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Em geral, o tempo parece ser um fenômeno uni-
forme, envolvendo a transformação contínua das 
coisas. Não obstante, nosso espírito consegue dis-

tinguir as características peculiares de seus três grandes as-
pectos, próprias da natureza específica dos universos 
a que estão submetidos.

A partir da distinção entre o mundo cósmico, 
o mundo quântico e o mundo virtual, podemos 
então distinguir entre o tempo comum (suces-
são), o tempo quântico (instante) e o tempo 
virtual (duração). São as três formas distintas 
de reconhecer a transformação das coisas, 
segundo a natureza própria de cada um 
deles, que convivem de forma integra-
da, mas dialética, por serem simultâ-
neos, mas diferenciados.

O tempo cósmico é o mais 
sensível, aquele que registra o 
surgimento e/ou desapareci-
mento dos seres (passado, 
presente e futuro), segun-
do as leis universais da 
entropia. Como nos 
assegura ARISTÓTE-
LES, na ordem das 
causas, não pode 
haver a regressão 
ao infinito, pelo 
que somos 
conduzidos 
à intuição 
da pre-
sença de 
um Cria-
dor, Fonte 
Primeira da 
vida e da morte, que não se cansa de fazer surgir cada ser, 
em processo contínuo de Providência, conforme o enten-
dimento de SANTO TOMÁS DE AQUINO. Nossa atitude 
para com Ele é de veneração e respeito para com tudo que 
Sua misericórdia nos destina, mantendo nossa fé em Sua 
benevolência (amor). Ora, isto torna para nós ser o tem-
po cósmico aquele cheio de expectativas, de acordo com 
tudo que presenciamos acontecer, de bem ou de mal, que 
aparentemente são apenas circunstanciais.

Próprio do microcosmo, não se regula pelas leis da física 
clássica, sendo probabilístico e incerto em seus processos. 
Podemos compará-lo a efeitos imprevistos, nos quais as 
possibilidades rompem continuamente com as condições 

determinísticas, tornando tudo possível, a certeza inconsú-
til da transformação de todas as impossibilidades. Assim, o 
tempo quântico é diferente, por ser o reflexo do inusitado 
de seus efeitos, momentos repentinos de concreção. Crian-

do aleatoriamente novas situações, ele é puro milagre, 
dando origem a tudo em que vai se transformar.

Por fim, em tudo que se refere ao tempo virtual, 
basta dizer que ele é similar à eternidade, momen-

to sutil do instante, pura duração, fazendo surgir 
as criações fantásticas de nosso espírito. Apro-

ximando o real do simbólico, o tempo virtual 
é imaginário, transcendente em sua oclusão 

e perene no simbolismo de seus efeitos. 
O tempo virtual ultrapassa os limites do 

tempo sucessão e do espaço fraciona-
do, refletindo uma experiência con-

creta de nossa espiritualidade.
Podemos relacionar o tempo 

cósmico ao periódico, o tempo 
quântico ao imprevisto dos 

milagres e o tempo virtual 
às intuições contínuas de 

nossa imaginação. Dessa 
forma, o tempo virtual 

é o novo, a criativi-
dade inerente que 

enriquece nossas 
abstrações, o 

milagre do 
a p a r e c e r 

que cria 
a arte, a 
concre -
ção das 

utopias, a 
certificação 

contínua de nossas certezas e o imaginário da eletrônica, 
aumentando nossa confiança de que tudo existe na afir-
mação do novo, manifestação perene de uma criatividade 
potencial que não se extingue.
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A conformação triádica do tempo
Antonio Celso Mendes (*)

PILARES DA POLÍTICA 
BRASILEIRA

A profunda crise brasileira tem preocupado a todos. Tira-
do a influência de interesses políticos e até pessoais, bem 
como os sobressaltos do “LavaJato” e outros casos de 
corrupção que vem sendo reveladas ao público brasileiro, 
estamos à beira de um impasse ético, moral e cívico. O pior 
é que a paixão política e ideológica pode turbar a objetivi-
dade das discussões.

O Cardeal de São Paulo, Dom Odilo P. Scherer, entra no 
assunto, afirmando que tem recebido de muitas perguntas 
sobre a posição da Igreja Católica diante da crise. Em res-
posta lembra de alguns “princípios fundamentais da dou-
trina social da Igreja, que deveriam iluminar a inteira vida 
política de um povo”.

Dom Odilo, em outro artigo, abordou sobre a exortação 
apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia (A Alegria do Amor). 
Para ele, “a questão mais preocupante, é a perda do apre-
ço pelo casamento e pela família”.

Também reafirma o conceito de que “o casamento é 
mais do que um simples contrato sobre interesses de duas 
pessoas, eis que nele estão envolvidas mais partes, como 
os filhos e a própria sociedade”.

O tempo é outro tema deste número. Antonio Celso Men-
des escreve sobre a conformação triádica do tempo, onde 
salienta o tempo comum (sucessão), o tempo quântico 
(instante) e o tempo virtual (duração). Três formas distintas 
de reconhecer a transformação das coisas.

Já Edmilson Fabbri defende que a tecnologia e os novos 
meios de mídias sociais tem criado um paradoxo. Quan-
do mais recursos, que teoricamente serviriam para liberar 
tempo para descanso e lazer, na realidade tem diminuído o 
tempo. Hoje o que mais se houve é: Não tenho tempo...

O diplomata Celso Lafer, por sua vez, comenta o concei-
to de laicidade. O mundo de hoje está secularizado, insto é, 
uma vida terrena e não religiosa, mas isso não é laicidade. 
É interessante a posição do diplomata, diferenciando os 
dois termos.

Nesta linha de secularização, uma das grandes preocu-
pações é o número de jovens que estão abandonado a re-
ligião. Um projeto de pesquisa de 5 anos do “Barna Group” 
explorou as oportunidades e os desafios do desenvolvi-
mento da fé entre adolescentes e jovens adultos cristãos. 
Com os resultados dessa pesquisa, pode-se sintetizar al-
gumas razões pelos quais os jovens deixam a igreja.

Uma boa notícia foi trazida pelo jornalista André Nunes: 
Um dos diretores do Instituto Ciência e Fé, ao qual esse 
jornal pertence, foi sagrado bispo. Hoje, Dom Ricardo Hoe-
pers, segue para assumir sua nova posição como bispo da 
cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Hoepers era 
diretor do Studium Theologicum de Curitiba.

Boa leitura!
ODAILSON ELMAR SPADA

editor
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Já tive a oportunidade de falar aqui 
sobre a percepção alterada da pas-
sagem do tempo, indagando se ele 

estaria voando. Discorrendo sobre a in-
terpretação neurológica dessa passagem e 
suas ilusões, como também sobre a Teoria 
da Ressonância, Schumann que nos diz so-
bre a aceleração do coração da Terra, que 
teria reduzido a jornada do dia de 24 para 
16 horas.

Muito bem, refletindo em cima desses 
pontos veio a indagação, afinal, porquê 
queremos mais tempo? O que significa, 
efetivamente, ter-se mais tempo e, por fim, 
como estamos usando o tempo que temos.

Vamos fazer uma situação hipotética. 
Na possibilidade de nos serem dadas mais 
2 horas em nosso dia. O que faríamos com 
elas? Pare, reflita, e responda honestamen-
te. O que você faria com mais 2 horas no 
seu dia?

No consultório, quando indico exercício 
físico e atividades de lazer para os pacien-
tes, invariavelmente a resposta é padrão 
– Não tenho tempo! Eu sempre questiono 

se o problema não está no gerenciamen-
to desse tempo. Com essas hipotéticas 2 
horas a mais, será que seriam usadas para 
esse fim? Ou seriam desperdiçadas dentro 
desse bolo de horas que acabamos geren-
ciando mal?

Com o advento das redes sociais, admi-
tindo-se toda sua utilidade e positividade 
em muitos aspectos, já perceberam o tem-
po desperdiçado com inutilidades que se 
somado poderiam proporcionar o tempo 
que tanto sonhamos em obter a mais?

