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Filosofia cristã patristica e escola

A filosofia patística foi uma época que começou com a transição entre os tempos antigos e Medievo. Marilena Chawi ressalta que a filosofia patrística começa com as Letras de São Paulo e o Evangelho de São João e termina no século VII. É importante ressaltar que o período patrístico é uma era de
mudança e transição. Está localizado cronologicamente entre os tempos antigos e medievais e pode ter classificações diferentes filosoficamente. Chawi não é visto na filosofia medieval, por isso classifica Patricos como uma era clara da filosofia não encontrada na filosofia antiga. No entanto, há um
consenso de que o tema e o método de aproximação da teologia cristã e do conhecimento religioso, juntamente com a filosofia shoótica, classificam a filosofia patricic como parte da filosofia medieval. Patristika recebeu esse nome para abrigar o primeiro padre pai da Igreja Católica, e em seu primeiro,
essa filosofia. C cumpriu a ideia do cristianismo através de um pedido de desculpas cristão. Mais informações: O que é filosofia? Devido à promulgação do cristianismo como uma religião formalmente aceita pelo Império Romano, os cristãos ainda eram perseguidos e retaliados e não tinham muitos
partidários em toda a Europa. O primeiro movimento de Patrick, consistindo dos primeiros professores da fé cristã e os sacerdotes de apologistas com a missão de defender o pensamento cristão. Algumas desculpas escolheram o caminho da União do Cristianismo e da Filosofia Grega Antocrônica,
como Justino, enquanto outros defendiam a completa exclusão e supressão da filosofia antropua grega, como terturiana. A visão do apologista, há muito defendida por Justin, ganhou o Scólico, mesmo em tempos filosóficos posteriores. A filosofia, neste caso, ensinada como base para a formulação da
teologia cristã. No entanto, em outros momentos da filosofia, o conflito entre razão e fé se intensificou, e foi possível criar visões binárias e acreditar racionalmente e pensar. Em outros tempos, o reino da fé e da razão foi muito separado, e cada um foi cultivado por sua clara importância. Outra
característica da era patriciana é a influência de Platão, um pensador grego amplamente pesquisado, traduzido e difundido, entre aqueles que se baseavam na filosofia grega. O pensamento platônico, que é amplamente utilizado na patística, veio do chamado fluxo biobiótico e filosófico da pesquisa.Ele
desenvolveu sua própria teoria filosófica a partir dos escritos de Platão. O principal índice do novo Platismo é o Protinus (século III d.C. E Porphyrie é um discípulo de Protinus que restabeleceu alguns dos pensamentos do novo pelotão e introduziu novas questões, como questões universais baseadas
na filosofia de Aristóteles. O novo platonismo tomou algo perceptível em relação aos aristocratas durante Patricos, principalmente porque o trabalho de Platão é próximo do pensamento cristão. Apesar dos esforços de Boesio para traduzir Aristóteles da língua original para o grego, aristóteles já ganhou
força na filosofia medieval que começou com a ideia de Tomás de Aquino na era skorastico. Mais tarde, após um período de desculpas, vários nomes se destacaram, incluindo Boesio (do século V ao VI d.C.), tradutores e comentaristas de Aristóteles, bem como Isagoge, Porfírio, Agostinho de
Hipopótamo (d.C.do século IV ao século V), e pagãos convertidos aos 32 anos. Leia também: Valores morais e sua importância para a sociedade A importância de Patricos na era patística da filosofia é principalmente no fato de que resultou em muitos dos pensamentos que criam todo o sistema
teológico cristão. Analisando cuidadosamente a base do pensamento cristão, a doutrina cristã e certos conceitos teológicos, podemos encontrar características platônicas e elementos da filosofia grega. O padre, que era o pai da Igreja Católica, tinha a missão de formular princípios de todos os
pensamentos cristãos que conhecemos hoje como a igreja católica apostísta, por isso foi durante os dias patríticos que os pensamentos cristãos mais doutrinários aussaram. Santo Agostinho, Bispo de Kava. Agostinho, que se tornou bispo de Hipólita e mais tarde foi normalizado pela Igreja Católica, foi
o maior difusor do pensamento patístico e o padre patístico que era considerado o maior polinista da filosofia passista. A história de Agostinho é complicada porque os filósofos resistiram ao pensamento cristão até os 32 anos. Agostinho está procurando algum fluxo teórico e escolas filosóficas para
encontrar o significado de sua vida. Ele entrou em contato com Pitagolem, manicismo, parte da filosofia grega. Quando sua mãe era jovem, ela trabalhou duro para a criação do cristianismo para seu filho, que não estava interessado no evangelho, as escrituras sagradas pareciam vulgares para ele e
