na mesa farta da Ceia de Natal
lembremos daqueles que carregam as marcas da
desigualdade social, dos seus direitos cerceados em
razão da desonestidade de tantos que tem o poder
nas mãos e que por isso não lhes chega o necessário,
dos que padecem sem dignidade, sem direito à
educação, saúde, trabalho e teto.
Sigamos defendendo toda forma de vida e
acreditando que um mundo novo é possível.
Que essa energia positiva que invade os
ambientes, de gente que faz a diferença na
humanidade com pequenos gestos que podem
transformar o mundo, se estenda em 2019.
Obrigada por sua companhia nesta leitura do
Areópago! Feliz Natal! Feliz Ano Novo!
EXPEDIENTE

Hoje, na cidade de Davi,
nasceu para vós um
Salvador,
que é o Cristo Senhor.
(Lc. 2, 11)

PUBLICAÇÃO DA FADISI
Tel.: (68) 3228-2170 ou 99238-9961, E-mail:
secretaria@fadisi.com.br, SITE: www.fadisi.com.br
Coordenação do Boletim: Aurinete Brasil
Arte e diagramação: Emanuelly Silva Falqueto
Colaboradores: Fr. Clodovis Maria Boff (OSM), Antônio
Liberto, Isaura Ferraz Vieira e Isa Ferraz Trancoso.
O Boletim Areópago não se responsabiliza por conceitos,
ideias e opiniões expressas em matérias assinadas
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Igualdade como Princípio de Justiça Social

Igualdade
Justiça
A Constituição Federal conforme o art. 50 tem
feito seu papel em favor da justiça por direito
igualitário. É relevante conhecer e entender as
inuências do princípio de Justiça como instrumento
facilitador do desenvolvimento de uma sociedade
democrática de direito e igualdade. As
desigualdades sociais causam injustiças e afetam o
corpo político do estado e o direito de igual
promovido para todos.
Enquanto a igualdade como princípio é uma
parcela entre outros meios de promoção da justiça.
Logo, esta é um mecanismo que busca fornecer o que
cada cidadão tem por direito.
Anal, do que se trata o Princípio de Justiça?
Trata-se da compreensão do ser humano como um ser
social, portador de uma dignidade individual e
coletiva, um ser produtor imerso em relações
desiguais e de opressão. Desse modo, a justiça passa
a ter como critério o papel de reconhecimento entre
os homens, a aceitação segundo a qual sua igualdade
não é uma questão geométrica, mas social, econômica
e política.
A igualdade é um valor estabelecido entre
duas ou mais grandezas mediante uma comparação
e, portanto, estará sempre relacionada a uma
comparação entre duas ou mais pessoas ou situações
referentes a algum objeto ou coisa. Vale ressaltar que
no campo do reconhecimento da individualidade de
cada ser humano, a igualdade, por sua vez, está
ligada à ar mação do princípio da nãodiscriminação, ou seja, o reconhecimento de todos
como seres iguais perante a lei e, portanto, não se
pode discriminar e nem excluir qualquer pessoa de
seu direito como igual, uma vez que todos são

membros da sociedade e protegido por uma
constituição federativa.. .
O Princípio de Justiça segue a condição do
reconhecimento de que devem ser públicas. No
entanto, só haverá igualdade se houver liberdade,
democracia, cidadania e direito.
O conceito de Igualdade como Princípio de
Justiça Social, no entanto, se prevalece com a
efetivação do direito de igual para com todos. O
cidadão é merecedor desse direito e, portanto, é na
instituição que a justiça necessariamente vitaliza tal
princípio. As instituições básicas devem representar
todos os direitos regidos por características iguais
conforme os princípios de justiça regidos pela
constituição.
Enm, a Igualdade como Princípio de Justiça
Social contribuirá para a garantia dos direitos dos
cidadãos de uma determinada sociedade no padrão
de igual, e conseqüentemente, contribui de maneira
vantajosa na intervenção de direitos e deveres
apresentados de forma justamente solidária.
Referências Bibliográcas
BRASIL, Constituição: República Federativa do Brasil
de 1988. Brasília, DF: Senado Federal, 2016.
RAWLS, John. Uma teoria da Justiça. 3.ed. tradução
Jussara Simões e Álvaro de Vita. São Paulo: Martins
Fontes, 2008.

