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 A abertura do Ano Acadêmico 2012 da Faculdade Jesuíta de Filosofia e 

Teologia tem relevância especial. Os 30 anos de atividade da FAJE colocam-nos 

em clima de louvor e agradecimento a Deus pelo muito que foi realizado ao longo 

de três décadas. Agradecimento a tantas pessoas, vivas e falecidas, que fizeram 

parte dessa caminhada, nas mais diferentes atividades e nos mais diferentes 

âmbitos. A história da FAJE está sendo tecida por muitas mãos que, com 

habilidade e generosidade, se colocam a serviço da reflexão filosófica e teológica, 

nosso objetivo maior. 

 O espírito de gratidão exige-nos recordar o nome de Dom João Resende 

Costa, então Arcebispo de Belo Horizonte, que, num contexto complicado a exigir 

solução urgente, acolheu-nos em sua Igreja Particular e foi nosso incentivador. Em 

muitas ocasiões, Dom João manifestou o contentamento por ter, aqui, a casa de 

formação e o centro de reflexão filosófica e teológica da Companhia de Jesus no 

Brasil. Seu sucessor, Dom Serafim, Cardeal Fernandes de Araújo, na trilha aberta 

por Dom João, tem sido um amigo formidável, a quem não cessamos de expressar 

nossa gratidão, inclusive concedendo-lhe as maiores honrarias que o Regimento da 

FAJE nos permite: o título de Doctor Honoris Causa e a Medalha Santo Inácio Fé 

e Cultura. O convite feito para presidir a Eucaristia neste dia deve ser entendido 

nesse contexto de reconhecimento. Dom Walmor Azevedo de Oliveira, nosso atual 

Pastor, tem sido, igualmente, amigo e incentivador. Em muitas ocasiões, já lhe 

manifestamos nossa gratidão. Mais uma vez isso acontecerá no decorrer desse ano, 

com a concessão do título de Doctor Honoris Causa.  

 A referência nominal aos três Arcebispos dessa Igreja Particular se deve ao 

fato de a FAJE ter como vocação estar em estreita comunhão com a Igreja Local. 

O serviço eclesial constitui-se num dos muitos fios com os quais nossa história se 

tece. Os ministérios exercidos em várias paróquias, o engajamento em diversas 

pastorais sociais, as assessorias a grupos e movimentos, a presença na mídia, a 

formação de agentes de pastoral, mormente, através do Curso de Teologia Pastoral, 
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a produção e a publicação de livros e artigos e as inúmeras conferências sobre 

temas variados de nossa especialidade expressam o compromisso de servidores da 

Igreja local e universal, em comunhão com seus pastores. 

 Está prevista uma série de atividades para marcar os 30 anos da FAJE. Serão 

concedidos dois títulos de Doctor Honoris Causa; dois professores receberão o 

título de professores eméritos, a Medalha Santo Inácio de Fé e Cultura será 

concedida a várias pessoas que se distinguiram na promoção da solidariedade, da 

dignidade da pessoa humana e da paz; o Diploma de Benemérito será dado a 

algumas pessoas que prestaram serviços relevantes à FAJE. Ainda no contexto das 

comemorações, serão recordados os 10 anos de falecimento do saudoso Pe. 

Henrique Cláudio de Lima Vaz. O Grupo de Estudos Vazianos está organizando 

uma programação especial. A aula inaugural, que será proferida em breve, tem a 

ver com essa efeméride. O banner colocado no coração do campus terá a função de 

manter viva em nossa memória os 30 anos dessa escola de pensar. A logomarca 

dos 30 anos nos acompanhará ao longo desse ano. Já aparece no Calendário 2012 e 

na capa do Ano Acadêmico 2012. Uma nota histórica está prevista para ser 

publicada em nossas revistas Síntese e Perspectiva Teológica. A Galeria de 

Reitores, recém-inaugurada, recordará aqueles que exerceram a tarefa de liderança 

da FAJE, com a responsabilidade de fazê-la avançar. Está previsto, igualmente, um 

encontro de ex-alunos, cuja programação, a seu tempo, será conhecida. A troca do 

mobiliário das salas de aulas e outros ambientes pretende, também, marcar os 30 

anos da FAJE. 

