
Katholikós - Catholicus 

O adjetivo católico possui uma complexa etimologia, envolvida num emaranhado de 

significados, fruto de uma longa história. Do grego katholikós, a palavra católico é a 

junção de dois termos gregos kata (sobre - junto) e holos (inteiro, todo, total). A tradução 

corrente para o português é universal, que abrange tudo, que reúne todos. Portanto, 

católico designa aquilo que tem vocação de universalidade, que é universal. Curioso notar 

que Aristóteles, no século IV aC, usava este termo para designar as proposições 

universais, enquanto Zenão de Eléia também escreve sobre os universais designando-os 

como católicos. 

Na tradição cristã o termo católico foi utilizado pela primeira vez para descrever a igreja 

cristã no início do século II, quando Inácio de Antioquia escreve sua Epístola aos 

Esmirniotas (110 dC). Nesta epístola aparece a expressão "a igreja católica", querendo 

designar a Igreja como Reino de Deus que abarca a todos. Depois disso, Cirilo de 

Alexandria, em suas Palestras Catequéticas (350 dC) e Teodósio I no Edictum de Fide 

Catholica (380 dC) também usaram a mesma expressão, sendo este último para 

estabelecer o cristianismo católico como a religião oficial do Império Romano. 

Toda essa breve narrativa sobre o termo católico é importante para minha apresentação 

da "Fala do Reitor" de nossa Aula Inaugural do Ano Acadêmico de 2022. Nesta fala 

apresentei para a nossa comunidade acadêmica alguns dados e alguns princípios que 

estruturam nosso contexto acadêmico deste ano. Começando pelos princípios. Nossos 

princípios são católicos, ou seja, universais, e estão presentes no PDI 2021-2025 (Plano 

de Desenvolvimento Institucional). No PDI nossa missão pode ser resumida como 

"Formar pessoas com excelência acadêmica, promovendo o diálogo entre fé e cultura 

contemporânea à luz do humanismo cristão, da amizade social e da ecologia integral". 

Essa missão se concretiza numa visão, também ela, universal: "Ser um centro de 

excelência acadêmica de projeção nacional e internacional em consonância com a 

Tradição Cristã e Jesuítica com sustentabilidade econômica, inovação e responsabilidade 

socioambiental".  

Para apresentar a concretude dessa catolicidade alguns dados importantes. Neste ano de 

2022 temos na FAJE estudantes de 22 países diferentes: Angola, Bolívia, Brasil, Chile, 

Colômbia, Congo, Costa-Marfim, Cuba, Equador, Espanha, Estados Unidos, Filipinas, 

Itália, México, Nigéria, Moçambique, Paraguai, Peru, Timor Leste, Uruguai, Venezuela, 

Zimbábue. A maioria, evidentemente, são de brasileiros, mas pelos países acima 

elencados percebemos a diversidade, universalidade, catolicidade, de nosso corpo 

discente. Temos, também, muitos alunos de comunidades religiosas, congregações, 

dioceses e outras Igrejas Cristãs. São 32 grupos diferentes. Finalmente, nossos convênios 

mostram este desejo de um trabalho colaborativo mais alargado. Temos convênios 

acadêmicos com 18 instituições nacionais (Universidades, CRB, CNBB, Congregações 

etc.) e 9 instituições internacionais (Universidades). Portanto, a FAJE é, verdadeiramente, 

católica. 

Diante desta nossa realidade, os desafios de 2021 foram exigentes. O enfrentamento da 

Pandemia COVID-19 com a cuidadosa atenção às pessoas e à comunidade acadêmica. A 

continuidade das atividades acadêmicas on-line, especialmente, das aulas. A nossa 

Campanha de solidariedade, que teve a ajuda de muitas pessoas na organização e doação 

de cestas básicas para pessoas e comunidades carentes. Junto com esses desafios, a gestão 



financeira da instituição neste tempo de crise econômica e pandemia foi exigente. Mas, 

em nenhum momento a busca da excelência acadêmica em Filosofia e Teologia ficou 

esquecida. Na verdade, esses desafios nos ajudaram a encarnar, ainda mais, nossos 

estudos e pesquisas e a divulgá-los, como grande êxito, na sociedade por meio das 

atividades da FAJE ONLINE. Para 2022 os desafios continuam. Enfrentar a pandemia 

COVID-19 que tem dado sinais de melhora e a gestão financeira da instituição que sofre 

as intempéries da situação social e econômica mundial, são as preocupações 

fundamentais. Enfrentamos esses desafios, sempre, buscando a excelência acadêmica em 

Filosofia e Teologia, dialogando com a sociedade através nossos cursos, eventos, 

publicações e atividades do FAJE ONLINE. Quem desejar um comentário mais amplo 

sobre as informações anteriores, convido a lerem o Relatório Anual 2022 que se encontra 

no Site da FAJE → Quem somos? → Palavra do Reitor 

https://www.faculdadejesuita.edu.br/palavra-do-reitor-21/palavra-do-reitor-21 ao final 

do texto. 

 

Para encerrar, termino essas breves Palavras do Reitor com a Oração ao Criador, católica, 

de Papa Francisco ao final de Encíclica Fratelli Tutti. Animando-nos a fazer de nosso 

serviço um serviço universal, o Papa reza: "Que o nosso coração se abra a todos os povos 

e nações da terra, para reconhecer o bem e a beleza que semeastes em cada um deles, 

para estabelecer laços de unidade, de projetos comuns, de esperanças compartilhadas. 

Amém!" 

https://www.faculdadejesuita.edu.br/palavra-do-reitor-21/palavra-do-reitor-21

