JANEIRO 2016

ANO 17 - Nº 191

www.cienciaefe.org.br

PUBLICADO COM APOIO DO INSTITUTO CIÊNCIA E FÉ E INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR

MARIA

A mulher mais
importante do Mundo
Fenômeno de vendas, o livro "Maria - A Biografia da Mulher Que Gerou
o Homem Mais Importante da História...", de Rodrigo Alvarez (Globo
Editora), liderou o "ranking" dos livros mais lidos nos meses finais de
2015 e mostra a força da biografada
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NESTA EDIÇÃO:

O Emblemático

Maria, mais que mulher
Maria, a Mãe de Deus, foi agraciada em circunstâncias difíceis com a concepção de Jesus, o Cristo.
Os católicos a veneram. Os outros cristãos a respeitam. Mas nem sempre foi assim. Pouco se sabe
da história dessa extraordinária mulher, a não ser
as poucas vezes em que ela surge como personagem nos Evangelhhos. O jornalista Rodrigo Alvarez
resolveu desvendar a vida dessa que se tornou a
mulher mais importante do mundo. Ele visitou oito
países diferentes como Israel, Turquia, ouviu muitas
pessoas e colheu muitos documentos e materiais,
que revelam como Maria sofreu acusações duras,
foi vítima de ataques furiosos e, sem saber, motivou
embates entre religiosos e até imperadores.
O resultado foi um livro profundo, mais no estilo
de um jornalismo investigativo do que uma biografia
piegas como muitas outras escritas no passado. O
livro virou fenômeno literário. Está na lista dos mais
vendidos da Revista Veja já por 14 semanas e entra
em 2016 como o terceiro mais vendido, na categoria
de não ficção. É terceiro em não ficção, também no
site Publishnews, que publica a lista de importantes
livrarias, como a Curitiba, Cultura, Saraiva, Nobel e
Travessa, entre outras.
Qual é o segredo desse sucesso? Aroldo Murá
G.Haygert revela alguns pontos altos dessa obra.
Já o médico oncologista Cícero Urban escreve do
grande dilema do médico, no momento de declarar
ao paciente que sofre uma doença terminal. Contar,
ou não contar. Os parentes e achegados, como
devem encarar o momento. Qual o direito do doente
ter consciência de que precisa se preparar para o
inevitável?
Esse número também registra uma homenagem
à recentemente falecida Maria Martha Bernardi Reichmann, prestada por sua amiga Eleidi Freire-Maia.
Roberto Romano comenta as novas tecnologias de
comunicação/informação, as redes sociais e os livros
impressos. O impressionante é que os livros resistem
e continuam cada vez mais vendidos. As editoras
continuam ocupando seu espaço. É o caso da Editora
Perspectiva, que completou 50 anos em 2015.
Boa leitura!
ODAILSON ELMAR SPADA
editor

'Ano Novo'

Edmilson Fabbri *

S

empre me chamou a atenção a esperança depositada pelas pessoas em um "ano
novo". Que força é essa que as move, e, é
claro, me incluo entre elas, que nos fazem acreditar, muitas das vezes, em mudanças radicais,
baseadas, única e exclusivamente na chegada de
um novo ano. “Adeus ano velho, feliz ano novo,
que tudo se realize no ano que vai nascer, muito
dinheiro no bolso saúde para dar e vender". Quem
de nós já não cantou a todos pulmões essa música? Com que força e vontade proferimos cada
palavra desse canto!
Na frieza da racionalidade poderíamos questionar o que muda com a virada do ano? Saímos
do dia 31 de dezembro e entramos no dia 01 de
janeiro, como saímos do final dos outros meses
entrando nos subsequentes. Eis aí o mistério da
fé, a força da crença. Duvidar quem há de? Esse é
um momento mágico de sintonia do homem com
o universo, quando ao colocar todas as suas esperanças nas mais impossíveis causas, emana toda
a positividade de seu pensamento fazendo-o ecoar para além das estrelas, entrando numa sintonia
perfeita entre o querer e o poder. Quer com tanta
força e determinação que praticamente atrai para
si, justificando a máxima que diz 'palavras têm
poder'.
Parar de fumar, encontrar o grande amor, comprar a casa própria, passar no vestibular, mudar de
trabalho, de cidade, de país, emagrecer, curar-se
de uma enfermidade, ufa!!!, O que um ano novo
pode trazer...
Os céticos com seus questionamentos intermi-

náveis, com todo respeito às suas razões, talvez
não se envolvam nessas esperanças que o novo
ano nos traz, o que convenhamos, tira muito do
colorido de suas vidas, pois não lhes permitem
sonhar e voar alto junto às estrelas, não importando se o que desejamos neste ano que findou
deu certo ou não, para além disso, estamos muito
mais ligados às novas possibilidades que um ano
novo sempre nos traz. Nos conforta, nos anima,
nos faz em frações de segundos desejarmos abraçar o estranho que está ao nosso lado na rua esperando pela contagem regressiva e o show dos
fogos, para explodir junto todas as emoções de
alegria que estavam contidas por dificuldades
momentaneamente esquecidas, pois naquele
exato momento da zero hora não há espaço para
mais nada que não seja alegria, alegria e alegria.
Então vamos lá, pular sete ondas, comer sete
baguinhos de uva ou sete sementes de romã, lentilhas e tudo mais que reze a tradição, tomando
três goles de champanhe e fazendo três pedidos,
com toda fé e toda força, sonhando e andando em
direção aos nossos sonhos que, na verdade, são
projetos de nossa realidade. Perpetue essa magia,
afinal é ANO NOVO!!!
* Edmilson Mario Fabbri é clínico
e cirurgião geral, dirige a Strtessclin
- Clínica de Prevenção e Tratamento
do Stress, é um dos diretores do
Instituto Ciência e Fé.

edmilsonfabbri@gmail.com
(www.stressclin.med.br)
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A

consciência, fenômeno completamente
diferente do cérebro que a produz, só
pode ter surgido pela interferência de
algo estranho ao mundo da matéria, um efeito
quântico como um salto alterando a ordem aparentemente insensível da matéria. Não é à-toa
que até hoje os cientistas e psicólogos não sabem
como explicar o surgimento da consciência, um
caminho espetacular na evolução do Universo
criado, a partir do aparecimento da vida.
A consciência humana é um fenômeno difícil
de ser compreendido: como se tornou possível
que nosso cérebro, um órgão biológico, pudesse
gerar as características abstratas que dizem respeito às nossas condições mais originais como
seres humanos? Ciência de si mesmo, reflexão,
pensamento, lógica e raciocínio, sentimentos,
são algumas das características mais originais
dos seres humano. Nossos irmãos animais tam-

bém parecem ser dotados de algumas características de consciência, porém em caráter incipiente. Por isto, só o ser humano ultrapassa o tempo e
o espaço, tornando-se um ser das lonjuras, como
diria HEIDEGGER.
MAX PLANCK, em 1831, escreveu: “Vejo a
consciência como fundamental. Vejo a matéria
como um derivado da consciência. Não podemos
nos interpor à consciência. Tudo aquilo que falamos, tudo aquilo que consideramos existente, postula consciência”. Esta expressão do criador da teoria dos quanta, repousa para nós como essencial
para compreendermos como ele pretendia explicar o movimento aleatório das micropartículas.
Temos que reconhecer que a consciência é a
mais significativa manifestação de nosso espírito,
um poder psíquico que parece estar presente em
todas as manifestações, como constatou o físico
alemão, sob as formas de criatividade, racionali-