Para fazermos uma análise mais abran-
gente e não penalizarmos apenas as redes 
sociais, o que dizer dos “reality shows” 
com seus paredões de audiência em mas-
sa? Novelas que temos know how inclusive 
para exportação, consumindo nosso tempo 
das 18,19 e 20 horas, cada uma com seu 
apelo, fora os “vale a pena ver de novo” 
(quem disse que vale???).

Precisamos tomar cuidado com os avan-
ços da tecnologia que vão nos tornando 
seus reféns. Ao mesmo tempo quanto se 
economizou em horas com esses avanços. 

E cadê essas horas? Senão vejamos: Anti-
gamente não tínhamos e-mails, fax já era 
um grande avanço; escrevíamos cartas, 
nos preocupando com as correções do 
português (o que o outro iria pensar??), le-
vávamos ao correio e esperávamos por um 
tempo até que ela chegasse ao seu destina-
tário. Quando este a recebia fazia o mesmo 
processo, e todo um tempo decorria disso. 
Hoje, temos e-mails, torpedos, WhatsApp, 
etc..., que nos fazem “ganhar” tempo. En-
tão, a pergunta que não quer calar: Onde 
está esse tempo economizado com esses 
avanços?

Talvez tenha havido uma mudança de 
conceitos e ficamos escravos da produti-
vidade. O ócio é pecaminoso, todo tempo 
livre deve ser aproveitado na produção e, 
com isso, fazemos mais coisas do que po-
demos dar conta.

Com o advento do Protestantismo, traba-
lhar era uma forma de louvar ao Senhor.

Por volta do século XVII, veio o Ca-
pitalismo que estimulou ainda mais a 
produtividade. Deu no que deu. Ficamos 

escravos de fazer mais coisas, “tempo é 
dinheiro”.

E assim, impacientes, ansiosos, quere-
mos tudo para ontem. Almoçamos em pé, 
encostados em algum balcão, engolindo 
um “fast food”, e já pensando em o que fa-
zer logo após essa farta refeição!!!! (‘farta’ 
carbo-hidrato, ‘farta’ proteína etc..)

Bem, agora me desculpem porquê vou 
terminar este artigo correndo já que meu 
celular não para de tocar, meu computador 
recebendo e-mails, fora os WhatsApp dos 
inúmeros grupos de amigos (todos virtu-
ais, claro!!!). Que loucura esta vida. Que 
correria. Como eu gostaria de ter mais 
tempo!!!!

www.expotrade.com.br

Seu evento acontece aqui
www.expotrade.com.br

Seu evento acontece aqui

O paradoxo
do tempo

Edmilson Fabbri *

Com o advento das redes sociais, admitindo-se toda sua 
utilidade e positividade em muitos aspectos, já perceberam o 
tempo desperdiçado com inutilidades que se somado poderiam 
proporcionar o tempo que tanto sonhamos em obter a mais?

A persisitência da Memória, de Salvador Dali

* EDMILSON MARIO FABBRI é 
clínico e cirurgião geral, dirige a 
Stressclin - Cílcina de Preven-
ção e Tratamento dp Stress, é 
um dos diretores do Instituto 
Ciência e Fé.
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A palavra muito esperada do papa 
Francisco sobre a família apare-
ceu agora na exortação apostó-

lica pós-sinodal Amoris Laetitia (A Alegria 
do Amor). As duas assembleias-gerais do 
Sínodo dos Bispos de 2014 e 2015 foram 
ocasião para uma vasta percepção da situ-
ação da família e das questões que a envol-
vem em nossos dias.

O relatório final da primeira assembleia 
do Sínodo, de 2014, retratou os desafios 
atuais da família para o trabalho evangeli-
zador da Igreja Católica. Constatou-se que 
a família tradicional enfrenta a pressão de 
muitos fatores novos, que questionam o seu 
papel social e humano tradicional e põem 
em dúvida até os fundamentos da existência 
e da função da família na vida das pessoas 
e da sociedade. Pode até mesmo ter ficado 
a impressão de que a instituição família já 
pertence ao passado, superada por novos 
estilos de vida e de relacionamentos afeti-
vos e sociais que a tornaram irrelevante ou 
mesmo prejudicial às aspirações de bem 
e felicidade das pessoas. A julgar pelo de-
bate público que se produziu, parecia que 
as questões mais relevantes com relação à 
família eram a possibilidade da comunhão 
eucarística aos casais em segunda união 
e a legitimação das uniões de pessoas do 
mesmo sexo...

Inegavelmente, a família enfrenta mui-
tas dificuldades atualmente, quer pelas mu-
danças culturais que põem em discussão e 
crise certos padrões de casamento e família; 
quer ainda porque a família e a instituição 
do casamento não recebem os necessários 
apreço e suporte das diversas instâncias de 
poder da sociedade, mesmo sabendo que 
esta tem na família a sua base.

A questão mais preocupante, contudo, 
é a perda do apreço pelo casamento e pela 
família, que são relegados aos assuntos da 
vida privada, como se nessas instituições 
não estivesse envolvido um bem social e 
público. Mais e mais crescem as estatísti-
cas das uniões livres, sem nenhum papel 
passado; chega-se a ver no matrimônio e 
na família uma carga pesada e um risco às 
pretensões de felicidade individual. Seria a 
família descartável porque ela não conse-
gue mais cumprir bem a sua missão e o que 
a sociedade espera dela? Dá para imaginar 
uma sociedade futura sem casamento nem 
família? E se isso acontecesse, seria um ga-
nho ou uma perda para a civilização?

A assembleia do Sínodo de 2015 tratou 
justamente da vocação e da missão da fa-
mília na Igreja e no mundo contemporâ-
neo. A abordagem foi positiva e reconhe-
ceu que o papel humanizador da família 
é inconteste e insubstituível. Ela continua 

A alegria 
do amor

Dom Odilo P. Scherer*

sendo fundamental para a pessoa, a co-
munidade humana e a grande sociedade. 
Sem ela existiriam apenas indivíduos ato-
mizados e fragilizados e não se poderia 
imaginar a continuidade da civilização 
humana. Mesmo que se pareça insignifi-
cante, o papel da família na transmissão 
dos valores humanos e sociais é incomen-
surável; e nenhuma outra instância da 
sociedade civil ou do Estado conseguiria 
substituir esse papel humilde, mas funda-
mental da família.

Chama a atenção o título da nova exor-
tação apostólica do papa sobre o casamen-
to e a família: Amoris Laetitia (A Alegria 
do Amor). O papa Francisco começa a sua 
longa mensagem com palavras que tradu-
zem otimismo e apreço pelo casamento 
e as realidades familiares. O amor huma-
no, expressado e vivido no casamento e 
na família, é uma realidade boa, fonte de 
alegria e felicidade. Não há só aflições e 
problemas; nem tudo é peso e barreira à 
felicidade dos indivíduos. O casamento e a 
família são realidades que podem propor-
cionar grande alegria e realização humana, 
mesmo no meio de dores e sacrifícios, que 
acompanham inevitavelmente qualquer es-
colha e decisão na vida.

Francisco não deixa de abordar os prin-
cipais aspectos permanentes do ensino 
da Igreja Católica sobre o matrimônio e a 
família; fala do desígnio de Deus sobre o 
homem e a mulher, do valor sacramental 
e significativo da aliança matrimonial, dos 
deveres recíprocos dos cônjuges, dos pais 
em relação aos filhos, das relações intra-
familiares. Não fica diluído o que a Igreja 
sempre ensinou sobre a indissolubilidade 
e a fidelidade no matrimônio. Não se pas-

sa por cima das situações de conflito que, 
tantas vezes, surgem no casamento e nas 
relações familiares. Tudo isso é visto com 
realismo e senso de humanidade.

Mas não há fixação nas incontáveis la-
múrias... O papa apresenta o valor e a bele-
za do casamento e da família, que precisam 
ser descobertos e apreciados. Fala da neces-
sidade de preparar bem o casamento, por-
que diz respeito a um projeto de vida a dois 
que precisa ser levado muito a sério desde 
antes do casamento e acompanhado du-
rante a vida matrimonial, pois não há nada 
que dure e permaneça atraente se não for 
cuidadosamente cultivado e zelado. Abre 
as portas aos casais que passam ou passa-
ram por dificuldades, para que possam estar 
plenamente integrados na vida eclesial. E 
exorta toda a Igreja para um novo esforço 
no acompanhamento das famílias.

