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Painel de participação do CITER

Cidadania e eclesialidade
Para um paradigma de comunitarismo universalista
Percursos teológicos, filosóficos e jurídicos
A questão focalizada no seminário é se seja possível pensar um paradigma de legitimação universalista da
cidadania a partir da noção de eclesialidade.
O objetivo é, por outras palavras, discutir a hipótese segundo a qual a forma eclesial constitua um princípio de
comunitarismo universalista em que a pertença comunitária se legitima como factor de universalização inclusiva e
emancipadora e não de particularismo exclusivo e regressivo. Nesta perspectiva, a eclesialidade apresentar-se-ia como
um modelo geral de pertença comunitária não soberanista (clerical ou estadista), vinculado normativamente a um
princípio de universalização que não é postulado exclusivamente (como no liberalismo clássico e prevalentemente no
horizonte dos direitos humanos) a partir do sujeito individual do direito, mas também a partir, precisamente, da
comunidade. A tutela da pluralidade das tradições particulares - valoriais, culturais, religiosas - torna-se nesta óptica
não um obstáculo à universalização do direito em torno do princípio da dignidade humana, mas um factor de promoção
deste processo.
O seminário está organizado numa perspectiva interdisciplinar, conjugando a abordagem teológica (J.T.Mendonça,
T.Bartolomei), filosófica (M.Nicoletti) e jurídica (M.Poiares Maduro, R.Sapienza) a este tema, e numa perspectiva
internacional, recolhendo investigadores portugueses e italianos, cujos diferentes percursos de trabalho encontram um
significativo ponto de encontro na hipótese em questão.
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PROGRAMA
Quinta-feira, 22 de Junho.
8h30-12h00
Palazzo Isolani (Sala 2)
P.zza S. Stefano
Bologna, Itália

Padre José Tolentino Mendonça – Dois paradigmas de universalidade: o ‘resto’ e o todo
Teresa Bartolomei – A eclesialidade como forma de universalismo comunitário em S. Paulo e
nos Atos dos Apóstolos: um único povo feito de muitas gentes
Michele Nicoletti – Para uma interpretação teológico-política do conceito de cidadania
Rosario Sapienza - Direitos humanos e cidadania. Para uma integração dos princípios
universalistas de legitimação do direito
Miguel Poiares Maduro - Para um conceito não estadista de cidadania. A Europa dos cidadãos
vs. a Europa dos Estados
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Elenco dos Participantes
Padre José Tolentino Mendonça – Teólogo e escritor. Diretor do CITER
Vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa
Teresa Bartolomei – Investigadora integrada do CITER. Professora Convidada do Programa de Teoria
da Literatura, Universidade de Lisboa
Michele Nicoletti - Professor Ordinário de Filosofia Política, Universidade de Trento. Parlamentar
do Partido Democrático italiano
Miguel Poiares Maduro – Professor Ordinário de Direito Europeu no do Instituto Universitário
Europeu de Florença. Diretor do “Global Governance Programme” (EUI)
e da “Católica Global School of Law”
Rosario Sapienza - Professor Ordinário de Direito Internacional, Universidade de Catania.
Codiretor da revista Diritti Umani e Diritto Internazionale” (Il Mulino)
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