*Antônio Liberto
Pós-graduação em Direitos Humanos
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VII semana de teologia DA FADISI - 2018
A VII Semana de Teologia aconteceu de 05 a
09 de novembro e trouxe como tema “Reexões
Teológicas em Preparação ao Sínodo PanAmazônico”. A Escolha do tema teve o objetivo denir
como a teologia, que é o estudo sobre Deus, pode nos
ajudar a reetir sobre a realidade da Amazônia.
Além disso, buscou-se reetir a contribuição da FADISI
enquanto instituição de ensino para o Sínodo da
Amazônia. O que temos como proposta para
contribuir com o documento que está sendo
preparado?
Durante o evento foram trabalhados os
seguintes temas: “A Diocese de Rio Branco em
preparação ao Sínodo Pan-Amazônico”, que teve
como conferencista o nosso bispo D. Joaquín Pertiñez;
“Teologizar os clamores dos povos da Amazônia”,
com Pe Valdeci Cordeiro, da Faculdade Católica de
Rondônia, como conferencista; “Modelos Eclesiais e
Conversão Pastoral, por professor Dr. Pe Carlos
Viana, da Faculdade Católica do Mato Grosso; e,
nalizando a Semana Frei Clodovis Boff trouxe o
diálogo sobre “Pastoral Urbana: uma questão da
Amazônia”, a proposta foi escutar para contribuir
com o documento que irá para o Papa Francisco em
2019. Eles foram escolhidos pela sua dimensão
teológica que engloba a complexidade da situação
que passa a Amazônia.
Para Pe Valdeci Cordeiro, “é Deus que suscita
no povo a vontade de clamar, a vontade de gritar por
vida e por dignidade, não somente isso, mas suscita do
povo também as soluções, poder uma contribuição
não somente para os povos da Amazônia, mas
também de toda a humanidade, nesse momento em
que se passa por mais uma crise econômica, uma crise
ecológica, uma crise de convivência humana, a
sabedoria dos povos pode apontar caminhos de
solidariedade, de cuidado da casa comum, de
cuidado da natureza, solucionando muito dos
problemas enfrentados pela humanidade hoje. E
neste sentido a FADISI está de parabéns por este
grande momento”.

Auditório da FADISI lotado com religiosos, religiosas,
leigos e participantes da Semana de Teologia 2018.

Participantes da Semana de Teologia 2018. Atividade
aconteceu entre os dias 5 e 9 de novembro, e debateu a
evangelização em nossa região amazônica.

A VII Semana de Teologia foi uma
oportunidade de reﬂetir sobre a
dimensão teológica que engloba a
complexidade da situação que
passa a Amazônia.
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De acordo com o anúncio do Papa Francisco, no
dia 15 de outubro de 2017, a Assembleia Especial do
Sínodo dos Bispos para reetir sobre o tema: Novos
caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral
se realizará em outubro de 2019. Esses novos
caminhos de evangelização devem ser elaborados
para e com o povo de Deus que habita nessa região:
habitantes de comunidades e zonas rurais, de cidades
e grandes metrópoles, ribeirinhos, migrantes e
deslocados e, especialmente, para e com os povos
indígenas.
Na oresta amazônica, que é de vital
importância para o planeta Terra, desencadeou-se
uma profunda crise, devido uma prolongada
intervenção humana na qual predomina a “cultura do
descarte” (LS 16) e a mentalidade extrativista. A
Amazônia, uma região com rica biodiversidade, é
multiétnica, pluricultural e plurirreligiosa, um espelho
de toda a humanidade que, em defesa da vida, exige
mudanças estruturais e pessoais de todos os seres
humanos, dos Estados e da Igreja.
As reexões do Sínodo Especial superam o
âmbito estritamente eclesial amazônico, por serem