 A tradição da FAJE comporta um relatório do Reitor, no início de cada Ano 

Acadêmico. O elenco de atividades tem o objetivo de trazer à memória os fatos 

mais marcantes do ano anterior. E, com isso, balizar o rumo do ano que está se 

iniciando. Importa conservar o espírito com o qual cada um se dedica às tarefas 

exigidas por uma instituição de ensino superior que busca a excelência. Esse 

espírito, que traz a tríplice marca cristã, católica e jesuítica, deve ser mantido no 

desenrolar das atividades desse ano. 

 No tocante à Reitoria, são dignos de nota os convênios assinados com a 

Universidad Católica de Chile, com a Pontifícia Universidad de Comillas – 

Madrid-Espanha e com a Escola Superior Dom Helder Câmara. Estão em fase de 

andamento, as assinaturas de convênio com a Universidad Javeriana de Bogotá-

Colômbia, com o Pontifício Instituto Oriental de Roma e com o Centre Sèvres de 

Paris. Estes convênios alargam o raio de atuação da FAJE e lhe permitem 

incrementar o diálogo e a reflexão filosófica e teológica. Como frutos do convênio 

com a Universidade Católica Portuguesa, assinado em 2010, tivemos a 

participação de um teólogo daquela instituição no VII Simpósio e foi-nos pedido 
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artigos para a Revista Portuguesa de Filosofia e a Revista de Teologia. Do 

convênio com a Católica do Chile, tivemos a visita de dois professores do 

Departamento de Teologia, que vieram conhecer in loco a FAJE. De nossa parte, 

dois professores participaram do 2º Colóquio Internacional de Teologia Prática, 

realizado pela Católica do Chile, em Santiago, tendo ambos feito conferência e um 

deles participado de um painel sobre Teologia Prática. No presente ano, dois 

professores da FAJE participarão de um Seminário Internacional promovido por 

nossa conveniada. Um professor de Comillas participou do VII Simpósio, 

proferindo a conferência de abertura e oferecendo um seminário. Antecipando a 

assinatura do convênio com a Javeriana, o Prof. Geraldo De Mori ofereceu um 

curso intensivo para os doutorandos em Teologia daquela universidade. O 

convênio com a Escola Superior Dom Helder Câmara está focado no Portal Dom 

Total, mantido por essa instituição, com um número elevadíssimo de acessos, com 

o qual colaboramos na Editoria de Religião e nos serviremos desse canal para 

divulgação das atividades da FAJE. Algumas conferências do VII Simpósio foram 

transmitidas ao vivo pelo canal de TV daquele portal. O Coordenador Geral da 

Pós-Graduação foi encarregado de ser nosso interlocutor com as instituições 

conveniadas, exceto o convênio com a Escola Superior Dom Helder Câmara que é 

acompanhado pelo Coordenador do Núcleo de Extensão. O VII Simpósio da FAJE, 

sob o título Política e Religião: perspectivas em um mundo plural, teve excelente 

receptividade e participação. Após muitas peripécias, afinal, conseguimos colocar 

no ar o novo site institucional. Ele tem sido um excelente canal de comunicação 

com pessoas de todo o mundo, interessadas no que fazemos. As estatísticas 

mensais de acesso ao site testemunham o grande interesse pela FAJE. No plano 

financeiro, não se pouparam esforços para adequar as mensalidades à realidade do 

nosso público. Sinal disso foi a decisão de, neste ano, não aumentar o preço das 

mensalidades. Decisão corajosa e arriscada por exigir um controle estrito nas 

contas e nos gastos, de modo a manter o déficit sob controle, em níveis que possam 

ser cobertos pelas províncias jesuítas do Brasil. Aproveito a ocasião para agradecer 

ao Provincial Jesuíta do Brasil, Pe. Carlos Palácio SJ, e aos demais provinciais, 

pelo interesse e generosidade demonstrados pela sustentação econômica da FAJE. 

