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Ex.mos(as) Senhores(as)
Prezados sócios da Ordo socialis! Dezembro de 2012

Ao aproximar-se o final do ano, chegou o momento de fazer uma retrospetiva sobre o
trabalho dos últimos meses.

A apresentação da Ordo socialis junto das associações religiosas e caritativas, Missio,
Misereor, Caritas, Adveniat, Renovabis e Justitia et Pax, está concluída. No seu essencial, há
que dizer que é importante e útil conhecer-se uns aos outros e trocar informações com essas
organizações, mas infelizmente os contatos não resultaram em apoio significativo para o
trabalho da Ordo socialis.

A conferência internacional em Bruxelas, longamente preparada com muito empenho pelo
Senhor Dr. Thesing, teve lugar no fim de novembro. Mais de 35 economistas, filósofos,
especialistas em ética e teólogos provenientes de quatro continentes (África, Ásia, América,
Europa) se reuniram no Gabinete Europeu da Fundação em Bruxelas, a convite da Fundação
Konrad Adenauer (KAS), da Central Católica de Ciências Sociais em Mönchengladbach
(Katholischer Sozialwissenschaftlicher Zentralstelle, KSZ) e da Ordo socialis. A conferência
abordou a questão da “Ordem econômica e justiça social em tempos da globalização”.
A reflexão sobre como transpor os princípios éticos da doutrina social cristã para a vida
econômica nas diferentes culturas esteve no foco das palestras e debates. Um aspecto
importante foi também a possibilidade de os elementos da Diretoria e do Conselho Consultivo
Científico se conhecerem pessoalmente. Um relatório breve com fotografias da
conferência está disponível em www.ordosocialis.de/aktuelles. Está também prevista a
publicação de um livro sobre a conferência. Os autores serão a Senhora Dra. Karlies
Abmeier e o Senhor Dr. h.c. Josef Thesing.

Na sequência da conferência em Bruxelas, em 29 de novembro de 2012, realizou-se a
assembleia geral deste ano. O Senhor Dr. Mohr deixou de exercer as funções de
tesoureiro. O cargo foi assumido interinamente, a partir de 1 de novembro de 2011 e até
nomeação de um novo tesoureiro, pelo Senhor Linnenbrink. O Senhor van den Brock, ex-
presidente do conselho de administração da Pax Bank, tinha manifestado sua vontade de
assumir o cargo de tesoureiro, mas teve que renunciar por razões de saúde. Os senhores
Fetsch e Linnenbrink foram confirmados em suas funções nas eleições da diretoria.

Nosso website ampliado para cinco idiomas registrou neste ano um número crescente de
visitantes. Esses subiram de 8.380 em novembro de 2010 para 19.970 até novembro de
2012. A página “Publicações” será subdividida, no futuro, em diferentes tópicos principais.

