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NESTA EDIÇÃO:

REZAR

É HORA DE REZAR
A crise está pegando pesado e empresários de todo o país
já estão apelando para todos os recursos disponíveis, entre
eles, o da reza/oração. Não é aquela tábua de salvação de
desespero, pois não estamos num beco sem saída, mas um
recurso para manter a serenidade, a fim de que se possa
tomar decisões sem traumas e stress.
O publicitário baiano Nizam Guanaes, titular do grupo
ABC, o maior grupo publicitário do país, e colunista na
Folha de S.Paulo, afirma que encontrou paz, serenidade
na prática continua da reza. O texto é curto, mas cheio de
mensagem.
Já o médico Edmilson Fabbri, vice-presidente do Instituto
Ciência e Fé, traz considerações sobre a essência do homem. Afinal, o que é ele. Hoje, uma coisa, amanhã outra.
Muda com as circunstâncias, com a época, com o meio
onde habita. É uma metamorfose ambulante.
Outro membro do Instituto Ciência e Fé, Antonio Celso
Mendes, que já vinha trazendo uma série de artigos sobre
os efeitos quânticos no meio social e espiritual, traz, desta
vez, uma sinopse da descoberta da Física Quântica. Partindo de Albert Einstein e suas teorias fotoelétricas e da
relatividade, chegou à origem do relativismo quântico. Qual
é a importância disse para a ciência. Mais que isso: o mudo
mudou depois de Einstein, não só no ciência, mas na vida
de cada habitante do planeta.
Para o professor Antonio Carlos Coelho, o foco é outro: o
de advertência. Se o mundo se achava vacinado contra as
barbaridades cometidas ao longo da história, devido a intolerância às minorias raciais, religiosas, culturais, etc., depois
do holocausto dos judeus na II Guerra Mundial, engana-se.
Pouco a pouco, vem se caracterizando em todo o mundo
um aumento contra minorias. Veja-se a crise da imigração
que está invadindo a Europa, ou o apoio qeui o empresário
Donald Trump vem recebendo na campanha eleitoral norteamericana, por sua pregação segregacionista.
Na comunidade judaica internacional vem sendo registrado crescimento em atitudes antissemitas, principalmente
nos centros do saber, como Universidades, e nas esquerdas, na política. Coloca-se Israel (o país) como causa das
mazelas ocorridas no Oriente Médio. Segregação que não
é necessariamente originada no Oriente Médio, mas em
centros europeus, americanos e em outras regiões. É o
“antissemitismo politicamente correto”.
Falando do Oscar, o prêmio máximo do cinema, destaca-se
como melhor filme do ano o “Spotlight – Segredos Revelados”.
Na realidade é mais que uma denúncia de casos de pedofilia
por religiosos católicos nos Estados Unidos (veja texto da
jornalista portuguesa Laura Ferreira dos Santos), mas a de
um trabalho de alta qualidade jornalística, comentado por
vários jornalistas. Vale a pena ler.
Boa leitura!
ODAILSON ELMAR SPADA
editor

Texto inspirador publicado
na Folha de S.Paulo como
mensagem de Natal, em
dezembro último
Nizan Guanaes *

I

nspirado por Abílio Diniz e pelo meu personal trai- Roberto Zeballos, que é um dos médicos mais modernos
ner, que é presbiteriano, comecei a rezar todas as do Brasil, fala muito em meditação.
manhãs. Leio os jornais e depois rezo.
Rezar é meditar. E fortalece muito o empresário. É bom
No início, foi como começar a correr e fazer exercícios, para quem tem fé, é bom para quem quer ter fé, é bom
uma decisão intelectual, um gesto de disciplina, que você para quem quer ter paz, é bom para quem quer ter foco e
faz por obrigação e pouco prazer.
discernimento.
Mas, aos poucos, aquilo foi virando um oásis neste moNão importa se você vai rezar para Jesus, Adonai, Alá,
mento atribulado que, como qualquer empresário brasilei- meditar sobre o que disse o Buda, rezar para Xangô e Iansã
ro, eu vivo.
ou conversar com o vento.
Esta é uma crise braba, em que você tem que fazer sacrifíQuando você reza ou medita, você foca, concentra,
cios para salvar o todo e vencer a crise. Um momento duro, de reúne forças, toma o controle da sua vida. Você toma o
decisões duras, mas decisões necessárias e inadiáveis.
controle da besta, como a inveja, a usura, o olho gordo, a
Neste momento, é preciso pedir a sabedoria que o jo- pequenez, o medo e os instintos animais que existem em
vem Salomão pediu a Deus. A sabedoria que David, o es- cada um de nós.
tadista, pediu tanto a Deus.
Sem a oração e a meditação a gente desembesta a fumar, a
Só mesmo Deus vai nos dar, por meio de seu Espírito beber, a tomar Rivotril. Desembesta a sofrer e a passar as noites
Santo, as virtudes que não temos. No meu caso, por exem- acordado. Desembesta a pensar com o fígado em vez de penplo: paciência, sabedoria, parcimônia.
sar com a cabeça, com o coração e com a alma.
David diz nos seus lindos Salmos que o Senhor salva o
A besta é uma má pessoa e um péssimo empresário. Rehomem e a besta. Tem uma besta no homem. E, se deixar a zar é o meu antídoto contra ela.
besta solta numa crise como essa, a besta desembesta.
Hoje é 22 de dezembro. A oração torna todo dia o dia
Não rezo para ser santo. Rezo para ser homem, para ser 25 de dezembro. Por meio da oração nasce a cada dia um
humano. No sentido divino desta palavra: ser um líder hu- menino Jesus em nós. Rezar é um Natal na alma.
mano, um profissional humano, um marido humano, um
Acreditar em Deus é bom inclusive porque evita que a
pai humano.
gente se ache Deus. E evita que a gente seja movida pela
Humano como Francisco, o papa, que ao escolher seu besta que está no homem.
nome já apontou o caminho. Que em dois anos tirou a
É por isso que, a cada manhã e a cada noite, eu rezo.
Igreja Católica do intramuros do Vaticano e a trouxe de Não para ser santo, como disse, mas para não ser besta.
volta para os homens e as mulheres do mundo todo e de Para ser homem.
todas as fés.
Minha amiga Arianna Huffington, uma das empresárias
e mulheres mais interessantes destes tempos modernos,
me ensinou a prestar mais atenção em meditação em seu
novo livro, "A Terceira Métrica", publicado no Brasil pela
editora Sextante.
Nos Estados Unidos, só se fala em "mindfulness", em
* Nizan Guanaes, publicitário baiano, é
meditação. Até no Massachusetts Institute of Technology,
dono do maior grupo publicitário do país,
o ABC.
o famoso MIT, Meca mundial da tecnologia, se fala disso.
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HOMEM

essa metamorfose ambulante
Edmilson Fabbri *

N

o decorrer de sua existência o
homem tem sido uma verdadeira metamorfose ambulante,
como muito bem o disse o inesquecível
Raul Seixas em sua canção. Muito necessárias, essas transformações constantes
conferem-lhe uma capacidade de adaptação e resiliência frente ao desenvolvimento e cobranças de uma vida em sociedade.
Foi assim desde os primórdios, passando
por todos os períodos marcantes da história. Transformando-se, adaptando-se
e evoluindo. Infelizmente, nem sempre
essas mudanças renderam frutos positivos em algumas questões éticas e morais,
acontecendo verdadeiros retrocessos nesses quesitos. Mas, chegou até aqui, em
pleno século XXI, e, como se encontra?
Desorientado, confuso, profuso nas opiniões e julgamentos, econômico nas convicções e ideais. Como muito bem colocado pelo Dr. Enrique Rojas catedrático de
psiquiatria da Universidade de Madri, “O
homem, hoje, tornou-se light. Um sujeito cuja bandeira é uma tetralogia niilista:
hedonismo-consumismo-permissividaderelatividade. Tudo costurado pelo mate-

rialismo”. Por isso o chamou de light, pois
o comparou aos nossos produtos atuais:
alimentos sem calorias e gorduras, cerveja sem álcool, açúcar sem glicose, cigarro sem nicotina, refrigerante sem açúcar,
manteiga sem gordura, enfim, um homem
sem substância e conteúdo.
Mas quando isso se deu? Quando distanciou-se de sua essência, de sua busca
mais profunda pelo verdadeiro sentido de
sua existência. Trocou tudo pela superficialidade. Trocou a alegria pelo prazer, não
sabendo sequer sua diferença. Ignorante
apesar de toda a informação que tem. É
a cultura do bastantão, do espeto corrido,
um pouco de tudo sem se aprofundar em
nada. Dá sua opinião baseada no achismo,
não tem solidez. Constrói castelos de areia
e vive na ilusão de que está bom.
Contaminado pelo vazio cultural que
desfila pelos nossos canais de televisão,
plim plim, que fazem apologia ao sexo,
violência e banalidades, idolatra big brothers. Senta-se à frente da TV e fica zapeando, como zapeia pela vida, sem saber
onde quer chegar, pois sequer sabe para
onde quer ir, tipo aquela piada do portu-