Temos obtido alguns êxitos no esforço de captar recursos, junto a agências de 

financiamento. Ainda não atingimos o volume de recursos desejável, por isso, 

continuaremos a investir os melhores esforços para atingir nossa meta. Como 

mostra de interesse pelo meio ambiente, foi abolido o uso de copos plásticos, cujo 

gasto extrapolava o limite do bom senso, sendo substituídos por garrafas plásticas, 

que foram distribuídas, gratuitamente, aos alunos e alunas. Quanto à Faculdade 

Eclesiástica, foi enviado à Santa Sé o relatório trienal das atividades do Centro de 
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Estudos Superiores da Companhia de Jesus, exigência da Congregação para a 

Educação Católica, do Vaticano.  

 No Departamento de Filosofia, aconteceram fatos relevantes. De especial 

importância, foi a nomeação do novo Diretor do Departamento – Prof. Álvaro 

Pimentel SJ –, em substituição do Prof. João Augusto MacDowell SJ, a quem 

agradecemos, de coração, a dedicação com que dirigiu o Departamento nos últimos 

anos. O Prof. Delmar Cardoso SJ assumiu a coordenação do curso de Bacharelado 

em substituição ao Prof. Álvaro Pimentel SJ. O professor Édil Carvalho Guedes 

Filho, em substituição ao Prof. Ricardo Valério Fenati, passou a integrar o grupo 

de Professores do Quadro. Já o Prof. Elton Vitoriano Ribeiro SJ, que defendeu a 

tese de doutorado em 2010 na Pontifícia Universidade Gregoriana e passara a 

integrar o grupo de Professores do Quadro, assumiu, efetivamente, suas atividades 

no Departamento. Por outro lado, os professores Bruno Pettersen, Igor Morici, Rita 

Maria Gomes e Lúcio Marques passaram a integrar o quadro de professores 

associados. Os professores João Augusto MacDowell SJ e o Prof. Francisco Javier 

Herrero tiveram os nomes aprovados pela Congregação da FAJE para receber o 

título de Professor Emérito. Os professores do Departamento se empenharam, 

como nas ocasiões anteriores, em preparar os alunos para o ENADE, 

proporcionando uma revisão dos conteúdos do exame. O fruto desse trabalho 

conjunto foi a obtenção da nota máxima nessa avaliação do MEC. Mais uma vez, 

nosso curso de Filosofia ficou entre os melhores do Brasil. O IV Colóquio Vaziano 

de BH, com o tema Padre Vaz, Platão e a Grécia, comemorou os 90 anos de 

nascimento desse que foi professor insigne de nossa Faculdade. Além da sessão de 

comunicações, o Prof. Dr. Marcelo Perine, da PUC-SP, fez uma conferência sob o 

título “Platão no caminho filosófico de Lima Vaz”, cujo texto será publicado num 

dos próximos números da revista Síntese. Nesse contexto, foi lançada uma obra 

póstuma do Pe. Lima Vaz, intitulada Escritos de Filosofia VIII: Platônica, com 

textos sobre Platão e a Filosofia grega. O Prof. Álvaro Pimentel organizou o 

Seminário Filosófico Internacional, intitulado “Afetos e Convivência”, que 

aconteceu no campus da FAJE. O Seminário ocorre, anualmente, nos países dos 

membros filiados à Equipe Jesuíta de Reflexão Filosófica da América Latina. 

Dentre as visitas de professores estrangeiros, com cursos e conferências, 

destacamos a presença do Prof. Dr. Georg Sans SJ, da Pontifícia Universidade 

Gregoriana, de Roma. No programa de Pós-Graduação em Filosofia, foram 

defendidas 10 dissertações. 

Dentre as várias atividades do Departamento de Teologia, sublinhamos a 

integração do Prof. Manuel Hurtado SJ ao corpo de professores do quadro. O Prof. 

Geraldo De Mori SJ fez um pós-doutorado no Institut Catholique de Paris 
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Aproveitando a ocasião, proferiu uma conferência para os professores da 

Faculdade de Teologia do Centre Sèvres, com o título A Teologia no Brasil e na 

América Latina, hoje. O Prof. Johan Konings SJ, tendo completado 70 anos, 

recebeu o título de Professor Emérito. A tese doutoral do Prof. Élio Gasda SJ foi 

publicada pelas Edições Paulinas, com o título “Trabalho e Capitalismo Global: 

atualidade da doutrina social da Igreja”. O Prof. César Alves SJ concluiu seu 

período de colaboração com a FAJE, tendo se transferido para Montes Claros. 