Francisco recorda que o casamento é 
mais do que um simples contrato sobre in-
teresses de duas pessoas, eis que nele estão 
envolvidas mais partes, como os filhos e 
a própria sociedade. Mas também lembra 
que a família é uma reserva inesgotável de 
amor e afeto sincero, de relações verdadei-
ramente gratuitas, de generosidade impa-
gável, de interesse pela pessoa, como não 
existe igual em outras instâncias do conví-
vio social; nela não há lugar para o descar-
te, mas as pessoas expostas a fragilidades e 
situações de risco são acolhidas e amadas. 
A família é o espaço onde se nasce, cresce, 
vive e morre; onde a pessoa humana perce-
be seu sentido e seu valor.

O novo documento do papa Francisco é 
uma contribuição importante para recupe-
rar o apreço por este verdadeiro “patrimô-
nio da humanidade” que é a família.

A palavra muito esperada do papa Francisco sobre a família 
apareceu agora na exortação apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia 
(A Alegria do Amor). As duas assembleias-gerais do Sínodo dos 
Bispos de 2014 e 2015 foram ocasião para uma vasta percepção da 
situação da família e das questões que a envolvem em nossos dias.
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Para onde vai a 
política brasileira?

Dom Odilo P. Scherer *

Há meses acompanhamos o de-
senrolar de uma profunda crise 
política no nosso país, que aca-

ba de ter como consequência o afastamen-
to, ainda temporário, da presidente da Re-
pública e a formação de um novo governo. 
Que dizer, diante dessa situação?

É difícil fazer uma avaliação serena e 
objetiva, uma vez que o conhecimento 
dos fatos e dos motivos de decisões toma-
das nem sempre está ao alcance de todos. 
Além disso, a paixão política e ideológica 
pode turbar a objetividade das discussões. 
Mesmo assim, e apesar das perplexidades 
suscitadas, cada brasileiro foi formando a 
sua opinião. A meu ver, o Brasil passa, a 
duras penas, por um amadurecimento polí-
tico, que terá consequências benéficas.

Muitos perguntam sobre a posição da 
Igreja Católica diante da crise. A esse propó-
sito, a Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB), durante a sua recente assem-
bleia-geral, em abril passado, emitiu uma 
declaração com a posição do episcopado. 
O texto não entra propriamente no mérito 
das acusações feitas à presidente, reconhe-
cendo que esse papel cabe às instâncias 
competentes da vida pública nacional.

Em matéria política, os cidadãos têm 
direito às suas próprias opiniões e por isso 
mesmo a Igreja Católica não obriga a ade-
rir a uma posição única. No seio da própria 
Igreja, tratando-se de questões políticas, 
existe uma legítima diversidade de posições, 
contanto que não estejam em desacordo 
com as convicções da própria fé cristã. Vale 
lembrar um antigo dito, atribuído a Santo 
Agostinho: “No essencial, unidade; no se-
cundário, liberdade; e em tudo, caridade”.

Os bispos, no entanto, manifestaram 
preocupações em relação ao cenário políti-
co, econômico, social e ético e apontaram 
critérios e referências importantes a serem 
levados em conta na busca da superação 
da crise brasileira.

Para que serve a política? Ela deve res-
peitar critérios éticos?

A atual polarização política atingiu ní-
veis nunca antes vistos no Brasil e chega 

a passar a impressão de uma torcida apai-
xonada, na qual se quer, a todo custo, a 
vitória de um ou de outro lado. A política 
pode despertar paixões inflamadas, sobre-
tudo quando é motivada por ideologias 
fortemente arraigadas; pode até tornar-se 
paixão cega e fanática, capaz de turbar a 
paz social. Não vai por aí o ideal da ação 
política, à qual se reconhece um papel es-
sencial na edificação do convívio social e 
da paz.

Depois da tempestade, a bonança per-
mite olhar com mais serenidade o cenário 
e retomar a reflexão sobre o que, de fato, 
importa para que a vida continue. Permito-
me fazer alusão a alguns princípios funda-
mentais da doutrina social da Igreja, que 
deveriam iluminar a inteira vida política de 
um povo.

Primeiro de todos, o princípio da digni-
dade da pessoa humana é a razão de ser 
e sustento de toda instituição e toda ação 
política – que seriam ilegítimas e espúrias 
se fossem contrárias à dignidade da pessoa 
humana, ou não fizessem caso dela. Como 
qualificar a ação política que não fosse 
orientada fortemente pela promoção desse 
bem fundamental?

Vem, depois, o princípio do bem co-
mum, que leva em conta a igual dignidade 
e os mesmos direitos fundamentais de to-
das as pessoas. A vida social e política deve 
estar orientada para a consecução do bem 
de todos, e não apenas de alguns. A pro-
moção do bem comum é dever de todos 
os cidadãos e de todas as instituições e au-

toridades públicas. É objetivo primário do 
Estado e de tudo aquilo que o representa.

Cabe ao Estado assegurar a coesão e a 
organização da sociedade civil, da qual 
ele é expressão máxima. Já ensinava o 
papa Leão XIII na primeira encíclica social 
(Rerum novarum, 1891) que o objetivo da 
vida social é o bem comum historicamente 
realizável. A promoção do bem comum é 
a própria razão de ser da autoridade políti-
ca; se deixasse de estar orientada por essa 
motivação, ela deixaria de cumprir a sua 
missão primordial.

Outro princípio importante que deve 
orientar a vida social e política é a “des-
tinação universal dos bens”. Os bens exis-
tentes neste mundo destinam-se ao susten-
to de todos, “com o critério da equidade, 
tendo por guia a justiça e por companheira 
a caridade” (Gaudium et spes, 69). Nin-
guém deve ser excluído, a priori, do uso 
dos bens e nenhuma pessoa deveria ser pri-
vada do necessário para viver dignamente. 
Assegurar o acesso aos bens indispensáveis 
à vida digna para todos é uma das atribui-
ções mais relevantes da política e de quem 
governa.

Necessário para ordenar e dinamizar a 
vida social e política também é o princípio 
de subsidiariedade, apontado já pelo papa 
Leão XIII, na encíclica antes citada. O po-
der do Estado e o exercício da autoridade 
não podem ser concentrados e sufocantes, 
mas precisam respeitar as múltiplas com-
petências das instâncias intermediárias en-
tre o cidadão e o Estado. Das organizações 

da sociedade civil surge um tecido social 
vivo e dinâmico, onde se expressam as 
pessoas e se traduzem os valores por elas 
cultivados. Toda pessoa tem o direito de 
participar da vida social e política. O poder 
concentrado no Estado empobrece e sufo-
ca a sociedade, sua iniciativa, liberdade e 
responsabilidade.

E não pode ser ignorado o princípio da 
solidariedade. Há uma interdependência 
inequívoca de todas as pessoas e de todos 
os povos, que vai ficando sempre mais evi-
dente à medida que cresce o fenômeno da 
globalização. O papa Francisco evidenciou 
esse fato, de maneira prática e inquestioná-
vel, na sua encíclica Laudato sì, sobre as 
questões ambientais. O futuro da natureza 
e do planeta Terra, nossa “casa comum”, 
depende do cuidado de todos: para o bem 
e para o mal.

Difícil seria edificar o futuro do nosso 
país sem levar em conta esses princípios 
basilares da vida social e política. Nem 
mesmo a pluralidade dos partidos ou as 
divergências ideológicas poderiam pres-
cindir deles.

* DOM ODILO P. SCHERER é 
cardeal-arcebispo de São Paulo

O futuro do nosso país 
depende de princípios 
basilares da vida social 
e política. Nem mesmo a 
pluralidade dos partidos ou 
as divergências ideológicas 
poderiam prescindir deles.
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A importância da 
laicidade no século 21

giosa e de consciência, na qual o Estado 
não interfere. Abria-se desse modo espaço 
para o que Benjamin Constant denominou 
liberdade negativa, não submetida a regras 
externas provenientes do poder público.