guês “Que andar quer ir? Tanto faz, estou
no prédio errado! ”
Desenvolvimento de linguagem paralela, inóspita e árida para ganhar-se velocidade de comunicação via msm ou WhatsApp.
Necessidade de redação só para não zerar
a prova do Enem. Sócrates foi um jogador
de futebol e Platão é um planeta distante.
Longe desta reflexão desejar a formação de intelectuais, mas um mínimo
necessário para a sobrevivência de uma
sociedade culta que buscasse informação
de maneira criteriosa com um mínimo de
bom senso. Hoje temos um Carrefour de
informações com prateleiras repletas de
isopor.
Perdeu-se a fé e ganhou-se a religiosidade que escraviza e cobra($). Não quer

buscar à Deus, quer apenas que o ajude!
Tudo muito “fast”, inclusive o “food”.
Rápido, insosso e vazio, foi para onde
essa metamorfose o levou. Se diz contente e ao mesmo tempo frustrado!!!
Quer ser politicamente correto mas
vota sem convicção em quem vai representá-lo. Não cobra nem participa, dá
trabalho. Dá no que está aí, um semianalfabeto sucedido por uma guerrilheira.
Porém, como é uma metamorfose ambulante nada o impede de reavaliar-se e
reinventar-se, desde que queira. A luta
não é em vão. Talvez em algum momento pare de negociar valores inegociáveis
e volte a sentir o ardor da necessidade
da busca do autoconhecimento e busque.
Seria necessário um novo Big Bang????

* 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 genialidade de
EINSTEIN

Sinopse de Antonio Celso Mendes *

A

LBERT EINSTEIN (1879-1955)
publicou, em 1905, três estudos
de Física, todos eles impactantes. Era uma verdadeira façanha para um
físico alemão que trabalhava meio período no Escritório de Patentes da Suíça,
em Berna. Os estudos explicavam o movimento browniano, (ou o deslocamento
aparentemente aleatório de partículas em
suspensão num meio fluido), o efeito fotoelétrico (ou a emissão de elétrons quando
expostos a uma radiação eletromagnética, como a luz, sobre uma placa metálica) e a relatividade especial. Em 1915,
eles se seguiram de outro marco, a teoria
da relatividade geral. Essa teoria foi comprovada de maneira espetacular apenas
quatro anos depois por observações du4

rante um eclipse solar. Einstein se tornou
um nome familiar. Ele recebeu o prêmio
Nobel em 1921 pelo seu trabalho com o
efeito fotoelétrico. Em 1933, Einstein se
mudou para os Estados Unidos e assinou
uma famosa carta alertando o presidente
Roosevelt sobre o risco dos alemães desenvolverem uma arma nuclear, o que
levou à criação do Projeto Manhattan.
A Fórmula E=mc² expressa que massa
e energia são equivalentes. A fórmula nos
diz que a energia liberada pela destruição
de uma massa (m) é igual a ‘m’ vezes a
velocidade da luz (c) ao quadrado. Como
a luz viaja a 300 milhões de metros por
segundo (no espaço vazio), mesmo a destruição de uns poucos átomos libera uma
enorme quantidade de energia. Nosso sol
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e as usinas nucleares produzem energia
dessa maneira.
A cor dos astros revela sua temperatura: A cor de uma estrela denuncia sua
temperatura. Quanto mais clara ou azul
é a cor refletiva, mais quente ela é. Ao solucionar o problema de porque o brilho
do carvão é vermelho e não azul, o físico
alemão Max Planck deu início a uma revolução que conduziu ao nascimento da
física quântica. Buscando descrever tanto a luz quanto o calor em suas equações,
ele segmentou a energia em pequenos
pacotes, ou quanta de radiação: estas, de
alta frequência, possuem mais energia
que aquelas de baixa frequência. O universo, por ocasião do big bang possuía
altíssima frequência, e, depois, continua

esfriando. O satélite da NASA (Cosmic
Background Explorer, COBE), em 1990,
mapeou esta radiação cósmica de fundo,
que havia sido detectada em 1960.
O surgimento do eletromagnetismo: A
luz é uma onda eletromagnética. Estendendo-se além do espectro da luz visível,
o eletromagnetismo vai desde as ondas
de rádio até os raios gama. Sua descoberta foi o estímulo tanto para o surgimento
da teoria da relatividade quanto para a física quântica. Em 1900, Einstein mostrou
que a luz de fato pode se comportar ora
como uma torrente de partículas, hoje
chamadas fótons, que carregam energia,
mas não possuem massa; ou como ondas,
em campos elétricos e magnéticos. Em
1905 ele lançou a Teoria da Relatividade
Especial, na qual detalha as particularidades da luz ora como onda, ora como
partícula.
Esta dualidade onda-partícula referida
à luz, teve sua comprovação em laboratório em 1922, quando Arthur Compton
teve sucesso na dispersão de raios X a
partir de elétrons, medindo a pequena
mudança de frequência que resultou daí.
Tanto fótons de raios X quanto elétrons
estavam se comportando como bolas de
bilhar. Einstein estava certo. Além disso,
todos os fenômenos eletromagnéticos
se comportavam como partículas. Hoje,
físicos testemunham o comportamento
onda-partícula em nêutrons, fótons e moléculas- até mesmo das grandes.
Naturalmente, a luz trafega sempre à
mesma velocidade, qualquer que seja
sua fonte: um farol de bicicleta, um trem
ou um jato supersônico. Einstein mostrou,
em 1905, que nada pode viajar mais rápido que a luz. O tempo e o espaço se
distorcem quando nos aproximamos desse limite de velocidade universal. Perto
da velocidade da luz, o tempo desacelera e os objetos se encolhem e se tornam
mais pesados.
Objetos ficam maciços quando se
aproximam da velocidade da luz, de
acordo com E=mc². Esse ganho de peso
é pequeno a baixas velocidades, mas se
torna infinito à velocidade da luz, de forma que qualquer aceleração além dela
se torna impossível. Então, nada pode
exceder a velocidade da luz. Qualquer
objeto com massa jamais poderá atingila, apenas chegar quase lá, tornando-se
mais pesado e mais difícil de acelerar à
medida que se aproximar daquele limite.
A luz em si é feita de fótons, que não têm
massa, por isso não são afetados.
A teoria de Einstein afirma que todo
movimento é relativo: não existe ponto
de vista privilegiado. Se você está sentado em um trem e vê outro trem se mover
ao lado, você pode não saber qual trem
está parado e qual está deixando a estação. De modo similar, apesar de a Terra
estar se movendo em torno do Sol e ao
longo de nossa própria galáxia, nós não
percebemos esse movimento. Movimen-

to relativo é tudo aquilo que podemos
experimentar.
A teoria especial de Einstein causou
constrangimento e levou décadas para
ser aceita. As implicações, incluindo a
equivalência entre massa e energia, a
dilatação do tempo e da massa, eram
profundamente diferentes de qualquer
coisa considerada anteriormente. Talvez a única razão pela qual a relatividade tenha sido apreciada é que Max
Planck ouviu falar sobre ela e ficou fascinado. A defesa de Planck sobre a teoria da relatividade especial alçou Einstein aos grandes círculos acadêmicos e,
finalmente, à fama.

