
III Seminário de Bioética

I - Tema

“Aspectos controvertidos do PNDH3 – Programa Nacional de Direitos Humanos 3”

II – Local, data e duração

Faculdade Uni La Salle (Rua Gastão Gonçalves, n° 79, Bairro Santa Rosa, Niterói-RJ), dia 27 de
março de 2010, das 08hs até as 18:00hs.

III - Comissão Organizadora

Pe. Magnon Cavalcanti da Silva (magnonmcs@hotmail.com)
Pe. Demétrio Gomes da Silva (gomedemetrio@gmail.com)
Armando Paulo dos Santos Neto (armandopaulo@hotmail.com)
Lília Nunes dos Santos (nunes.lilia@yahoo.com.br)
Claudio Siqueira Santos (clau.ssantos@gmail.com)
Izabela Azevedo do Nascimento (izabelanasc@gmail.com)
Robson Hilário (robson_hilario@hotmail.com)
Robson Oliveira (robinhonit@yahoo.com)

IV - Realização

Arquidiocese de Niterói
Grupo Famílias em Cristo
Pastoral Universitária da Arquidiocese de Niterói

V - Apresentação

5.1 – A jornada se dará através de exposições temáticas que irão propor a reflexão acerca dos
principais temas atuais da bioética.

5.2. - O esclarecimento acerca da bioética é necessidade básica e crescente para aqueles que
buscam unir a fé e a razão numa vivência coerente do Evangelho da Vida no seu cotidiano.



5.3. - Percebe-se que quando se está a formar cidadãos verdadeiramente conscientes de seus
direitos e deveres, os mesmos tornam-se multiplicadores e espalha-se a cultura da vida com grande
eficácia.

5.4 - O pano de fundo de todo este projeto pode ser resumido pelo brilhante trecho retirado do
Documento de Aparecida (n. 464), transcreve-se:

“O ser humano, criado a imagem e semelhança de Deus, também possui uma
altíssima dignidade que não podemos pisotear e que somos convocados a
respeitar e a promover. A vida é presente gratuito de Deus, dom e tarefa
que devemos cuidar desde a concepção, em todas as suas etapas até a morte
natural, sem relativismos.”[1]

5.5 – Assim, atentos ao apelo do Papa bento XVI na V Conferência Geral do Episcopado latino
Americano e do Caribe, citamos novamente o Documento de Aparecida (n.469) ao dizer:

“A fim de que discípulos e missionários louvem a Deus dando graças pela
vida e servindo à mesma, propomos as seguintes
ações:
(...)
c) Promover foros, painéis, seminários e congressos que estudem, reflitam
e analisem temas concretos da atualidade sobre a vida em suas diversas
manifestações e, sobretudo, no ser humano, especialmente no que se refere
ao respeito pela vida desde a concepção até sua morte natural.
(...)
h) Promover a formação e ação de leigos competentes, animá-los a que se
organizem para defender a vida e a família e estimulá-los a participar em
organismos nacionais e internacionais.”[2]

VI - Justificativa

6.1 - O tema “Aspectos controvertidos do PNDH3” é fruto de um decreto do presidente Luis
Inácio Lula da Silva que gerou grande discussão na sociedade acerca do papel do Estado
Democrático de Direito, do aborto, do homossexualismo, da proibição do uso de símbolos
religiosos em ambientes públicos, da liberdade de expressão, do papel do cidadão e seus direitos
e deveres.

6.2 – Isto nos leva a refletir sobre os seguintes questionamentos: quais serão as conseqüências
destas políticas e qual será o seu desfecho? O que podemos fazer para contribuir para a cultura da
vida humana, seu devido respeito e cuidado?