Aproveito o ensejo para agradecer ao Prof. César a atuação nos cursos de 

graduação e pós-graduação, no acompanhamento de estudos, no acompanhamento 

das Bolsas de Iniciação Científica e na elaboração do projeto do Programa de 

Aproveitamento de Estudos de Teologia – PAET. Por outro lado, realizou um 

excelente trabalho de organização do Setor de Publicações. Sua tese doutoral será 

publicada, na Itália, no correr deste ano. Recebemos a visita de três professores 

estrangeiros: José Maria Castillo – teólogo espanhol, participou do seminário da 

pós-graduação e fez palestra aberta ao público sobre questões de eclesiologia; 

Profa. Natalia Borovskaia – russa, professora de artes em Moscou, proferiu 

palestra aberta ao público sobre o acesso a Deus através da obra de arte; Prof. 

Daniel Marguerat – suíço, da Universidade de Lausanne, pronunciou conferência 

sobre análise narrativa de textos bíblicos. Quanto ao Prof. Marguerat, vale a pena 

assinalar que foi trazido ao Brasil pela Unisinos, tendo várias instituições 

universitárias da Companhia de Jesus aproveitado o ensejo para promover alguma 

atividade, de modo a valorizar sua presença em nosso país. Vários professores 

participaram do III Congresso da ANPTECRE (Associação Nacional dos 

Programas de Pós-Graduação em Teologia e Ciências da Religião), realizado na 

Universidade Mackenzie, em SP, com o tema Teologia e Ciências da Religião: 

Interfaces. O Prof. Konings fez conferência para o plenário e outros professores 

coordenaram Grupos de Trabalho (GTs), junto com colegas de outros Programas 

de Pós-Graduação. Alguns alunos da Pós-Graduação estiveram presentes e 

apresentaram comunicações nos GTs. Nossos professores participaram como 

membros da Comissão Organizadora, da coordenação de GTs e na apresentação de 

comunicações do 24º Congresso Internacional da Sociedade de Teologia e Estudos 

de Religião (SOTER) sobre o tema Religião e Educação para a Cidadania, 

realizado na PUC Minas. Alunos voluntários de nosso PPG colaboraram como 

monitores. Os professores Geraldo De Mori e Jaldemir Vitório, membros da 

Comissão de Teólogos Jesuítas da América Latina, órgão da Conferência de 

Provinciais Jesuítas da América Latina (CPAL) participaram da reunião anual da 

comissão, em Bogotá, cujas reflexões giraram em torno do Concílio Vaticano II. 

Na ocasião, o Prof. Geraldo De Mori participou do painel organizado pelo 



6 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
AVENIDA DR. CRISTIANO GUIMARÃES, 2127 – PLANALTO – CEP 31720-300 – BELO HORIZONTE/MG – BRASIL 

TEL: (31) 3115-7000 – FAX: (31) 3115-7086 – www.faculdadejesuita.edu.br 

Departamento de Teologia da Javeriana sobre o Concílio Vaticano II na América 

Latina. Foram feitos os encaminhamentos necessários para a adequação da revista 

Perspectiva Teológica aos padrões internacionais de publicações congêneres, com 

o objetivo de indexá-la num dos indexadores internacionais de periódicos. Notícia 

alvissareira foi o reconhecimento pelo MEC do bacharelado em Teologia, pela 

Portaria 146, de 14 de junho de 2011. Isso permitiu a implementação, no corrente 

ano, do Programa de Aproveitamento de Estudos de Teologia (PAET), visando aos 

estudos de Teologia realizados em cursos livres, ou seja, não reconhecidos pelo 

MEC. Adaptando-se à realidade educacional brasileira, foi adotado o resultado do 

ENEM como primeira etapa do processo de seleção de candidatos para o ingresso 

no Bacharelado de Teologia. Foram defendidas, no Programa de Pós-Graduação, 

10 dissertações e 3 teses. Vale a pena mencionar que a parceria com a FAPEMIG 

possibilitou a uma doutoranda obter uma bolsa sanduíche, que lhe permitiu viajar a 

Paris para fazer pesquisas nos Arquivos Teilhard de Chardin. Por fim, destacamos 

a substituição da secretária do Departamento, sra. Dulcineia Guides da Silva, a 

quem agradecemos a eficiência no exercício das tarefas que lhe competiam. 

