
 

 
 

24° SEMINÁRIO EM DIÁLOGO COM O PENSAMENTO DE PAUL 
TILLICH 

 



POLÍTICA, DEMOCRACIA E 
SOCIALISMO 

06 e 07 de junho de 2018 

A Associação Paul Tillich do Brasil, o Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da 
Universidade Metodista de São Paulo e a Faculdade Messiânica de São Paulo têm o prazer de 
convidá-lo para o 24° Seminário em Diálogo com o pensamento de Paul Tillich, sobre o tema: 
Política, democracia e socialismo. O evento é para todos os acadêmicos que se interessam em 
aprofundar o tema proposto. Todas as conferências serão seguidas de um debate. Haverá 
espaço para comunicações livres, que deverão tratar do tema do encontro e / ou do 
pensamento de Paul Tillich. A tradicional assembleia da Associação está convocada para o dia 
07 de junho às 17h00. Serão trocadas ideias sobre as atividades futuras. É recomendada a 
leitura da revista eletrônica da Associação, Correlatio: 
https://www.metodista.br/revistas/revistas-ims/index.php/COR, onde já foram publicados textos 
dos seminários anteriores e outros artigos, além de informações e notícias diversas. Acessem 
também o site www.paultillich.com.br e o grupo “Sociedade Paul Tillich do Brasil” no Facebook.  

TEMA 

Na sua Teologia Sistemática, Paul Tillich mostra que não há vida sem centralização dos 
agentes da vida. No caso da história, trata-se da centralização dos grupos históricos. E a 
função em que esta centralização se efetiva é a política. Todas as atividades culturais e 
religiosas acontecem dentro de um determinado contexto político e são influenciadas por ele: 
economia, ciência, arte, ética, religião etc. Isto é, todas as demais funções em que se 
pressupõe a liberdade criativa dependem da organização política. Na Decisão socialista, Tillich  
já tinha mostrado que a democracia, enquanto sistema político participativo, não é um sistema 
político absoluto, mas é a melhor forma encontrada até agora para garantir a liberdade criativa 
de determinar o processo histórico. O princípio democrático é, em primeiro lugar, um princípio 
corretivo. Pela via democrática, não se pode decidir qual grupo está chamado a exercer o 
poder social. Isso é decidido em função da importância real de um grupo na sociedade. Mas só 
a democracia permite submeter os poderes reais à crítica da exigência de justiça. Em 
consequência, o Estado socialista deverá edificar-se através das tensões entre as forças 
originárias, que estão na base do edifício social, e o corretivo democrático, que submete a 
sociedade à exigência de justiça. Será que as ideias políticas de Paul Tillich poderão jogar uma 
luz sobre a situação política tão preocupante do Brasil de hoje e suas relações com a religião? 

PROGRAMA  
 
Quarta-feira, 06 de junho de 2016 
 
16.00 Inscrições 
 
17.00 Abertura 
17.15 a 19.00 Comunicações 
 
20.00 Conferência e debate: Introdução ao tema: Democracia e socialismo em Paul Tillich 
(Etienne A. Higuet – Associação Paul Tillich do Brasil). 
 
Quinta-feira, 07 de junho de 2016 
 
8.30 Conferência e debate: Marxismo e libertação em Paul Tillich e Michel Löwy (Paulo 
Roberto Pedrozo Rocha – Faculdade Messiânica de São Paulo)  
10.30 Conferência e debate: Evangélicos na política no Brasil de hoje (Alexandre Brasil 
Fonseca, UFRJ)  
14h00 – 16h30 Comunicações 
 

https://www.metodista.br/revistas/revistas-ims/index.php/COR
http://www.paultillich.com.br/


17h00 Assembleia da Associação Paul Tillich do Brasil.  
19.30 Conferência e debate: Religião e democracia no Brasil (Manoel Ribeiro de Moraes Filho 
– UEPA).  
 
 
Data e local: 06 e 07 de junho de 2018, no salão do terceiro andar do edifício Ômega, da 
FATEO, Campus Rudge Ramos da Universidade Metodista de São Paulo, Rudge Ramos – 
São Bernardo do Campo – SP. Entrada pela Rua Planalto.  

Inscrição: www.paultillich.com.br 

Taxa de inscrição: R$ 30,00. O pagamento será feito na abertura do encontro. 

Comunicações: Pede-se o envio de um resumo (máximo: 300 palavras) até o dia 02 de junho. 
O tempo de apresentação é de 20 minutos, com 10 minutos de discussão. Para conseguir o 
certificado, pede-se a participação em pelo menos 50% do encontro. 

Entrada da universidade:  
Pela portaria da Rua Planalto, com documento de identidade (a portaria da Rua do Sacramento 
está vetada para visitantes). A Rua Planalto é uma travessa entre a Rodovia Anchieta (em 
baixo da passarela da Metodista no km 15, do lado de quem vem do litoral) e a Rua do 
Sacramento (que sai da Avenida Dr. Rudge Ramos na altura do Banco do Brasil). Pode ser 
usada também a portaria da Rua Alfeu Tavares, frente ao Colégio Metodista.  
  
Hospedagem e refeições: Se houver necessidade de hospedagem, procuraremos atender 
aos pedidos dos interessados; as refeições poderão ser tomadas no centro de convivência da 
universidade. Há também vários restaurantes próximos.  

http://www.paultillich.com.br/

