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EntrE o dEstino E a libErdadE: 
o pErcurso histórico 
do problEma da prEdEstinação

26 a 28 dE março 2015
univErsidadE católica portuguEsa | lisboa
auditório 2  (Edifício antigo) 

Workshop

MODALIDADES DE INSCRIÇÃO:
Membros do CEHR e estudantes da Faculdade de Teologia: entrada gratuita
Estudantes: 5€ | Inscrição normal: 10€ | Senha de almoço para cada dia (menu completo): 5€
Será emitido certificado de participação.

Apoio

ApRESENTAÇÃO

A predestinação procura resolver o conflito, antro-
pologicamente estruturante da realidade religiosa, 
entre a afirmação da liberdade individual e a vonta-
de divina. Deste modo, levanta o problema da teodi-
ceia, na oposição entre o bem e o mal, do mérito e 
da retribuição, e ainda da disjunção entre a punição 
e a recompensa, colocados no processo de procura 
da justiça. A predestinação é uma questão a integrar 
numa rede semântica mais vasta onde se inscrevem 
conceitos como providência, responsabilidade, pres-
ciência, livre-arbítrio, determinismo, compatibilismo e 
autodeterminação.

Enquanto dispositivo de legitimação da ordem social 
e da modelação de comportamentos, a predestinação 
consiste numa problemática que tem efeitos na esfera 
político-cultural. A relação entre as conceções deter-
ministas e as sociedades não é estática mas recíproca, 
na medida em que as primeiras podem ser influencia-
das por condicionantes geopolíticas, pela natureza do 
sistema religioso e pelas dinâmicas sociais e culturais. 
Os universos religiosos desenvolveram padrões de 
gestão desta relação dialética, muitas vezes tensional, 
entre o determinado ou determinável pelo divino e a 
autonomia do humano, organizados em torno da re-
jeição da existência da predestinação, da negociação 
com o sagrado, ou da resignação à sua vontade.

Extravasando o universo judaico-cristão, o destino 
é um conteúdo nevrálgico e, por isso, transversal às 
várias religiões. Consequentemente, contemplamos 
neste encontro científico diversas formas de relacio-
namento entre o humano e o divino, traduzidas em 
vários sistemas religiosos – monoteístas, henoteístas 
ou politeístas – e diferenciados na sua cronologia, 
geografia, crenças e práticas. Esta diversificação efe-
tua-se também no âmbito disciplinar, uma vez que a 
predestinação é um tópico de análise de substancial 
pertinência em ciências como a Teologia, a História, a 
Filosofia e a Antropologia.
A Comissão Organizadora,
André de Campos Silva, Cátia Tuna, Rita Mendonça Leite



5.ª feira, 26 DE MARÇO 2015                                                                                                               

09h00 | Receção
André de Campos Silva (CEHR-UCP; CHUL); Cátia Tuna 
(CEHR-UCP; FLUL); Rita Mendonça Leite (CEHR-UCP; 
CHUL)

09h30 – 10h15 | Conferência inaugural 
Moderação de André de Campos Silva (CEHR-UCP; 
CHUL)
José Augusto Ramos (CHUL)

11h45 – 13h00 | pAINEL N.º 1
Conceções de escolha divina, volições individuais e 
condicionamentos da liberdade humana no Mundo 
Antigo
Moderação de João Camacho (CEHR-UCP; CHUL)

Dimensões da determinação divina nas instruções 
sapienciais do antigo Egipto
André de Campos Silva (CEHR-UCP; CHUL)

Fórmulas e sentidos para o Destino nos poemas ho-
méricos
Nuno Simões Rodrigues (CECHUC; CHUL)

As Meras na religião grega: divindades do destino?
Martim Aires Horta (CHUL)

Comentário do moderador e debate

14h30 – 17h00 | pAINEL N.º 2 
Da eleição e da predestinação bíblicas ao debate pa-
trístico e escolástico
Moderação de Maria Fernandes (CEC/CH-FLUL; CEHR-
-UCP)

