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Bom dia a todos!  

É com enorme júbilo que iniciamos este evento em nossa Faculdade Vicentina.  

Quero acolher a mesa aqui composta: Reverendíssimo Dom Celso Marchiori, 

Bispo da Diocese de São Jose dos Pinhais; Reverendíssimo Senhor Assistente 

Geral da Congregação da Missão, Pe. Francisco Javier Álvarez Munguía; 

Reverendíssimo Senhor presidente de nossa mantenedora, Congregação da 

Missão Província do Sul, Pe. Odair Miguel Gonsalves dos Santos; coordenador 

do curso de Filosofia, professor Dr. Luiz Balsan; e o presidente do Centro 

Acadêmico de Filosofia (CAVIF), Felipe Teider de Godoi.  

Acolho os professores de nossa instituição de ensino, dos cursos de Filosofia e 

de Teologia, funcionários e colaboradores, alunos dos cursos de Teologia e de 

Filosofia e do curso livre de Propedêutico. E também os demais participantes 

deste Simpósio e alunos de outras instituições, que muito nos honram com sua 

presença.   

Somos uma instituição de ensino que busca abrir-se ao diálogo com a realidade, 

que busca adentrar nos problemas do ser humano de hoje, acolhendo, 

escutando, dialogando, propondo saídas e ajudas. Nosso ensino é voltado a 

formar homens e mulheres que saibam pensar e anunciar a verdade, mesmo em 

tempos de pósverdades. Somos reconhecidos pela qualidade do que fazemos, 

com uma ótima avaliação institucional pelo MEC e por termos, nos cursos de 

Filosofia e de Teologia, a média 4 nos respectivos exames do ENADE. Apesar 

de sermos pequenos, somos muito bons no que fazemos. E desejosos de, a 

cada dia, a partir do Carisma Vicentino, transformarmos o mundo pelo nosso 

trabalho, confiando na Providência Divina.   

Certamente, este momento nos marca por dois grandes motivos: o primeiro é a 

presença de nosso Assistente Geral, Pe. Francisco Javier Álvarez Munguía, que 

inicia sua Visita Canônica à nossa Província, nos presenteando com sua 



experiência e partilha de vida. Muito obrigado e seja bem-vindo ao nosso meio. 

Nossa Faculdade sente-se grata pela sua amável presença. 

Segundo: ao iniciarmos este Simpósio, conseguimos unir nossos alunos em um 

momento único de discussão, de conhecimento, de partilha de vida e de 

caminhada. Este é nosso XXXIX Simpósio de Filosofia e o V Simpósio de 

Teologia. Com o tema: “Pós-verdade e dignidade humana”.  

Vivemos tempos desafiadores para o pensar e para o dialogar. Vivemos em uma 

sociedade que busca o imediato, o pronto, o dado não pensado, que consome 

informações de modo impensado e não refletido. Em que os fatos objetivos têm 

menos influência que os apelos às emoções e às crenças pessoais. Onde os 

fatos são ignorados, e se criam versões conforme “meus” valores e objetivos. 

Passamos de um tempo de relações para um tempo no qual o outro não é visto 

como possibilidade de viver diferente, “o diferente deve ser eliminado, pois a 

minha verdade deve prevalecer sobre toda a realidade”.  

Neste mesmo viés, corre a compreensão da dignidade humana. O que se 

entende por humano, sabemos ser um valor inerente a nossa condição humana, 

que diante dos preceitos espiritual e moral, é imensurável. Numa sociedade 

marcada pelo mercado consumista, onde tudo passa a ter um valor, uma medida, 

a dignidade humana também passa a ser questionada e classificada por raça, 

região, condição social, idade, opção sexual, situação física... Buscarmos nos 

tornar donos de nossos destinos e do destino da humanidade.   

São Vicente de Paulo, em seus escritos, nos deixou a grandeza da descoberta 

da presença de Deus no próximo, no humano dilacerado pelas fraquezas físicas 

e espirituais e do qual, como cristãos, somos chamados a nos aproximar a 

sermos samaritanos.  

Parar para pensar toda esta complexidade de conceitos se faz necessário, visto 

sermos uma instituição que forma homens e mulheres para o diálogo, para com 

o próximo e para com o mundo. Formamos homens e mulheres dispostos a 

construir uma nova sociedade, dispostos a arriscar dialogar com o tempo 

presente a partir dos desafios deste próprio tempo. Somos uma instituição 

agraciada com excelentes professores, grandes pensadores, seres humanos 

que vivem no tempo e com ele dialogam, nele sonham e se deixam tocar.   

Aproveitemos cada momento destes dias, dos quais, certamente, sairemos 

renovados no espírito e no conhecimento. E agigantados pela partilha do 

conhecimento, mas, de modo especial, pela partilha do tempo com o outro, 

semelhante, carne da minha carne, filho e filha do mesmo Deus.   

Obrigado. E um bom Simpósio a todos nós!    

 

23 de outubro de 2018. 