A laicidade, aponta Abbagnano, é ex-
pressão do princípio da autonomia das/
nas atividades humanas: elas podem se 
desenvolver segundo regras próprias, 
não impostas externamente por fins e 
interesses diversos daqueles que as 
inspiram e norteiam. É o caso da 
liberdade de pesquisa, que 
pressupõe o antidogmatis-
mo e o exame crítico de 
temas e problemas.

Quando a polariza-
ção e as tensões se 
tornam mais agudas, 
é importante lem-
brar que a laicidade 
é uma das formas de 
tolerância, ou, mais 
exatamente, uma 
das maneiras de res-
ponder ao problema 
da intolerância.

Como ressalta 
Bobbio, o tema da 
tolerância surgiu 
com a desconcen-
tração do poder ideo-
lógico (consequência 
da secularização), pois 
a tolerância em relação a 
distintas crenças e opiniões 
coloca o problema de como 
lidar com a compatibilidade/convivência 
de verdades contrapostas (laicidade me-
todológica, pluralismo, antidogmatismo) 
e, subsequentemente, com o “diferente” 
(estrangeiros, pessoas de diversas opções 
sexuais, etc...). Daí o nexo entre demo-
cracia e direitos humanos, pois a tutela da 
liberdade de crença, de opinião e de posi-
ções políticas integra as regras do jogo de-
mocrático, para as quais o Outro não é um 
inimigo a ser eliminado, mas integrante da 
mesma comunidade política.

Em relação ao “diferente”, lembro que a 

Constituição (artigo 3.º, IV) estabelece que 
um dos objetivos da República é “promo-
ver o bem de todos sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor e quaisquer outras 
formas de discriminação”.

Entre os componentes da dicotomia to-
lerância/intolerância está, no plano inter-

no, a convivência/coexistên-
cia de verdades contrapostas 

(religiosas, políticas), no 
âmbito das regras do 

jogo democrá-

tico e da tutela 
dos direitos humanos; no plano externo, 
a aceitação da pluralidade dos Estados na 
sua heterogeneidade.

Por essa razão um Estado aconfessional 
como o brasileiro (artigo 19, I, da Constitui-
ção) não pode, por obra de dependência ou 
aliança com qualquer religião, sancionar 
juridicamente normas ético-religiosas pró-
prias à fé de uma confissão. Por exemplo: 

no campo da família, o direito ao divórcio; 
no critério do início da vida, a descrimi-
nalização do aborto e a pesquisa científica 
com células-tronco.

Num Estado laico, as normas religiosas 
das diversas confissões são conselhos diri-
gidos aos fiéis, e não comandos para toda 
a sociedade. A finalidade da liberdade de 
religião e de pensamento é garantir ao ci-
dadão uti singuli a máxima diferenciação 
no campo das ideologias, das religiões e da 
cultura – ou seja, a liberdade individual.

A finalidade pública da laicidade é criar, 
nesse contexto, para todos os cidadãos 

uma plataforma comum na qual possam 
encontrar-se enquanto membros de 
uma comunidade política. É essa fi-

nalidade que cabe resguardar, para 
conter o indevido transbordar da 
religião para o espaço público, 
que se tornou um dos desafios 
da agenda política contempo-

rânea.
Neste século, cujo pri-

meiro evento de reper-
cussão mundial foram 
os ataques às torres gê-
meas de Nova York, 
em 11 de setembro 
de 2001, assistimos 
ao ressurgimento 
do papel da religião 
na vida política. No 
cenário internacio-
nal, são notórios e 
dramáticos os fa-

tos que complicam a 
geopolítica mundial, 
ocasionados por in-
terpretações de ca-

ráter fundamentalista de 
re l ig iões estabelecidas.

No Brasil, a presença da atividade po-
lítica baseada e dirigida por princípios de 
fé nunca foi tão marcante. De acordo com 
o Departamento Intersindical de Assessoria 
Parlamentar (Diap), o pleito de 2014 ele-
geu uma bancada evangélica de 75 depu-
tados federais; no seu apogeu, em 1962, o 
Partido Democrata Cristão, de inspiração 

Celso Lafer *

Neste século, cujo primeiro even-
to de repercussão mundial fo-
ram os ataques às torres gêmeas 

de Nova York, em 11 de setembro de 2001, 
assistimos ao ressurgimento do papel da 
religião na vida política. No cenário inter-
nacional, são notórios e dramáticos os fa-
tos que complicam a geopolítica mundial, 
ocasionados por interpretações de caráter 
fundamentalista de religiões estabelecidas.

No Brasil, a presença da atividade po-
lítica baseada e dirigida por princípios de 
fé nunca foi tão marcante. De acordo com 
o Departamento Intersindical de Assessoria 
Parlamentar (Diap), o pleito de 2014 ele-
geu uma bancada evangélica de 75 depu-
tados federais; no seu apogeu, em 1962, o 
Partido Democrata Cristão, de inspiração 
católica, tinha 20 cadeiras na Câmara dos 
Deputados.

Nesse contexto, é oportuno retomar a 
questão da laicidade, seu papel na vida da 
democracia e dos direitos humanos, seus 
nexos com a secularização e a tolerância.

A secularização, termo que vem do 
latim saeculum, do mundo da vida terre-
na (não da vida religiosa), e a laicidade, 
do grego laos, povo, como leigo e laico, 
em contraposição ao clero no quadro de 
hierarquização da Igreja, foram consequ-
ências da dessacralização da sociedade, 
como aponta Weber.

O processo de diferenciação estrutural e 
funcional das instituições é a acepção que 
mais aproxima a laicização à seculariza-
ção. Os atores sociais não só começaram 
a se distanciar da força avassaladora das 
tradições religiosas, mas as relações das 
religiões com o Estado se alteraram funda-
mentalmente no correr desse processo que 
remonta aos ideais do Iluminismo e da Re-
volução Francesa. Nesse contexto, surge o 
tema da laicidade do Estado.

Um Estado laico diferencia-se do teocrá-
tico, em que o poder religioso e o poder 
político se fundem, e também do confes-
sional, em que há vínculos entre o poder 
político e uma religião.

No Brasil Império, a religião oficial era 
a católica, ainda que outras fossem permi-
tidas e a liberdade de opinião, assegurada. 
Com a República, deu-se a separação da 
Igreja do Estado, que se tornou laico, ense-
jando a igualdade da liberdade dos cultos, 
a secularização dos cemitérios, o casamen-
to civil e o registro civil para o nascimento 
e o falecimento de pessoas.

Rui Barbosa, autor da legislação que im-
plantou a laicização do Estado brasileiro, 
consagrada na Constituição de 1891, ex-
plica que sua matriz inspiradora foi norte-
americana. O Estado se dessolidarizou de 
toda a atividade religiosa em função, como 
diria Jefferson, da prevalência de um muro 
de separação entre a atividade religiosa e 
a ação estatal como preconizado pela Pri-
meira Emenda da Constituição dos EUA. O 
Estado laico não implica que a sociedade 
civil seja laica. Com efeito, esta passou a 
se constituir como uma esfera autônoma e 
própria para o exercício da liberdade reli-

A secularização, termo que vem do latim saeculum, do mundo da vida terrena (não da vida religiosa), 
e a laicidade, do grego laos, povo, como leigo e laico, em contraposição ao clero no quadro de 
hierarquização da Igreja, foram consequências da dessacralização da sociedade, como aponta Weber
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católica, tinha 20 cadeiras na Câmara dos 
Deputados.

Nesse contexto, é oportuno retomar a 
questão da laicidade, seu papel na vida da 
democracia e dos direitos humanos, seus 
nexos com a secularização e a tolerância.

A secularização, termo que vem do 
latim saeculum, do mundo da vida terre-
na (não da vida religiosa), e a laicidade, 
do grego laos, povo, como leigo e laico, 
em contraposição ao clero no quadro de 
hierarquização da Igreja, foram consequ-
ências da dessacralização da sociedade, 
como aponta Weber.

O processo de diferenciação estrutural e 
funcional das instituições é a acepção que 
mais aproxima a laicização à seculariza-
ção. Os atores sociais não só começaram 
a se distanciar da força avassaladora das 
tradições religiosas, mas as relações das 
religiões com o Estado se alteraram funda-
mentalmente no correr desse processo que 
remonta aos ideais do Iluminismo e da Re-
volução Francesa. Nesse contexto, surge o 
tema da laicidade do Estado.