Consciência

porta-voz
de espiritualidade

Antonio Celso Mendes *

dade, sentimento e liberdade, as características
principais que identificam nossa humanidade.
Em complemento, o fato é que as pesquisas, na
microfísica, cada vez mais, apontam para o caráter
vivo e dinâmico da matéria, como se ela fosse já
dotada de princípios conscientes, no sentido inusitado, dialético e construtivo. Não obstante este
caráter de imanência, os fenômenos psíquicos,
desde o início, se nos apresentam transcendentes
e superiores ao mundo material, por conduzi-lo
de forma progressiva, transformando o caos em
cosmos, como diriam os gregos.
A filosofia tem especulado, desde muito tempo,
o destino final de nossa consciência. Pelo seu caráter virtual, a hipótese mais plausível é que, após
nosso desaparecimento corporal, a consciência
seja absorvida no Oceano Etéreo da Divindade,
repetindo as mesmas características nas sucessivas
gerações. Trata-se aqui de um mistério transcendente, do qual as afirmações humanas são apenas
assertivas aleatórias.
Dessa forma, temos de reconhecer que os limites humanos ao tentar desvendar os segredos do
Universo são imensos, tornando nossas ciências
apenas cifras para superá-los, sem, contudo, possuir os meios experimentais para sua comprovação.
Este é o momento oportuno para o surgimento da
fé e da crença, como as únicas formas possíveis de
satisfazer nossas indagações.
Como nos disse PASCAL, a fé verdadeira é
um privilégio que dispensa comprovação, por se
constituir numa aposta em que só temos a ganhar,
valendo-se, portanto, por si mesma.
* Antonio Celso Mendes é professor do curso de Direito da PUCPR e
membro da Academia Paranaense
de Letras. Autor de “Introdução ao
Universo dos Símbolos”.

(www.filosofiaparatodos.com.br)
antcmendes@gmail.com

UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ | JANEIRO 2016 | 3

Maria Martha
Bernardi Reichmann
Eleidi Freira-Maia *

D

ia 14 deste janeiro, Maria Martha
se despediu dos que a amam e
se encaminhou ao encontro do
Amor Absoluto do Pai. Era viúva do bioquímico Edmundo Reichmann e foi mãe dedicada e amorosa de seus três filhos: Felipe,
Guilherme e Maria Lúcia.
Antes de encontrá-la pessoalmente, conheci e admirei Maria Martha, pelo seu trabalho de artista plástica, divulgado nacional
e internacionalmente. Foi há pouco mais de
15 anos, que nos tornamos amigas.
Nosso encontro aconteceu no mosteiro
da Solitude, das monjas contemplativas do
Sion, quando eu integrei o grupo de estudos
teológicos, orientado por Madre Belém. Já
faziam parte desse grupo, há alguns anos,
Maria Martha, Yara Martins de Oliveira e
Leonor Corrêa de Oliveira, que muito gentilmente concordaram com a minha participação.
Eu já tinha amizade com Leonor, mas minha amizade com Maria Martha e Yara começou nesse dia, que tenho anotado como
19 de outubro de 2000.
Por vários anos, recebemos ensinamentos preciosos semanais de Madre Belém,
que faleceu em dezembro de 2011. Nós
quatro, “as meninas” da Madre Belém, tivemos o privilégio de conviver com uma monja profundamente religiosa, alegre, generosa,
talvez a pessoa de melhor saúde mental que
eu conheci, e que sempre será nossa mãe
espiritual.
Sou muito grata pela amizade, que cresceu e se fortaleceu entre nós cinco, nesses e
em outros encontros, nos quais compartilha-
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mos momentos importantes de nossas vidas.
Nesses 15 anos, vi aumentar minha admiração por Maria Martha, racional, de vontade firme, alegre, irônica e com uma grande
doçura por trás da seriedade. Sabia aproveitar seus dias com boa literatura, leitura
de textos teológicos, música erudita, balé
clássico e cinema, nas horas em que não se
dedicava ao desenho e à pintura, atividades
que amava. Teve uma ligação forte com os
sermões de Mestre Eckhardt, do século XIII,
tendo relido várias vezes alguns deles, os
quais a ajudaram a ser tornar mais íntima
do Pai.
Enfrentou a doença e as sessões de quimioterapia com muita coragem.
Felizmente, houve períodos nos quais a
doença lhe deu alguma trégua. No último
semestre, percebeu que a luta era desigual
e foi se preparando para o final com tranquilidade e aceitação. Das visitas que lhe fiz,
nesse período, guardo a lembrança de uma
mulher de espírito forte, cada vez mais forte
à medida que o corpo enfraquecia.
Maria Martha, você fará muita falta. Felizmente, as lembranças que ficaram de você
continuarão vivas entre nós. E, qualquer dia,
no futuro que se aproxima, dançaremos juntas como as bailarinas de Degas.

(*) Eleidi Freire Maia,
professora emérita da UFPR
(Dep.de Genética), diretora
do Instituto Ciência e Fé de
Curitiba.

Os mitos na fase
final da vida
Cicero Urban *

A

morte há muito tempo deixou de ser um
fenômeno predominantemente biológico e passou a ser um fenômeno predominantemente moral. Discute-se muito mais hoje
sobre quais seriam os direitos do paciente terminal, sobre o que seria uma boa morte, sobre a interrupção de tratamentos inúteis, ou mesmo sobre
ortotanásia, distanásia e eutanásia do que sobre o
fenômeno morte e suas consequências biológicas.
Esse interesse mudou exatamente porque ela
passou a acontecer com mais frequência dentro
dos hospitais, longe do ambiente familiar e com
uma instrumentalização muito maior que a que
estava presente no início do século passado. Se
naquele tempo o temor era de uma morte precoce,
por doenças infecciosas, hoje o que preocupa é
ter de passar por um período prolongado de sofrimento até o desfecho final.
O professor Umberto Veronesi afirma, em sua
obra sobre o direito de morrer, que “o sofrimento
sempre foi considerado por muitos séculos como
uma força purificadora, mas o mal induz o doente
a se esquecer da necessidade da busca da divindade. E a dor o afasta de Deus”. A dor e o sofrimento
não são, portanto, um caminho de salvação, mas
sim de superação e crescimento humanos.
Contudo, diversos fatores afetam o relacionamento médico-paciente na fase final da vida. Infelizmente alguns mitos podem tornar a morte ainda

mais difícil e nem sempre passível de superação.
Não é raro, por exemplo, que se diga que as pessoas não querem falar sobre a morte ou sobre o
tempo que elas têm de vida. Na realidade é justamente o contrário. A maioria delas quer, sim, e
esta “conspiração do silêncio” tira do paciente terminal a oportunidade de resolver muitos dos seus
problemas ainda em vida. Isso gera ainda mais
angústia. Assim, é preciso perguntar aos pacien-