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

BKU:
Mut zur Verantwortung. Eigentümerverantwortung als Grundlage unserer Wirtschaftsordnung
(Propriedade e responsabilidade. A responsabilidade do proprietário como base de nossa ordem
econômica) (alemão)
Borda Herrada, Armando:
Humanismo integral y solidario-para un mundo globalizado (espanhol)
Brighenti, Agenor:
- A AÇÃO CATÓLICA E O NOVO LUGAR DA IGREJA NA SOCIEDADE (português)
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- A TRANSCENDÊNCIA COMO ÉTICA ELEMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DE UMA QUESTÃO
ABERTA E COMPLEXA (português)
- ESPERANÇA E UTOPIA – ESTATUTO EPISTEMOLÓGICO E FORMAS DE RELAÇÃO (português)
- O IDEAL DA CONVIVÊNCIA HUMANA À LUZ DA FÉ CRISTÃ (português)
Donati, Pierpaolo:
Pacem in Terris and the principles of subidiarity: Beyond the misunderstandings (inglês)
Drucker, Peter:
Peter F. Drucker – Management Needs Christian Values (inglês)
Goldschmidt, Niels/Homann Karl:
Die gesellschaftliche Verantwortung der Unternehmen-Theoretische Grundlagen für eine
praxistaugliche Konzeption (A responsabilidade social das empresas – Fundamentos teóricos para
um conceito adequado para a prática) (alemão)
Gonzales, Dennis:
- Catholic Political Involvement in the Philippines (inglês)
Kasper, Walter Kardinal:
- Die religiöse und geistliche Dimension des Friedens (A dimensão religiosa e espiritual da paz)
(deutsch)
Küppers, Arndt:
“Por liberdade e justiça – Pela ocasião do 200º aniversário do “Bispo dos Trabalhadores” Wilhelm
Emmanuel von Ketteler” (espanhol e português)
Marx, Reinhard Kardinal:
Towards a Moral Economy: Policies and Values for the 21st Century”- Keynote Address: A Global
Social Market Economy in Response to the Challenges of the 21st Century
Palestra perante o Department of Economics em Chicago a 31-05-2012 (alemão)
Minnerath, Roland Erzbischof:
- Pacem in Teris. Quid novi? (inglês)
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, Igreja,
Economia”, Düsseldorf (inglês)
- Os princípios sociais da Doutrina Social Católica (alemão, inglês, francês, espanhol, português)
- Gerechtigkeit auf Zukunft hin. Sozialethische Aspekte der Generationengerechtigkeit (Justiça
orientada para o futuro. Aspectos sócio-éticos da justiça entre as gerações) (alemão)
Ratzinger, Josef:
- Summary of Post-Synodal Apostolic Exhortation “Africae munus” (inglês)
Roos, Lothar:
- Sozialethische Grundlagen und Aufgaben einer Kultur der Nachhaltigkeit (Fundamentos e tarefas
sócio-éticos de uma cultura da sustentabilidade) (alemão)
Schallenberg Peter, Berenz Thomas:
- Economia Social de Mercado para a Europa? (alemão, inglês, francês, espanhol, português)
Schambeck, Herbert:
- The human rights in the doctrine of the Catholic Church (inglês)
- Der Staat als Beschützer der Menschenrechte und als Abwehr der Bedrohung der Ordnung. (O
Estado como guardião dos direitos humanos e como defensa contra uma ameaça da ordem.)
(deutsch)
Secret. da Conferência Episcopal Alemã:
- Committed to God's creation (inglês)
Thesing, Josef:
- Catholic Social Teaching and Political Reform Processes in Africa (inglês)
Tietmeyer, Hans:
- Ways to improve the order and governance in globalising economic and financial markets (inglês)
Turkson, Peter Kardinal: Justitia et Pax
- Vocation of the business leader - a reflection. (alemão, inglês)
Vogt, Marcus:
- Soziale Marktwirtschaft im Anspruch des Aristotelischen Gerechtigkeitsmodells (Economia Social de
Mercado sob a prerrogativa do modelo de justiça aristotélico) (alemão)
Wallacher, Johannes:



3

- Mehrwert Glück. Plädoyer für menschengerechtes Wirtschaften (Felicidade como mais-valia. Para
uma economia orientada a satisfazer dignamente as necessidades dos seres humanos) (alemão)
Zamagni, Stefano:
- Europe and the idea of a civil economy (inglês)
- Globalization: Guidance from Franciscan Economic Tought and “Caritas in veritate” (inglês)

Na maioria dos casos, tratam-se de obras de novos elementos do Conselho Consultivo
Científico e de traduções para os quatro idiomas do website, de publicações já existentes em
idioma alemão.

Desejamos tudo de melhor para vocês e suas famílias e que Deus vos abençoe durante
o ano de 2013.

Agradecíamos que nos recomendassem em seu círculo de amigos e familiares e que
contribuissem com um donativo para apoiar nossas crescentes tarefas: conta n.º
13851018, n.º de identificação bancária 370 601 93, Pax Bank Köln (Colônia), IBAN:
DE93 3706 0193 0013 8510 18, BIC: GENODED1PAX.

Cordiais saudações,

Cornelius Fetsch Dr. Thomas Köster Helmut Linnenbrink

Dr. h.c. Josef Thesing Beate Kaltefleiter
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