Um Estado laico diferencia-se do teocrá-
tico, em que o poder religioso e o poder 
político se fundem, e também do confes-
sional, em que há vínculos entre o poder 
político e uma religião.

No Brasil Império, a religião oficial era 
a católica, ainda que outras fossem permi-
tidas e a liberdade de opinião, assegurada. 
Com a República, deu-se a separação da 
Igreja do Estado, que se tornou laico, ense-

jando a igualdade da liberdade dos cultos, 
a secularização dos cemitérios, o casamen-
to civil e o registro civil para o nascimento 
e o falecimento de pessoas.

Rui Barbosa, autor da legislação que im-
plantou a laicização do Estado brasileiro, 
consagrada na Constituição de 1891, ex-
plica que sua matriz inspiradora foi norte-
americana. O Estado se dessolidarizou de 
toda a atividade religiosa em função, como 
diria Jefferson, da prevalência de um muro 
de separação entre a atividade religiosa e 
a ação estatal como preconizado pela Pri-
meira Emenda da Constituição dos EUA. O 
Estado laico não implica que a sociedade 
civil seja laica. Com efeito, esta passou a 
se constituir como uma esfera autônoma e 
própria para o exercício da liberdade reli-
giosa e de consciência, na qual o Estado 
não interfere. Abria-se desse modo espaço 
para o que Benjamin Constant denominou 
liberdade negativa, não submetida a regras 
externas provenientes do poder público.

A laicidade, aponta Abbagnano, é ex-
pressão do princípio da autonomia das/
nas atividades humanas: elas podem se 
desenvolver segundo regras próprias, não 
impostas externamente por fins e interesses 
diversos daqueles que as inspiram e nor-
teiam. É o caso da liberdade de pesquisa, 
que pressupõe o antidogmatismo e o exa-
me crítico de temas e problemas.

Quando a polarização e as tensões se 
tornam mais agudas, é importante lembrar 
que a laicidade é uma das formas de to-

lerância, ou, mais exatamente, uma das 
maneiras de responder ao problema da in-
tolerância.

Como ressalta Bobbio, o tema da tole-
rância surgiu com a desconcentração do 
poder ideológico (consequência da secu-
larização), pois a tolerância em relação a 
distintas crenças e opiniões coloca o pro-
blema de como lidar com a compatibilida-
de/convivência de verdades contrapostas 
(laicidade metodológica, pluralismo, an-
tidogmatismo) e, subsequentemente, com 
o “diferente” (estrangeiros, pessoas de di-
versas opções sexuais, etc...). Daí o nexo 
entre democracia e direitos humanos, pois 
a tutela da liberdade de crença, de opinião 
e de posições políticas integra as regras do 
jogo democrático, para as quais o Outro 
não é um inimigo a ser eliminado, mas in-
tegrante da mesma comunidade política.

Em relação ao “diferente”, lembro que a 
Constituição (artigo 3.º, IV) estabelece que 
um dos objetivos da República é “promo-
ver o bem de todos sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor e quaisquer outras 
formas de discriminação”.

Entre os componentes da dicotomia to-
lerância/intolerância está, no plano inter-
no, a convivência/coexistência de verda-
des contrapostas (religiosas, políticas), no 
âmbito das regras do jogo democrático e 
da tutela dos direitos humanos; no plano 
externo, a aceitação da pluralidade dos Es-
tados na sua heterogeneidade.

Por essa razão um Estado aconfessional 

como o brasileiro (artigo 19, I, da Constitui-
ção) não pode, por obra de dependência ou 
aliança com qualquer religião, sancionar 
juridicamente normas ético-religiosas pró-
prias à fé de uma confissão. Por exemplo: 
no campo da família, o direito ao divórcio; 
no critério do início da vida, a descrimi-
nalização do aborto e a pesquisa científica 
com células-tronco.

Num Estado laico, as normas religiosas 
das diversas confissões são conselhos diri-
gidos aos fiéis, e não comandos para toda 
a sociedade. A finalidade da liberdade de 
religião e de pensamento é garantir ao ci-
dadão uti singuli a máxima diferenciação 
no campo das ideologias, das religiões e da 
cultura – ou seja, a liberdade individual.

A finalidade pública da laicidade é criar, 
nesse contexto, para todos os cidadãos 
uma plataforma comum na qual possam 
encontrar-se enquanto membros de uma 
comunidade política. É essa finalidade 
que cabe resguardar, para conter o inde-
vido transbordar da religião para o espaço 
público, que se tornou um dos desafios da 
agenda política contemporânea.

* CELSO LAFER é advogado, 
jurista, professor emérito da Uni-
versidade de São Paulo, membro 
da Academia Brasileira de Letras e 
ex-ministro das Relações Exterio-
res brasileiro. 
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ALMOÇO REÚNE 600 PESSOAS
Dom Ricardo Hoepers é uma das raras 

unanimidades do clero de Curitiba (agora, 
na verdade, já da cidade de Rio Grande). 
Até por isso se entende a verdadeira ovação 
com que foi saudado, com muitas palmas, 
na Catedral, e, horas depois, no almoço 
por adesão, com a presença de 600 partici-
pantes em restaurante de Santa Felicidade. 
No almoço, poucos políticos, entre eles o 
prefeito Gustavo Fruet e a primeira-dama 
Márcia Fruet, na mesa principal.

A multidão no almoço era de fiéis ami-

gos que Ricardo fez nas paróquias, semi-
nários, hospitais e faculdades por onde 
passou. Havia também sacerdotes até de 
Roma, amigos que fez nos tempos em que 
estudou no Colégio Pio Brasileiro. Presen-
tes também bispos próximos a Ricardo, 
como Sergio Braschi, de Ponta Grossa, e 
Dom José Mário Scalon Angonese, auxiliar 
de Curitiba.

CARDEAIS SAÚDAM DOM RICARDO
A escolha pelo papa Francisco de Ri-

cardo Hoepers para bispo titular da cidade 

“Elege, pois, a vida”

André Nunes

Sagrado bispo titular da diocese gaúcha 
de Rio Grande, dom Ricardo Hoepers se 
prepara para desafios da missão episcopal 
tendo como lema a defesa da vida

Há muitos anos uma cerimônia de 
sagração de um bispo católico 
em Curitiba não atraía tanto in-

teresse dos fieis quanto a de sábado, 14 de 
maio de 2016, com início às 9h da manhã, 
quando na Catedral Basílica da cidade, 
monsenhor Ricardo Hoepers foi feito bispo 
romano. Ele toma posse dia 2 de junho, na 
Diocese da cidade de Rio Grande (RS).

Na verdade, a Catedral é pequena para 
atos dessa natureza, razão pela qual foi 
montado defronte à entrada um toldo com 
cerca de 250 lugares. A cerimônia de or-
denação foi transmitida por emissoras de 
rádio e televisão católicos.

A ordenação seguiu o Ritual Romano 
tradicional, mas em português, com pe-
quenas concessões ao latim nos cânticos, 
apenas. Foram executados pelo Coral da 
Igreja de São Francisco de Paula.

A cerimônia foi presidida pelo arcebispo 
metropolitano de Curitiba, dom José Anto-
nio Peruzzo, ao lado do arcebispo emérito, 
dom Pedro Fedalto. Eles e dom Mário, an-
tecessor de dom Ricardo em Rio Grande, 
foram os ordenantes do novo prelado, cuja 
divisa é “Elege, pois, a vida”. No brasão, 
motivos como o mar e o Cruzeiro do Sul 
lembram acidade de Rio Grande e o Brasil, 
além da pomba do Espírito Santo, a terceira 
pessoa da Trindade cristã.

Da cidade de Rio Grande vieram padres, 
seminaristas, dirigentes de movimentos ca-
tólicos e religiosas, em dois ônibus espe-
ciais. Bispos de todas as dioceses do Pa-
raná também estiveram presentes, além de 
outras cidades como Bagé (RS): dom Gilio 
Felicio, negro que aprendeu alemão para 
bem evangelizar numa cidade de 90% de 
falantes do idioma, era um dos notáveis.