É preciso perguntar aos pacientes o que
eles realmente desejam saber sobre sua
doença
tes o que eles realmente desejam saber sobre sua
doença.
Outro mito é de que, se os pacientes souberem
da doença, podem ficar deprimidos. Contudo, a
depressão é duas a três vezes mais frequente em
quem não consegue discutir seus problemas com
seus familiares e, dessa forma, também não consegue planejar seu futuro. Claro que é necessário
individualizar caso a caso, pois existem pacientes
que já têm depressão antes do diagnóstico e precisam de atenção especial.
Duas outras situações também são frequentes.
Uma delas é achar que, se o paciente vai para os

cuidados paliativos, ele vai morrer mais cedo. É
justamente o contrário – os pacientes sob cuidados paliativos vivem mais e melhor. O outro mito
é de que nós, médicos, realmente não conseguimos fazer previsões realísticas sobre o prognóstico.
Pode-se, sim, prever a gravidade de uma doença,
ou mesmo saber se o paciente está em fase terminal com razoável precisão. Por outro lado, quando os médicos superestimam o prognóstico do paciente, é mais frequente que eles acabem fazendo
quimioterapia ou sigam para unidades de terapia
intensiva nas últimas semanas de vida. Ambos são
inadequados. Na fase final, o foco do tratamento
deixa de ser a cura da doença e passa a ser a qualidade da vida no tempo que resta ao paciente.
Todas essas mudanças culturais não são fáceis
de implementar. Elas requerem um amadurecimento e um preparo maior dos médicos e da sociedade como um todo em aceitar os limites da
medicina. E mais ainda: aceitar que a morte nem
sempre significa uma derrota.
* Cicero Urban, médico oncologista e mastologista e vice-presidente do Instituto Ciência e Fé, em
Curitiba, é professor de Bioética
e de Metodologia Científica na
Universidade Positivo.

UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ | JANEIRO 2016 | 5

MARIA

a mulher mais
importante do mundo
Aroldo Murá G.Haygert *

Fenômeno de vendas, "Maria" liderou o "ranking" dos
livros mais lidos nos meses finais de 2015
Nossa Senhora de Fátima

A linguagem usada promove o 'milagre' da obje- CALÚNIAS
tividade, do fácil entendimento geral, tudo isso sem
Assim, aborda, com objetividade, as calúnias que
uem se acostumou com reportagens bem pieguices ou concessões ao popularesco, muito me- não prosperaram, mas aborreceram os cristãos dos
elaboradas, pesquisadas, bem escritas – nos ao sensacional. O jornalista sobrepõe-se a even- primeiros dias, como a tentativa de identificar num
marcas de um jornalismo maiúsculo que tuais veleidades de escritor que Alvarez tenha. Mas soldado romano a suposta paternidade de Jesus. E que,
prevaleceu pré-Internet, pré-redes sociais e à epi- sem se descuidar, embora surpresas no texto final, e por algum tempo apenas, chegou até a compor, como
demia do WhatsApp - vai gostar de "Maria", o livro que não me passam despercebidas: erros de concor- 'história veraz', páginas do Talmude, calúnia depois
do jornalista Rodrigo Alvarez, há várias semanas na dância não esperáveis num livro desse porte.
excluída do livro, conforme nos lembra o jornalista.
relação dos campeões de venda nas livrarias e nos
Coincidentemente, no mesmo dia em que corankings de revistas como "Veja" nos 3 últimos me- A "ADORAÇÃO"
mecei a ler "Maria", devorei em alguns minutos
ses de 2015. Tem estado nos primeiros lugares entre
Mas surpreendente é que Alvarez refira-se à ve- um amplo ensaio, matéria de capa de dezembro
os mais vendidos, na categoria não ficção.
neração que a Igreja atribui a Maria classificando-a da revista National Geographic, cujo tema é igualFHC, com seu diário de governo estava, no dia como "adoração", assim também a votaria aos santos. mente a Virgem e sua impressionante repercussão
30 de dezembro, em quinto lugar na mesma cateO erro surpreende, pois o livro teve a revisão mundial. A mulher mais importante do mundo,
goria de não ficção, no ranking da Livraria da Vila; técnica de um notável teólogo, o franciscano e proclamou a National Geographic. Na edição inglesa, a Virgem está também na capa, com a mesma matéria, sendo o texto em português tradução
"...pois sei há anos que a Maria Virgem tem até direito a uma sura do Alcorão, um capítulo
da edição dos Estados Unidos.
do livro sagrado dos mulçumanos. O que não é pouca coisa, especialmente porque a mãe
A revista classifica a Virgem como a mulher mais
importante do mundo, aquela que maior impacto
de Jesus é citada como a mais pura e casta entre todas as mulheres pela literatura corânica.
teve na História universal, pois mãe do homem cuja
Será que os terroristas islâmicos, que destroem igrejas cristãs – algumas tendo a Virgem
mensagem dividiu o mundo e a História em Antes e
como padroeira – sabem disso?"
Depois de Cristo.

Q

o livro de Alvarez, em primeiro. É um best-seller,
qualidade que nem sempre deve ser entendida, a
priori, como suspeita ou carente de qualidade.
Admite exceções, como, no caso, de "Maria".
Não são muitas nem freqüentes, por isso são exceções, é claro.

CONTEÚDO

Li o livro em poucas horas; as suas 200 e tantas páginas não me foram pesadas. O texto não é
pretensioso, não tem viés teológico, não arrisca
aprofundar temas dos quais se socorre – como arqueologia -, importantes para uma boa leitura da
história dessa mocinha de Nazaré cuja maternidade fez dela a mulher de maior repercussão no
mundo.

6

bispo emérito de Santo Amaro, SP, dom Fernando
Figueiredo, o mentor de padre Marcello Rossi. A
obra foi revisada também pelo padre Élio Pessato.
Adoração, diz o catecismo católico, 'só se presta a Deus'. O bispo e o padre cochilaram na revisão canônica – é o que se constata.
Por não ser trabalho acadêmico, o livro registra só o essencial das ciências a que recorre para
acentuar os enunciados do trabalho, buscando
dirimir dúvidas e/ou confirmar certezas universalizadas sobre a Mãe Maria de Nazaré.
As fontes históricas, por exemplo, formam um
universo fascinante, por abrirem ao leitor a possibilidade de entender que Maria e sua maternidade
virginal incomodaram bastante, e a muitos, dentro
e fora da Igreja, ao longo dos séculos.
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DEVOTAS ISLÂMICAS

Descubro, nas duas leituras, por exemplo, que
devotas islâmicas estéreis fazem preces à Virgem
em santuários cristãos, como em igrejas coptas da
Etiópia e Egito, pedindo-lhe a graça de poderem parir. Nem me surpreendo muito, pois sei há anos que
a Maria Virgem tem até direito a uma sura do Alcorão, um capítulo do livro sagrado dos mulçumanos.
O que não é pouca coisa, especialmente porque
a mãe de Jesus é citada como a mais pura e casta
entre todas as mulheres pela literatura corânica.
Será que os terroristas islâmicos, que destroem
igrejas cristãs – algumas tendo a Virgem como padroeira – sabem disso?
Alvarez consegue manter-se em certo distanciamento crítico, aquele que se espera do bom repórter. Mas não mantém a isenção opinativa total, o

"Matéria de capa de dezembro
da National Geographic, cujo
tema é igualmente a Virgem e sua
impressionante repercussão mundial.
A mulher mais importante do mundo,
proclamou a revista"