desmistificadas ao homem de Croutoi. Considerando a transição, combinada com a educação acadêmica proporcionada graças aos seus esforçosAgostinho se converteu, ensinou a si mesmo, estudou teologia baseada na filosofia, e começou a lutar com outras pessoas. Leia mais: Para mais
informações sobre a Patrística da Filosofia Cristã, juntamente com o Skorolastom, produzimos vários livros importantes para a compreensão do pensamento religioso cristão no Ocidente e a formulação do pensamento racional na Idade Média. Patrick trabalha que são valorizadas: Eineadas: Escrita por
Protinus, Aineadas apresenta uma visão cristã apoiada pela filosofia platônica, somando 54 artigos diferentes sobre uma variedade de assuntos, desde ética e simbiose na sociedade até questões psicológicas individuais. Isagoge: Os clássicos de Porfírio tomam a filosofia grega da origem de Aristóteles,
reintrodução de aspectos do método de origem de Aristóteles, e formam um comentário sobre a filosofia grega. O principal elemento que Porfírio trouxe através de Isagozi é o chamado problema da universalidade. Confissão: A confissão, uma obra que mescla elementos literários e filosóficos, conta seu
momento e apresenta a biografia de Agostinho, como ele diz, até o momento em que experimentou perdeu a si mesmo, antes da conversão, até o momento de glória após sua conversão ao cristianismo. A Cidade de Deus: Trabalha lidando com o reino do cristianismo e as ações esperadas do
cristianismo, a fim de alcançar a plenitude da vida no sentido cristão. Créditos da Imagem: [1] Renata Sedmakova / Shutterstock Lee Shoi, M. Convite à Filosofia.São Paulo: Attica, 2005, P. 46.iiPessanha, J. A.M. Agostinho - Vida e Trabalho. Traduzido por J. Oliveira Santos e A. Ambrosio de Pina.
Apresentado por José Américo Motta Pessagna. SÃO PAULO: Nova Cultura, 2004, P. 6. Francisco Porphyrio Filosofia Professor Patistic School foi um fluxo de filosofia cristã que surgiu no século IV. O filósofo principal foi o agostinho da kava, que considerou a racionalização da fé cristã. A Escola
Patrick também foi uma reação à filosofia e desenvolvimento teológico dos árabes que abordaram a filosofia de Aristóteles. Patistic é considerado o primeiro estágio da filosofia medieval. Suas principais características foram a expansão do cristianismo na Europa e a luta contra a heresia. A doutrina
dessa filosofia foi expressa pela ideia do pai da Igreja que trabalhou na construção da teologia cristã. A racionalização da fé cristã foi fundada com base na filosofia grega, por isso também é uma característica desta escola. Filósofos deste dia queriam entender a relação entre a fé de Deus e o
racionalismo científico. Principais temasEm Patrick, foi a criação, a ressurreição, a innção, o corpo e a alma, o pecado, o livre arbítrio, o forerning de Deus. Patricica e Santo Agostinho San Agostinho (354-430) foram os principais índices de teólogos, bispos, filósofos e Patricos. Ele escreveu muito sobre
a luta entre o bem e o mal (manicismo) e o biobiotismo (a interpretação do platonismo de forma misteriosa e espírita). Ele também desenvolveu os conceitos de pecado original e livre arbítrio como uma forma de combater o mal. O primeiro de Deus com a salvação do homem pela graça de Deus foi
outro tema que Agostinho estudou. Ele cria uma fusão de fé (representada pela Igreja) e razão (representada pela filosofia) para encontrar a verdade. A Escola Patrística Ecólica, a Escola Patrística, foi um período inicial de filosofia medieval que durou até o século VIII. No século IX, surgiu a filosofia
escólica que permaneceu até o início do Renascimento (século XVI). São Tomás Aquino (1225-1274) é chamado de Príncipe de Scolasta e é o principal representante da escola. A pesquisa de Aquino passou a ser conhecida como toísmo. Em 1567, foi nomeado Doutor da Igreja Católica. Como a
filosofia pacística, scolastica foi inspirada na filosofia grega e na religião cristã. Sua maneira admissica de combinar fé e razão era acabar com o crescimento humano. A pesquisa de Aquino foi inspirada no realismo de Aristóteles, mas Agostinho se transformou no idealismo de Platão. Ele espalhou
doutrinas relacionadas aos cristãos, defendeu as religiões cristãs e negou o aismo. Por outro lado, os escololastics explicaram a existência de Deus, do céu e do inferno através do racionalismo. Ele também trabalhou na relação entre homem, razão e fé. Se você gostou de saber mais sobre filosofia
cristã, você tem que ler sobre as diferenças entre Esparta e Atena, a antiga cidade-estado grega. Fonte: Infoeskola, Toda Materia, Portal Edicason, Cleofans, Blogged Enemum, Web Artigos, Estude Platico, Retras. Caractere.
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