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EDITORIAL 

 

Apesar das dificuldades provocadas pela pandemia que assola o mundo e nosso país, 

conseguimos  mais uma edição da Revista on line De Magistro de Filosofia. È o resultado do 

trabalho de professores em parceria com alunos, ex-alunos e   convidados que se esforçam para  

a divulgação da cultura científica.   

Este já é o ano  XIV de sua publicação, número 29 , sempre  procurando despertar 

em nossos leitores o gosto pela leitura e publicação de  trabalhos científicos.  

Temos publicado artigos das áreas dos cursos oferecidos pela nossa Instituição, 

Faculdade Católica de Anápolis.  

Nos anos anteriores conseguíamos publicar uma edição a cada semestre mas, no ano 

anterior e neste, só foi possível uma publicação no segundo semestre.  

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

anteriormente. 

Este número é composto pelos artigos: 

1. Alguns apontamentos: relação Igreja e Estado em dois momentos distintos no 

Brasil (1822/1899 – 2001/2020), escrito por Marcos Delson da Silveira, 

abordando dois períodos da história do Brasil fazendo referência, em 

específico, à relação entre as políticas sociais e a religião Católica; 

2. O sofrimento nos torna humanos: aprofundamento na filosofia da religião 

cristã, trabalho apresentado por Lucas Barbosa Silva e Tobias Goulão 

apresenta um estudo sobre o sofrimento humano, em que se alcança a 

diferença entre a dor instintiva e a capacidade que o homem tem de sofrer; 
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3. Os fundamentos dos direitos humanos no conceito de pessoa humana em Santo 

Tomás de   Aquino é o título do artigo em que Marthius Eduado Rodrigues 

Claudino, Tobias Dias Goulão e Diác. Robson Adriano Fonseca Dias Silva  visam a 

defender a viabilidade da filosofia medieval tomista  para fundamentar um dos 

temas mais controversos da atualidade: os direitos humanos; 

4. O artigo Sola fide formata: uma análise da doutrina da justificação no documento 

“Do Conflito à Comunhão” é apresentado por Arthur Jordan de Azevedo Toné  

onde, baseado no último documento publicado pela Comissão para a Unidade 

Católico-Luterana, afirma que há um consenso entre católicos e luteranos nas 

verdades básicas a respeito da doutrina da justificação; 

5. Franck Pires do Carmo Júnior no artigo intitulado A construção do arquétipo da 

justiça no ocidente mostra como  a construção do arquétipo fundamental da justiça, 

compartilhado pelas principais culturas formadoras do ocidente, moldou nele o conceito de 

justiça ao longo dos séculos, desde os períodos mais remotos e pré-filosóficos até a percepção 

atual da justiça e do Direito como sua expressão; 

6. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram à criatura em vez 

do Criador, trabalho de Marcos Delson da Silveira tendo como objetivo demonstrar 

alguns acontecimentos relativos à tentativa, em desenvolvimento, de uma revolução 

cultural no Brasil. 

7. Santo Agostinho e cristianismo:da razão à fé ou da fé à razão? Extensa pesquisa 

bibliográfica em que Cícero Pereira Batista  trata da filosofia de Santo Agostinho e 

sobre como ele fez uma apropriação das ideias de Platão para atingir a verdade, 

modificando-a para uma concepção onde a razão continua sendo indispensável para 

atingir a verdade de Deus mas onde a fé é o solo que guia razão. 
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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 2021 

Pe. Fábio Aparecido Barbosa 

Diretor Geral da Faculdade Católica de Anápolis 

Profa. Ms. Maria Inácia Lopes 

Presidente do Conselho Editorial da Revista 

                                                           
 