Pulquiria, irmã de Teodósio I, imperador, é mostrada movendo céus e terra para a proclamação da
Theotokos, no Concílio de Éfeso.
Ao fim do evento marcado por atos belicosos
entre partes conflitantes, uma das mais antigas
orações cristãs, a Ave Maria, recebeu a adição
que católicos e ortodoxos continuam a proclamar:
"Santa Maria Mãe de Deus..."
O grande milagre de Maria – a impressionante
universalização de seu nome e a multiplicação de
A THEOTOKOS
E não exagero: Maria também é a Theotokos suas invocações (como Aparecida, no Brasil) não
tem explicação simples. Nem à luz do Novo Tespara parte dos anglicanos.
Vejam: em Curitiba, como que só confirmando tamento, em que é citado pouco mais de 20 vezes,
EM ÉFESO
Assim, não tenho dúvidas: sinto que Alvarez é esse amor a Maria, encontro há anos na Catedral An- nem sob lupa da ciência da História.
Maria é, isso sim, realidade tão impressionanum fisgado pelo encanto da Maria de Nazaré e, por glicana/Episcopal (Av. Sete de Setembro) um ícone
isso mesmo, comprometido em desvendar o mun- de Maria. Ali havia, até meses atrás, um genuflexório te, do ponto de vista de popularidade e aceitação
universais, que pode mesmo colocar em risco o
do em que ela viveu e o espírito singular dessa mu- para que o fiel se ajoelhasse diante da imagem.
No entanto, essa realidade da adesão a Maria espaço privilegiado que seu filho, Jesus, deve ter
lher que, lá pelos anos 430, os cristãos deram em
pelos anglicanos não é absorvida sem contestações na história do cristianismo.
Éfeso o título de Theotokos – Mãe de Deus.
Afinal, como me lembra um velho monge beMuito mais do que manuais acadêmicos de his- por outros ramos anglicanos. No entanto, o mais
tória eclesiástica - ou de avaliações da Academia expressivo ramo, a Igreja Episcopal Anglicana do neditino de São Paulo, "ela só é Theotokos porque
em si -, o evento do Concílio de Éfeso narrado por Brasil (representante de parte da chamada "high Cristo é Deus na Trindade."
Alvarez promove o 'milagre' da correta tradução, church") não se afasta da Theotokos. Assim como
resumindo em texto curto um dos episódios mais ocorrem com diversas correntes anglicanas mundo
significativos para a história do catolicismo ro- afora. Há ainda em Curitiba uma cisão da IEAB que
Aroldo Murá G.Haygert é jornalista;
mano e ortodoxo: lá Maria foi oficialmente aceita congrega numa capela denominada de "Capela da
presidente do Instituto Ciência e Fé
como Mãe de Deus, pois mãe de Jesus, segunda Virgem Maria", liderada por ex-pastor batista.
de Curitiba; autor da coleção Vozes
Feministas terão um prato cheio no "Maria", no
pessoa da Trindade. Isso a despeito das brigas,
do Paraná - Retratos de paranaenanátemas e prisões de dois dos líderes pró (Cirilo, qual uma pioneira da luta pelos direitos das muses (já no 7º Volume).
lheres – assim pode ser dito, conforme Alvarez -,
patriarca de Alexandria) e Nestorio.
aroldo@cienciaefe.org.br

que evidentemente não existe, mesmo no jornalismo mais honesto que se pratique (como o dele).
Pois o jornalista, afinal, não é um ser insensível,
“neutro”. Sua obrigação maior é a de reportar com
absoluta – total, de fato - veracidade todos os ângulos e desdobramentos de uma história. Mas ele
sempre terá – por ser inteligente, sensível e com
capacidade de computar informações – opinião
sobre o universo de realidades que desvenda para
o leitor. E com isso estará posicionando-se, de alguma maneira, sobre temas que aborda.

IMAGINAÇÃO
ATIVA

Curso já realizado
em Curitiba, Londrina,
Terra Roxa, Guarapuava,
Cascavel e Cianorte (PR),
São Paulo (SP),
e Brusque (SC)
Consulte
para realização
em sua cidade.

Com a professora Sonia Lyra, PhD
(Curriculum: www.cnpq.br - CRP 08/0745)

D
O
H
M
S

Imaginação Ativa - Teoria e Prática é um método de introspecção psíquica desenvolvido e experimentado por JUNG, muito semelhante aos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Semelhante também
ao trabalho com o corpo onírico desenvolvido por Arnold Mindel (Analista Junguiano da Suíça) onde postula-se o confronto do eu com as imagens do inconsciente. Curso de Extensão Universitária em dois módulos.
Aulas sábados e domingos das 8h às 18h - As datas anunciadas são do primeiro módulo.

12 e 13 de MARÇO em GUARAPUAVA - PR
Contatos | Coordenação: Luciane K. P. Pauli, 42-9973-8576, lucianepauli@gmail.com CRP 08/10807
Ministrante: Sonia Lyra, 41-9990-0575, sonia@ichthysinstituto.com.br CRP 08/0745

www.ichthysinstituto.com.br
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Terrorismo contra o
Estado laico
A

Reginaldo Prandi e Renan William dos Santos *

lém do abominável dano real das vidas per- a autonomia do Estado frente à religião.
didas, os ataques terroristas têm um efeito
O que esses terroristas querem é um mundo
essencialmente simbólico. Seu verdadeiro "livre" de tudo isso, no qual é justo matar quem tealvo é a autoimagem da sociedade golpeada. Em um nha crenças diferentes das deles. No qual seja leato que se expande para além dos corpos mortos e gítimo excluir quem não professe a religião "certa".
feridos, o objetivo fundamental é atingir, pelo terror, No qual o Estado seja o braço armado a serviço da
a alma da própria civilização do país agredido.
perseguição de fins religiosos, ou inspirados por
Foi assim com as torres gêmeas, derrubadas no 11 uma leitura particular da religião.
de Setembro de 2001. Suas ruínas simbolizaram o fim
Nas democracias do mundo secularizado, indo sentimento norte-americano de invulnerabilidade. toleráveis para aqueles religiosos intolerantes, o
Já a França, o país com maior população muçul- que evidentemente não inclui todos os religiosos,
mana da Europa ocidental, atacada de novo, agora as religiões podem ter participação ativa na esfera
pelo Estado Islâmico, representa historicamente o política, desde que aceitem as regras do jogo: seus
que esses fanáticos mais querem ver destruídas: as representantes devem ser democraticamente eleibarreiras que separam o Estado da religião. Para tos, pelo voto, e não conduzidos ao poder pelo
esse terrorismo, que ataca em qualquer lugar, por- carisma religioso ou cargo eclesiástico.
que por toda parte pode enxergar a negação de seus
Mesmo aderindo às regras da representação
valores, a França é o ícone máximo da civilização democrática, contudo, os fundamentalistas, islâedificada com aquela separação. O ataque a Paris é, micos ou não, ainda se enfrentariam com um Estaacima de tudo, um ataque ao Estado laico.
do laico, que garante a livre escolha religiosa, mas
Esqueça a liberdade de pensamento, a liberda- submete as "leis de Deus", estabelecidas pela rede de ter qualquer crença, ou nenhuma. Esqueça solução teológica baseada em verdades imutáveis
a igualdade de direitos e deveres entre cidadãos, e mandamentos escritos em um texto sagrado, ao
independentemente da filiação religiosa. Esqueça crivo das "leis dos homens", criadas pela delibera-

ção política e sempre sujeitas a mudanças.
Um Estado que certamente condenaria Abraão
por tentativa de infanticídio, por mais que ele
acreditasse estar seguindo uma ordem divina ao
pretender sacrificar o próprio filho.
No fim das contas, essa variante da religião que
se manifesta no terror teria, para se firmar, que pôr
a sociedade ocidental, e outras, de cabeça para
baixo. Como fez o cristianismo, com ações não
menos agressivas, com sociedades indígenas e do
velho paganismo.
De todo modo, a matança em Paris pode ter feito crescer, aos olhos do mundo ocidental, a aversão a essa mistura promíscua entre religião e poder político. Ao invés de destruir, a ação terrorista
pode ter acrescentado algumas fileiras de tijolos
nos muros que separam o Estado da religião nas
democracias do mundo contemporâneo. E tijolos
mais firmes do que nunca, porque assentados com
argamassa do sangue de inocentes.

