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Jesuítas contemporâneos: 
É mais que arriscado, pois 

pode ser injusto, escrever so-
bre pessoas que estão em plena 
atividade, e selecionar. Os três 
nomes que escolhi não estão 
nas referências citadas deste 
texto, posto que elas só se re-
ferem ao passado. Na minha 
escolha me restringi às ciên-
cias “exatas”, pois uma escolha 
entre teólogos, por exemplo, 
seria muito difícil. Claro que 
outras pessoas que conhecem 

o assunto poderia fazer esco-
lhas diferentes. São eles:

Pe. Paul Schweit-
zer, Professor 

Titular, agora Emé-
rito, do Deto. de 

Matemática da nossa PUC.
Sua especialidade é Topologia, 
mas ele tem um amplo domínio 
da Matemática em geral. Tenho 
visto o Pe. Paul em algumas 
palestras do “Grupo Clavius” 
(grupo de matemáticos que se 

reúne anualmente há 50 anos). 
Sua rapidez na matemática é 
algo impressionante. Assim, por 
exemplo, ele chega numa pales-
tra sobre assunto de pesquisa, 
depois de ela ter começado, e em 
pouco tempo está oferecendo 
sugestões, fazendo correções e 
colocando perguntas pertinen-
tes. Em matéria de publicações 
ele segue o preceito de Gauss, 
considerado o “príncipe dos 
matemáticos”: “Wenige, aber 
reipe” (poucas, mas maduras).

Pe. William Stoeger: Pes-
quisador “sênior” do Ob-

servatório do Vaticano em 
Roma / Phoenix, Arizona. 
Alem de trabalhos em astro-
nomia propriamente dita, 
conhece e publica com pro-
fundidade sobre Cosmologia, 
cujo domínio implica conhe-
cimentos profundos de física 
e matemática.

Pe. Javier Leach: Professor 
Titular, agora Emérito, da 

Universidade Complutense 
(Madrid). Atua nas áreas de 
Lógica e Teoria de Computa-
ção. Ultimamente tem-se de-
dicado também, com extrema 
competência, à difícil interfa-
ce de Ciência e Religião, com 
forte componente de lógica e 
teorias de linguagem.

|||||||| Pe. Pedro Magalhães
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Cientistas em plena atividade
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Entre 15 e 17 de maio, o 
Salão da Pastoral foi o ponto 
de encontro de representan-
tes de 52 instituições católicas 
que vieram à Universidade 
para participar do IV Sim-
pósio de Teologia. Conferen-
cistas internacionais palestra-
ram dentro do tema Exegese, 

Teologia e Pastoral: desafios, 
tensões e desafios. Além de 
discutir esses três eixos, o sim-
pósio comemorou o aniversá-
rio de 40 anos do Programa 
Pós-Graduação do Departa-
mento e homenageou alguns 
de seus professores veteranos.
FeliPe MarQues

No dia 17 de maio, foi ofi-
cializado o convênio entre a 
PUC-Rio e a Universidade de 
Columbia, em uma cerimônia 
na Sala do Conselho Universi-
tário, com a presença do Vice-
-Reitor, padre Francisco Ivern 
Simó, e representantes da Uni-

versidade da Columbia. A par-
ceria tem, entre outros objeti-
vos, promover o investimento 
em estudo e pesquisa e ampliar 
as opções de intercâmbio de 
alunos e professores entre as 
duas universidades. 
luísa laCoMbe
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Veja matéria completa no site do Jornal da PuC:
www.puc-rio.br/jornaldapuc

Teologia e Exegese na PUC

Nova parceria internacional

leonardo agostini Fernandes foi mediador dos debates do dia 17

Parceria entre as universidades promete benefícios para todos

Fórum: Academia Fides et Ratio reúne professores da Universidade 

Duas doutrinas em 
plena comunhão 
Grupo se encontra uma vez a cada duas 
semanas para refletir sobre fé e ciência      
hugo Pernet

Isaac Newton e Albert Eins-
tein são nomes conhecidos por 
terem inovado no campo da fí-
sica. Mas poucos sabem as cren-
ças desses homens da ciência: 
entre diversas teorias, Newton e 
Einstein pensavam fundamen-
tados na fé. Com o objetivo de 
debater assuntos relacionados à 
fé e à ciência, a Academia Fides 
et Ratio (fé e razão), composta 
por 25 integrantes, promove um 
encontro a cada duas semanas 
no Edifício João Paulo II, des-
de 9 de junho de 2011, data de 
celebração da memória litúrgica 
do Beato José de Anchieta. 

– A ideia é reunir pessoas 
com certa intelectualidade que 
sejam católicos bem explícitos, 
conhecedores da própria fé, e, 
por outro lado, com conheci-
mento em uma outra ciência, 
humana ou exata – ressalta Pa-
dre Pedro Magalhães Guimarães 
Ferreira, S.J., presidente da Man-
tenedora da PUC-Rio. 

Os integrantes da Academia 
são responsáveis pela indicação 
de novos nomes, única forma de 
inserção no grupo. Além do padre 
Pedro, os representantes da PUC-
-Rio na Academia são os professo-
res Paulo Cesar Mota e Maria An-
gela Campelo, do Departamento 
de Administração; Maria Clara 
Bingemer, de Teologia; Vera Lú-

cia Baltar, de Física; e padre Paul 
Schweitzer, de Matemática.    

Em 2005, ocorreu a pri-
meira reunião, na Igreja 
Nossa Senhora da Paz, em 
Ipanema, Nos primeiros seis 
anos, os encontros foram in-
formais, estruturados paulati-
namente, como lembra Maria 
Clara Bingemer. 

– Entrei desde a primeira 
reunião. Era um grupo menor 
do que é hoje e com composi-
ção diferente. 

Há dois anos, o escritório da 
Arquidiocese do Rio de Janeiro, 
no Edifício João Paulo II, virou 
o centro de encontro de aproxi-
madamente 15 integrantes.  

O nome do grupo tem ori-
gem na encíclica de João Paulo 
II que aborda a temática fé e 
razão. No documento, o Papa 
faz a seguinte analogia: “A fé e 
a ciência são as duas asas pelas 
quais o espírito humano se ele-
va.  Pensar e crer, raciocinar e 
transcender a própria finitude 
pela fé são as duas operações 
pelas quais o ser humano expe-
rimenta ser diferente dos outros 
seres criados. Por isso, a fé e a 
ciência sempre foram chamadas 
a dialogar, e se alguma vez na 
história entraram em conflito, 
foram sempre chamadas a supe-
rar esse conflito em um diálogo 
maduro e respeitoso”.

Padre Pedro afirma que fé e ciência não são divergentes entre si 
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