Discurso do professor padre Áureo Nogueira de Freitas
Coordenador do Anima PUC Minas - Sistema Avançado de Formação, Identidade e Missão

Boa tarde! Quero, então, na ocasião saudar nosso magnífico reitor, Dom Mol, na sua
pessoa, toda a Administração Superior da PUC Minas, também professores e colegas, e
dizer da alegria de receber esse convite, essa missão de continuar na coordenação do
Sistema Anima PUC Minas.
Digo isso por saber da nobre e grande missão do Anima PUC Minas e, ao mesmo tempo,
ciente dos grandes desafios que estamos a enfrentar. A comunidade acadêmica é um lugar
privilegiado para que, através da sua missão, homens e mulheres possam se comprometer
com os desafios e as urgências do nosso tempo, e a construção de um novo humanismo
integral. Uma Universidade católica sempre compreende a sua missão no contexto da
educação como lugar de disseminar os valores perenes do Evangelho.
Iniciamos hoje grandes desafios e inéditos para as Universidades que provêm do
desenvolvimento das ciências, da evolução das tecnologias, das exigências da sociedade
que pedem às instituições acadêmicas respostas sempre mais adequadas e atualizadas.
Conforme o Estatuto da PUC Minas em seu artigo II, inciso A, os termos das diretrizes e
normas para as universidades católicas e da constituição apostólica Ex Corde Ecclesiae,
integrará a estrutura de nossa Universidade o Órgão responsável pela ação universitária
pastoral ao qual compete no âmbito da Instituição coordenar e programar a execução de
atividades apostólicas, promover ou apoiar as iniciativas de evangelização e incremento
espiritual dos membros da nossa comunidade universitária. No âmbito das atividades que
caracterizam a Universidade como espaço voltado ao Ensino, a Pesquisa e a Extensão, a
PUC Minas tem o compromisso de promover a atenção aos cuidados com a formação
humanística e cristã católica. Por isso, o Anima PUC Minas, na sua nova configuração
diante dos desafios, como Sistema Avançado de Formação, Missão e Identidade da nossa
PUC Minas, é o órgão, com o Instituto de Filosofia, Teologia e Ciência da Religião, que tem
a missão de garantir, na Universidade como um todo, as atividades e processos educativos
que explicitem essa dimensão no Ensino, na Pesquisa e na Extensão.
Longe de trabalhar a partir de práticas proselitistas, deverá primar por uma ação sempre
dialogal, no conjunto da PUC Minas, com as suas diversas áreas do conhecimento,
secretarias e pró-reitorias, assim como, também, a sociedade, a Igreja, as demais religiões,
posturas religiosas e não-religiosas. Isso decorre da necessária articulação e colaboração

com os cursos da Universidade. Somando esforços para a concretização de uma formação
humanista ampla envolvendo os estudantes, os funcionários e os docentes, comprometida
com a práxis da tolerância, o respeito à diversidade, do pensamento crítico, cidadão e
participativo, da defesa do Estado Democrático de Direito, da justiça, da dignidade humana,
sempre atento às demandas dos mais pobres e vulneráveis da nossa sociedade.
Por isso, decorre necessária composição, nessa nova configuração do Anima PUC Minas,
vários núcleos que perpassam essas dimensões e missão: a

Academia de Juristas

Católicos Humanistas, saudando o professor Marciano Seabra de Godoi, que a coordena;
o Centro de Formação de Agentes Pastoral (Cefap), coordenado pela professora Áurea
Marin; o Centro de Geoprocessamento de Informações Pastorais e Religiosas, coordenado
por Izabella Faria de Carvalho; a Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz, coordenada
pelo professor José Luiz Quadros; o Grupo de Reflexão e Trabalho para a Economia de
Francisco e Clara, coordenado pelo professor Fred; o Grupo de Pesquisa Comunicação e
Teologia, coordenado pela professora Fernanda; o Grupo de Reflexão e Trabalho para o
Pacto Educativo Global, coordenado pela professora Carla Ferretti; o Núcleo de Estudos
Sociopolíticos (Nesp), coordenado pelo professor Róbson Sávio, agora ampliado com a
Escola de Formação Política de Cristãos Humanistas e Assessoria de Acompanhamento
de Agentes Públicos; o Observatório da Evangelização, coordenado pelo professor Edward
Guimarães; e a Pastoral Universitária, com a pastoralista Cícera Botelho. Também as
nossas parcerias institucionais, especialmente a Associação Nacional de Educação
Católica (Anec), a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a Sociedade de
Teologia e Ciências da Religião (Soter), a Escola Nacional de Comunicação (Pascom
Brasil). Tudo isso revelando, assim, a amplidão e também a perspectiva da missão do
Anima PUC Minas.
Dom Mol, mais uma vez a gratidão pela confiança. O incentivo a todos nós. E manifesto
meu compromisso de assumir com alegria e empenho esta missão a mim confiada em
nome da nossa Universidade.
Um abraço a todos e a todas.

