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EDITORIAL 

Mais um número da Revista on line De Magistro de Filosofia está sendo 

divulgado. São já doze anos de um trabalho visando à divulgação de textos científicos 

que poderão contribuir com a formação de nossos leitores. Os textos aqui divulgados 

são das áreas do saber contempladas pelos cursos, tanto de graduação quanto de pós-

graduação, ofertados pela  Faculdade Católica de Anápolis.  

Os artigos são resultado da produção intelectual de nossos professores, 

individualmente ou em parceria com alunos concluintes, e também de outras pessoas 

interessadas em divulgar seus trabalhos. 

Este número é composto por 09 (nove) artigos, são eles: 

1. Gesù, maestro di vita morale. Rilevanza del messaggio del vangelo di Luca per 

la società odierna, elaborado por Anevair José da Silva e se refere à questão da 

economia no Evangelho de São Lucas enfatizando a importância da solidariedade na 

Parábola do Bom Samaritano; 

2.   A comunicação na transmissão do conhecimento: Interação professor e aluno no 

processo de aprendizagem no ensino superior, resultado da pesquisa realizada por Inaê 

Lara Ribeiro de Paula, Onésimo Francisco de Paula Neto,  Wilian Cândido e Marisa 

Roveda cujo  objetivo trazer à tona a discussão da comunicação em sala de aula como 

atributo de importância fundamental no processo de ensino e aprendizagem; 

3.    A teologia do século XX e suas influências históricas, artigo em que o Dr. Prof. Pe. 

Françoá Costa faz um  panorama do século XX, um século de guerras e revoluções, 

mostrando a influência da teologia feita neste contexto no século passado, porém com 

claras projeções para o nosso tempo; 
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4.   A formação da pessoa humana à luz do mistério da encarnação: aspectos 

teológicos e antropológicos é um artigo que  apresenta uma reflexão teológica, 

antropológica e pedagógica da formação da pessoa humana à luz do mistério da 

Encarnação, trabalho de Giselle Freitas Praxedes e Dr. Flávio Pereira Nolêto; 

5.    A política e a doutrina social da igreja, estudo desenvolvido pelo Prof. Ms. Tobias 

Dias Goulão e mostra que, dentre as inúmeras perspectivas políticas expostas na 

sociedade, as adequações ideológicas sempre são cobradas para fazer  voz a um coro ou 

agremiação entre aqueles que julgam ter uma ideologia correta ou para expor uma maior 

facilidade na elaboração de narrativas; 

6.    Liderança no setor bancário de uma agência em Anápolis-Go é o título do trabalho 

desenvolvido por Daniel Jalles do Nascimento Nunes, Jéssyca Luany Roveda Alves, 

Raquel Alves Medeiros de Andrade, Marisa Roveda e Leandro Frederico da Silva cujo 

ojetivo é identificar e apresentar as principais características e dificuldades que 

envolvem o líder no segmento bancário; 

7.    A condição humana na filosofia de Blaise Pascal: o sujeito autônomo moderno e 

sua insuficiência ante o mistério de Deus, estudo em que Marcio Geraldo de Sousa  e a 

Professora Mestre Maria Inácia Lopes procuram  analisar a condição humana na obra 

“Pensamentos” de Blaise Pascal e as indagações que o filósofo faz acerca do homem moderno e 

propor uma conciliação, através da fé cristã,  entre as dimensões apresentadas por esse filósoso; 

8.    Outro estudo também sobre Pascal é o artigo O  divertimento e o tédio em Blaise 

Pascal, escrito por  Marco Aurélio Dias Nunes dos Anjos cujo  objetivo é analisar, 

investigar e aprofundar como Pascal define o homem, principalmente por sua análise do 

Divertimento e o Tédio; 

9.    Sereis como deuses: uma análise do antropocentrismo nos tempos finais baseada 
na obra “ el fin de los tiempos y siete autores modernos”, de Alfredo Sáenz é o 
resultado do estudo realizado por Airton Vieira de Souza e Celi Oliveira Magalhães 
Freire sob a orientação do Professor Doutor  Frei Flávio Pereira Nolêto tendo como 
objetivo fornecer elementos à compreensão basilar da cosmovisão antropocêntrica no 
contexto escatológico; 
 

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. 
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