 A Secretaria Geral, setor importante na articulação acadêmica, esteve à 

frente de atividades vitais para a FAJE. Acompanhou o processo de 

reconhecimento do Curso de Teologia pelo MEC, concluído no primeiro semestre 

do ano passado. Coordenou a organização e a realização do VII Simpósio 

Filosófico-Teológico. Liderou a reestruturação da Comissão Própria de Avaliação 

(CPA) e incrementou seu funcionamento com a criação dos instrumentos de 

avaliação, bem como preparou o relatório enviado ao MEC. Acompanhou o 

processo de criação do Programa de Aproveitamento de Estudos de Teologia 

(PAET), que está em fase de implementação. Elaborou o Relatório para o Censo 

Escolar 2011. E, também, acompanhou o processo de preparação para o ENADE, 

sendo nosso ponto de contato com o MEC. Coordenou a criação do novo site da 

FAJE. Confeccionou o Relatório Trienal do Centro de Estudos Superiores da 

Companhia de Jesus, enviado à Congregação para a Educação Católica, em Roma. 

Coordenou a reestruturação das secretarias dos Departamentos e da Coordenação 

de Pós-Graduação. Muitos outros processos internos e externos estão sob a 

responsabilidade da Secretaria Geral, que tem atuado com competência e 

profissionalismo. 

 A Biblioteca Padre Vaz teve um notável incremento atingindo o número de 

98.959 volumes, entre livros, apostilas, teses, dissertações e áudios-visuais, nas 

áreas de Filosofia, Teologia e ciências afins. Foram incorporados, ao longo do ano, 

2.147 novos volumes. Foram feitas 13 exposições de livros novos e 3 exposições 

temáticas. A exposição temática sobre o Mês da Bíblia teve repercussão nacional, 
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através da Rede Canção Nova de Televisão. O Setor de Periódicos conta com um 

total de 134.131 fascículos, sendo 640 os títulos de periódicos correntes. Em 2011, 

foram incorporado 4.582 novos fascículos. O processo de indexação dos artigos 

continua em ritmo acelerado, estando já disponíveis online 72.551 artigos, de 271 

periódicos. Quanto à indexação dos sumários, iniciada em 2006, já estão incluídos 

na base 4.198 sumários de fascículos. Um serviço importante da Biblioteca, por 

meio do Setor de Periódicos, está sendo a ampliação do acesso ao Portal de 

Periódicos da CAPES, com o treinamento dos usuários autorizados e a 

disponibilização do acesso remoto a alguns usuários selecionados. O Portal 

possibilita o acesso a mais de 29.000 títulos de periódicos, de todas as partes do 

mundo e a textos completos das mais diversas áreas do conhecimento. 

Disponibiliza 130 bases referenciais com informações bibliográficas, 150.00 livros 

digitais, além do acesso a enciclopédias, teses e dissertações, obras de referência e 

conteúdo áudio-visual. O acesso gratuito ao Portal de Periódicos, resultado das 

notas excelentes obtidas pelo Programa de Pós-Graduação em Teologia nas 

avaliações da CAPES, é um instrumento de valor inestimável para nossos 

professores, alunos e pesquisadores. Além de doações pessoais, especialmente, dos 

professores jesuítas, a Biblioteca recebeu a doação de 4.000 livros da biblioteca 

particular do Sr. José Enéas, 900 livros da biblioteca da residência dos jesuítas da 

