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CONHEÇA SEU PROFESSOR

Leonardo Boff

Um dos maiores teólogos do mundo,
reconhecido internacionalmente por sua luta
em defesa dos pobres e excluídos. Possui
doutorado em Teologia e Filosofia pela Univ.
Munique (Alemanha). É doutor honoris
causa em Política pela Univ. Turim (Itália) e
em Teologia pela Univ. Lund (Suécia). É autor
de mais de 100 livros nas áreas de Teologia,
Ecologia, Espiritualidade, Filosofia,
Antropologia, Mística e Política. A maioria de
sua obra está traduzida nos idiomas
modernos. Foi professor de Teologia e
Espiritualidade em vários centros de estudo
e universidades no Brasil e no exterior, além
de professor-visitante nas universidades de
Lisboa (Portugal), Salamanca (Espanha),
Harvard (EUA), Basel (Suíça) e Heidelberg
(Alemanha). Em 2001 foi agraciado com o
prêmio nobel alternativo em Estocolmo
(Right Livelihood Award).
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SOBRE O 
CURSO

Aprofundamento sobre o livro “O Pescador Ambicioso e o Peixe
Encantado” - A busca pela justa medida

Apresentação do Curso

Temos a percepção de que não é possível continuar assim, da forma
como o mundo está. Para onde quer que dirijamos o olhar, verificamos
excessos: excesso de riqueza de um lado e de tremendo excesso de
pobreza do outro; excesso de violência na cidade e no campo; excesso
de expressões de ódio e de discriminação para com os pobres, os
negros, os LGBTQIAP+, os indígenas e as mulheres; excesso de
desmatamento; excesso de uso de agrotóxicos que põem em risco a
nossa saúde; excesso de poluição dos ares e da contaminação das
águas; excesso de chuvas em algumas regiões e excesso de estiagens
em outras; excesso de lixo nas cidades e de plásticos nos oceanos;
excesso na construção de armas que podem destruir toda a vida do
planeta e da própria humanidade. E poderíamos seguir com os
excessos.
Tudo isso se deve à falta da justa medida e de moderação em nosso
modo de viver e de habitar a Terra. A falta de medida é uma das causas
da crise mundial e da nossa civilização. Ou assumimos a justa medida
em todas as coisas, ou podemos estar cavando a nossa própria
sepultura. Daí a importância de mudarmos o nosso modo de produzir,
de distribuir e de consumir. Faz-se urgente uma ética de justa medida
e de moderação, se quisermos continuar sobre este planeta.
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Confira o que você irá aprender em cada aula no  curso.

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO

Aprofundamento sobre o livro “O Pescador Ambicioso e o Peixe
Encantado” - A busca pela justa medida

Aula 03 – Viver a justa medida no
cotidiano,na política e na cultura

Aula 04 – Francisco de Assis e
Francisco de Roma: exemplos de
justa medida

Aula 01– Assim como estamos,
não podemos continuar

Aula 02 – Causas humanas e
históricas da falta da justa medida

A urgência de assumir a justa medida e
superar a cobiça;
Vamos ao encontro de nossa própria
destruição?
Desta vez não há uma arca salvadora;
O futuro está em nossas mãos;

A complexidade da condição humana;
Etapas da guerra contra a Terra: crescente
falta da justa medida;
A falta da justa media está no DNA do
capitalismo e do neoliberalismo;

Comece com você mesmo;
Um laço afetivo para com a natureza;
Uma democracia sem fim;
índice de felicidade: a cultura da justa
medida;

Breve relato dos dois Franciscos;
Discussão aberta e perguntas;
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