EINSTEIN E A CRISE
DA RAZÃO

Maurice MERLEAU-PONTY, pensador
francês falecido em 1961, em um resumo
sobre Einstein e seus dilemas intelectuais
como cientista, nos brinda com uma bela
digressão filosófica sobre a crise da razão
clássica, esta como sempre fora entendida pela grande maioria dos pensadores,
desde os gregos. As ideias principais estão assim formuladas:
1)
Às pretensões de hegemonia
da razão para resolver os problemas do
mundo, ao tempo e modo de Augusto
Comte (sec. XIX), sucedeu-se um momento de crise da razão científica, com
o aparecimento da teoria da relatividade
de Einstein (sec. XX), que subverteu as
formas tradicionais de considerar muitos
fenômenos, como aqueles relativos ao
tempo e ao espaço.
2)
Contudo, Einstein parece manter ainda sua confiança na ciência clássica, ao afirmar: “Acredito num mundo
em si, mundo regido por leis que tento
apreender de uma maneira selvagemente
especulativa”. Porém, Einstein reluta em
aceitar uma harmonia preestabelecida, à
maneira cartesiana, ou mesmo uma visão idealista à moda platônica, preferindo mais referir-se a um Deus como o de
Spinoza, onde há mistério e religiosidade
cósmica: “a coisa menos compreensível
do mundo, dizia ele, é que o mundo seja
compreensível”.
3)
Einstein assim coloca a física

clássica em seu limite crítico, relutando sustenta a validade da expressão mate- duas e enviada a túneis idênticos e perem aceitar os argumentos da física ondu- mática como dirigida ao real, fica preso a pendiculares de 4 km. Daí, os feixes são
latória, que joga com um mundo apenas um paradoxo que ele nunca desejou, mas constantemente refletidos entre espelhos.
de probabilidades: “Todavia, acrescenta- não soube como superar. Por isso, o vigor No encontro dos feixes, ao retorno, eles
va ele, não posso invocar nenhum argu- da razão está ligado ao renascimento de se chocam, produzindo um som, agora
mento lógico para defender minhas con- um sentido filosófico que, certamente, denominado chirp, a melodia das ondas
vicções, a não ser meu dedinho, única e justifica a expressão científica do mundo, gravitacionais. A experiência foi comunifraca testemunha de uma opinião profun- porém em sua ordem, em seu devido lu- cada oficialmente por David Reitze, em
damente arraigada na minha pele”. Seu gar no todo do mundo humano, conclui 12 de fevereiro de 2016.
dedinho era o sinal patético de sua inde- Merleau-Ponty.
Está desencadeada uma corrida intercisão entre o fracasso da ciência clássica
nacional pela detecção de novas ondas
e o mistério de suas especulações sobre A COMPROVAÇÃO DAS
gravitacionais, incluindo Brasil, Itália,
um Deus ‘sofisticado ou refinado’.
China, Japão e Índia. O projeto brasileiro,
ONDAS GRAVITACIONAIS
4)
Eis que então a notoriedade de
Einstein afirmou, em 1915, na Teoria denominado SCHENBERG, em homeEinstein dá o que falar. Sua glória é como Geral da Relatividade, que o espaço é ma- nagem ao físico Mário Schenberg, está
um cumprir a vontade dos deuses, o mo- leável como a superfície de um lago: ele instalado no Instituto de Física da USP,
mento de uma crise da razão que trans- pode se esticar e encolher, ao encontro porém, sua antena está de mudança para
forma os sábios em taumaturgos.
de qualquer corpo sólido, provocando a o INPE em São José dos Campos, onde
5)
Contudo, o fato principal a re- curvatura da luz que o atravessa. Tal con- terá sua sensibilidade aprimorada. Funconhecer é esta capacidade humana de clusão pôde ser comprovada em Fortale- ciona desde 2006 e consiste numa esfera
falar e calcular, criando algoritmos e lin- za, em 29 de maio de 1919, por ocasião metálica que é resfriada a temperaturas
guagens, num processo simbólico que de um eclipse solar. Tais ondas gravita- próximas do zero absoluto (-273 graus
não perde os vínculos com a realidade cionais puderam ser detectadas também, centígrados) e é equipada para detectar
experimental. Não obstante ainda não na colisão de dois buracos negros, cada a vibração produzida pela passagem de
possuímos uma teoria rigorosa do sim- um com cerca de 30 vezes mais massa ondas gravitacionais.
bolismo. Depois disso, tudo passa a ser que o Sol, a mais de 1 bilhão de anos-luz
magia e ocultismo.
de distância. Com esse sinal, podemos CONCLUSÃO
6)
Em discussão com Einstein sobre estudar objetos astrofísicos e até as ondas
Como se vê, a física quântica deve
o problema dos tempos múltiplos, aque- causadas pelo Big Bang, nos primeiros muito a esse pensador privilegiado, que
les referidos a diferentes observadores, instantes do Universo. Uma das formas muito contribuiu para o avanço das pesBergson propõe a distinção entre verda- de produzir um buraco negro é por meio quisas no campo micro e macrocósmides físicas e verdades naturais, enfatizan- de uma supernova – a explosão de uma co. E a humanidade tem a obrigação de
do a realidade sui generis de seu tempo estrela de alta massa - que deve ser uma venerá-lo em todas as épocas, como um
duração. Pois esta intuição original é o fonte importante de ondas gravitacionais. dos homens que soube contribuir para o
pressuposto nas próprias teorias físicas! Outra, é pela colisão de duas estrelas de progresso universal. Parabéns à AcadePortanto, há sempre que distinguir entre nêutrons. A análise das ondas gravitacio- mia Paranaense de Letras, pela iniciativa
o mundo imediato de nossas percepções nais permite lampejos sofisticados sobre de reverenciá-lo, em momento tão opore o mundo sofisticado das fórmulas ma- esses processos e pode permitir ainda a tuno.
temáticas.
descoberta de coisas ainda mais estranhas,
7)
Que iria responder Einstein? como as hipotéticas cordas cósmicas. Só FONTES
Que o tempo do filósofo não é diferente agora, porém, estas ondas puderam ser
- BAKER, Joanne. 50 Ideias de Física
daquele pesquisado pelo físico, porém, detectadas experimentalmente, o que foi
Quântica. SP, Ed Planeta 2015
mesmo que haja uma noção intuitiva do tornado possível pelo desenvolvimento
- Folha de São Paulo, 17 de fevereiro de
2016, caderno B5
simultâneo, só à ciência compete consta- de alta tecnologia, através de um siste- Notas do Autor
tar sua percepção relativa, quando refe- ma de raios lasers, conhecido pela sigla
rido a grandes distâncias. Não obstante, LIGO (Observatório de Ondas
convém assinalar que esta percepção re- Gravitacionais por Interferômetro
* Antonio Celso Mendes é profeslativa do tempo, quando ensina que meu de Laser). Ele consiste em duas
sor do curso de Direito da PUCPR e
presente é simultâneo ao futuro de um instalações idênticas localizadas
membro da Academia Paranaense
outro observador bastante afastado de nos Estados de Washington e da
de
Letras. Autor de “Introdução ao
mim, arruína o próprio sentido do futu- Louisiana, nos EUA, contendo
Universo
dos Símbolos”.
ro...
um projetor, que lança o feixe de
(www.filosofiaparatodos.com.br)
8)
Ora, na medida em que Einstein raios. A luz é então dividida em
antcmendes@gmail.com
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O antissemitismo
politicamente correto
... ou antissemitismo progressista
Antonio Carlos Coelho *

"A vida dos estudantes judeus
está se tornado impossível
dentro de algumas universidades
já ocupadas por docentes da
esquerda, aliás, não é nenhuma
novidade aqui no Brasil".