PUC-RJ, restando ainda cerca de 3.600 volumes a serem buscados, e 508 

exemplares de periódicos da residência dos jesuítas do Colégio Santo Inácio do 

Rio de Janeiro. Por sua vez, a Biblioteca fez doação de duplicatas de livros e 

periódicos à Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP), e às bibliotecas dos 

seminários das Dioceses de Campanha, Montes Claros, São João del Rey e 

Mariana. Em relação ao Memorial Padre Vaz, continua a digitalização do acervo e, 

com o financiamento da FAPEMIG, está em andamento o projeto de edição dos 

textos inéditos do Padre Vaz. Aproveito a ocasião para agradecer à FAPEMIG a 

ajuda substancial que nos tem oferecido para a aquisição de livros. Somada à ajuda 

da ADVENIAT, da Alemanha, tem sido possível manter o acervo em contínua 

atualização. A Biblioteca recebeu dois estagiários de biblioteconomia da UFMG e, 

como prestação de serviço à comunidade, acolheu, por três meses, um menor 

infrator para cumprimento de pena sócio-educativa. Foi criado o Serviço de 

Orientação Metodológica (SOM), com a finalidade de orientar os alunos para 

pesquisa e redação em vista de trabalhos escolares, especialmente, de conclusão de 

curso e manter em dia as informações e subsídios referentes a esse serviço. 

 Um tópico a ser destacado são as Publicações, frutos das atividades de 

ambos os Departamentos. A revista Síntese atingiu seus 122 números e a 

Perspectiva Teológica, seus 121 números. A revista Pensar – Revista Eletrônica 
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da FAJE já está caminhando para o terceiro ano de vida. Está em franco progresso 

o trabalho de digitalização e disponibilização online dos textos completos dos 

números antigos de Síntese e Perspectiva Teológica. Nossas coleções foram 

incrementadas, tendo a Coleção FAJE atingido 15 títulos, a Coleção Theologica, 

36, a Coleção Filosofia, 83 e a Coleção Bíblica Loyola, 68. Além das obras já 

aludidas nessa fala, foram publicados três livros co-organizados por professores da 

FAJE e professores de outras instituições: 1) Teologia e Ciências da Religião. A 

caminho da maioridade acadêmica no Brasil; 2) Religião e Educação para a 

Cidadania; 3) Aragem do Sagrado. Deus na literatura brasileira contemporânea. 

As obras produzidas por ocasião dos 70 anos do Prof. Konings e por ocasião dos 

80 anos do Prof. Libanio incluem-se nesse elenco de produção bibliográfica. A 

obra do Prof. Taborda A Igreja e seus ministérios – Uma teologia dos ministério 

ordenado, fruto da pesquisa levada a cabo durante muitos anos, merece destaque. 

Sobre o tema de sua obra, o Prof. Taborda fez uma intervenção no Simpósio 

Nacional “O Dom do Celibato”, promovido pela PUC-MG. O Grupo de Pesquisa 

Fé e Contemporaneidade, através de seu líder, Prof. Libanio, em co-autoria com 

um aluno, publicou sua primeira obra com o título Linguagens sobre Jesus I. O 

segundo volume veio à luz no início deste ano. Evidentemente, não foram aludidas 

todas as publicações de nossos professores. As que foram referidas servem de 

amostra para um tópico de nossas atividades de suma importância: a difusão do 

pensamento produzido na FAJE, fruto da pesquisa e da docência. 

 O Núcleo de Extensão e Especialização esteve à frente de uma série de 

atividades de formação filosófico-teológica e interdisciplinares, voltadas para 

alunos, ex-alunos, membros de outras instituições de ensino superior, agentes de 

pastoral leigos, presbíteros, religiosos e religiosas e pessoas da comunidade que se 

interessaram pelos temas apresentados. Esta é uma porta importante para a 

irradiação da FAJE. As iniciativas do Núcleo abrangeram um amplo leque, no qual 

se incluem: 11 minicursos de 8 horas, 16 sessões das Sextas Filosóficas, com dois 

eixos temáticos – Judaísmo, Bíblia e Filosofia (1º semestre) e Pensar o Iluminismo 

