
Ex.mos(as) Senhores(as)
Prezados sócios da Ordo socialis!

Já se passou meio ano e é tempo

Quem tenha visitado ultimamente nossa página
o website foi ampliado recebendo a nova rubrica
todas as publicações classificadas segundo os seguintes 8 tópicos:

1. Doutrina social cristã – questões sócio
2. Ordem social, financeira e econômica
3. Pobreza e riqueza – solidariedade e co
4. Política, direitos humanos, democracia
5. Mundo global e justiça social

paz
6. Religião, política e paz – ética inter
7. Família, educação e conhecimentos
8. Meio ambiente e tecnologia

Todas as publicações disponibilizadas na rubrica
alfabeticamente por autores. Todas as publicações novas são anunciadas na ru
"Atualidades". A estatística mostra uma
do nosso website. Obviamente, foram bem investidos os custos e os esforços empregados no
novo design. O antigo website chegou a alcançar, em 2010, uns 8.378 visitan
redesenhado em finais de novembro. A partir daí, o número tem vindo a subir continuamente:
nov. 2011: 13.870, nov. 2012: 19.970 e, em meados de junho de 2013, já acessaram uns
18.830 visitantes o nosso website.

Em 6 de fevereiro, a Justitia et Pax
A Ordo socialis foi representada pelo nosso presidente, o Senhor C. Fetsch. O evento contou
exclusivamente com a participação de organizações alemãs (Renovabis, Miserior, Missio,
Adveniat, Justitia et Pax-Alemanha, KAS, BKU, KSZ e OS). O objeto de debate foi a diferença
entre a doutrina social católica e atividade da Justitia et Pax, assim como as prioridades e
possíveis melhorias do trabalho da Justitia et Pax.

O nosso Conselho Científico
Chicago/EUA http://economics.nd.edu/the
es-Salam/Tanzânia.

Para o mês de agosto, está prevista a publicação do relatório da conferência internacional
"Ordem econômica e justiça social em tempos da globalização"
de 2012 em Bruxelas. A publicação fará parte de um ciclo de livros publicados pela Fundação
Konrad Adenauer nos idiomas inglês e alemão. Manter
rubrica "Atualidades" no nosso website.

A nossa assembleia geral vai ter novamente lugar no mês de novembro. Os membros
receberão o convite com a devida antecedência.

Ordo socialis
N.º 8

Prezados sócios da Ordo socialis!

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

Quem tenha visitado ultimamente nossa página www.ordosocialis.de, já pôde constatar:
o website foi ampliado recebendo a nova rubrica "Publicações/temas"

as publicações classificadas segundo os seguintes 8 tópicos:

questões sócio-éticas
2. Ordem social, financeira e econômica – ética da economia e mundo de finanças

solidariedade e co-responsabilidade
lítica, direitos humanos, democracia – ética da política

5. Mundo global e justiça social – ética do desenvolvimento, ordem e

ética inter-religiosa a nível de paz e sociedade
7. Família, educação e conhecimentos – ética dos modos de vida
8. Meio ambiente e tecnologia – ética da sobrevivência e do progresso

Todas as publicações disponibilizadas na rubrica "Publicações/autores"
alfabeticamente por autores. Todas as publicações novas são anunciadas na ru

mostra uma evolução satisfatória do número de visitantes
do nosso website. Obviamente, foram bem investidos os custos e os esforços empregados no
novo design. O antigo website chegou a alcançar, em 2010, uns 8.378 visitan
redesenhado em finais de novembro. A partir daí, o número tem vindo a subir continuamente:
nov. 2011: 13.870, nov. 2012: 19.970 e, em meados de junho de 2013, já acessaram uns
18.830 visitantes o nosso website.

t Pax convidou as associações cristãs e caritativas para Roma.
A Ordo socialis foi representada pelo nosso presidente, o Senhor C. Fetsch. O evento contou
exclusivamente com a participação de organizações alemãs (Renovabis, Miserior, Missio,

Alemanha, KAS, BKU, KSZ e OS). O objeto de debate foi a diferença
entre a doutrina social católica e atividade da Justitia et Pax, assim como as prioridades e
possíveis melhorias do trabalho da Justitia et Pax.