H

á alguns dias assisti uma palestra com Nanette
Blitz Konig - uma senhora holandesa sobrevivente do Holocausto. Foi colega de Anne
Frank no Liceu Judaico de Amsterdam, em 1941, após os
nazistas e colaboradores holandeses separarem os judeus
da população não judaica. Em 1943, a família de Nanette
foi enviada ao campo de Westerbork e, em 1943 foi transferida para o campo de Bergen-Belsen. Foi neste campo
que Nanette encontrou as colegas Anne Frank e sua irmã
Margot. Das três meninas, salvou-se apenas Nanette.
Essa sobrevivente, falou da sua experiência no campo de concentração. E ainda, contou que o seu segredo
para suportar aos maus tratos, às doenças, aos piolhos,
à fome, foi a esperança. Essa esperança que jamais perdeu, é a mesma que a leva, com 85 anos, a falar pelo
mundo o que foi holocausto e quais as suas causas e ar- Movimento anti refugiados na Alemanha
gumentos para que não volte a acontecer com nenhum
hoje testemunhamos os milhares refugiados da guerra e,
outro povo, raça e ou religião.
Quando visitamos um campo de concentração na Eu- muitos, perseguidos por possuírem uma visão diferente
ropa, o Yad Vashem (Memorial do Holocausto) em Jeru- do islamismo ou por serem cristãos.
A Europa hoje recebe imigrantes às enxurradas e, tosalém ou o Museu do Holocausto em Curitiba, podemos
até acreditar que tudo foi passado. Que no nosso tem- davia, há países que ainda não resolveram suas questões
po já existe uma consciência humanitária, respeitosa às internas e suas diferenças étnicas e culturais (bascos e
diferenças étnicas, religiosas, aos valores democráticos. catalães, na Espanha, italianos do Sul e do Norte, muPensamos que o nosso mundo não será novamente pal- çulmanos em territórios eslavos). Por outro lado, o terco de uma tragédia como aquela provocada pelo na- rorismo favorece o sentimento de insegurança e, consezismo. Ou, talvez, acreditemos que o ódio e as guerras quente, o ódio entre os naturais e os estrangeiros.
O velho continente que, até há alguns anos gozou de
étnicas e ou religiosas só ocorrem entre povos tribais da
uma estabilidade social e econômica, e hoje enfrenta o
África ou Oriente Médio.
É um engano. Ainda há muito ódio e intolerância. No desafio de acolher uma população despreparada, cultumesmo dia em que Nanette falava em Curitiba, no Uru- ralmente diferente, que, para agravar, muitos refugiados
guai um judeu e seu filho foram esfaqueados na rua. O carregam na bagagem o desprezo aos costumes e vapai morreu. Da França, Dinamarca e de outros países lores ocidentais, e o desafio em conter os movimentos
da Europa centenas de judeus emigram para Israel para contra imigração, muitos xenofobistas.
Na Alemanha acontece o que já era previsto e temiviverem seguros. Ressurge, com muito vigor, o antissedo
pelo governo de Angela Merkel. A extrema direita
mitismo na Europa e na América.
Nanette não é, como podem dizer os antissemitas, ganha, dia a dia, apoio da população. Na França ocor“mais uma judia que quer passar por vítima”. Ela é uma re o mesmo e, nos Estados Unidos o candidato Donald
mulher que, com sua experiência, nos alerta sobre os Trump, com seu duro discurso contra os muçulmanos
males do ódio contra o ser humano, pois, o que ocorreu e mexicanos, concorrerá, possivelmente, no próximo
durante a Segunda Guerra não foi suficiente para ensi- pleito pelo Partido Republicano. Arrisca vencer. Obama
nar a humanidade: temos os genocídios na África. Há lhe abriu o caminho.
Mas não é só a direita política - ou a extrema direita 20 anos assistimos os horrores da guerra nos Balcãs e
6
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que tem um gosto pela pregação e prática da xenofobia.
Há também a esquerda, de forma generalizada, de norte
a sul e de leste a oeste, é antissemita em diferentes graus
e formas de expressão e atuação.
O antissemitismo mudou de linguagem, mas ainda
é o mesmo praticado na Idade Média. Só que com roupagem diferente. Antigamente, nos tempos medievais, o
judeu representava o inimigo da fé cristã. No século XIX,
com o advento do cientificismo e com o consequente
interesse pelas diferenças raciais - colaboração de Charles Darwin - o judeu deixou de ser o malvado matador
de Cristo, para ser o “homem de raça inferior” - tal argumentação com caráter científico, portanto imparcial,
foi usada também no século XX pelos nazistas. Assim
o antijudaísmo passou a vestir uma nova roupagem - o
antissemitismo, a forma moderna e “cientificamente
justificável” de inferiorizar o povo judeu. A partir do
desenvolvimento das ciências no século XIX o antijudaísmo cristão tornou-se, então, o antissemitismo científico. Nesse mesmo tempo foi publicado pela polícia
do czar um livreto chamado “Protocolos dos Sábios de
Sião” para acusar os judeus de uma conspiração universal. Tratava-se de uma adaptação do livro de Maurice
Joly, Diálogos no Inferno, escrito para protestar contra
Napoleão III. Após a queda do czarismo, os comunistas
trataram rapidamente de versar o livreto para outras lín-

guas a título de inflamar a população da Europa contra
o judeu, símbolo do capitalismo.
Em 1967 aconteceu a Guerra dos Seis Dias, que foi
vencida por Israel contra os países árabes (Egito, Jordânia e Síria, apoiados pela Arábia Saudita, Kuwait, Iraque, Argélia e Sudão) e culminou com a anexação de
territórios da Jordânia, Síria e do Egito como forma de
preservação de futuros ataques ao território israelense.
Até então, Israel era a queridinha da esquerda europeia.
Significava tudo que ela pregava. O povo vencedor,
construtor de seu estado independente. Um verdadeiro
exemplo a ser seguido pelos povos escravizados pelo
imperialismo americano. No entanto, a vitória de Israel
traiu as expectativas do pessoal da barba, da bandeira
vermelha e do cheiro de fumo. Israel passou a ser vista
como imperialista. Um filhote americano. Surge assim,
o novo modelo de antissemitismo: o antissionismo. Manifestar-se antissemita era, então, como é hoje, politicamente incorreto, mas, antissionista é uma posição política justa, humanitária em defesa de um povo sofrido que
só não é rico e democrata porque Israel não permite.
Juntamente com o modelo antissionista há um outro
modelo, o “em cima do muro”. É aquele tipo que coloca
ambas as partes do conflito israel-palestino na mesma
canoa, evitando assim o conhecimento sobre o tema ou,
fugindo do risco de se posicionar em favor de judeus
ou do Estado de Israel - muitas vezes conhecem bem a
história do povo ou do Estado.
Roger Cohen em seu artigo publicado recentemente
no NYT mostrou o quanto a esquerda britânica vem se
assemelhando às entidades clássicas do xenofobismo,
como a Ku Klux Klan. Como, por exemplo, usar o vocabulário da KKK ao se referir a “raças inferiores”. A vida
dos estudantes judeus está se tornado impossível dentro
de algumas universidades já ocupadas por docentes da
esquerda, aliás, não é nenhuma novidade aqui no Brasil.
Esses estudantes são tidos como os agressores do povo
palestino como se fossem os responsáveis pelas ações
da política ou da defesa do estado judaico.
A acessão do esquerdista Jeremy Corbin à liderança
do Partido Trabalhista britânico motivou a esquerda dar
incondicional apoio - sem nenhuma crítica - aos palestinos. Para a esquerda britânica, segundo o teórico polí-

tico britânico, Alan Johnson, “o que o demoníaco judeu
um dia foi, o demoníaco Israel é hoje”. Assim, apoia-se
o Hamas e o Hezbollah considerando-os “agentes da
paz de longo prazo, da justiça social e da justiça política
em toda região”. Isto certamente por esses grupos representarem o inimigo dos judeus no Estado de Israel.
Um jovem universitário judeu conta que nos círculos
da esquerda acadêmica da Universidade de Oxford há
uma “atitude cheia de hostilidades” quando se referem
aos judeus, além de se orgulharem de “lutarem contra a
colonização racista da Palestina”.
Por trás de toda essa ideologia antissemita há a negação da história real. Retira-se de Israel o direito de existência como estado e como povo, uma vez que ambos
estão vinculados desde a antiguidade. Não se considera que a existência do Estado de Israel é um reflexo da
desumanização imposta ao povo judeu durante séculos.
Menospreza-se a relação fundamental entre o antisse- Jeremy Corbyn
mitismo europeu assassino e a decisão dos judeus sobreviventes de abraçar o sionismo na convicção de que estar em defesa do direito do povo palestino. Nada de
só uma pátria judaica poderia mantê-los salvos. Além errado se nas entrelinhas do discurso não estivesse a
disso, nega-se todas as qualidades de Israel e a sua im- ideia de se substituir Israel por um estado árabe.
portância para o desenvolvimento humano e econômiAs maldades humanas não cessaram. Hitler, Stalin
co da região. Israel é, no Oriente Médio, o único estado e outros não foram os últimos. Elas continuam soltas
moderno, democrático, de elevado grau de humanismo, e prontas para agirem. Para sustentá-las, um belo disde conhecimento científico e de ser um dos principais curso. Humanismo, respeito, solidariedade, são termos
contribuidores do desenvolvimento das ciências médi- que abundam nas palavras dos perversos. E hoje, não
cas, eletrônicas e outras.
precisam mais de um microfone estridente para se falar
Segundo Alan Johnson, no discurso da esquerda antis- ao povo. Estamos em tempo de mídias eletrônicas que
semita três são os componentes que revelam o grau per- correm com a velocidade da luz. E, com a velocidade
verso do antissemitismo: “abolição da pátria judaica” - não da luz, antes que nossos olhos percebam, as maldades
se quer a Palestina ao lado de Israel, mas sim a Palestina podem se instalar. Politicamente corretas, estarão coberno lugar de Israel; “o demonizante discurso intelectual que tas de dignidade e respeito. Assim também estiveram as
sustenta que o sionismo é racismo, e objetiva a sistemática palavras e ideias de Goebels, o marqueteiro de Hitler.
nazificação de Israel”; e o “movimento social global que
para excluir um Estado - e apenas um Estado - da vida econômica, cultural e educacional da humanidade”.
No Brasil, quando é realizado pela esquerda mais decrépita o Fórum Social Mundial, assistimos as infames
manifestações antissemitas que acontecem com o arro* Antonio Carlos Coelho, professor de
gante tom de legitimidade abençoada pelos papas do
História Judaica, Presidente do Instituto
Cultural Judaico Bernardo Schulman,
progressismo mundial. Afinal, seus participantes, todos
Diretor do Instituto Ciência e Fé.
progressistas, como gostam de serem chamados, dizem