“Vamos enfrentar muitos desafios, mas 
nenhum deles é tão grande quando nós 
acreditamos que a Igreja faz parte do povo 
de Deus. O povo do Rio Grande já vem 
enfrentando os desafios com coragem. Eu 
não vou para resolver, vou para lutar junto 
com eles, unidos vamos trabalhar na Igre-
ja local. Vamos para Rio Grande com esta 
alegria de evangelizar, a alegria do Senhor, 
a alegria das famílias, que o nosso queri-
do papa pede”, declara dom Ricardo Ho-
epers.

* ANDRÉ DE FREITAS NUNES 
é jornalista graduado pela 
Universidade Federal do Paraná 
(UFPR)

Dom Ricardo Hoepers na 
cerimônia de sagração. 

Acima o brazão do bispo.

O novo bispo com amigos do Instituto Ciência e Fé, após a sagração

de Rio Grande (RS) resultou em 
muitas manifestações de cum-
primentos ao sacerdote curiti-
bano. Entre elas, destacam-se 
as dos cardeais dom Orani 
Tempesta, do Rio de Janeiro, e 
de dom Odilo Scherer, de São 
Paulo:

“Recebi com alegria a notícia 
sobre sua nomeação para a Dio-
cese de Rio Grande e envio-lhe 
meus cumprimentos. Unido ao 
prezado Irmão no mesmo ideal 
de serviço à Igreja e ao povo de 
Deus, asseguro-lhe minhas pre-
ces pela nova missão que lhe foi 
confiada”, desejou dom Orani.

“É uma boa notícia para a 
Igreja. Apresento-lhe minhas 
congratulações pela sua nome-
ação e lhe desejo muitas graças 
de Deus, para desempenho da 
nova importante missão. Que 
o Espírito Santo o ilumine e o 
Bom Misericordioso Pastor ins-

pire sempre o seu coração de 
pastor. Conte com minha oração e estima 
paternal! Deus o guarde!”, parabenizou 
dom Odilo.
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Scipione Rebiba (1504-1577) foi um carde-
al siciliano, proclamado em 20 de dezembro 
de 1555 pelo Papa Paulo IV. Rebiba é um 
dos mais antigos bispos do qual se conhe-
cem com certeza os dados sobre as consa-
grações episcopais efetuadas e mais de 95% 
dos mais de 5200 atuais bispos vivos o têm 
no vértice de sua genealogia episcopal.

Disciplina historiográfica da Igreja que 
se ocupa da reconstrução e origens da 
descendência episcopal, além de legados 
ente consagradores e consagrados, a ge-
nealogia episcopal é baseada na doutrina 
teológica cristã da sucessão apostólica, 
que afirma a transmissão de autoridade e 
poderes dos apóstolos para os seus suces-
sores, os bispos, através do rito da consa-
gração. Quando um bispo consagra outro 
bispo, entre os dois estabelece-se uma 
ligação hierárquica, análoga à que existe 
entre gerações.

As linhas genealógicas atualmente conhe-

cidas na Igreja Católica Romana, e das quais 
existem representantes, são cinco (listadas 
por antiguidade):

- Linha d’Estouteville (1440), conhecida 
como “Linha della Rovere”, assentando no 
Papa Sisto IV, de nome secular Francesco 
della Rovere;

- Linha Rebiba (1541), iniciada com Sci-
pione Rebiba;

- Linha Ravizza (1667), mais conhecida 
como “Linha de Lencastre”, pois considerava-
se baseada no cardeal português Veríssimo 
de Lencastre.

- Linha von Bodman (1686). O bispo Jo-
hannes Wolfgang von Bodman, auxiliar de 
Constança e bispo titular de Dardano, é a 
base deste ramo que hoje conta com cerca 
de dez prelados.

- Linha de Bovet (1789). Monsenhor Fran-
çois de Bovet, arcebispo de Toulouse, é a 
base de uma linha com dez prelados na atu-
alidade.

A SUCESSÃO EPISCOPAL

Para implemen-
tar a soberania 
lusitana na região 
onde se locali-
za hoje a cidade 
de Rio Grande, a 
coroa portugue-
sa promoveu no 
século XVIII a imi-
gração de colonos 
dos Açores e Ilha 
da Madeira. Era 
o início da Vila de 
São Pedro. Muito 
católicos, os colo-
nos logo trataram 
de erguer uma 
capela, datada de 
6 de agosto de 1736 – a primeira paróquia 
do Rio Grande do Sul. A cidade foi fundada 
um ano depois. O prédio da Catedral de São 
Pedro é o mais antigo em funcionamento no 
estado, construído em 1755.

Conhecida como “noiva do mar”, Rio Gran-
de passou por períodos de prosperidade e 
estagnação, sendo a segunda cidade mais in-
dustrializada do Brasil no início do século XX, 
atrás apenas de São Paulo. Principal porto 
gaúcho, foi sede da primeira refinaria do país, 
além de indústrias de confecção, pesqueiras 
e de fertilizantes. Com a mudança do centro 
econômico para Porto Alegre, perdeu mui-
to de sua importância regional. Nos últimos 
anos, tem voltado a crescer com a retomada 
das atividades do polo naval.

A princípio integrante das dioceses do 
Rio de Janeiro, de Porto Alegre e de Pelo-
tas, a Igreja Matriz foi elevada à condição 
de Catedral em 1972, com a instalação 
da Diocese de Rio Grande. Seu primeiro 
bispo foi dom Frederico Didonet, sucedi-
do em 1983 por dom José Mário Stroeher 
– bispo titular por mais de 30 anos, até 
solicitar a renúncia ao papa Francisco, 
aos 75 anos.

A diocese é composta por 15 paróquias, 
distribuídas em seis municípios com popula-
ção total de 281 mil habitantes, distribuídos 
na faixa litorânea gaúcha do extremo sul à 
Lagoa dos Patos.

*Adaptado do texto do Pe. Gil Vicen-
te Thomas, da diocese de Rio Grande

RIO GRANDE*, A “NOIVA DO MAR”

Ricardo Hoepers é natural de Curitiba. 
Nasceu em 16 de dezembro de 1970, filho de 
Francisco Hoepers e Doraci dos Santos Hoe-
pers. Ingressou no Seminário Arquidiocesano 
São José aos 19 anos, cursou Filosofia na 
Universidade Federal do Paraná e Teologia 
no Studium Theologicum.

Recebeu a ordenação presbiteral em 31 
de janeiro de 1999. Possui especialização 
e mestrado Bioética. É doutor em Teologia 

Moral para Accademia Alfonsiana de Roma. 
Na trajetória como padre, foi diretor da Fa-
culdade de Filosofia da arquidiocese de 
Curitiba (2002-2003), coordenador geral do 
clero (2005 a 2008), membro do Conselho 
Presbiteral e do Colégio de Consultadores, 
assessor eclesiástico da pastoral da Pessoa 
Idosa, no regional Sul 2 da CNBB. É autor 
do livro “Teologia Moral no Brasil: um perfil 
histórico”.

QUEM É RICARDO HOEPERS“Possa sua face aterrorizar os inimigos da 
verdade”, dizia o celebrante na sagração do 
bispo, no rito tridentino – aquele chamado de 
Rito de Pio V -, pré-Concílio Vaticano II.

Essa lembrança sobre a importância que 
antigamente se atribuía a um bispo da Santa 
Igreja Romana eu a recolho do livro “Como 
se faz um bispo, segundo o alto e o baixo cle-
ro”, do ex-teólogo jesuíta brasileiro J.D.Vital, 
edição de 2012 da Civilização Brasileira. E 
no qual me baseio para alguns comentários 
em torno do “projeto mitra” que tanto acalenta 
certos padres. 

O livro, lido há anos com muito interesse, 
voltou-me às mãos. O motivo: a escolha, pela 
Santa Sé, do sacerdote Ricardo Hoepers, 45 
anos, da Arquidiocese de Curitiba, curitibano, 
um doutor em Moral pela Accademia Alfon-
siana de Roma, mestre em Bioética, diretor 
do Studium Theologicum de Curitiba, confe-
rencista de muito bom desempenho, para ser 
bispo da Igreja.

