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EDITORIAL 

Mais uma edição de Revista on line De Magistro de Filosofia está n o ar. Essa 

Revista é fruto do trabalho de professores,  professores em parceria com alunos e   

convidados que objetivam contribuir com a divulgação da cultura científica.  Já estamos 

no XIII  ano de publicação,  sempre  procurando despertar em nossos leitores o gosto pelo 

trabalho científico. Temos publicado artigos das áreas de administração, educação, 

filosofia, direito, teologia,  áreas às quais pertencem os cursos oferecidos pela Faculdade 

Católica de Anápolis.  

Nos anos anteriores publicávamos uma edição a cada semestre mas esse ano, 

em virtude da pandemia que assolou não só nosso país mas também o mundo,  não foi 

possível a publicação no primeiro semestre.  

Esperamos que essa edição cumpra o seu objetivo e compense a edição não 

postada anteriormente. 

Este número é composto por: 

1. Um texto introdutório  elaborado pelo Pe. Rogério de Morais, Pároco da 
Catedral do Senhor Bom Jesus da Lapa, de Anápolis-GO, intitulado Eu O vi, que 
faz uma reflexão sobre o Evangelho do segundo domingo da quaresma; 
 

2. O artigo intitulado  A perspectiva filosófico-científica do átomo na substância ou 
nos sistemas naturais, de autoria do Prof. Dr. Pe. Françoá Costa, objetiva, a partir 
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dos conceitos de átomo e substância, a aproximação que deve existir entre filosofia e 
ciência;  

 
 

3. O Pe. Fábio Aparecido Barbosa produziu o artigo intitulado  Nossa vocação à 
santidade, fundamento e força para a nossa missão   cujo  objetivo é ajudar na 
difusão da verdade de que todos os homens e mulheres são chamados por Deus à 
santidade e que não  teria sentido nossa vida neste mundo se nossa busca 
primeira não for ser santo; 
 

4. Crítica feminista à universalização do sujeito, trabalho de Diego Sander Freire e 
Marcos Delson da Silveira, tem como objetivo buscar refletir sobre alguns 
conceitos típicos das teorias feministas, entre eles: identidade cultural, o homem 
universal, a mulher universal e a ideia de gênero; 

 

5. A permanência da subalternidade através da colonialidade do poder no processo 
de descolonizaçao da Argélia é o título do artigo elaborado por  Tales Damascena 
de Lima e  Thainá Alves que buscam, no contexto da guerra da Argélia, suas 
consequências, a violência, o movimento de libertação nacional  abrindo espaço 
para um debate crucial sobre os processos de conquista e colonização acontecidos 
na África e que, de certa maneira, inferiorizam, marginalizam e excluem esses 
povos deixando grandes marcas em toda uma sociedade, atestando e legitimando 
um discurso europeu que os coloca como inferiores e bárbaros; 
 

6. Edith Stein e a crise contemporânea da identidade, trabalho em que Wanderson da 
Silva Reis e Tobias Dias Goulão abordam a problemática do ser humano hodierno  
sob a perspectiva de que é possível dar uma resposta a partir da análise steiniana 
sobre a pessoa humana; 
 
 

7. Dom Manoel Pestana Filho: “In Te Projectus” é a pesquisa desenvolvida por  
Kelly Rosário dos Santos e Marcos Delson da Silveira que tem como objetivo  
fazer alguns comentários sobre a vida e as obras de Dom Manoel Pestana Filho 
buscando  tecer uma relação entre a sociedade de valores líquidos com um homem 
de valores sólidos; 
 

8. O Desenvolvimento das Ciências Físico-Matemáticas Modernas e seus limites: um 
retorno ao barco, trabalho elaborado  por Marcus Vinícius Loures Rangel e Tobias 
Dias Goulão cujo  objetivo é apresentar como se deu a separação entre filosofia 
clássica e ciência moderna e as consequências desta separação, passando por uma 
análise de alguns problemas criados em decorrência desta separação e a apresentar 
as vantagens de um diálogo entre estas ciências e a filosofia primeira, a metafísica 
clássica, enquanto ciência que estuda a realidade e suas características mais 
fundamentais; e 

 

9. Misericordiosi como Il Padre, é o artigo elaborado pelo Ms. Pe. Anevair José da 
Silva que mostra, através das Sagradas Escrituras, a misericórdia de Deus Pai. 
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As ideias aqui publicadas são de inteira responsabilidade de seus autores. 

Uma boa leitura a todos que nos honrarem com sua visita ao nosso site. 

 

Anápolis-Go, ano  de 2020 

 

Pe. Fábio Aparecido Barbosa 

Diretor Geral da Faculdade Católica de Anápolis 

 

Profa. Ms. Maria Inácia Lopes 

Presidente do Conselho Editorial da Revista 

                                      on line De Magistro de Filosofia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


