Atualmente, o Conselho Consultivo Científico é composto por:

A cada dois anos, a Ordo socialis confere o “Prêmio Ordo
socialis”. Com este prêmio são honradas personalidades que,
através de sua atuação, se empenham, ou se empenharam, para
o desenvolvimento e para a divulgação de temas importantes no
contexto da doutrina social cristã. Este empenho pode implicar
em trabalhos extraordinários no setor da economia social, um
empenho social exemplar, a obra de toda uma vida e o trabalho
abnegado por justiça social. O prêmio consiste de uma medalha
e um diploma. O prêmio foi atribuído, pela primeira vez, em
novembro de 2013, ao Senhor Prof. Dr. Dr. h.c. Paul Kirchhof,
ex-juiz do Tribunal Constitucional alemão.

Prof. Dr. Markus Vogt,
Porta-voz do Conselho, Alemanha, Munique
Drª Karlies Abmeier Alemanha, Berlim
Sr. Profª Drª Helen Alford O.P. Itália, Roma
Profª Drª Maria Luisa Aspe Armelia México, Cidade do México
Prof. Dr. Stjepan Baloban Croácia, Zagreb
Armando Borda Herrada Peru, Lima
Prof. Dr. Agenor Brighenti Brasil, Curitiba
Prof. Dr. Ladislav Csontos SJ Eslováquia, Bratislava
Profª Drª Aniela Dylus Polônia, Varsóvia
Dr. George Ehusani Nigéria, Abuja
Prof. Dr. Guillermo León Escobar Herran Colômbia, Bogotá
Prof. Dr. Stanislaw Fel Polônia, Lublina
Profª Magª Drª Ingeborg Gabriel Áustria, Viena
Prof. Dr. Denis Gonzalez Filipinas, Manila
Dr. Raymond Goudjo Benin, Cotonou
Dr. Roman Guridi Ortuzar SJ Chile, Santiago de Chile
Prof. Dr. André Habisch Alemanha, Eichstät
Dr. Michael van Heerden África do Sul, Joanesburgo
Prof. Dr. Obiora Ike Nigéria, Enugu
Dr. Joseph Kaboski EUA, Notre Dame
Dr. Camillus D. N. Kassala Tanzânia, Daressalaam
Dr. Arnd Küppers Alemanha, Mönchengladbach
Reinhard Kardinal Marx Alemanha, Munique
Sr. Profª Drª Elizabeth Nduku Quénia, Nairobi
Profª Drª Ursula Nothelle-Wildfeuer Alemanha, Friburgo
Prof. Dr. Wolfgang Ockenfels OP Alemanha, Bona
Prof. P. Dr. Leonidas Ortíz Losada Colômbia, Bogotá
Dr. Luis de la Peña México, Cidade do México
Prof. em. Dr. Lothar Roos Alemanha, Bona
Guillermo Sandoval Chile, Santiago de Chile
Msgr. Prof. Dr. Peter Schallenberg Alemanha, Mönchengladbach
Msgr. Dr. Martin Schlag Itália, Roma
Prof. em. Dr. Alfred Schüller Alemanha, Marburg
Profª Drª Hyunju Shim Coreia do Sul, Seul
Prof. Dr. Josef Stegmann África do Sul, Bronkhorstspruit
PhDr. Martin Sumec PhD. Áustria, Reichenau an der Rax
Dr. Johannes von Thadden Alemanha, Berlim
Prof. Dr. Johannes Wallacher Alemanha, Munique
Prof. Dr. Stefano Zamagni Itália, Bolonha
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Se quisermos que a doutrina social cristã contribua para a
formação de uma ordem global, ela deverá encontrar
respaldo em todo o mundo. Por este motivo, apoio o
trabalho da Ordo socialis.
Cardeal Reinhard Marx, Arcebispo de Munique-Freising