6.3 – Novamente, o Documento de Aparecida em seu n. 465 vem alavancar tal iniciativa,
transcreve-se:



“A globalização influi nas ciências e em seus métodos, prescindindo dos
procedimentos éticos. Como discípulos de Jesus temos que levar o Evangelho
ao grande cenário das mesmas, promover o diálogo entre ciência e fé e,
nesse contexto, apresentar a defesa da vida. Este diálogo deve ser realizado
pela ética e em casos especiais por uma bioética bem fundamentada. A
bioética trabalha com esta base epistemológica, de maneira interdisciplinar,
onde cada ciência contribui com suas conclusões.”[3]

6.4 - Urge que seja desenvolvido desde cedo a cultura da vida, do cuidado, da gentileza, do afeto,
do carinho para com a pessoa humana. Vê-se tantas vezes a pessoa humana em segundo plano,
tratada como marionete na manipulação dos interesses econômicos, políticos e sociais. Eis que
surge a necessidade de levar todos um senso crítico, e a partir daí, vivência de uma cidadania plena
e consciente das verdades cristãs.

VII - Atividades Desenvolvidas

7.1 - Ao longo do dia serão desenvolvidas as seguintes atividades: palestras, debates, apresentação
de trabalhos em áudio-visual (vídeos de entrevistas, apresentações em ppt, clipes temáticos), e,
apresentações de trabalhos escritos (artigos, livros, panfletos).

7.2 – A abordagem do tema do encontro se subdividirá em três momentos, são eles:

7.2.1 – Abordagem Médica

ü Expositora:

Dra. Elizabeth Kipman Cerqueira (médica ginecologista; especialista em Logoterapia
e Logoteoria aplicada à Educação; integrante da Comissão de Ética e Coordenadora
do Depto. de Bioética do Hospital São Francisco, em Jacareí, São Paulo) / e-mail:
cerkip@uol.com.br

ü Síntese da abordagem: Análise dos aspectos gerais do PNDH3.

7.2.2 – Abordagem Filosófica

ü Expositor:

Prof. Dr. Paulo Sérgio Faitanin (Doutor em Filosofia Medieval pela Universidad de
Navarra, professor de filosofia da UFF) / e-mail: aquinate@aquinate.net

ü Síntese da abordagem: o Princípio da Subsidiariedade (origem, conceito e
relevância); histórico e características de um Estado Totalitário.

7.2.3 – Abordagens Jurídicas

mailto:aquinate@aquinate.net


ü Expositores:

Dr. Paulo Silveira Martins Leão Junior (membro da Comissão que assessora a CNBB
nos temas em defesa da vida, Procurador do Estado do Rio de Janeiro e Presidente
da UJUCARJ - União de Juristas Católicos do Rio de Janeiro) / e-mail:
paulosmleao@gmail.com

Dra. Karen Melo Brandão (Advogada, Professora da IBMEC, membro da UJUCARJ) /
e-mail: karenbrandao@yahoo.com.br

ü Síntese da abordagem: o papel do Estado Democrático de Direito, o aborto, o
homossexualismo, a proibição do uso de símbolos religiosos em ambientes públicos, a
liberdade de expressão, o papel do cidadão e seus direitos e deveres.

7.3 - Celebração da Santa Missa.

VIII - Objetivo Geral

8.1 - Esta jornada pretende alcançar os seguintes objetivos:

ü refletir acerca do que são os direitos humanos;
ü abordar o papel do cidadão consciente de seus direitos e deveres no mundo atual;
ü aprofundar os aspectos positivos de uma cidadania consciente e transformadora;
ü enfatizar a missão do cristão no exercício de suas atividades profissionais;
ü despertar o senso crítico e aprofundar as discussões acerca dos pontos polêmicos
tratados no PNDH3, entre eles: o aborto, o homossexualismo, a proibição do uso de
símbolos religiosos em ambientes públicos, a liberdade de expressão.

IX - Público Alvo

Profissionais liberais (médicos, advogados, economistas etc), universitários, lideranças pastorais,
membros de comunidades, sacerdotes, seminaristas, professores, enfim, toda a sociedade de uma
forma geral.

Metodologia

Conferência e Debate
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[1] V Conferência Geral do Episcopado Latino Americano e do Caribe
Aparecida, 13-31 de maio de 2007.

[2] V Conferência Geral do Episcopado Latino Americano e do Caribe
Aparecida, 13-31 de maio de 2007.
[3] V Conferência Geral do Episcopado Latino Americano e do Caribe
Aparecida, 13-31 de maio de 2007, n.465.