Seu evento acontece aqui
Seu evento acontece aqui
www.expotrade.com.br
www.expotrade.com.br
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SPOTLIGHT:
A fé e a Igreja Católica
Laura Ferreira dos Santos *

Quem se interessa por assuntos religiosos, há muito que sabia
dos escândalos de pedofilia provocados por padres católicos,
nos EUA, na Irlanda, na Alemanha, um pouco por todo o lado.
Mas, emocionalmente, é muito diferente “saber” apenas e “ver”
um filme que nos relata uma situação concreta, neste caso a
situação de abuso de menores que foi ocorrendo em Boston ao
longo de anos, com cobertura do seu arcebispo, situação finalmente
denunciada pela equipe Spotlight do jornal Boston Globe.
A reportagem é de Laura Ferreira dos Santos, publicada por Público, 10-02-2016.
se construir uma Igreja que, segundo alguns, defende um ideal de clérigo que é
“psicologicamente cruel e mentalmente escravizante”, dando depois origem a tantos
“desvios”? Vários livros se escreveram e escreverão sobre o assunto. Eugen Drewermann, teólogo alemão reputado que há
vários anos deixou de ser católico e padre,
escreveu em 1989 o livro Kleriker.
Psychogramm eines Ideals (Clérigos.
Psicograma de um ideal). Li-o na versão
francesa de 1993: Fonctionnaires de Dieu
(umas 750 páginas).
Note-se que, para além de teólogo,
Drewermann exerceu prática terapêutica ao longo de dezenas de anos. A obra
é demolidora em relação ao “sistema”
Eclesiástico católico. Destaco apenas
uma frase: “As declarações católicas sobre o casamento respondem, não às dificuldades das pessoas casadas, mas àquelas que os clérigos recalcaram no fundo
de si mesmos” (p. 184).
Curiosamente (estranhamente? sintomaticamente?), a Congregação para a
Doutrina da Fé, em 2010, num texto intitulado “Normas substantivas”, entre as
duas mais graves ofensas que um padre
pode cometer colocava lado a lado os
“atentados contra a castidade”, linguagem muito pouco clara, mas que incluía
a pedofilia, e também a colaboração na
ordenação de uma mulher.
Eram as duas ofensas sérias que se destacavam ao nível moral e sacramental. A
equiparação, obviamente, merecia uma
exploração psicanalítica. Na altura, um
comentarista do Guardian escreveu: “Será
que os cristãos conservadores odeiam as

mulheres? Ou devemos dizer simplesmente que sobrevalorizam a masculinidade?
[...] Não penso que estes homens (e algumas das mulheres que os apoiam) «odeiem
as mulheres» (embora odeiem as mulheres
que não desempenham o seu «papel»...).
Trata-se mais de adorarem os homens e a
masculinidade”, tratar-se-ia mais de “androfilia” do que de “misoginia”.
Um outro filme, de 2013, Filomena,
de Stephen Frears, revelava o escândalo
que foi o facto de, em meados do século
passado, um convento de freiras irlandês
manter à sua “guarda” jovens solteiras
que tinham engravidado, dando depois
as crianças que sobreviviam para adopção, no maior dos segredos, e obrigando
as jovens a trabalho “forçado” dentro do
convento. A crueldade e a insensibilidade exibidas sobretudo por muitas daquelas freiras dirigentes provocava o asco,
assim como a cadeia de mentiras em que
se enredavam, lesando gravemente as
mães solteiras.
Muitas/os perderam a fé por causa destes comportamentos cruéis por parte de
padres e freiras. Outros/as mantiveram a
fé, mas afastaram-se da instituição. Outras/
os, ainda, apesar de tudo mantiveram a fé
e mantiveram-se na instituição. É assunto
que mereceria também muito estudo.

* Laura Ferreira dos
Santos é docente
aposentada da Universidade do Minho, Portugal.
Colabora com o jornal
Online www.publico.pt.

O filme no Oscar

M

uitas e muitos perderam a fé
por causa destes comportamentos, mais ainda por causa
do seu encobrimento por parte de bispos
e arcebispos, apenas mudando o padre de
paróquia e fazendo um acordo secreto com
os pais das vítimas, quando havia denúncia
“interna”, ou seja, que não passava pelos
tribunais civis (nem canónicos, acrescentese). Com algum dinheiro, comprava-se o
silêncio destas pessoas crentes e socioeco8

nomicamente desfavorecidas. É que estes
eclesiásticos predadores sabiam (sabem)
escolher as vítimas, entre as mais carenciadas econômica e emocionalmente.
Se bem me recordo, o filme aponta
para a hipótese de um terapeuta especializado calculando que 50% dos clérigos
tem uma vido sexual ativa com adultos,
homens ou mulheres, e 6% são pedófilos.
Como foi possível enviesar os ensinamentos de Cristo, ao ponto de sobre eles
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Spotlight foi indicado a seis Oscars de Boston. Esta investigação recebeu o
na premiação de 2016, vencendo em Prémio Pulitzer de Serviço Público em
dois: Melhor Roteiro Original e Melhor 2003. No Brasil, o Observatório da ImFilme. É um drama biográfico feito nos prensa publicou uma série de debates
Estados Unidos, em 2015, escrito e di- sobre o filme, questionado os valores e
rigido por Tom McCarthy em parceria o comportamento do jornalismo na atucom Josh Singer. O filme foi estrelado alidade.
por Mark Ruffalo, Michael Keaton, RaA obra de McCarthy foi apresentada
chel McAdams, John Slattery, Stanley inicialmente no Festival de Veneza, na
Tucci, Brian d'Arcy James, Liev Schrei- Itália, e, em seguida, distribuído munber e Billy Crudup.
dialmente pela Open Road Films em 6
Spotlight trata da investigação, por de novembro de 2015. Conquistou inúuma equipe do jornal The Boston Globe, meros prêmios e foi recebido positivados casos de abuso sexual e pedofilia mente pela crítica.
por membros da arquidiocese católica Fonte: Wikipédia, a enciclopédia livre.

Um filme em debate

O

filme Spotlight deflagrou um
debate que aprofundou o
desafio de rever o comportamento e até mesmo alguns valores do jornalismo nesta era de transformações nos
paradigmas de comunicação. Trata-se de
uma discussão que tem tudo a ver com
as preocupações do Observatório da Imprensa. Por isso publicou em sua edição
885, de 12/01/2016 vários comentários
sobre a atuação dos jornalistas no episódio abordado no filme.
O Observatório da Imprensa é um
portal (hoje atuando em diversas mídias),
projeto do Projor – Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo, que funciona
como um fórum permanente de jornalismo, vinculado ao Labjor (Laboratório de
Estudos Avançados em Jornalismo), da
Unicamp.
O filme trata do levantamento e divulgação de uma série de casos de pedofilia
em Massachusetts, EUA, por um grupo
de jornalistas do Boston Globe. O grupo
denominado Spotlight.
Seguem alguns trechos desse debate:
ALBERTO DINES, professor e pesquisador, é um dos criadores e redator responsável do Observatório da Imprensa
(Resenha das resenhas: Brasil parece Boston):
“Jornalismo sempre rendeu espetáculos
muito intensos, fortes, o público quer saber o que se passa nos bastidores de uma
instituição tão fascinante e arrogante.
Ainda mais quando os jornalistas ficaram
muito bem na fita e o bom jornalismo foi
tão louvado nas resenhas...
A bravura daquele grupo de jornalistas
está claramente exposta tanto no filme
como nos textos que deveriam promove-