relevantes para a Igreja universal e para o futuro de
todo o planeta. Partimos de um território especíco,
do qual se quer fazer uma ponte para outros biomas
essenciais do nosso mundo: Bacia Fluvial do Congo,
corredor biológico mesoamericano, orestas tropicais
da Ásia Pacíca e Aquífero Guarani, entre outros.
Também para a Igreja universal é de vital
importância escutar os povos indígenas e todas as
comunidades que vivem na Amazônia, como os
primeiros interlocutores deste Sínodo. Por causa disso,
precisamos de convivência mais próxima. Queremos
saber como imaginam um “futuro tranquilo” e o “bem
viver” para as futuras gerações. Como podemos
colaborar na construção de um mundo capaz de
romper com as estruturas que sacricam a vida e com
as mentalidades de colonização para construir redes
de solidariedade e interculturalidade? Sobretudo
queremos saber: Qual é a missão especíca da Igreja,
hoje, diante desta realidade?
*Trecho extraído do documento preparatório para o Sínodo
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A Imaculada, obra-prima do Criador
Como é que a Igreja levou quase dois mil para
declarar que Maria foi concebida sem pecado? De
fato, essa verdade não está registrada preto sobre
branco na sagrada Escritura. Como então se chegou
lá?
É que esse dogma foi fruto do “senso de fé” do
povo de Deus, isto é, aquele instinto espiritual que
leva os éis leigos, assim como os pastores e os
teólogos, a descobrir as riquezas contidas
implicitamente nas escrituras. Foi sobretudo
meditando e vivendo expressões evangélicas de
excelência, relativas a Maria, como “cheia de graça”,
“Mãe do meu Senhor”, “bendita entre as mulheres”,
“o Senhor fez em mim maravilhas”, “todas as
gerações me chamarão bem-aventurada”, o “grande
sinal” da “Mulher vestida de sol” e outras que o povo
de Deus foi descobrindo, não inventando, a
maravilhosa verdade de que Maria é “toda santa”,
“santíssima”, “sem pecado original”. Como se vê, o
dogma da Imaculada tem base na Escritura, não,
contudo, em sua letra, mas no espírito que subjaz à
letra e que a tradição acaba pondo à luz.
De fato, o sentimento do povo de Deus,
guiado pelo Espírito, é este: Não, a mãe do “Santo
dos santos” não podia vir ao mundo manchada, como
nós, que viemos já carregando a mancha de nossos
primeiros pais. Ela não. É como reagiu instintivamente
Sto. Agostinho quando ouviu que se colocava em
questão a plenitude da santidade de Maria. Dizendo
que não queria sequer por um milésimo de segundo
“entregar Maria ao Diabo”, exclamou: “Quando se
trata de pecado em Maria, pela honra devida ao
Senhor, não quero nem discutir.” É também o que
proclama o prefácio da festa da Imaculada, a 8 de
dezembro: “Puríssima devia ser Aquela que nos daria
o Cordeiro sem mancha que tira os nossos pecados”.
A verdade dogmática da Imaculada põe em
evidência o poder da graça de Deus. Efetivamente, a
graça se mostrou tão forte na SS. Virgem que atuou
antes ainda que o pecado a atingisse, mantendo-a
toda pura desde o início, à diferença de nós, para
quem a graça chegou depois, ao nos puricar no
batismo. Mas também para Maria a graça de ser
imaculada foi obtida pelos méritos do único Salvador
universal. Se ela foi concebida imaculada foi em vista
da cruz redentora. Só que a redenção da SS. Virgem
se deu de modo preventivo, e esse é “um modo mais
sublime” de redenção, como diz o Vaticano II (LG 53).
Como declarou o maior teólogo da Imaculada, o
beato João Duns Scotus (+1308), foi de modo
excelentíssimo que o excelentíssimo Redentor devia
remir a Virgem excelentíssima.
O q u e  c a p a ra n ó s d e s s e d o g m a

maravilhoso? Primeiro, ca o louvor pelo fato de Deus
ter enriquecido com tão excelso dom uma criatura
desta terra. Se “Deus é sempre admirável nos seus
santos”, como diz a liturgia, Ele é incomensuravelmente
mais admirável na Mãe de seu Filho. Segundo a
contemplação da beleza da SS. Virgem, como a
esboçou o autor do Apocalipse no capítulo 12 na
gura da Mulher, que lá aparece incomparavelmente
mais esplêndida e arrebatadora que todas as
criaturas: a “Mulher vestida de sol, coroada de
estrelas e com a luz sob os pés”. Entre todas as
mulheres, Ela é a obra-prima do Criador. Por m, a
conança na poderosa e ao mesmo tempo
misericordiosa intercessão da Mãe imaculada. Ela
sempre encontra graça junto a Deus, segundo as
palavras do anjo na Anunciação e como cou claro no
milagre de Caná. Por isso, os mariólogos dão à nossa
Advogada celeste junto ao Salvador o consolador
título de “onipotência suplicante”. Assim seja!
*Fr. Clodovis Maria Boff, OSM
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CONCLUSÃO
atividades

As duas pós-graduações da FADISI, em Direitos Humanos
e Pedagogia Catequé ca, encerraram suas a vidades no
úl mo mês de novembro. Aprendizado e
compar lhamento de experiências foram as diretrizes
que guiaram todos os formandos ao longo dos 14 meses
de estudo.
É com muito orgulho e também com aquela
sensação de missão cumprida, que a FADISI parabeniza
todos os pós-graduados!

atividades
PARABÉNS

Parabéns ao professor Antônio Macedo!

Palestra Pastoral Urbana uma questão da Amazônia
com Fr Clodovis Boﬀ

atividades

POEMA

Elevação de Consciência

Acreditar é uma arte...
Tratar gente como gente
Ser sábio, ser inocente
Ser sereno, tranquilo
Assim como Maria, mãe do
nosso Senhor
Marcar presença
Mesmo Sendo obediente
Acolher, ouvir, apoiar
Às vezes só olhar...
Apoiar sem discriminar
Ir ao encontro... ajudar
Divulgar... a leitura sagrada
Buscar em Deus apoio para
A jornada... os frutos são
Paz e luz, resultados
alcançados.
*Isaura Ferraz Vieira e Isa Ferraz Trancoso

Parabéns Andrelina, secretária geral da Fadisi
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A FADISI deseja a todos um lindo
natal, que Deus menino nasça em
nossos corações trazendo paz e
amor para nossos lares.