* REGINALDO PRANDI, 69, é
professor sênior do Departamento
de Sociologia da USP e autor, entre
outros livros, de "Os Mortos e os
Vivos" (ed. Três Estrelas)
* RENAN WILLIAM DOS SANTOS,
23, é mestrando em sociologia
na USP e bolsista da Fapesp
(Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo)

Seu evento acontece aqui
Seu evento acontece aqui
www.expotrade.com.br
www.expotrade.com.br
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Para
além da
Wikipédia
ROBERTO ROMANO*

A

Editora Perspectiva, sob a liderança de
Jacó Guinsburg, completou 50 anos em
2015. Gostaria de recordar a data com algumas reflexões sobre o mundo editorial de hoje.
Tivemos no século 20 uma revolução nas comunicações com o rádio e a TV. Na internet, esse
fato atinge o ápice. As editoras atuais devem publicar textos manipuláveis por leitores que se tornam coautores. Logo chegaremos ao exigido por
Blaise Pascal: os livros serão “nossos”, não “meus”.
Os textos, os hypertextos, os intertextos, realizam
aquela promessa ou ameaça. Se o livro trouxe o
pedante – que tudo lia, nada entendia –, a “era digital” revela o seu pedantismo. Renasce o culto do
escrito na política, religião, academias. Os libelos
modernos, samizdates e mimeógrafos postos contra ditaduras foram trocados pelo Facebook.
A simultaneidade entre redatores chega à perfeição no Whatsapp. Entre semelhantes tipos de
escritura e os tratados, os decretos, os livros santos, há uma diferença de forma que ruma para a
coincidência. Dogmas são veiculados na internet
e arrefecem o pensamento e a autonomia humana.
Fanáticos seguem a letra e apavoram quem recusa
suas certezas. A mazela traz prejuízos econômicos. No entanto, os desastres do espírito devem ser
ainda mais temidos. Dogmatismo e saber pedante
se uniram contra o pensamento crítico, a internet
potenciou o fenômeno.
Com o pedantismo do livro muitos compravam
o impresso – alguns adquiriam volumes aos metros,
como peças decorativas –, poucos o conseguiam
“fixar”, transformá-lo em tendência intelectual. O
número dos que hoje usam livros, e pouco os fixam
em matéria científica, técnica, humanística, mantém-se constante. Mas as edições de divulgação
ou mesmo o aparato exibicionista de ciência, importantes no século 20, cedem o passo aos escritos
de autoajuda, romances levemente pornográficos,
biografias, etc. Em 2013, na Europa, os números de
edições eram os seguintes: Inglaterra, 184 mil; Alemanha, 93.600; França, 66.530; Espanha, 76.430;
Itália, 61.100 – para os mais relevantes mercados.
Os elementos são fornecidos por Jakub Marian.
Outro pesquisador marca: no mesmo ano, na

França, os campeões
de vendagem foram
Asterix e três livros
contendo os 50 matizes de cinza, 50 mais claras,
50 mais sombrias; 25% dos livros vendidos eram
romances, 6% de aperfeiçoamento docente. Sobre
a França pode ser consultado o site Économie du livre, março de 2014. O número de livros ali editados
em 2013 seria de 66.527. Escolho esse país porque
é apontado como norma da cultura. Mas um lugar
simbólico como a Livraria das Presses Universitaires
de France fechou as portas, com prejuízo, dando
lugar a uma loja de vestimentas masculinas. Parece
mesmo que as calças e os paletós ali vendidos não
têm altas qualidades de tecido e de corte.
Nas edições eletrônicas, em 2014 na França
cerca de 8. 300 milhões de livros foram “baixados”. Havia 1 milhão de compradores de livros,
ante 26 milhões de livros impressos. Perto de 3/4
dos compradores de livros eletrônicos também
adquiriram livros físicos. Mas o texto eletrônico
representa 1/6 dos negócios totais do livro e 2/4
dos volumes de venda. Se o Renascimento recomendava prudência diante das nouvelletés, hoje a
internet as proporciona a cada instante, em número incalculável. Novos aplicativos, novas linguagens, novos conteúdos vêm a público, em velocidade tal que se torna difícil prever quando, e se,
serão fixados em tendências intelectuais. O veloz
aprimoramento técnico ultrapassa a força de empréstimo cultural recíproco, de país a país, e põe a
invenção em número cada vez menor de nações.
Poucos produzem para milhões que consomem,
mas quase nada aprendem e pouco fixam na própria cultura. Os negócios na internet chegam aos
trilhões, mas se retrai o raio dos produtores e consumidores aptos a inventar.
Se o pedantismo do livro impresso representou
um fenômeno de indigestão tecnológica, científica e humanística, o problema cresce na forma
eletrônica. No campo acadêmico, é útil e prejudicial o sistema Wikipédia do saber e os sites que
entram em assuntos delicados do conhecimento.
Eles abrem caminho ao famoso “corta e cola”. A
prova da indigestão encontra-se em trabalhos uni-

versitários, na graduação e pós-graduação, sobretudo nas áreas que usam o discurso. Mas segundo
estudos sobre a ética científica, mesmo em setores técnicos e científicos casos evidenciam usos
incorretos de dados alheios, não examinados de
modo suficiente, ou apropriação de pesquisa sem
a devida referência. Mesmo dissertações magistrais e doutorais trazem marcas, não raro graves,
do “método” pedante.
No mesmo tempo em que tais práticas e informes se espalham na internet, sites permitem fixar
saberes antigos e inventar conhecimentos. É o caso
do Projeto Perseus. Nele, além de textos essenciais
da cultura grega e latina, existem dicionários, gramáticas, comentários filológicos e históricos.
Mas temos também o oposto: a técnica dos ebooks leva ao pedantismo gigantesco. Editoras gigantescas oferecem aos escritores a oportunidade
de publicar sem mediação de assessores, pareceristas, etc. A notícia do jornal Valor Econômico (30/4,
pág. F8) é sugestiva: Autopublicação rende ‘50 tons’
de lucros. O indivíduo está livre e solto no mercado, sem apoio ou concorrência de seus pares. Eles
são mônadas com uma só janela aberta para a megaempresa editorial. E descobrem que, em vez de
publicar textos árduos, é mais lucrativo entrar na
corrida pelos romances, segundo o padrão dos 50
tons de cinza, com pitadas de erotismo agridoce.
Em tal crise, importa comemorar o aniversário
de uma editora, a Perspectiva, que bravamente insiste em nos trazer textos fundamentais da cultura
em todos os campos, da ciência ao teatro, da poesia às artes plásticas, dos gregos aos árabes, da
laicidade às religiões. Parabéns, Jacó Guinsburg!

