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À Sua Excelência Francesco Paolo Scarciolla, Governador da Academia - AIUO S.A.S. 

Prince Paul Francis Scarciolla, Vice-Grão-Mestre, Grão-Chanceler e Tenente-General para a 

Itália e do Departamento de Ajuda Humanitária Internacional da Casa Real Zacarias é conferido 

o Grau do Doutorado em Humanismo Universal  com o DIPLOMA de HUMANISTA 

UNIVERSAL - DOUTOR HONORIS CAUSA por Sua Eminência  Arcebispo Eparca Kyrillos 

Alves, O fundador e presidente da Faculdade de Filosofia e Ciências Religiosas sobre 

a recomendação do Diretório Acadêmico do SEMINÁRIO ORTODOXO DIOCESANO DE 

MARACANAÚ como Seminário Maior de Teologia e Direitos Humanos - SODIMA. 
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Este relatório trata da motivação para concessão do Título de Doutor Honoris Causa 

pelo SODIMA para que seja conhecido de todos, de acordo com autorização concedida 

pela Presidência na execução do Conselho Docente deste Seminário Maior de Teologia 

e Direitos Humanos, sob-recomendação da Comissão do Diretório Acadêmico que 

conferem com todos os direitos, privilégios, imunidades e imensa distinção. 

 

Em testemunho do que, então, causou esse Grau D. h.c. para ser impresso com o selo da 

Mantenedora e Faculdade – Seminário Maior - SODIMA em 28 de setembro de 2011. O 

prestígio para Esta IES-EDH que atribui o Doutoramento Honoris Causa para uma 

personalidade de âmbito internacional humanitário fica bastante enriquecido, porque a 

partir deste momento esta pessoa fará parte do corpo de doutores desta Instituição de 

Ensino Superior Eclesiástico e Direitos Humanos. 

 

O relatório apresenta inicialmente comentários sobre a contribuição de Dr. h. c. mult. 

Francesco Paolo Scarciolla como Benfeitor da Humanidade sem proselitismo, sem 

patente de fé, sem dogmatismo frenético. Em seguida sua importância para os Direitos 

Humanos no Mundo e em particular na Iália. Em seguida anexamos o Curriculum Vitae 

de Sr. Dr. Francesco Paolo Scarciolla, mostrando sua grandeza humana e seu exemplo 

de Benfeitor Humanitário só encontrado em personalidades deste porte de Atos 

Voluntários de doação da vida a serviço dos necessitados. 

 

O trabalho de Francesco Paolo Scarciolla não é somente assistência a esta Academia - 

AIUO, depois de várias vicissitudes, oficialmente registrados em 16 de setembro Ano 

do Senhor 2010, que operam no território desde 2003, se destina a ajudar os 

necessitados em geral, sem distinção. 

  

http://www.genuineorthodoxchristians.com/sodima/
http://www.genuineorthodoxchristians.com/sodima/
http://www.revistacriterio.com.ar/nota-tapa/el-humanismo-universal-de-%E2%80%9Ccaritas-in-veritate%E2%80%9D/


O modo de ação são múltiplos e conformados a diferentes contextos. O objetivo é 

ajudar as pessoas necessitadas. A atividade é o fornecimento de materiais de primeiros 

socorros e de infraestrutura permanente na área da saúde e bem-estar, formação 

profissional, emprego, os necessitados e ajudá-los a se tornarem independentes. 

O que mais motiva Francesco Paolo Scarciolla é seu caráter Humanista Universal 

que é uma filosofia e perspectiva que se concentra nos assuntos humanos e emprega 

métodos racionais e científicos para lidar com a larga variedade de assuntos importantes 

para todos nós. “Ao mesmo tempo em que o Humanismo Universal é um humanismo 

integral e solidário” que afirma que todos os seres humanos são companheiros de 

viagem com um destino comum, uma vocação para a solidariedade e responsabilidade 

ecológica, ele se dedica ao desenvolvimento do indivíduo e da humanidade em geral. 

Para alcançar esta meta, como Humanista Universal Francesco Paolo Scarciolla possui 

dedicação atrelando-se a um conjunto de princípios que promovem o desenvolvimento 

da tolerância e compaixão e uma compreensão dos métodos da ciência, análise crítica, e 

reflexão filosófica.  

Assim, todo seu trabalho é desenvolvido com o intuito de melhorar a condição humana. 

Ele, em seu viver junto aos pobres, possui o espírito de benfeitor da Humanidade, pois 

seus esforços mudam o mundo, em cada ato de partilha e doação na assistência aos 

necessitados, sem lhe interessar o credo, a cor da pele, a nacionalidade e, menos ainda a 

Teologia que defenda, como fé que tenha em Deus, professando a crença numa Família 

Universal, onde há um só Deus e Pai de todos os espíritos de toda carne, por isso será 

um dos mais reconhecidos Humanistas Universais, Benfeitores da Humanidade dentre 

tantos no registro da história. 

 

Na sua Genialidade de Benfeitor da Humanidade como Humanista Universal defende os 

princípios da preocupação com a vida presente e compromisso de dotá-la de sentido 

através de um melhor conhecimento de nós mesmos, de nossa história, das nossas 

conquistas intelectuais e artísticas e das perspectivas daqueles que diferem de nós, 

viáveis de conduta ética (tanto individuais quanto sociais e políticos), julgando-os por 

sua capacidade de melhorar o bem-estar humano e a responsabilidade individual; numa 

busca constante pela verdade objetiva, levando em consideração que nossa percepção 

dessa verdade nunca é preenchida, pois ela pode ser ampliada por novos conhecimentos 

e experiências, na certeza de que com razão, boa vontade e tolerância se podem 

progredir na construção de um mundo melhor para todos nós. 

 

                                      Arcebispo Kyrillos Alves 
                          ____________________________________________ 
                                                            PRESIDENTE - SODIMA 

 

EIS UM POUCO DE SUA HISTÓRIA DE VIDA E OBRAS: 

 

    Dr. h.c. mult, Francesco Paolo Scarciolla descobriu seu espírito de benfeitor da 

humanidade em expansão mundial, em todo universo quando, voluntário em 1970, ativo 

desde 1997, e como um legítimo herdeiro de Armas do tio Don Emanuele Scarciolla, de 

quem ele herdou em 18 de março 2002, o título de Marquês de San Gavatino e 

Teotônio, a Casa tem expressão atingiu o maior nobres em 21 de setembro de 2009, 

com a privilégio de Armas, publicada no Boletim Oficial da Casa Real Zacarias, o ano 

de 2009. Finaliza, a CARTA ABERTA em Italiano com o CURRICULUM VITAE 

infra o DIPLOMA HONORIS CAUSA EM HUMANISMO SECULAR. 

 