Deseja apoiar-nos?
Dependemos de auxílio e apoio para realizarmos nosso trabalho.
Há dois meios de fazê-lo: tornando-se membro e/ou através de
contribuição financeira. Necessitamos de membros que também
nos auxiliem em termos de organização. Necessitamos de pessoas que, através de suas contribuições financeiras, possibilitem
o nosso trabalho. A Diretoria trabalha de modo honorário, sem
remuneração financeira. Somos uma associação de utilidade
pública, oficialmente reconhecida, e podemos emitir certificados
de imposto aceitos pelas delegacias regionais da fazenda.
Diretoria: Prof. Dr. Ralph Bergold (presidente),
Cornelius G. Fetsch, Dr. Thomas Köster, Helmut Linnenbrink,
Dr. h. c. Josef Thesing, Peter van den Brock (tresoureiro)
Secretária-geral: Beate Kaltefleiter
Contato: Georgstrasse 18 – 50676 Köln
Fone: +49 0221 272370, Fax: +49 02161 6362564
E-mail: GF@ordosocialis.de · www.ordosocialis.de
Conta n.º 13851018 junto do Pax Bank e.G. Köln, 37060193
IBAN: DE93 3706 0193 0013 8510 18
BIC: GENODED1PAX

Associação Cientifica para a promoção dos
Estudos Sociais Cristãs
Georgstrasse 18 – D-50676 Köln – www.ordosocialis.de
E-mail: GF@ordosocialis.de

Com o avanço da globalização, torna-se necessário que
as organizações da sociedade civil assumam uma noção
mais madura de suas novas tarefas que enfrentam a nível
mundial.
Compêndio da Doutrina Social da Igreja n.º 366
A Ordo socialis foi fundada como associação independente e
afiliada científica da “Bund Katholischer Unternehmer” (BKU
- Federação dos Empresários Católicos), após um congresso
internacional que teve lugar em Roma. Em novembro de 1985,
reuniram-se, em Roma, cardeais, bispos, cientistas, empresários,
políticos, sindicalistas e muitos outros provenientes de 35 países
para discutirem o tema “Igreja e economia e sua responsabilidade no contexto do futuro da economia mundial”. O então Papa
João Paulo II, assim como os Cardeais Agostino Casaroli, Joseph
Höffner e Jospeh Ratzinger apresentaram os seus pensamentos e
teses sobre o tema “A economia mundial à luz da doutrina social
católica”. Já então despontaram as perguntas, os problemas e
os desafios que mais tarde foram designados com o termo de
globalização.
A fundação da Ordo socialis na Alemanha baseia numa iniciativa da BKU, motivada por este congresso, que teve um grande
eco.
A África precisa de ser renascida nas virtudes e valores do
amor autêntico, justiça verdadeira e paz. Isso será possível
se fizermos da Doutrina Social Cristã uma parte da vida dos
cristãos.
Profª Drª Elizabeth Nduku, Nairobi – Quénia

Ordo socialis: Nossa tarefa
O mundo global implica em grandes desafios para as pessoas. A
crise econômica e financeira demonstrou claramente que um comportamento e uma ação inconsequentes e irresponsáveis podem

Uma moral que considera válido sobrepor-se ao entendimento intrínseco das leis da economia não é moral, senão
moralismo, ou seja, o contrário de moral. Uma perícia que
pensa poder existir sem étos é ignorar a realidade do ser
humano e, por conseguinte, é desumana.
Cardeal Joseph Ratzinger
Dentro de suas possibilidades, a Ordo socialis assumiu a tarefa
de prestar uma contribuição própria para solucionar estes problemas. Sem liberdade, democracia, economia social de mercado
e justiça social, os conflitos não poderão ser resolvidos. Justiça
social significa que as pessoas têm direito a participarem da
concepção política, econômica, social e cultural de sua sociedade. Ao direito de autodeterminação corresponde a obrigação de
auto-responsabilidade. Aquele que não puder agir a partir de
suas próprias forças, tem direito ao auxílio da comunidade. O
Papa Benedito XVI diz claramente em sua Encíclica “Caritas in
Veritate”: “Acima de tudo, solidariedade significa que todos se
sintam responsáveis por todos”.
A economia não é o único, nem tão pouco o objetivo mais
elevado do Homem. Muito mais acima estão dignidade
e liberdade do Homem, matrimônio e família, religião e
moralidade e o objeto final e o fim de tudo – o próprio Deus.
A tentativa de subverter esta hierarquia e de transformar
os objetivos superiores em objetos de processos econômicos
seria a tecnocracia e a degradação do ser humano.
Cardeal Joseph Höffner
Na Alemanha e na Europa dispomos de uma longa e boa
experiência com noções de valores sociais e ideias norteadoras,
desenvolvidas a partir da doutrina social cristã. Estes poderão
ser de grande valor para compreendermos e solucionarmos os
complexos problemas do mundo globalizado. Por este motivo, oferecemos textos de diversos autores e de vários países a

