
 
 www.aquinate.net/Revista/Editorial                                                 ISSN 1808-5733  

AQUINATE, n°7, (2008), 1   1

  
Qui habet clavem! 

por Paulo Faitanin  UFF. 

A quele que tem a chave abre a porta! Convidamos aos leitores da 
aquinate a abrirem a porta e entrarem na Aquinate, que agora 
passa a ser editada quadrimestralmente.  
Algumas mudanças foram propostas com o intuito de melhorar 
ainda mais a qualidade do conteúdo e o modo de acesso. Nossa 
intenção é disponibilizar o melhor para o leitor. Dentre as 
mudanças, há a inclusão das atividades do Instituto A quinate. Serão 
oferecidos cursos, grupos de estudos, palestras etc. Tudo será 

oportunamente informado na página. O link Caleidoscópio  passa a formar parte 
da Revista. Sendo assim, os leitores poderão acessar a este conteúdo de dois 
modos: html e pdf.  
Destacam-se as entrevistas com o ilustre jurista Dr. Ives Gandra Martins e com o 
filósofo Dr. Juan Fernando Sellés, da Universidade de Navarra. Em Atualidades, 
destaca-se uma nota sobre a morte do Cardeal Trujillo e, outra, sobre a morte do 
afamado teólogo moralista, Servais Pinckaers OP. Nós também sentimos 
profundamente a morte do ilustre amigo e cooperador D. Estevão Bettencourt, 
OSB, no dia 14 de abril de 2008. Numa edição futura, esperamos homenageá-lo 
com um artigo.  
Em Análises destaca-se, por um lado, uma interessante nota acerca do sentido do 
tato A pele e, por outro lado, uma análise da tese de um livro publicado, já há 
algum tempo, em que se afirma ser Teilhard de Chardin o Tomás do século XX . 
Em sinopses destacam-se as críticas de dois interessantes filmes: Agonia e 
Êxtase e A Volta do Todo Poderoso . 
Em Ciência & Fé destacam-se duas pertinentes análises sobre o Evolucionismo  e 
sobre o Intelligent design . São apresentadas, ainda, análises sobre a Dignidade 
da Mulher  e sobre o Milagre , segundo Santo Tomás de Aquino.  
Em razão do conteúdo dos textos de Dicas & Críticas

 

serem os mesmos das 
obras resenhadas, manteremos, a partir desta edição, somente a publicação das 
resenhas. Na edição da Revista foram publicados os artigos traduzidos do Thomism 
Today. Entre os artigos editados destacamos os do Prof. Dr. Enrique Martínez, 
do Dr. Ángel Luis González e do Dr. G. Bolognesi.  
Editamos, também, as traduções de alguns artigos das seguintes questões 
disputadas: De anima; De potentia e De virtutibus. 
Esperamos que todos os leitores e cooperadores da Aquinate possam usufruir 
destas mudanças em suas pesquisas, pois elas nasceram de vossas sugestões ao 
longo destes três anos de existência da Aquinate.net. A todos, muito obrigado! 

Pedro  
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