Um povo eleito e a perceção de ser amado
Armindo dos Santos Vaz (FT-UCP)

De proorízo a praedestino ou entre Rm 8, 29 – 30 e o 
dealbar de uma doutrina (séc. I-III)
Cátia Tuna (CEHR-UCP; FLUL)

«Amei Jacob e odiei Esaú» (Mal 1, 2-3) e/ou «Deus 
quer que todos os homens sejam salvos» (1 Tm 2, 4)? 
Santo Agostinho e a “graça da predestinação”
José Maria Silva Rosa (UBI-Covilhã)

Presciência e predestinação segundo São Tomás de 
Aquino
Maria Inês Bolinhas (FCH-UCP)

Comentário da moderadora e debate

17h30 – 19h00 | Conferência
Sala de exposições (2.º piso, edifício da biblioteca) 
Moderação de Tiago Pires Marques (CEHR-UCP; CES-UC)

Catarina Belo (The American University in Cairo)

  
6.ª feira, 27 DE MARÇO 2015                                                                                                               

10h00 – 11h15 | pAINEL N.º3 
Determinismo e libertação na formulação das identi-
dades de género
Moderação de Ana Maria S. A. Rodrigues (CEHR-UCP; 
CHUL)

“Conhece a tua vocação”: liberdade e graça das cla-
rissas portuguesas (época medieval)
Maria Filomena Andrade (UAb; CEHR-UCP)

A predestinação, a liberdade e a submissão em «Vi-
das» de religiosas portuguesas (séculos XVII-XVIII)
Paula Almeida Mendes (CITCEM-FLUP)

Comentário da moderadora e debate

11h45 – 13h00 | pAINEL N.º 4 
Reformismos modernos e reformulações doutrinais
Moderação de Pedro Lage Correia (CHAM-UNL/UAç; 
FLUL; CEHR-UCP)

O livre-arbítrio, a predestinação e a glória de Deus no 
pensamento de João Calvino 
Tiago Oliveira (Reformed Theological Seminary, Jackson, 
Mississippi)

«São poucos os que se salvam»: revisitando o «rigo-
rismo» jacobeu
Zulmira Santos (FLUP)

Comentário do moderador e debate

14h30 – 16h30 | pAINEL N.º 5 
As reconfigurações do discurso teológico sobre a pre-
destinação na contemporaneidade
Moderação de Amaro Carvalho da Silva (CEHR-UCP)

História, sentido e liberdade em Henri-Irenée Marrou
Ricardo Figueiredo (CEHR-UCP) 
Cumplicidades irmãs: a predestinação entre Karl 
Barth e Hans Urs von Balthasar
Paulo Alexandre Alves (CEHR-UCP; IHC-UNL)

A ética protestante e o determinismo histórico (We-
ber, Tawney, Trevor-Roper)
Rita Mendonça Leite (CEHR-UCP; CHUL)

Comentário do moderador e debate

17h00 – 19h00 | Conferências 
Moderação de Sérgio Ribeiro Pinto (CEHR-UCP)
António Matos Ferreira (CEHR-UCP)
Jacinto de Farias (FT-UCP)

Sábado, 28 DE MARÇO 2015                                                                                                                

09h30 – 12h30 | pAINEL N.º 6 
Elementos deterministas em expressões religiosas 
extra-europeias
Moderador: Tiago Pires Marques (CEHR-UCP; CES-UC)

O que não se altera pode ser alterado: a predestina-
ção na África Yorùbá e nas religiões afro-brasileiras
João Ferreira Dias (CHUL; ISCTE-IUL)

“Adão entre Deus e o Diabo” – Homem e Liberdade 
em Muhammad Iqbal
Carimo Mohomed (CEHR-UCP)

A jornada do espírito no Kardecismo brasileiro: entre 
o destino e a liberdade
Igor Alleoni Silveira Leite (UL)

Comentário do moderador e debate

12h30 | Conclusões  
Paulo Fontes, diretor do Centro de Estudos de História 
Religiosa (CEHR-UCP)