Ricardo é orientador espiritual e diretor-
conferencista do Instituto Ciência e Fé de 
Curitiba (“Fidelis et Constans”).

Ricardo foi designado, conforme dado 
ontem a conhecer, para a diocese da cida-
de de Rio Grande, a quarta mais importante 
do Rio Grande do Sul, historicamente a mais 
expressiva daquele Estado. Não é grande, 
com 15 paróquias, seis cidades, centenas de 
capelas, diversas obras religiosas. O porto é 
um dos mais importantes do país. E os limi-
tes territoriais do curitibano para exercício de 
suas funções de bispo irão ao Chuí, no extre-
mo sul do Brasil.

A notícia foi muito comemorada, especial-
mente em Curitiba, por professores, estu-
dantes, padres e uma multidão de amigos, 
paroquianos e ex-paroquianos, que padre 

Ricardo Hoepers cultivou ao longo dos anos. 
Posso assegurar que Hoepers ganhou sólida 
aceitação e acatamento em parte da comu-
nidade católica de Curitiba, especialmente 
nos anos – começo da década – quando foi 
pároco da Igreja de São Francisco de Paula, 
na Rua Des. Motta.

“Ele é um aglutinador, e como bispo não 
se interessará por poder e ressonância do 
cargo. Ele sabe que bispo deve ser servidor, 
num mundo marcado pelo secularismo e o 
agnosticismo e a presença avassaladora de 
seitas”, diz o médico oncologista Raul Ansel-
mi Jr.

“Padre Ricardo nunca fugiu do debate, em 
defesa da fé”, destaca o professor e oncolo-
gista Cícero Urban, vice-presidente do Insti-
tuto Ciência e Fé de Curitiba. Por exemplo, 
nunca teve receio de atender a convites para 
debates universitários sobre temas polêmi-
cos, como aborto e células tronco…

Recordo que Ricardo não ficou silencioso 
diante do voto de um ministro do STF sobre 
a questão de aberto de fetos anencéfalos. 
Defendeu o direito à vida com garras de um 
cruzado moderno em carta de fortes acentos, 
enviada à Sua Excelência. Não sei se em 
Rio Grande terá o mesmo clima intelectual 
pela frente. Mas o certo é que os gaúchos 
são bastante dos debates em torno de suas 
ideias, de que não desistem com facilidade.

E na cidade próxima, e maior, Pelotas – 
com uma universidade federal e outra Ca-
tólica – não lhe faltarão espaços para expor 
seu pensamento, especialmente em Bioética, 
a qual olhará sempre à luz do magistério de 
Pedro.

*Publicado originalmente em 
17/02/2016, na coluna para o diário 

Indústria & Comércio de Curitiba.

DE COMO SE FAZ UM BISPO
por Aroldo Murá G. Haygert *

O porto velho de Rio Grande com a antiga alfandega

Dom Ricardo Hoepers no ritual que o sagrou bispo
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tem desconectados da igreja ou da fé é a 
tensão que sentem entre o cristianismo e 
a ciência. A mais comum das percepções 
nesta esfera é a de que “os cristãos são tão 
confiantes que acham que sabem todas as 
respostas” (35%). Três em cada dez jovens 
adultos com uma formação cristã sentem 
que “as igrejas estão fora de sintonia com o 
mundo científico em que vivemos” (29%). 
Outro um quarto abraça a percepção de 
que “o cristianismo é anti-ciência” (25%). 
E quase a mesma proporção (23%) disse ter 
“sido silenciada pelo debate criação versus 
evolução”. Além disso, a pesquisa mostra 
que muitos jovens cientistas cristãos estão 
lutando arduamente para encontrar manei-
ras de ficarem fieis na fé bíblica e também 
na sua vocação profissional em indústrias 
relacionadas com a ciência.

Quarta razão – A Igreja é hostil com 
aqueles que manifestam dúvidas

Jovens adultos com experiência cristã 
dizem que a igreja não é um lugar que lhes 
permite expressar dúvidas. Eles não se sen-
tem seguros em admitir que, algumas vezes, 
o cristianismo não faz sentido. Além disso, 
muitos acham que a resposta da Igreja às 
dúvidas é trivial. Algumas das percepções 
a este respeito incluem “não poder inda-

gar minhas perguntas de vida mais vitais e 
essenciais na igreja” (36%) e ter “dúvidas 
intelectuais significativas sobre a minha fé” 
(23%). Em um tema relacionado de como 
igrejas lutam para ajudar os jovens adultos 
que se sentem marginalizados, cerca de 
um em cada seis com uma formação cristã 
disse que sua fé “não ajuda com a depres-
são ou outros problemas emocionais” que 
experimentam (18%).

A pesquisa aponta para duas respostas 
opostas, mas igualmente perigosas para lí-
deres religiosos e pais: a minimização ou a 
“super-correção”. O estudo sugere que al-
guns líderes ignoram as preocupações e as 
questões de adolescentes e jovens adultos 
porque eles acreditam que a “desconexão” 
acabará quando estiverem um pouco mais 
velhos e tiverem seus próprios filhos. No 
entanto, esta resposta perde para as dramá-
ticas mudanças tecnológicas, sociais e espi-
rituais que ocorreram ao longo dos últimos 
25 anos e ignora os significativos desafios 
atuais que os jovens estão enfrentando.

Outras igrejas tomam medidas corre-
tivas pelo lado oposto (a super-correção), 
usando todos os meios possíveis para fazer 
seu apelo congregacional para adolescen-
tes e jovens. No entanto, colocar o foco 
exclusivamente em adolescentes e jovens 

faz com que a igreja comece a excluir os 
crentes mais velhos e “constrói uma igreja 
sobre as preferências dos jovens e não na 
busca de Deus”, disse Kinnaman.

Kinnaman, autor da pesquisa, observou 
que muitas igrejas aproximam gerações de 
uma maneira hierárquica, de cima para 
baixo, ao invés de vez de implantar uma 
verdadeira equipe de crentes de todas as 
idades. “Cultivar relações inter-geracionais 
é uma das maneiras mais importantes em 
que comunidades de fé eficazes estão em 
desenvolvimento florescente da fé evangé-
lica em jovens e velhos. Em muitas igrejas, 
isso significa mudar a metáfora de simples-
mente passar o bastão para a próxima gera-
ção para uma imagem mais funcional, para 
uma imagem bíblica de um corpo – ou 
seja, toda a comunidade de fé, ao longo de 
toda a vida, trabalhando em conjunto para 
cumprir os propósitos de Deus.”

Quatro razões por que jovens 
cristãos abandonam a igreja

The Barna Group – traduzido por Áquila Mazzinghy *

* ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA CRISTÃOS NA CIÊNCIA 
(http://www.cristaosnaciencia.org.br/recursos/quatro-razo-
es-por-que-jovens-cristaos-abandonam-a-igreja/)

Muitos pais e líderes de igreja se 
perguntam como podem culti-
var uma fé duradoura na vida 

de jovens de uma forma mais eficiente e 
duradoura. Um projeto de pesquisa de 5 
anos do “Barna Group” explorou as opor-
tunidades e os desafios do desenvolvimen-
to da fé entre adolescentes e jovens adultos 
cristãos dentro de uma cultura que muda 
rapidamente.

O projeto de pesquisa foi composto de 
oito estudos nacionais nos EUA, incluindo 
entrevistas com adolescentes, jovens, pais, 
pastores de jovens e pastores seniors. O 
estudo de jovens adultos foi voltado para 
aqueles que eram frequentadores regulares 
de igreja durante sua adolescência e explo-
rou as suas razões para a desconexão da 
igreja depois dos 15 anos de idade.

Nenhum motivo foi o determinante para 
o rompimento entre a igreja e os jovens 
adultos. Em vez disso, uma variedade de 
razões emergiu. No geral, a pesquisa des-
cobriu alguns temas importantes que fazem 
os jovens desconectarem-se da igreja per-
manentemente ou por um período prolon-
gado de tempo de suas vidas. Aqui, cita-
mos quatro:

Primeira Razão – As igrejas têm a ten-
dência de ser superprotetoras.

