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Apresentação
O presente número da Revista Opinião Filosófica, n. 2 do volume 10, 2019,
compreende artigos que formam a Seção temática e o Dossiê sobre Diálogo InterReligioso, além Seção Varia, seguida por uma Resenha, conforme a disposição
que segue:
- Bento Prado Jr. entre Bergson e Wittgenstein ( Antonio Ianni Segatto);
- Raízes do Brasil como “palimpsesto”: uma releitura do ensaio histórico da
cultura brasileira, por hipótese (Daniel Machado Brun);
- Filosofia brasileira como busca por identidade cultural na obra de Henrique de
Lima Vaz (Jair Tauchen & Pedro B. A. Musella);
- Antropologia filosófica, ética e direito em Lima Vaz (João Alberto Wohlfart);
- Dyonélio Machado como figura pública e intelectual brasileiro: notas para
compreensão (Jonas K. Moreira Dornelles);
A publicação dos artigos que seguem compreende as reflexões elaboradas
pelos acadêmicos do curso de Mestrado e de Doutorado em Teologia da Escola de
Humanidades da PUCRS, na disciplina de Seminário de Diálogo Inter-Religioso.
Esta disciplina teve como professores Dr. Agemir Bavaresco e Dr. Rogel de
Oliveira, ministrada no primeiro semestre do ano de 2019.
No decorrer da disciplina os acadêmicos foram motivados para produzir um
artigo científico com temas ligados ao Diálogo Inter-Religioso e Pluralismo
Religioso. Em forma de partilha de pesquisa, são publicadas algumas ideias
produzidas por alguns acadêmicos que sentiram-se desafiados a tal “aventura”
reflexiva.
O desejo é de que as reflexões possam contribuam para promover o Diálogo
entre as Religiões, fomentar a cultura da tolerância religiosa e sustentar princípios
reflexivos em busca do Diálogo Plural, possível, necessário e urgente entre as
Religiões. As reflexções elaboradas podem ser acompanhadas no que segue:
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- διά -λόγος Religioso: Religião Como alternativa ao mal-estar na Civilização
(Claudio Miranda)
- Francisco de Assis e o Sultão: uma relação de encontro e diálogo (Daison
Fermino de Sá);
- A Igreja Evangélica Assembleia de Deus e as tensões doutrinárias para o diálogo
inter-religioso (Gunnar N. Chaves & Roberto H. Pich);
- O pluralismo religioso em Jacques Dupuis: uma perspectiva teológica para o
diálogo inter-religioso (Mateus Danieli);
- De perseguidor a perseguido – de perseguido a perseguidor (Mirian Rejane F.
Cerveira & Luis A. Cerveira);
- O vento sopra onde quer: pneumatologia e diversidade religiosa (Wellington
Cristiano da Silva).
Na seção Varia, cumpre destacar o artigo intitulado A defesa hobbesiana
do autoritarismo, de autoria de Mauricio Fontana Filho, seguido pela Resenha de
Matheus Oliva da Costa, da obra de VAN NORDEN, Bryan W., intitulada
Introdução à Filosofia Chinesa Clássica. Por fim, publica-se o Anúncio do E-book
organizado por: Thomas Sören Hoffmann & Hardy Neumann (Hrsg.) Hegel und
das Projekt einer philosophischen Enzyklopädie Begriff und Konkretion, Band 8 1
Abb., 386 Seiten, 2019 Print: <978-3-428-15740-2> € 89,90 E-Book:
Boas leituras a todos e a todas.
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