lo na mídia impressa. Porém a vilania
daqueles que se servem da religião para
satisfazer baixos instintos, embora exposta com crueza no filme, parece atenuada,
em clave baixa, nas avaliações prévias da
nossa imprensa. Nosso resenhismo conseguiu o milagre de contar uma história
apenas com mocinhos, sem malfeitores.
Para evitar ilações e generalizações...
A maneira de epílogo aparece a lista das localidades nos EUA e em outros
países, onde padres-pedófilos foram denunciados. O Brasil está presente. Sem
comentários”.
VERA GUIMARÃES MARTINS, a om- Cena do filme em que os jornalistas estão reunidos em planejamento da pesquisa
budsman do jornal Folha de São Paulo
CARLOS EDUARDO LINS DA SIL- dos, mas compartilhados por colegas ao
(Spotlight, a lorota da notícia grátis):
“O roteiro conseguiu transformar os VA, livre-docente em Comunicação pela redor do mundo ocidental...
O filme descreve o trabalho do grupo
cinco meses consumidos em uma apu- USP, foi repórter, editor, secretário de
ração trabalhosa e com certeza maçante Redação, diretor-adjunto de Redação e Spotlight para desvendar mais de 70 cacorrespondente em Washington da Folha sos de estupro de menores por dezenas de
em um “thriller” interessante...
Como ideal, a “internet free” é uma de S.Paulo (Jornalismo sem glamour na anos na cidade e suas consequências”.
delícia libertária; seu problema é bater telona - reproduzido do jornal Valor EcoARTUR XEXÉO, colunista de O Globo
de frente com a realidade e ignorar a nômico):
“Poucos conseguiram retratar com tanta (Um filme sobre o bom jornalismo), em
velha premissa: não existe almoço grátis,
ainda mais quando sua produção custa clareza, pertinência e senso de realidade o artigo para O Globo:
“Falando sobre concisão do filme
ethos (não necessariamente a ética) dessa
caro...
Em 2002, a crise no modelo de negó- profissão e a maneira de ser dos jornalistas “Spotlight — Segredos revelados”, que
cios já fazia estragos em grupos de comu- como “Spotlight”, de Tom McCarthy, que nos 128 minutos de duração o diretor
Tom McCarthy contou sua história: ‘E ele
nicação, mas o Google era embrionário, estreou dia 8/1 aqui no Brasil...
O jornalismo no cinema ou é uma car- conta de uma maneira que o espectador
e o Facebook nem existia. The Boston
Globe tinha cerca de 500 jornalistas; reira de idealistas devotados a defender nunca sente tédio. Não tem sexo, não
hoje são 300. Em maior ou menor grau, grandes valores ou de oportunistas que tem humor, não tem violência, não tem
manipulam a consciência de massas in- perseguição de carros, não tem efeitos
esse encolhimento virou padrão.
especiais. É só uma história bem contada.
Provavelmente graças ao furo de im- defesas para ganhar dinheiro e prestígio.
Em “Spotlight”, não. Neste filme, a E que história!
pacto mundial e aos prêmios obtidos, a
‘Spotlight — Segredos revelados’ segue
profundidade dos cortes não atingiu a realidade das redações é retratada como
equipe de repórteres investigativos do ela quase sempre é, habitada por pessoas o dia a dia de um grupo de jornalistas da
jornal (a “Spotlight” que dá nome ao fil- que acertam, erram, duvidam, arriscam- publicação americana The Boston Globe
me), que passou de quatro para seis pes- se, trabalham com afinco, sob códigos de durante a apuração, em 2001, de uma reconduta raramente escritos ou formaliza- portagem que entraria para a História”.
soas”.
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Os santos e o sábado
Por Reinaldo José Lopes *

O

leitor Diogo Molina Gois, de
Itajubá (MG), assíduo visitante do blog e do site da Folha,
enviou-me já faz um tempinho um e-mail
com perguntas sobre dois temas teológicos candentes. Ele pergunta se é correto a maioria dos cristãos ter escolhido
o domingo, e não o sábado, como seu
dia santo, e também questiona a falta de
fundamentos bíblicos para a canonização dos santos feita pela Igreja Católica
(e também por muitas igrejas orientais,
como os ortodoxos).
Abaixo, tento responder as dúvidas do
Diogo.

SÁBADO OU DOMINGO?

De fato, a versão bíblica dos Dez Mandamentos se refere ao sábado, o último
dia da semana, e não ao primeiro (que
não se chamava “domingo” porque essa
palavra significa originalmente “dia do
Senhor”, e “Senhor” nesse contexto quer
dizer Jesus, não Deus Pai). Como diz o
livro do Êxodo:
“Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás durante seis dias e

farás todas as tuas obras. O sétimo dia,
porém, é o sábado do Senhor, teu Deus”.
O Antigo Testamento dá duas razões
distintas para celebrar o sábado como
dia especial: a conclusão da Criação
pela mão divina (o “repouso” do próprio
Deus) e a libertação dos israelitas escravizados no Egito (os israelitas que tinham
escravos eram obrigados a deixar que
eles descansassem no sábado justamente
por causa disso, e o mesmo descanso era
concedido até aos animais).
Jesus, segundo a crença cristã, teria
ressuscitado no primeiro dia da semana. Isso fez com que, logo nos primeiros
séculos do cristianismo, reuniões para
rememorar a morte e ressurreição de Jesus acontecessem no domingo (em grego, “hé kyriaké hemera”, ou “o dia do
Senhor”). Não tardou para que alguns
dos mais antigos teólogos cristãos argumentassem que a ressurreição marcava o
“novo sábado”, já que correspondia tanto
ao início de uma nova Criação — a do
homem ressuscitado representado por Jesus — quanto o fim da maior das escravidões, a escravidão gerada pelo mal e
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pelo pecado.
Como escreve Justino Mártir (100-165
d.C.), nascido na atual Cisjordânia:
“Reunimo-nos todos no dia do sol [daí
o inglês ‘Sunday’, por exemplo], porque é
o primeiro dia (após o sábado dos judeus,
mas também o primeiro dia), em que Deus,
extraindo a matéria das trevas, criou o mundo e, nesse mesmo dia, Jesus Cristo, nosso
Salvador, ressuscitou dentre os mortos”.
Nem todos os cristãos seguem essa tradição — os adventistas, por exemplo, advogam que ainda se deve guardar o sábado.

SANTOS OFICIALIZADOS

A tradição de canonizar os santos é
um pouco mais complicada de explicar.
Originalmente o processo era muito mais

informal do que hoje (até porque a organização das comunidades cristãs primitivas também era muito mais informal). Os
santos “originais” eram basicamente os
mártires, mortos pelo poder romano ou
por outros grupos não cristãos por causa
da sua fé em Jesus Cristo. A ideia era que
morrer por Jesus garantia que o martirizado compartilhasse imediatamente da
glória de Cristo ao lado de Deus Pai.
Após o martírio, a comunidade à qual
o morto pertencia passava a venerá-lo em
seu túmulo, em geral após autorização
do bispo ou de uma assembleia de bispos
(um sínodo) daquela região (o papa ainda
não tinha papel decisivo nesse processo).
Mais tarde, com o triunfo do cristianismo
como religião oficial do Império Romano

* Reinaldo José Lopes é jornalista da Folha de São Paulo, encarregado da produção do blog Darwin e Deus, sobre teoria da evolução,
ciência, religião e a terra de ninguém entre elas. Aborda os mais
recentes estudos sobre a evolução do homem e dos demais seres
vivos, explica o que a ciência tem a dizer sobre o fenômeno da fé e a
história das religiões. Contato: reinaldo.lopes@grupofolha.com.br

(e dos reinos bárbaros que o sucederam),
do século 4º d.C. em diante, pessoas de
vida religiosa considerada exemplar também passaram a ser veneradas como santas após sua morte.
Entre os cristãos ortodoxos, o processo
de reconhecimento de santos continua
mais ou menos no “modelo antigo”. Foi só
na segunda metade da Idade Média que os
papas assumiram a prerrogativa exclusiva
de reconhecer santos no Ocidente, com a
lenta evolução de um processo formal de
canonização que assumiu grande parte de
seus procedimentos atuais entre o século
18 e o começo do século 20.
É claro que a grande objeção dos cristãos protestantes a essa prática é o risco
de os santos usurparem a posição de
Deus e serem adorados como ele, algo
que romperia um dos pontos básicos do
monoteísmo. Ao definir o papel dos santos, no entanto, o Catecismo da Igreja
Católica, compêndio oficial da doutrina
do catolicismo, ressalta que eles são, em
primeiro lugar, modelos de vida para o
fiel, pessoas nas quais todo cristão pode
se espelhar para buscar a santidade; e,
em segundo lugar, intercessores, ou seja,
capazes de interceder junto a Deus em
favor dos fiéis. Em nenhum momento há
a ideia de uma adoração direta dos santos (ou da Virgem Maria).