Conselho Científico recebeu dois novos membros: Prof. Dr. Joseph Kaboski,
http://economics.nd.edu/the-faculty/joseph-kaboski/ e Dr. Camillus Kassala, Dar

agosto, está prevista a publicação do relatório da conferência internacional
"Ordem econômica e justiça social em tempos da globalização", realizada em novembro
de 2012 em Bruxelas. A publicação fará parte de um ciclo de livros publicados pela Fundação

rad Adenauer nos idiomas inglês e alemão. Manter-vos-emos informados através da
rubrica "Atualidades" no nosso website.

vai ter novamente lugar no mês de novembro. Os membros
receberão o convite com a devida antecedência.

Ordo socialis atual …
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Junho de 2013

, já pôde constatar:
"Publicações/temas". Aqui encontram-se

ética da economia e mundo de finanças

ética do desenvolvimento, ordem e

religiosa a nível de paz e sociedade

ética da sobrevivência e do progresso

"Publicações/autores" estão ordenadas
alfabeticamente por autores. Todas as publicações novas são anunciadas na rubrica

evolução satisfatória do número de visitantes
do nosso website. Obviamente, foram bem investidos os custos e os esforços empregados no
novo design. O antigo website chegou a alcançar, em 2010, uns 8.378 visitantes até ser
redesenhado em finais de novembro. A partir daí, o número tem vindo a subir continuamente:
nov. 2011: 13.870, nov. 2012: 19.970 e, em meados de junho de 2013, já acessaram uns

convidou as associações cristãs e caritativas para Roma.
A Ordo socialis foi representada pelo nosso presidente, o Senhor C. Fetsch. O evento contou
exclusivamente com a participação de organizações alemãs (Renovabis, Miserior, Missio,

Alemanha, KAS, BKU, KSZ e OS). O objeto de debate foi a diferença
entre a doutrina social católica e atividade da Justitia et Pax, assim como as prioridades e

beu dois novos membros: Prof. Dr. Joseph Kaboski,
e Dr. Camillus Kassala, Dar-

agosto, está prevista a publicação do relatório da conferência internacional
, realizada em novembro

de 2012 em Bruxelas. A publicação fará parte de um ciclo de livros publicados pela Fundação
emos informados através da

vai ter novamente lugar no mês de novembro. Os membros

http://www.ordosocialis.de/
http://economics.nd.edu/the-faculty/joseph-kaboski/
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Website:

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

Bonse-Geuking, Wilhelm:
- Sozialethische Grundsätze und unternehmerische Praxis (Princípios sócio-éticos e a prática
empresarial), palestra apresentada por ocasião da 7ª Jornada dos Empresados em
31/05/2013 em Dortmund (alemão)
Fel, Stanislaw:
-  “Prawa człowieka – rozwój idei, podstawa, treść i ochrona” (Human rights – development of 
the idea, source, contents and protection)
Katowice 2007 (polaco)
Habisch, André:
- Ordnungspolitik und Marktwirtschaft - die vernachlässigte Rolle des Unternehmers (Política
de ordem e economia social de mercado - o papel negligenciado do empresário)
- Das Vermächtnis Benedikts (O legado de Bento)
Marx, Reinhard:
- O caminho da crise - A Doutrina Social Católica como bússola, artigo livre para a coluna "Die
Ordnung der Wirtschaft" no jornal "Frankfurter Allgemeine Zeitung", 18/12/2009 (português)
Nass, Elmar:
- Das Menschenbild d. Christentums– Programm für den Sozialen Humanismus (A imagem do
Homem no cristianismo - Programa para o humanismo social), série "Kirche und Gesellschaft"
n.º 395 (alemão)
Ockenfels, Wolfgang:
- Diez mandamientos para la economía (espanhol)
Schlag, Martin:
- La nueva evengelizzazione nello scenario economico (italiano)
Vogt, Markus:
- Ordo socialis: uma associação para comunicação científica internacional de ética social
cristã
Wiemeyer, Joachim:
- Business Ethics from Christian Socio-ethical Perspective (inglês, polaco)

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

Cornelius Fetsch Dr. Thomas Köster Helmut Linnenbrink

Dr. h.c. Josef Thesing Beate Kaltefleiter

www.ordosocialis.de gf@ordosocialis.de

http://www.ordosocialis.de/
mailto:gf@ordosocialis.de