* ROBERTO ROMANO é professor
da UNICAMP e autor de 'razão de
estado e outros estados da razão'
(Perspectiva)
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Papa Francisco à Cúria:

As 24 virtudes
necessárias
para voltar ao essencial
na Igreja

A

reforma seguirá em frente com vigor, lucidez e determinação”. Mas os escândalos não poderão ofuscar a importância
do trabalho que a Cúria Romana, "com dedicação,
presta ao papa e a toda a Igreja". Francisco disse isso na manhã de hoje, no tradicional discurso
para os votos de Natal à Cúria, na Sala Clementina.
Bergoglio, que no ano passado tinha pronunciado um forte discurso, listando as "doenças" que
podem afetar "todo cristão, Cúria, comunidade,
congregação, paróquia e movimento eclesial" e
que "requerem prevenção, vigilância, cuidado e,
infelizmente, em alguns casos, intervenções dolorosas e prolongadas", neste ano ofereceu um catálogo positivo das virtudes necessárias para aqueles
que trabalham na Cúria.
No seu discurso, o papa lembrou que algumas
das doenças denunciadas em dezembro de 2014
"se manifestaram durante este ano, causando muita dor em todo o corpo e ferindo muitas almas".
Uma referência que inclui o caso Vatileaks, mas
também outros fatos.
"Parece necessário afirmar que isso foi e sempre
será – garante Francisco – objeto de sincera reflexão e decisivos procedimentos. A reforma seguirá
em frente com determinação, lucidez e resolução,
porque Ecclesia semper reformanda".
No entanto, especifica o pontífice, "até mesmo
os escândalos não poderão esconder a eficiência
dos serviços que a Cúria Romana, com esforço,
com responsabilidade, com empenho e dedicação presta ao papa e a toda a Igreja, e isso é uma
verdadeira consolação".
Por isso, explica, "seria uma grande injustiça
não expressar uma profunda gratidão e um necessário encorajamento a todas as pessoas sãs e
honestas que trabalham com dedicação, devoção,
fidelidade e profissionalidade".
Francisco ressalta que "as resistências, as fadigas e as quedas" também são "ocasiões de crescimento e nunca de desencorajamento", uma oportunidade para "voltar ao essencial", ou seja, para
"fazer as contas com a consciência que temos de
nós mesmos, de Deus, do próximo, do sensus Ecclesiae e do sensus fidei".
Portanto, no Ano da Misericórdia, o papa propõe um "subsídio prático", um "catálogo das virtudes necessárias" para quem "presta serviço na Cúria" e para todos aqueles que querem "tornar fértil
o seu serviço à Igreja", convidando os chefes de
dicastério "a enriquecer e a completá-lo". É uma
''análise acróstica" da palavra "m-i-s-e-r-i-c-ó-r-di-a", "como fazia Matteo Ricci na China".
O "catálogo das virtudes" se articula, assim, em
torno das 12 letras que a compõem:

Das "doenças curiais" às "virtudes necessárias". Francisco se encontra com os chefes de dicastério para os votos de Natal e faz uma referência indireta ao Vatileaks 2:
a reforma seguirá em frente com determinação. Os escândalos não podem esconder
"a eficiência dos serviços que a Cúria Romana, com dedicação, presta ao papa e a
toda a Igreja". É preciso "voltar ao essencial": no catálogo das características exigidas
daqueles que prestam serviço do outro lado do Rio Tibre, estão a exemplaridade, a
fidelidade, a honestidade, a maturidade, a humildade, a confiabilidade e a sobriedade.
A reportagem é de Andrea Tornielli, publicada no sítio Vatican Insider,
com informações de Stefania Falasca, do jornal Avvenire, 21-12-2015.
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Missionariedade e pastoralidade
Idoneidade e sagacidade
Spiritualità [espiritualidade] e humanidade
Exemplaridade e fidelidade
Racionalidade e amabilidade
Inocuidade e determinação
Caridade e verdade
Onestà [honestidade] e maturidade
Respeitabilidade e humildade
Diviciosidade e atenção
Impavidez e prontidão
Affidabilità [confiabilidade] e sobriedade

MISSIONARIEDADE E
PASTORALIDADE

A missionariedade "é o que torna e mostra a Cúria fértil e fecunda", enquanto "a pastoralidade sã RACIONALIDADE E AMABILIDADE
A primeira "serve para evitar os excessos emoé uma virtude indispensável especialmente para
tivos";
a segunda, "para evitar os excessos da butodo sacerdote", e "a medida da nossa atividade
rocracia e das programações e planejamentos".
curial e sacerdotal".
E "sem essas duas asas – diz o papa – nunca Todo excesso, observa Francisco, "é índice de alpoderemos voar, nem mesmo alcançar a bem- gum desequilíbrio".
aventurança do 'servo fiel'".

IDONEIDADE E SAGACIDADE

A primeira "requer o esforço pessoal de adquirir
os requisitos" para "exercer da melhor forma possível as próprias tarefas e atividades, com o intelecto e a intuição". E "é contra as recomendações
e os subornos". A sagacidade é "a prontidão de
espírito para enfrentar as situações com sabedoria
e criatividade". Idoneidade e sagacidade representam "o comportamento do discípulo que se volta
ao Senhor todos os dias".

SPIRITUALITÀ [ESPIRITUALIDADE] E
HUMANIDADE

INOCUIDADE E DETERMINAÇÃO

A inocuidade "nos torna cautos no juízo, capazes de nos abster de ações impulsivas e apressadas". A determinação é "agir com vontade resoluta, com visão clara e com obediência a Deus" e
só pela lei suprema da salvação das almas.

CARIDADE E VERDADE

"Duas virtudes indissolúveis da existência cristã,
a tal ponto que a caridade sem verdade se torna
ideologia do bonismo destrutivo, e a verdade sem
caridade se torna judiciarismo cego."

ONESTÀ [HONESTIDADE] E
MATURIDADE

A espiritualidade é "a espinha dorsal de qualquer serviço na Igreja e na vida cristã". A humanidade é "aquilo que encarna a veridicidade da
nossa fé", aquilo "que nos torna diferentes das
máquinas e dos robôs que não sentem e não se
comovem. Quando nos é difícil chorar seriamente
ou rir apaixonadamente, então começou o nosso
declínio e o nosso processo de transformação de
'homens' em outra coisa qualquer". Espiritualidade
e humanidade devem ser realizadas inteiramente,
continuamente, diariamente.

A honestidade é "a retidão, a coerência e o agir
com sinceridade absoluta com nós mesmos e com
Deus". Quem é honesto age retamente mesmo
quando não há supervisores ou superiores. "O honesto não teme ser surpreendido, porque não engana nunca quem confia nele." E "nunca domina
sobre as pessoas ou sobre as coisas que lhe foram
confiadas". Enquanto a maturidade é "a busca de
alcançar a harmonia entre as nossas capacidades
físicas, psíquicas e espirituais".

EXEMPLARIDADE E FIDELIDADE

RESPEITABILIDADE E HUMILDADE

Exemplaridade "para evitar os escândalos que
ferem as almas e ameaçam a credibilidade do nosso testemunho". Fidelidade à "nossa consagração,
à nossa vocação". Aqui, o papa cita as terríveis palavras de Jesus sobre quem escandaliza os pequenos: seria melhor para ele se jogasse nos abismos.
"Quem é fiel no pouco também é fiel no muito; e
quem é desonesto no pouco também é desonesto
no muito (Lc 16, 10)", e "quem escandaliza mesmo que um só destes pequeninos que creem em
mim, seria melhor para ele que lhe fosse suspensa
no pescoço uma pedra de um moinho e fosse jogado nos abismos do mar" (Mt 18, 6-7)".

A primeira é dom das pessoas que "buscam
sempre demonstrar respeito autêntico aos outros,
ao próprio papel, aos superiores e aos subordinados, às práticas, aos papéis, ao sigilo e à confidencialidade". A humildade é a virtude "das pessoas
cheias de Deus que, quanto mais crescem em importância, mais cresce nelas a consciência de não
serem nada e de não poderem fazer nada sem a
graça de Deus".