Sábado em evidência

Colunista da Folha de S.Paulo fala sobre o princípio bíblico da guarda do sábado
O tema da guarda do sábado foi pauta no site da Folha de S.Paulo em janeiro,
um dos jornais mais influentes de todo
o país. Em resposta à pergunta de um
dos leitores da coluna “Darwin e Deus”,
que trata de assuntos relacionados ao
evolucionismo, à ciência e à religião, o
jornalista Reinaldo José Lopes explicou
por que a maioria dos cristãos guarda o
domingo em vez do sábado.
Citando Êxodo 20:8-11, Lopes admitiu que “de fato, a versão bíblica dos Dez
Mandamentos se refere ao sábado, o último dia da semana, e não ao primeiro
(que não se chamava “domingo” porque
essa palavra significa originalmente “dia
do Senhor”, e “Senhor” nesse contexto
quer dizer Jesus, não Deus Pai)”.
Conforme ele escreveu, “o Antigo
Testamento dá duas razões distintas para
celebrar o sábado como dia especial: a
conclusão da Criação pela mão divina
(o “repouso” do próprio Deus) e a libertação dos israelitas escravizados no Egito
(os israelitas que tinham escravos eram
obrigados a deixar que eles descansas-

nova Criação — a do homem ressuscitado representado por Jesus — quanto o
fim da maior das escravidões, a escravidão gerada pelo mal e pelo pecado”,
acrescentou o jornalista.
No entanto, ele observou que nem
todos os cristãos seguem essa tradição.
“Os adventistas, por exemplo, advogam
que ainda se deve guardar o sábado”, finalizou Reinaldo José Lopes.
sem no sábado justamente por causa dis- JÁ FOI PAUTA
so, e o mesmo descanso era concedido
A publicação a respeito do sábado
até aos animais).”
no site da Folha de S.Paulo pega carona
Por outro lado, o colunista explicou na recente discussão da mídia sobre o
que a crença na ressurreição de Jesus no caso do goleiro Vítor, do Londrina Esprimeiro dia da semana “fez com que, porte Clube. Após ser batizado na Igreja
logo nos primeiros séculos do cristianis- Adventista no fim de dezembro do ano
mo, reuniões para rememorar a morte e passado, o jogador decidiu que não iria
ressurreição de Jesus acontecessem no treinar nem jogar entre o pôr do sol de
domingo (em grego, ‘hé kyriaké heme- sexta e o de sábado, conforme o manra’, ou ‘o dia do Senhor’)”. “Não tardou damento bíblico. Sua decisão foi notícia
para que alguns dos mais antigos teólo- nos principais sites, jornais e programas
gos cristãos argumentassem que a res- esportivos brasileiros.
surreição marcava o ‘novo sábado’, já
Publicado em:
que correspondia tanto ao início de uma
http://www.revistaadventista.com.br/
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UMA ALQUIMIA
D O S É C U LO 2 1

Autoconhecimento e Transformação
(Módulo Básico)

NOVA DATA

Dias 16 e 17 de ABRIL de 2016
(sáb 8h30/17h e dom 8h30/12h)
No Ichthys Instituto - Curitiba PR
– Estabelecendo relações com o I Ching
e aproximando-se do Mestre Interior.
– Jung e I Ching: acesso ao inconsciente,
sincronicidade e o oráculo chinês na
Psicologia Analítica.
– Aprendendo a formular
questões, consultar e
entender as respostas
dos hexagramas.
– Com apostila
e certificado.
Professor Jubal S Dohms é especialista em
Psicologia Analítica e Religião Oriental e
Ocidental; estudioso das artes e da sabedoria
do Oriente, artista gráfico, poeta, editor.

www.ichthysinstituto.com.br

Coordenação: Sonia Lyra CRP 08/0745
(vagas limitadas)
R$ 600,00 por módulo
(28 e 29 de MAIO: Intermediário
18 e 19 de JUNHO Avançado)

Inscrições:
Site do Ichthys,
41 9990-0575,
sonia@ichthysinstituto.com.br

Curso de Extensão,
com Carlos A. C.
Harmath, médico
psiquiatra, Analista
Junguiano, membro
da SBPA e da IAAP.

O que é Mindfulness? Exercícios somáticos e mentais que promovem a saúde e bem-estar, retardando
o envelhecimento. Trata-se de uma profunda reprogramação somatopsíquica. Alquimia: arte e ciência
da transformação. A alquimia é, na linguagem da
Psicologia Junguiana o arquétipo da transformação.

9 de Abril de 2016
(sábado) das 8h30 às 17h
Em Curitiba - PR (apenas 10 vagas)
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Não tropece na língua

PROFA., ANTES DE MAIS NADA,
NA VERDADE É CORRETO
Maria Tereza de Queiroz Piacentini *

--- Gostaria de saber algo a respeito da expressão ‘antes de mais nada’, que usualmente é utilizada na abertura de discursos, pois na minha opinião, a expressão em si nada
significa. Gostaria de saber se é correta essa utilização e até, se possível, a origem dessa expressão. J.C.A., Florianópolis/SC

Para começar, a língua não se comporta racionalmente como nós; ela tem sua
lógica própria. Por isso não adianta falar em expressões vazias, que não têm sentido,
não dizem nada. Tudo tem sentido. Os falantes vão criando expressões e modos de
dizer que atendam às suas necessidades de comunicação. Eu poderia ter iniciado este
parágrafo, além do modo como o fiz, com Primeiramente, Em primeiro lugar, Antes
de tudo, Primeiro que tudo, ou mesmo o mal falado Antes de mais nada – sem preconceito.
Se não é possível precisar a sua origem, é importante destacar que “antes de mais
nada” é uma locução adverbial antiga na língua portuguesa. O escritor luso Camilo
Castelo Branco já a empregava nos idos de 1800:
“Vamos ver quem geme antes de mais nada.”
E também já foi utilizada por Rui Barbosa, na Réplica, em 1902:
“Ora, antes de mais nada, se essa dissonância fosse inevitável, eu não a teria notado.”
Assim, não é preciso mudar a expressão quando o corretor ortográfico a grifa de
verde e sugere “antes de tudo / antes de qualquer coisa”. Pensando bem, esta última
não parece pior?
--- Na verdade: fenômeno atual ou vício? No ano de 1993 escutei e prestei a atenção pela primeira vez na expressão “na verdade” falada por uma amiga residente em
Brasília. A data me é precisa exatamente porque considerei aquilo estranho aos meus
ouvidos. Atualmente, se prestarmos atenção, o na verdade é usado em mais da metade das respostas dadas a repórteres ou entrevistadores, na TV. E é usado com enorme
frequência em diálogos informais do cotidiano, particularmente acadêmico. Minha
pergunta é a seguinte: trata-se essa expressão de um vício disseminado por algum
‘vírus linguístico’, que faz uma imensa parcela da população usá-lo para impor-se
perante seus interlocutores? F. S., Curitiba/PR

Além da locução comentada no primeiro item (antes de mais nada), o livro “Locuções Adverbiais”, de Schwab A. (UFPar, 1985), também contempla a locução na
verdade, que quer dizer “realmente, certamente, de certo, por certo” e já foi usada até
por Machado de Assis no romance D. Casmurro:
“Na verdade, Capitu ia crescendo às carreiras.”
O fato é que não se pode fugir dessa locução quando se trata de linguagem coloquial. É uma expressão de reforço, usual e lícita. Agora, se as pessoas atualmente
exageram na sua aplicação, aí sim pode ser um caso para os psicólogos, e não para
os linguistas.
--- Estão dizendo que não se usa a abreviatura Profa. para professora. Todo mundo,
na universidade, é Prof. E aí, como é que eu faço para saber se é ele ou ela, um autor
ou autora, quando me deparo com um trabalho escrito por Prof. Enéas, Prof. Darci,
Prof. Roseli, Prof. Alcione? JU, Florianópolis/SC
Para quem lê não há solução, a não ser que as pessoas passem realmente a usar a
abreviatura indicativa de feminino quando se referirem a uma mulher: Profa. Enéas,
Profa. Darci, Profa. Roseli, Profa. Alcione. Aliás, o bom e correto é usar esta abreviatura para todas as mulheres professoras, podendo o a final ser elevado: Profa. Maike,
Profª Helena, Profª Nora Silva.

* Maria Tereza de Queiroz Piacentini, Diretora do Instituto Euclides
da Cunha e autora dos livros ‘Só Vírgula’, ‘Só Palavras Compostas’ e
‘Língua Brasil – Crase, pronomes & curiosidades’
(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).
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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.

