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Ex.mos(as) Senhores(as),
prezados sócios da Ordo socialis! Junho de 2012

Já se passou meio ano e é tempo para novidades da Ordo socialis !

A ampliação do Conselho Consultivo Científico da Ordo socialis para uma rede global se
encontra concluída. Com a Senhora Prof.ª Gabriel, de Viena, o Conselho é agora constituído
de 37 membros. Outros 21 membros são provenientes da Europa, 8 da América Latina, 6 de
África e 2 da Ásia. O porta-voz do Conselho Consultivo Científico, o Senhor Prof. Dr. Markus
Vogt, estabeleceu, para si próprio, o objetivo de promover uma troca intensa entre os
membros do Conselho.

Entre 25 e 27 de novembro de 2012, terá lugar, em Bruxelas, uma conferência
internacional sobre o tema “Ordem econômica e justiça social em tempos da
globalização”, a qual será organizada conjuntamente pela Fundação Konrad Adenauer
(KAS) e a Central Católica de Ciências Sociais (Katholischer Sozialwissenschaftlicher
Zentralstelle, KSZ). Nesta ocasião, os membros do nosso Conselho Consultivo Científico
terão a oportunidade para se conhecer melhor enquanto oradores ou participantes
convidados. O lugar da jornada será o Gabinete Europeu da Fundação Konrad Adenauer em
Bruxelas.
Nossa assembleia geral se realizará este ano na sequência da conferência em Bruxelas, no
dia 29 de novembro de 2012, nas salas da Câmara do Artesanato de Düsseldorf. Os
convites serão enviados mais tarde em separado.

Concluiu-se a ampliação do website para 5 idiomas. Quem visita nossa página na internet
sob www.ordosocialis.de pode agora escolher entre 5 idiomas: alemão, inglês, francês,
espanhol e português. Como também oferecemos traduções em mais idiomas, p. ex., em
húngaro, polaco e chinês, a página “Publicações” é internacional e se encontra redigida em
inglês. Todas as traduções disponíveis estão hiperligadas à respectiva tradução a seguir ao
título (p.ex., francês, espanhol, português...) O idioma procurado pode ser aí selecionado.

O folheto alemão da Ordo socialis, reeditado no início do ano, foi igualmente traduzido
para os quatro idiomas do website. Com este pretendemos disponibilizar aos membros do
nosso Conselho Consultor Científico material adequado para promover o trabalho da Ordo
socialis em seus países de origem.
O folheto está disponível para download sob os seguintes links:
Alemão: http://ordosocialis.de/pdf/Website/Flyer-Deutsch.pdf
Inglês: http://ordosocialis.de/pdf/Website/Flyer-Englisch.pdf
Francês: http://ordosocialis.de/pdf/Website/Flyer-Franzoesisch.pdf
Espanhol: http://ordosocialis.de/pdf/Website/Flyer-Spanisch.pdf
Português: http://ordosocialis.de/pdf/Website/Flyer-Portugiesisch.pdf

Ordo socialis aktuell …
Nr. 6

http://www.ordosocialis.de/
http://ordosocialis.de/pdf/Website/Flyer-Deutsch.pdf
http://ordosocialis.de/pdf/Website/Flyer-Englisch.pdf
http://ordosocialis.de/pdf/Website/Flyer-Franzoesisch.pdf
http://ordosocialis.de/pdf/Website/Flyer-Spanisch.pdf
http://ordosocialis.de/pdf/Website/Flyer-Portugiesisch.pdf


2

Website:

Durante o ano transato, foram acrescentados os seguintes textos ao website:

Borda Herrada, Armando:
Humanismo integral y solidario-para un mundo globalizado (espanhol)
Goldschmidt, Niels/Homann Karl:
Die gesellschaftliche Verantwortung der Unternehmen-Theoretische Grundlagen für eine
praxistaugliche Konzeption (alemão)
Schrift des Pästlichen Rates “Justitia et Pax”:
Vocation of the Business Leader. A Reflection (inglês)
Küppers, Arndt:
“Por liberdade e justiça – Pelo ocasião do 200º aniversário do “Bispo dos Trabalhadores” Wilhelm
Emmanuel von Ketteler” (espanhol e português)
Nduku, Elizabeth:
- Catholic Social Teaching and Social Development in Africa (inglês)
Nothelle-Wildfeuer, Ursula:
- Market and morality? Impulses of the catholic social doctrine and of the evangelic social ethics for
the furthering of the social market economy“, palestra do grupo de trabalho “Política, Irgreja,
Economia”, Düsseldorf (inglês)
- Die Sozialprinzipien der Katholischen Soziallehre (alemão)
- Gerechtigkeit auf Zukunft hin. Sozialethische Aspekte der Generationengerechtigkeit (alemão)
Ratzinger, Josef:
- Summary of Post-Synodal Apostolic Exhortation “Africae munus” (inglês)
Roos, Lothar:
Sozialethische Grundlagen und Aufgaben einer Kultur der Nachhaltigkeit (alemão)
Schallenberg Peter, Berenz Thomas:
Soziale Marktwirtschaft für Europa ? (alemão)
Schambeck, Herbert:
- Die Menschenrechte in der katholischen Kirche (inglês)
Thesing, Josef:
- Catholic Social Teaching and Political Reform Processes in Africa (inglês)
Wallacher, Johannes:
- Mehrwert Glück. Plädoyer für menschengerechtes Wirtschaften (alemão)
Zamagni, Stefano:
- Europe and the idea of a civil economy (inglês)
- Globalization: Guidance from Franciscan Economic Tought and “Caritas in veritate” (inglês)

Um bom Verão a todos e boas férias… até a assembleia geral!!!

Cornelius Fetsch Dr. Thomas Köster Helmut Linnenbrink Dr. Philipp Mohr
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