DIVICIOSIDADE [DOVIZIOSITÀ] E
ATENÇÃO

Assumindo mais um "neologismo", explica o

papa, é inútil "abrir todas as portas santas de
todas as basílicas do mundo se a porta do nosso coração está fechada ao amor, se as nossas
mãos estão fechadas para dar, se as nossas casas
estão fechadas para o hospedar e se as nossas
igrejas estão fechadas para acolher. A atenção é
cuidar dos detalhes e oferecer o melhor de nós
e nunca baixar a guarda sobre os nossos vícios
e falhas".

IMPAVIDEZ E PRONTIDÃO

Isto é, "não se deixar assustar diante das dificuldades" e "agir com audácia e determinação
e sem tepidez". A prontidão é "saber agir com
liberdade e agilidade, sem se apegar às coisas
materiais temporárias", sem nunca "se deixar pesar acumulando coisas inúteis e fechando-se nos
próprios projetos, e sem se deixar dominar pela
ambição".

AFFIDABILITÀ [CONFIABILIDADE] E
SIMPLICIDADE

Confiável é "aquele que sabe manter os compromissos com seriedade e fidedignidade quando é observado, mas sobretudo quando se encontra sozinho" e "nunca trai a confiança que
lhe foi concedida". A sobriedade é "a capacidade de renunciar ao supérfluo e resistir à lógica
consumista dominante". É "olhar o mundo com
os olhos de Deus e com o olhar dos pobres e
ao lado dos pobres". Sóbria "é uma pessoa essencial em tudo, porque sabe reduzir, recuperar, reciclar, reparar e viver com o sentido da
medida".
Francisco concluiu o seu discurso pedindo que
seja a "misericórdia que guie os nossos passos, que
inspire as nossas reformas, que ilumine as nossas
decisões". Que seja ela que "nos ensine quando
devemos seguir em frente e quando devemos dar
um passo para trás".
E citou uma oração dedicada ao Bem-aventurado Óscar Romero pelo cardeal estadunidense Dearden: "De vez em quando, ajuda-nos
dar um passo atrás e ver de longe... Somos operários, não mestres de obras, servidores, não
messias".
(fonte: IHU Unisinos)
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Não tropece na língua

LINGUAGEM JURÍDICA:

PERTINE, RECURSAL, MENOR DE IDADE
Maria Tereza de Queiroz Piacentini *
--- Muito comum é encontrar nas maçudas obras de doutrina jurídica a expressão: "no que pertine", significando no que se refere, no que se relaciona.
Busquei-lhe a origem etimológica em diversos dicionários, com exceção do Houaiss, e foi debalde o meu esforço. Pode me ajudar abonando ou não a
expressão? Eduardo José Pereira Matos, Fortaleza/CE
Seria fácil abonar a expressão se houvesse na língua portuguesa o verbo
--- É correto dizer que uma pessoa é de menor, significando que tem menos
“pertinir”, porque “pertine” seria a 3ª pessoa do singular do presente do indi- de 18 anos? L. A., Foz do Iguaçu/PR
cativo desse verbo, assim como pertence e refere o são de pertencer e referir.
Se não temos e não usamos “pertinir”, de onde teria surgido essa forma verJuridicamente, não. A fórmula correta é menor de idade. Argumenta-se
bal? Do latim “pertinere”, que nos trouxe o verbo pertencer e os derivados que de menor é modo abreviado de expressão "é de menor idade", mas aí
pertinência e pertinente. Como pertinente tem o significado de concernente, se trata de uso coloquial, não aceito na área jurídica. O que se pode dizer,
que se equipara à locução no que concerne a, por analogia se criou “no que como alternativa, é: "fulano é menor" (sem a preposição de, note-se), que
pertine a”. Esta, contudo, é errônea. E não faz falta, pois há um bom núme- seria uma redução de “[fulano é] menor de idade”.
ro de locuções prepositivas adequadas à mesma situação, além de no que
concerne a: quanto a, no que se refere a, no que diz respeito a, em relação a,
--- Como deve ser o correto: recebi estes autos do... e faço conclusos
relativamente a, entre outras.
ao... ou faço-os conclusos ao – faço-os, está correto? J. B. S. F., Londrina/
PR
--- Existe a palavra recursal? Em pareceres jurídicos da minha empresa essa
palavra é muito comum, porém procurei no Aurélio, no Michaelis, no DicioO uso do pronome átono o está correto, pois tal construção gramatical
nário Prático do Celso Luft, no dicionário Jurídico da editora Forense e não (norma culta) requer o objeto [direto] do verbo fazer. É como se fosse eles (os
tem esse termo. M. L. O., Rio de Janeiro/RJ
autos) na linguagem popular: recebi os autos e faço [eles] conclusos. Portanto: Recebi estes autos e faço-os conclusos...
O adjetivo recursal é registrado no Dicionário de Usos do Português do
Brasil (2002), com os seguintes significados: de recurso, como em “prodigalidade recursal”; que orienta a interposição de recurso; que recebe recurso,
como em “instâncias recursais”. E constava no dicionário Houaiss de 2001:
* Maria Tereza de Queiroz Piacentini, Diretora do Instituto
“relativo a recurso”, com a observação de que surgiu no Brasil em meados dos
Euclides da Cunha e autora dos livros ‘Só Vírgula’, ‘Só
anos 80. Surpreendentemente, as novas edições do Aurélio e do Houaiss não
Palavras Compostas’ e ‘Língua Brasil – Crase, pronomes &
trazem esse termo, embora ele esteja oficializado no VOLP - Vocabulário
curiosidades’
Ortográfico da Língua Portuguesa 2009.
(www.linguabrasil.com.br)

Veja onde encontrar seu jornal, gratuitamente
Instituições de Ensino: PUC-PR, em todos os campi; UFPR, Departamento de Genética;
Universidade Positivo; UNIFAE; Studium Theologicum; Faculdades Espírita; Faculdades
do grupo UNINTER (FACINTER, FATEC, IBPEX, INFOCO); Faculdade Evangélica do Paraná, curso de Teologia; Universidade Tuiuti; Colégio Nossa Senhora Medianeira; Colégio
Bagozzi, Curso de Filosofia dos Padres Xaverianos; FAVI e Ichthys Instituto de Psicologia
e Religião, cursos de Pós-graduação Psicologia e Religião e Psicologia Analítica e Religião
Oriental e Ocidental; Faculdades ESEI (prof. Eliseu); Faculdades Santa Cruz (Letras); EBS
- Business School; Coordenadoria de Educação a Distância (CEAD).

