APRESENTAÇÃO

O Instituto Santo Tomás de Aquino tem a alegria de oferecer a segunda edição
on line da revista Horizonte TEOLÓGICO intitulado: Teologia Moral renovada:
homenagem ao centenário de Frei Bernardino Leers. Intrépido pesquisador, teólogo de
primeira linha na história da Igreja, Frei Bernardino marcou época na elaboração do
pensamento da Teologia Moral, fruto de sua experiência pastoral marcante na vida da
Igreja e na academia. Professor por décadas e um dos fundadores do Instituto Santo
Tomás de Aquino, não poderíamos de deixar de prestar-lhe homenagem no ano em que
ele comemoraria 100 anos de vida.
Após seus estudos em Roma, Leers chegou ao Brasil no início da década de
1950 para ser professor no convento dos frades franciscanos, em Divinópolis (MG). No
entanto, seu contato com o universo rural lhe deu a perspicácia de perceber que a moral
dos manuais, que desconsiderava a realidade local, nada tinha a contribuir com aquela
gente. Para além de apresentar a proposta ética cristã, esforçou-se por melhorar a
qualidade de vida das pessoas, sobretudo nas áreas da educação e da saúde. Quando a
diocese de Divinópolis mudou os direcionamentos da pastoral rural, mesmo não
deixando de ter contato com as comunidades do interior, Frei Bernardino passou a se
dedicar a outros temas de moral, tais como a relação com o magistério eclesiástico, a
moral familiar, a moral social, dentre tantos outros. Em seu último estágio, já perto dos
noventa anos, Frei Bernardino surpreendeu mais uma vez e passou a se dedicar aos
estudos sobre homossexualidade, assunto que ainda suscita opiniões muito diversas,
imagine-se à época! Frei Bernardino se notabilizou por um estilo muito direto de se
comunicar, sem meias palavras, conservando o humor, sobretudo para tratar de temas
mais ‘quentes’.
Seu encontro definitivo com o Senhor se deu no dia 04 de junho de 2011, aos 91
anos de idade, deixando dezenas de livros, uma centena de artigos e um legado
importantíssimo: “a experiência de Deus do povo simples é chave fundamental para
entender as grandes questões da vida”.
O dossiê Moral renovada: Teologia Moral renovada: homenagem ao centenário
de Frei Bernardino Leers Religião recolhe contribuições de pesquisadores e

pesquisadoras do pensamento de Frei Beranardino Leers e sua ressonância da moral
renovada.
O dossiê inicia com o artigo do Prof. Dr. Oton da Silva Araújo Júnior. Intitulado:
“Centenário de Frei Bernardino: atualidades e atualizações”, ele demonstra a
importância de revisitar algumas de suas contribuições para o campo da teologia moral,
a fim de perceber a vanguarda de sua proposta à época, a atualidade de tais posições,
bem como as limitações que o tempo se lhe impuseram. O articulista afirma que Frei
Bernardino foi um dos grandes responsáveis pela renovação conciliar da moral no Brasil
com o tema da homossexualidade e o diálogo com o magistério pontifício.
O segundo artigo tem a autoria do professor Dr. Amauri Carlos Ferreira. Ele
aborda a questão da “morada da diversidade ética e sexual na perspectiva da atualidade
do pensamento de Frei Bernardino Leers”. Para Amauri, o pensamento de Frei
Bernardino Leers nos convoca a refletir sobre a relação com o mundo e o outro. A obra
do autor indaga a configuração do campo religioso tradicional propondo discussões
intrigantes e polêmicas, principalmente no que se refere à ética e à moral.
Outra contribuição ao dossiê é o artigo do Prof. Dr. José Trasferetti: Pastoral
com homossexuais à luz do Frei Bernardino Leers. Como articulista afirma: “Trata-se
de uma reflexão sobre a pastoral com homossexuais à luz da minha experiência pessoal
e das colocações proferidas pelo Frei Bernardino”. Seu artigo é fruto da relação teoria e
prática, o que poderá auxiliar as comunidades que acolhem em seu seio pessoas com
orientação homossexual. O texto apresenta uma visão realista sobre as possibilidades
concretas de acolher, educar e integrar homossexuais nas comunidades cristãs.
Educação moral: do tradicionalismo à renovação. A contribuição de Bernardino
Leers é o quarto artigo do dossiê de autoria do Prof. Dr. Nilo Agostini, docente no
Programa de Pós-graduação stricto sensu em Educação na Universidade São Francisco
(USF). Para Nilo Agostini, a atuação de Leers marcou profundamente a compreensão da
educação moral na sua transição do tradicionalismo à moral renovada. Ele captou a
realidade em movimento, coadjuvado pelos aportes do Concílio Vaticano II e pela
renovação que se seguiu, o que o levou a identificar as contradições existentes na
sociedade e o lugar da moral enquanto leitura dos “sinais dos tempos”.
A quinta contribuição ao dossiê é do Dr. Amarildo José de Melo: “Bernardino
Leers: teólogo e ministro da reconciliação”. Amarildo procurou refletir sobre a
contribuição de Bernardino a partir do ministério da reconciliação na sua obra:

Ministério da Reconciliação – Uma ética para confessores, publicada em 1988. O
articulista procura conhecer sua reflexão sobre a vivência deste ministério antes e depois
do Concílio Vaticano II sempre na perspectiva da misericórdia e conclui destacando
pontos em comum de sua pregação com as do Papa Francisco.
Para finalizar o dossiê, a Profa. Dra. Maria Inês de Castro Millen escreve sobre “
o cuidado e a força da paraclese” Para ela, um dos maiores desafios para o cristianismo,
pensado à luz de referenciais éticos, sobretudo na história do terceiro mundo, é a
presença maciça de pessoas em situação subumana de existência. A organização social,
mundialmente integrada, está fundada, na cultura atual, em um projeto político
econômico que privilegia os vencedores, os mais capacitados, os fortes, os jovens, os
belos, os talentosos. Projeto que está contraposto, a partir do seu próprio eixo
estruturante, àquele que se funda no caminho apontado por Jesus Cristo. Por esta razão,
a Teologia Moral, ensinada e vivida por grandes mestres, como, por exemplo, Padre
Bernhard Häring e Frei Bernardino Leers, apresenta o cuidado como um caminho
histórico que busca um modo especial de estar no mundo, como uma espiritualidade
capaz de recuperar as relações fraternas e solidárias entre todas as pessoas e todos os
povos, apontando para a paraclese como horizonte enucleador da ética cristã.
Como artigo livre, Edemilton dos Santos trata da questão da “Cibercultura na
sala de aula do ensino superior: implicações éticas no ensino e aprendizagem e na
comunicação”. O articulista demonstra que em tempos de tecnologia, que emerge
também na Educação, faz-se necessário analisar a ética e a tecnologia na sala de aula do
Ensino Superior. Sendo necessário lançar um olhar filosófico-tecnológico sobre a
cibercultura para que esta possa auxiliar como caminho aliado promovendo uma relação
ética e responsável no processo de ensino e aprendizagem bem como no uso da
comunicação nos meios cibernéticos.
Na seção de artigos de discentes, a bacharelanda em teologia Juliana Lima
Ribeiro assina juntamente com o seu orientador, o prof. Me. Mário Wernek, o seu artigo
que é fruto de sua pesquisa no Programa PIBIC – Programa de Institucional de Bolsas
de Iniciação Científica do ISTA. Intitulado: O que a Bíblia diz ou não diz sobre a
homossexualidade, o artigo tem como objetivo evidenciar as controvérsias em torno às
interpretações bíblicas a respeito da homossexualidade, muitas delas restritivas e
moralistas, acarretando preconceito e discriminação para as pessoas homossexuais na
vivência cristã. Textos bíblicos são analisados e conclui-se que é um erro servir-se de

algumas passagens para julgar e condenar as pessoas homossexuais sem que haja um
prévio conhecimento e discernimento sobre seu conteúdo e significado.
O segundo artigo de discente é fruto também do mesmo projeto de pesquisa e
vem assinado por Eduardo Vely de Mesquita e seu orientador, prof. Me. Luiz Antônio
Pinheiro. Vily pesquisou sobre a presença dos frades menores, durante o período de
colonização em Minas Gerais, concluindo que ela influenciou significativamente a
formação da religiosidade e piedade popular, bem como na organização eclesial da
Igreja particular.
Na seção de resenha, Antônia Paula Vasconcelos Leite resenha o livro de dois
ex-alunos do ISTA, João Uilson Vieira Filho e Ronilson de Sousa Lopes, cujo título é:
Filosofia e vida: diálogos entre amigos. São Paulo: Scortecci, 2019. A obra aborda
assuntos filosóficos relacionados à existência humana, além de assuntos do cotidiano.
Desejamos a todos(as) uma boa leitura.
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