(2º semestre), 7 sessões da série “Filmes para pensar e ser mais”, destinadas, 

especialmente, a quem mora nas imediações do nosso campus, cursos de idiomas 

(hebraico, grego bíblico e francês), para uso instrumental dos estudantes de 

Filosofia e de Teologia, o Colóquio de Teologia e Pastoral sobre o tema “Quarenta 

anos da Teologia da Libertação. Balanço crítico e perspectivas”, com grande 

número de participantes.  A grande novidade do ano passado foi o início do curso 

de Pós-Graduação Lato Sensu em Teologia, com duração de três anos e 450 horas, 

em parceria com o Centro Loyola, onde é realizado. Ministrado, preferencialmente, 

por professores e egressos da Pós-Graduação da FAJE, o curso atinge um amplo 
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público leigo e formadores de opinião. Em parceria com outras instituições, foram 

desenvolvidas várias atividades: o Curso de Exéquias e Pastoral do Luto de 40 

horas, destinado a agentes de pastoral, em parceria com a Comissão 

Arquidiocesana de Liturgia; o Curso para coordenadores de catequese da 

Arquidiocese, de 100 horas, organizado pelo Centro Loyola; cinco minicursos de 

oito horas, ministrados por professores da FAJE no Centro Loyola; dois minicursos 

de Extensão na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Vespasiano; o minicurso 

intitulado “O dirigente cristão de empresa à luz da doutrina social da Igreja”, em 

parceria com a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas (ADCE). Duas 

outras iniciativas acontecem na FAJE e estão ligadas institucionalmente ao Núcleo 

de Extensão, contando cada uma delas com sua coordenação própria: o Curso de 

Teologia Pastoral (CTP), ministrado por alunos da Graduação e Pós-Graduação em 

Teologia, e o GRUPREV, União dos Grupos Alternativos de Pré-Vestibular, sob a 

responsabilidade de estudantes de Filosofia, com uma grande rede de voluntários. 

O Núcleo de Extensão e Especialização organizou ainda seis lançamentos de livros 

dos nossos professores. E colaborou, efetivamente, no processo de estabelecimento 

da parceria institucional com o Portal Dom Total, que possibilitará a transmissão 

online de atividades da FAJE, através da TV digital, e a gravação e a 

disponibilização em DVD de algumas de nossas atividades em 2012. Através do 

Núcleo de Extensão, a FAJE está inserida nas redes sociais da internet com 

presença no Facebook e no Twitter. Uma de nossas metas será criar a Newsletters 

da FAJE, visando a atingir um público amplo de pessoas interessadas em nossas 

atividades. 

 Aproveito o ensejo para parabenizar o Prof. João Batista Libanio, cujos 80 

anos de nascimento celebramos em 19 de fevereiro. O Prof. Libanio faz parte do 

grupo de professores fundadores da FAJE. Após três décadas de intensa atividade, 

conserva um vigor juvenil, com a agenda sempre cheia de compromissos, nas mais 

diferentes regiões do Brasil e do exterior e a invejável capacidade de ler e produzir 

textos. Embora esteja prevista uma sessão comemorativa, onde será lançada a obra 

produzida em sua honra, um Festschrift, deixo aqui registrado meus votos de vida 

longa e fecunda para o Prof. Libanio, em benefício de tantas pessoas que são 

ajudadas com seus escritos e suas palestras. 

 Em meio a tantas alegrias, iniciamos este ano com a triste notícia do 

falecimento de nossa funcionária Margareth de Castro Alves Jorge, que foi, até o 

primeiro semestre do ano passado, secretária da reitoria e do Núcleo de Extensão. 

Destacou-se pelo profissionalismo, pela alegria com que recebia as pessoas, e, 

sobretudo, pela identificação com a FAJE, à qual se dedicava de corpo e alma. A 
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falta de “Margô”, como era carinhosamente chamada pelos colegas de trabalho, 

será sentida por muito tempo.  

 A recordação das efemérides do ano passado introduz-nos em um momento 

novo, onde se abre para nós uma nova década de possibilidades. O caminho feito 

até agora, com as compreensíveis dificuldades, coloca-nos num bom patamar para 

seguir adiante. O 15º lugar no ranking nacional do Índice Geral de Cursos (IGC-

MEC), divulgado no ano passado, é um reconhecimento público da qualidade da 

FAJE. A responsabilidade de fazer avançar nossa excelência é um desafio 

incontornável. Por isso, conto com a colaboração de todos, tanto do corpo docente 

e discente quanto do corpo de funcionários, no sentido de se empenharem, dando o 

melhor de si, para que a reflexão filosófica e teológica progrida e a FAJE cumpra a 

vocação de ser uma escola de pensar. 

 Muito obrigado! 