Cascavel: Faculdades Assis Gurgacz (FAG).
Paróquias e Igrejas: São Francisco de Paula; São João Batista Precursor; Santo Antonio Maria
Claret; N. S. de Salette; do Espírito Santo; Igreja da Ordem; Sagrado Coração Pinheirinho
(Igreja Preta), Santíssimo Sacramento (pe. João Carlos Veloso), Paróquia São Marcos - Barreirinha, Pilarzinho (seminarista Leandro); Paróquia de Santo Agostinho, Ahu (com Suzy, pastoral
da Liturgia), Paróquia Bom Pastor (Vista Alegre), Paróquia Santo Antonio Maria Caret (Alto
Boqueirão), em Curitiba; São Pedro e N. S. Perpétuo Socorro, em São José dos Pinhais; Capela
São Miguel Arcanjo, em Pinhais; Paróquia Santíssimo Sacramento (Av. Iguaçu), em Curitiba.
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Livrarias: Ave Maria, Letternet, Paulinas, Paulus, Vozes, e Chain.
Instituições de Saúde: Hospital de Clínicas da UFPR; Hospital Nossa Sra. das Graças.
Outras Instituições: Biblioteca Pública do Paraná; CNBB Regional Sul II; Conferência dos
Religiosos do Brasil CRB-PR; Museu Paranaense.
Outros Recebedores Permanentes: Lideranças do magistério em Campinas-SP (pelo Dr. Evaristo de Miranda); juízes, desembargadores, promotores e procuradores de Justiça de Curitiba (cortesia Garante Condomínios Garantidos do Brasil); sócios e colaboradores do Instituto
Ciência e Fé.
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Sua Biblioteca

TEOLOGIA MORAL
A busca dos fundamentos e princípios para
uma vida feliz
Antônio Moser
A Teologia Moral é uma disciplina e um campo
de conhecimento da Teologia que se dedica
ao estudo e à pesquisa do comportamento
humano em relação a princípios morais e éticoreligiosos. O livro analisa o caminho percorrido
pela Teologia Moral ao longo dos séculos.
Páginas: 200
Valor Loja Virtual: R$ 41,00

IMITAÇÃO DE CRISTO
Tomás de Kempis
Esta é uma das obras mais difundidas
da espiritualidade cristã. É por ela que
a espiritualidade moderna ganha seu
florescimento com decisivos traços
psicológicos preocupados, sobretudo, em
discernir os movimentos da alma que busca
seguir a Jesus Cristo.
Páginas: 320
Valor Loja Virtual: R$ 9,90

R Emiliano Perneta, 332, Curitiba, PR
(41) 3224-1442
Loja Virtual: www.universovozes.com.br

AS OBRAS DE MISERICÓRDIA CORPORAIS E
ESPIRITUAIS
Misericordiosos como o Pai
Conselho Pontifício para a Promoção da Nova
Evangelização
Jesus se identifica com aqueles que têm
fome e sede; com os miseráveis, estrangeiros,
enfermos, desesperados e aflitos. Por isso,
quando socorremos alguém que se encontra
nessas condições, é como se prestássemos
auxílio ao próprio Deus.
Páginas: 112
Valor Loja Virtual: R$ 8,00

OS PADRES DA IGREJA E A MISERICÓRDIA
Misericordiosos como o Pai
Conselho Pontifício para a Promoção da
Nova Evangelização
O tema da misericórdia tem acompanhado a
história dos cristãos. Um capítulo importante
desta história é certamente constituído pelos
Padres da Igreja, entre os quais se destaca
Santo Agostinho, a voz por excelência da
Misericórdia Divina.
Páginas: 118
Preço Loja Virtual: R$ 8,00

Pc Rui Barbosa, 599 - Centro, Curitiba
(41) 3223-6652
Loja Virtual: http://www.paulus.com.br/loja/
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EDUCAÇÃO, CONVIVÊNCIA E ÉTICA
Mario Sergio Cortella
Editora Cortez
Cortella contextualiza a ética em diversas
situações do cotidiano – passeia. A partir
de diversos outros exemplos do dia a dia, a
obra aborda sobre uma melhor convivência
social, seja dentro da escola, no bairro em que
vivemos ou em qualquer outro lugar. 'Faz parte
da competência docente a capacidade de não
só fazer bem aquilo que se faz, mas fazer o
bem com aquilo que se faz'.
Páginas: 120
Preço Loja Virtual: R$ 35,00

O ISLA
CLASSICO
Rosalie
Helena
De Souza
Pereira
(organização)
Editora Perspectiva
Este livro reúne 22 ensaios que abordam
diversos aspectos da cultura islâmica - Língua
e Poesia, Teologia e Filosofia, Direito e
Política, Filosofia e Ciência, Mística e Presença. Nosso desconhecimento do modo
de ser e viver, de dizer e pensar próprio da
cultura islâmica nos torna presas fáceis dos
interesses de uma ideologia que transforma
os árabes em fanáticos religiosos, terroristas
inimigos da paz e da liberdade.
Páginas: 872
Preço Loja Virtual: R$ 97,00

Praça da Sé, 108 – Térreo, São Paulo, SP
(11) 3107-2623
Loja Virtual: http://www.editoraunesp.com.br/

DIÁLOGO (Revista) nº 81
Trimestral (jan/mar 2016)
A edição 81 da revista Diálogo - Religião
e Cultura sintoniza com as expectativas
mundiais sobre o destino do planeta Terra.
Todos sabem, e as autoridades de 146 países
admitiram na COP 21, que a ação humana dos
últimos séculos alterou de modo alarmante,
o equilíbrio da natureza, em níveis regionais
e globais. Ainda é possível reverter esse
quadro...
Páginas: 68
Preço avulso: R$ 15,00
Assinatura (1 ano – 4 números): R$ 48,00

FAMÍLIA CRISTÃ (Revista) nº 961
Mensal (jan 2016)
A Revista Família Cristã começa 2016 com
Papa Francisco lembrando que é preciso
arregaçar as mangas e trabalhar pela paz.
Traz também entrevista exclusiva com o
Cardeal Dom Claudio Hummes sobre a
COP21, e meninas que melhoram o mundo
focando no exemplo da ativista paquistanesa
Malala Yousafzai.
Páginas: 92
Preço avulso: R$ 11,00
Assinatura (1 ano - 12 números): R$ 104,00

Rua Voluntários da Pátria 225,
Curitiba PR
(41) 3224.8550
Loja Virtual: www.paulinas.com.br

DESVENDANDO
MANOEL RIBAS
O homem, a obra,
o mito
F. Fernando
Fontana
“... Apesar de ter governado o Paraná pelo mais
longo período – 13 anos, entre 1932 e 1945, como
interventor – Manoel Ribas não mereceu até hoje uma
pesquisa mais profunda” (Aramis Millarch). Essa lacuna
foi preenchida numa análise profunda, não só biográfica,
mas sobre o papel desempenhado no desenvolvimento
do Estado.
Páginas: 351
Preço Profvável: R$ 35,00
Rua General Carneiro, 441, Curitiba, PR
(41) 3264-3484
Loja Virtual: http://www.livrariadochain.com.br/

Fundado em 1995
Utilidade Pública Municipal
(Lei 9.025, de 31 de março de 1997)
Utilidade Pública Estadual
(Lei 11.614, de 26 de novembro de 1996)
www.cienciaefe.org.br
instituto@cienciaefe.org.br
Endereço administrativo:
Casa Pe. Reus
Rua Maria Leal de Oliveira s/n, Planta
Suburbana – Piraquara, PR
Fone: (41) 3673-2316
Endereço exclusivamente
para correspondência:
Av. 7 de setembro, 5569, ap. 1101
CEP 80240-001 – Curitiba, PR
Presidente: Aroldo Murá Gomes Haygert
Vice-Presidente: Cícero Andrade Urban
Secretário Geral: Antônio Carlos da Costa Coelho
Secretário Geral Adjunto: Celso Ferreira do Nascimento
Diretoria Financeira: Hélio Martins de Freitas e Fábio
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Diretor Jurídico: Paulo Sérgio Piasecki
Diretor de Relações com a Comunidade e de
Cursos: Euclides G. Scalco
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Consultivo Antonio Luiz de Freitas
José Lúcio Glomb
Tereza Elizabeth Castor
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Eleidi Freire Maia
Euclides Scalco
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Celso F. Nascimento
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Antonio Carlos da Costa Coelho
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Newton Finzetto
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Ricardo Hoepers
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Luiz Fernando de Queiroz
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