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 “O pensar é a forma suprema de ser e de existir”  
(S. Agostinho) 

 

Num tempo de cultura induzida, racionalizada, numa sociedade 
relativista, impiedosa e inexorável, onde tudo chega sem ser 

necessário partir, onde prevalece o culto da eficiência e onde vale 
a retórica do momento, experienciando-se uma circularidade sem 
encontro, num tempo de pensamento débil e de penúria de ideias 

fortes, a presente obra de Jorge Arroteia reveste-se de particular 
importância ao convidar-nos a uma reflexão profunda em torno 
de uma temática histórica nunca tratada, até agora, de forma tão 

completa, a partir de uma análise minuciosa dos textos bíblicos. (…) 
Cassiano Reimão - Apresentação   
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