Requerimento de filiação

cerca desta área temática, em vários idiomas. Com estes textos
pretendemos estabelecer uma biblioteca eletrônica internacional sobre temas abrangentes da doutrina social cristã. Neste
contexto, lançamos mão, em especial, de modernos meios de
comunicação eletrônica, a fim de possibilitarmos o acesso
gratuito a um maior número possível de pessoas interessadas
em muitos países. Esta é a nossa contribuição com relação a
ordenar o atual mundo complexo e globalizado.

Favor preencher em letras de forma!
Pela presente, venho requerer minha filiação à
Ordo socialis e.V., Georgstraße 18, D-50676 Köln
como pessoa individual
empregatícia			

como estudante/sem relacão
como instituição

Nome, prenome:
Companhia:

Paz é a prerrogativa central de todas as religiões. A fim
de desenvolver seu potencial pacificador, o Cristianismo –
assim como todas as religiões – tem de impetrar esforços no
sentido de vivermos um entendimento moderno, esclarecido,
baseado nos direitos de liberdade do Homem.
Prof. Dr. Markus Vogt, Munique

Rua:
CEP, cidade, país:
Fone: privado

profissional

Telefax:
E-mail:

Conselho Consultivo Científico

Cidade/data:

Assinatura:

Taxa de contribuição à associação: estudante/sem relação
empregatícia 40 €, pessoa individual 100 €, instituições 250 €

Queremos agir em todo o mundo. Para tanto, necessitamos
do apoio de especialistas em muitos países. O intercâmbio de
conhecimentos e opiniões é fundamental para um diálogo a
nível mundial. A fim de arcarmos com esta tarefa, a Ordo socialis criou um Conselho Consultivo Científico. A tarefa deste
organismo consiste em sugerir temas e textos provenientes de
vários países para a publicação e, deste modo, contribuir com o
seu conselho para o diálogo. Além disso, está planejado realizar,
em intervalos regulares, uma conferência internacional com os
membros do Conselho. Com encontros pessoais e a troca de opiniões entre os membros, tencionamos apoiar o diálogo referente
a temas atuais e futuros.

Eu/nós autorizo/autorizamos a associação Ordo socialis e.V.
ID de credor: DE47ZZZ00000560559, a descontar o valor
total de
euros uma vez por ano da minha conta.
Nome, prenome:
Instituto de crédito:
IBAN:
BIC:
Cidade/data:

Assinatura:

Eu/nós transfiro/transferimos o valor de
euros
após recebimento da fatura de contribuição, para
IBAN: DE93 3706 0193 0013 8510 18, BIC: GENODED1PAX,
Pax-Bank e. G. Köln

„A Doutrina Social, quando é vivida, gera esperança. É deste
modo que cada um pode encontrar dentro de si mesmo a
força para promover com o trabalho uma nova justiça social.
Poderíamos afirmar que a aplicação da Doutrina Social
contém em si uma mística. Repito a palavra: uma mística.“
Papa Francisco, mensagem vídeo proferida em 21/11/2013.

Cidade/data:
Stand: Februar 2014

Ordo socialis é uma associação científica, que leva ao conhecimento do público a doutrina social cristã na Alemanha e em
todo o mundo.

ser a base de conflitos óbvios e, ao mesmo tempo, amea-çadores.
A pobreza e a riqueza representam um problema que se agrava a
olhos vistos em todo o mundo. As evoluções climáticas são preocupantes. Terror e fanatismo religioso ameaçam a convivência
pacífica. O mundo entrou em desordem. Em muitos casos, isto é
acompanhado de uma perda de valores norteadores.

✁

Ordo socialis: Quem somos

Assinatura:

Envie seu requerimento de filiação por correio ou por fax para
+49 2161 63 62 564.
Se estiver convencido do nosso trabalho, apoie-nos!
Agradecemos qualquer donativo!
Emitimos recibos comprovativos de donativo.

