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APRESENTAÇÃO
A revista De Magistro (ISSN EAN- 9771808062019) foi lançada pela
primeira vez no1º. Semestre de 2004 e trazia um conteúdo diversificado sobre temas
mais voltados à Filosofia. Isto se explica porque a Faculdade de Filosofia São Miguel
Arcanjo, hoje Faculdade CATÓLICA de Anápolis, oferecia apenas o curso de
Licenciatura Plena em Filosofia. Alguns trabalhos eram de autoria dos professores da
Instituição e outros, traduções de textos estrangeiros e resenhas.
Hoje, a Faculdade oferece outros cursos como Gestão de Recursos
Humanos, Bacharelado em Teologia, e brevemente Gestão em Meio Ambiente e
Administração.
Esses cursos abrem novos horizontes e, além de textos filosóficos, nossa
Revista apresentará, nos próximos números, artigos de outras áreas do conhecimento.
Esta edição de relançamento contempla o artigo O realismo político de
Machado de Assis, no qual o Professor Pe. João Batista de Almeida Prado Ferraz Costa
analisa as idéias políticas do grande escritor brasileiro, sobretudo a partir de suas
crônicas, e revela o notável bom senso de Machado de Assis na interpretação do
problema político.
Ainda sobre a questão política este número de De Magistro lança uma
resenha do Professor Sebastião Donizete sobre A origem da noção de autoridade no
pensamento político de Hannad Arendt em que o autor, nosso ex-aluno e atual
Secretário Geral, examina a obra Entre o passado e o futuro da referida filósofa alemã.
A Sistematização do discurso em Aristóteles, do Professor Antônio Alves de
Carvalho é um artigo que será relançado.
Sobre o tema “direitos humanos” publicamos uma tradução de um texto de
Joseph Pieper, O direito do outro, no qual se examina a questão sempre atual sobre as
relações jurídicas entre os homens, a observância estrita da lei e dispensa ou não de
outras virtudes como a gratidão e a caridade.
Na área de filosofia da história este número de De Magistro publica uma
tradução do primeiro capítulo do opúsculo de Dom Prosper Guéranger, O sentido
cristão da história, que contém valiosas considerações sobre o elemento sobrenatural na
compreensão da história.
Esses cinco trabalhos inauguram a nova fase da nossa Revista. Brevemente
estaremos lançando o número 4 da De Magistro.
Boa leitura a todos!
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