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

A PRODUÇÃO
SOCIAL DA INDIFERENÇA
Explorando as raízes simbólicas da burocracia
ocidental
Michael Herzfeld
Como pode ser que, em sociedades reconhecidamente famosas por sua hospitalidade e simpatia,
encontremos não raro as formas mais mesquinhas de indiferença burocrática às necessidades
e sofrimentos humanos, grupos inteiros de
pessoas sofram com uma insensível negligência?
Essas são questões que se agrupam em torno do
tema deste livro.
Páginas: 208
Preço Loja Virtual: R$ 55,00

TODA
NOITE ESCURA TEM UM
FINAL DE LUZ
Orientação e conforto em tempos de luto
Petra Franke
Este livro mostra como outra vez encontrar
forças para, dia após dia, seguir o caminho do
luto, até que estejamos prontos a nos libertarmos
da dor. Ele descreve os sete caminhos no
enfrentamento do luto, correspondendo, assim,
aos sete temas centrais dessa fase.
Páginas: 216
Preço Loja Virtual: R$ 39,00

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

DESEMPREGO
Da crise à
oportunidade de crescimento
Rosy Rodrigues (Organizadora)
A obra é fruto da experiência do GAP no
atendimento de mais de 35 mil desempregados
ao longo de 13 anos e pretende oferecer
informações importantes para o enfrentamento
dos problemas decorrentes do desemprego, com
fundamentação nos princípios da Psicologia
Social.
Páginas: 104
Loja Virtual: R$ 15,00

ÁGUA, UM DIREITO HUMANO
Gabriela Rodrigues Saab Riva
Apesar de todos sabermos que a água é
um recurso imprescindível para a vida, uma
somatória de fatores, como a distribuição
naturalmente desigual do recurso, o uso não
sustentável e a concorrência entre os diversos
usos, ocasionou uma grave crise hídrica global.
Verifique...
Páginas: 224
Valor Loja Virtual: R$ 31,40

Rua Voluntários da Pátria 225,
Curitiba PR
(41) 3224.8550
Loja Virtual: www.paulinas.com.br
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CONSELHOS
SOBRE SAÚDE
Ellen G. White
A saúde é um dom precioso concedido ao
homem. Ellen G. White mostra como podemos
cooperar com Deus mediante uma inteligente
observância às leis da vida e da saúde. O livro
é dedicado à prevenção de doenças (medicina
preventiva) e a salienta a relação entre mente e
físico na doença e na saúde.
Páginas: 688
Preço Loja virtual: R$ 50,40
Acabamento: Capa dura

Saúde Total
Cesar Vasconcelos de Souza (psiquiatra)
Você deseja ter saúde? Para tê-la, é necessário
saber como e onde encontrá-la. Saúde não se
encontra na farmácia nem em clínicas e hospitais.
Onde encontrá-la então? Ela está disponível para
aqueles que conhecem bem o funcionamento de
seu corpo, tomam decisões acertadas no dia a dia
e utilizam o “manual de fabricação” corretamente.
Páginas: 102
Preço Loja Virtual: 30,50

Rua Nilo Peçanha, 501 - Bom Retiro,
Av. Senador Salgado Filho, 5.290 – Uberaba
(41) 3094-9430
Loja Virtual: http://www.cpb.com.br/

ALFABETISMO E ATITUDES
Vera Masagão Ribeiro
Superando a visão simplista do problema de
acesso e domínio da escrita nas sociedades
modernas a pesquisa da autora representa um
avanço original e extremamente significativo na
literatura brasileira sobre educação de jovens e
adultos.
Páginas: 256
Preço Loja Virtual: R$ 52,50
(na livraria desconto de 50%)

DIÁRIO DE UMA ALFABETIZADORA
Barbara Freitag
Relata o dia-a-dia de um processo de alfabetização realizado em condições peculiares. Seus
protagonistas: Maria – uma analfabeta do interior
brasileiro, profissão cozinheira – e Barbara – uma
alfabetizadora improvisada, profissão socióloga e
professora universitária, num país escandinavo.
Páginas: 224
Preço Loja Virtual: R$ 42,50
(desconto na loja de 50%)

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

VOZ E ROTEIROS
RADIOFÔNICOS
Marcos Júlio Sergl/
Carmen Lucia José
Este livro preenche uma carência em nossa bibliografia
voltada para os estudos de Rádio e Mídia Sonora,
particularmente sobre a construção das sonoridades do
meio na lauda radiofônica, a riqueza plural do trabalho sobre
as transformações nos modos de fazer rádio com a Internet.
Páginas: 158
Preço Loja Virtual: R$ 25,11
Pc Rui Barbosa, 599 - Centro, Curitiba
(41) 3223-6652
Loja Virtual: http://www.paulus.com.br/loja/

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
Cezar Leite Haygert
Diretor Jurídico: Paulo Sérgio Piasecki
Diretor de Relações com a Comunidade e de
Cursos: Euclides G. Scalco
Conselho João Elísio Ferraz de Campos
Consultivo Antonio Luiz de Freitas
José Lúcio Glomb
Tereza Elizabeth Castor
Luiz Carlos Martins Gonçalves
Hélio de Freitas Puglieli
Eleidi Freire Maia
Euclides Scalco
Maria Aparecida Martins Gonçalves
Aroldo Murá G. Haygert
Celso F. Nascimento
José Geraldo Bolda
Conselho Waldemiro Gremski
Deliberativo Antonio Felipe Wouk
Evaristo Eduardo de Miranda
Antonio Carlos da Costa Coelho
Paulo Piasecki
Eleidi Freire-Maia
Pretextato Taborda Ribas Neto
Newton Finzetto
Conselho Jonas Pinheiro
Fiscal Jean Carlos Selletti
Fábio Cezar Leite Haygert
Hélio Martins de Freitas
Euclides Scalco
Ricardo Hoepers
Jane Maria Uhlik
Newton Finzetto
Luiz Fernando de Queiroz
Elin Tallarek de Queiroz
Jubal Sergio Dohms
Pretextato Taborda Ribas Neto
Raul Anselmi Junior
Diretoria Diretor: Waldemiro Gremski
de Ciência Membros: Evaristo Eduardo Miranda
e Tecnologia Cícero de Andrade Urban
Raul Anselmi Junior
Edmilson Fabbri
Diretoria Diretor: Euclides Scalco
de Ciências Membros: Ricardo Hoepers
Sociais Aroldo Murá G. Haygert
Luiz Fernando de Queiroz
Hélio de Freitas Puglielli
Diretoria Diretor: Jean Selleti
de Temas Membros: Ricardo Hoepers
Teológicos Antonio Carlos da Costa Coelho
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DETRAN.
5 ANOS SEM
ESTACIONAR.
Tudo o que você vai ler aqui aconteceu
nos últimos 5 anos. Um tempo curto, mas
suﬁciente para o Detran-PR fazer uma
revolução no atendimento prestado a você.
Melhor infraestrutura

Mais de R$ 23 milhões em reformas e reparos em 66 unidades
e na construção de 2 CIRETRANs.

Vistoria digital

Um sistema inédito no Brasil. Sem burocracia, em tempo real
e com dados mais precisos.

Escola Pública de Trânsito

16 estúdios e 64 telessalas levam treinamento de qualidade
para cidadãos de todo o Paraná.

Detran Fácil

Plataforma online que dispensa a necessidade de ir até uma unidade
física do Detran para realizar uma série de serviços. O acesso pode ser
feito por qualquer computador ou pelos 231 totens de autoatendimento,
disponíveis nas CIRETRANs, shoppings e supermercados, em 163 cidades.

Leilões de reciclagem

Veículos que ocupam há tempos os pátios do Detran e das polícias
agora são transformados em material de construção.

Distribuição inteligente de vagas

Menor espera pelo exame prático de direção, por meio
de um sistema que calcula o número de vagas para cada autoescola,
conforme o número de alunos.

Quadro próprio de servidores

Primeiro órgão público do Brasil a adotar um modelo
que garante que cargos gerenciais sejam atribuídos
por critérios técnicos e destinados a servidores estatutários.

Junta Médica e Psicológica de Trânsito

Candidatos de fora da capital podem recorrer a uma segunda
avaliação psicológica sem precisar se deslocar até Curitiba.

Equipamentos novos

Todo o parque de computadores do Detran-PR foi substituído,
garantindo melhores condições de trabalho aos servidores
e melhor atendimento aos cidadãos.

Sinalização viária

Mais de R$ 40 milhões investidos em sinalização horizontal
e vertical em 279 municípios.
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