Algumas das características que definem 
os adolescentes e os jovens adultos de hoje 
são o seu acesso sem precedentes às ideias 
e visões de mundo, bem como o seu con-
sumo extraordinário da cultura popular. 
Como cristãos, eles expressam o desejo de 
sua fé em Cristo para se conectar ao mundo 
em que vivem. No entanto, muito de sua 
experiência no cristianismo é sufocante, 
baseada no medo e na aversão ao risco. 
Um quarto dos jovens de 18 a 29 anos dis-
se: “cristãos demonizam tudo o que está 
fora da igreja” (23% indicaram que essa 
descrição descreve “completamente” ou 
“principalmente” a sua experiência). Ou-
tras percepções nesta categoria incluem “a 
igreja ignora os problemas do mundo real” 
(22%) e “minha igreja está muito preocu-
pada que filmes, músicas e jogos de video-
game sejam prejudiciais” (18%).

Segunda razão – A experiência acerca 
do cristianismo de adolescentes e jovens 
é superficial.

A segunda razão que contribui para o 
abandono dos jovens da igreja é que falta 
profundidade em suas experiências com a 
igreja. Um terço disse que “a igreja é cha-
ta” (31%). Um quarto desses jovens adul-
tos disse que “a fé não é relevante para a 
sua carreira ou interesses” (24%) ou que 
“a Bíblia não é ensinada de maneira clara 
ou com bastante frequência” (23%). Infe-
lizmente, um quinto destes jovens adultos 
que participaram de uma igreja enquanto 
adolescente, disse que “Deus parece au-
sente da sua experiência de igreja” (20%).

Terceira razão – As igrejas parecem ser 
antagônicas à ciência.

Uma das razões por que jovens se sen-
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Existe um fato que tem me chamado 
muito a atenção, e que trago para 
esta reflexão do mês, qual seja: A 

quantidade de pessoas que faz uso de an-
tidepressivos atualmente. Isto nos remete a 
uma inevitável conclusão: Ou as pessoas es-
tão mais depressivas ou estamos medicando 
um ente fisiológico chamado tristeza.

Tristeza tal qual alegria são estados fisio-
lógicos e não patológicos. Já a persistência 
da tristeza além de períodos compreendi-
dos como normais face a acontecimentos 
nefastos na vida das pessoas, e que traga 
prejuízo à qualidade de vida dessas pes-
soas, por perda do interesse por ações co-
muns do dia a dia, seria uma característica 
do ente nosológico chamado depressão.

À luz desse esclarecimento importante 
para suas diferenciações, indago: Não esta-
ria havendo uma supervalorização da tris-
teza, alçando-a à condição de depressão? 
Emendo essa pergunta à outra para instigar 
ainda mais nosso raciocínio. O mundo 
como um todo, não está mais triste? O que 
lhe parece caro leitor?

Creio que a sua conclusão coincida com 
a minha, ou chegarei a outra conclusão, a 
de que vivemos em universos paralelos!!!! 
Sim, o mundo está mais triste, mas, mui-
to mais triste. E vejo por mim mesmo. Sou 
um sujeito extrovertido, positivo e com um 
bom espírito de humor. Não raras vezes, 
me pego mais calado, preocupado sem 
saber aparentemente bem os porquês. Isto 
por que, nem sempre aquela condição 
emocional é fruto daquele momento exa-
to. Daí a importância de não guardarmos 
sentimentos negativos, ficando ressentidos, 
pois estaremos sempre com esse veneno 
dentro de nós. 

A globalização nos trouxe a uma apro-
ximação sem precedentes com toda a al-
deia global. Esse fato traz consigo duas 
faces, pois ao mesmo tempo que nos co-
nectamos com todos os eventos bons, te-
mos também “full time” tragédias naturais, 
guerras, além das crises políticas do mun-
do todo. Lembram-se a pouco tempo todo 
o problema vivido pela Grécia na sua base 
política com repercussões econômicas, 
sendo nos mostrado um pais à beira da fa-
lência? Tínhamos lembranças maravilho-
sas de suas ilhas, o colorido de suas ca-
sas com flores por todas as ruas, um povo 
alegre que quebra pratos nas festas para 
externar essa alegria. Isso sendo mostrado 
diariamente a você nos noticiários de to-
das as mídias vai te trazendo uma carga, 
que sem se aperceber vai mudando seu 
humor, mesmo não estando diretamente 
envolvido com essa questão. Há um sen-
so comum de compaixão e solidariedade 
que a todos nós toca.

Estávamos juntos caçando Bin Laden e 
Sadan Hussein, pois nosso espírito de justi-
ça transcende nossas barreiras geográficas. 
Ficamos muito contentes com a eleição 
do presidente Obama, muito mais que nas 
eleições de Busch ou Reagan, e porquê? 
Por que compartilhamos e nos alegramos 
com a ascensão de pessoas menos favore-
cidas, que venceram preconceitos raciais, 
sociais ou de qualquer outra razão. O 11 
de setembro nos atingiu também, somos 
solidários e ficamos comovidos com o 
sofrimento gerado por aquele atentado, e 
precisamente naquele momento ficamos 
muito tristes e preocupados.

Percebem a relação direta desses fatos 
com muitas das vezes nosso aumento de 

tristeza e quietude, sem que nos aperceba-
mos diretamente dessa relação? Esse pro-
cesso de globalização nos tornou vizinhos 
dos gregos e de toda a humanidade. A ma-
tança consentida das baleias no Japão ou 
de elefantes na África parece estar aconte-
cendo aqui no nosso quintal.

Todas essas informações, todas essas 
imagens, ficam guardadas em nosso sub-
consciente como fontes de preocupação, 
mesmo estando a ocorrer a milhares de 
quilômetros de onde estamos, nos atingem 
diretamente via imagens chocantes.

Fora isso, temos nossa própria produção 
de tragédia interna. Não basta noticiar um 
acidente entre um carro e uma moto, tem-
se que mostrar o corpo ao lado, ou a difi-
culdade de resgate de corpos mutilados em 
acidente aéreos. Não basta informar sobre 
o sequestro de uma criança, tem-se que 
entrevistar os pais em estado de choque, 
transfigurados pela tristeza.

Maria Antonieta, a rainha louca, dizia, 
pão e circo para o povo. Se um acidente 
não tem mortos não serve. Se um atentado 

não tem tragédia não interessa. 
Então, afora problemas pessoais especí-

ficos pelos quais todos passamos na vida, 
e que possam contribuir para um estado 
depressivo que necessite de um tratamen-
to especializado, com medicação devida, 
fora isso a grande maioria das pessoas está 
triste. Triste porque não se afasta dos noti-
ciários, desde a primeira hora que acorda, 
até o momento que vai dormir. Seu sub-
consciente repleto de preocupações com 
seus problemas e os do mundo todo. Tenta 
dormir e não consegue e não sabe porque. 
Daí vem remédio para dormir, remédio 
para acordar e outro para manter-se feliz!!! 
Durma com um barulho desses!!!!

* EDMILSON MARIO FABBRI é 
clínico e cirurgião geral, dirige a 
Stressclin - Cílcina de Preven-
ção e Tratamento dp Stress, é 
um dos diretores do Instituto 
Ciência e Fé.

Tristeza e depressão
Edmilson Fabbri (*)
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* Maria Tereza de Queiroz Piacentini, 
Diretora do Instituto Euclides da Cunha 
e autora dos livros ‘Só Vírgula’, ‘Só Pala-
vras Compostas’ e ‘Língua Brasil – Crase, 
pronomes & curiosidades’  
(www.linguabrasil.com.br)

NÃO TROPECE NA LÍNGuA

REDAÇÃO DE EXPEDIENTES 
VOCATIVO + O REFERIDO

Maria Tereza de Queiroz Piacentini *

--- Qual a maneira certa de iniciar e continuar uma carta? Exemplos: Mestra: qual a maneira... (iniciando com dois-pontos e continuando na outra linha com letra minúscula)? Ou 
Mestra; (ponto e vírgula) qual...? Ou Mestra, (vírgula) qual...? Sylvio, Rio de Janeiro/RJ

--- Quando se começa um texto com Prezados Senhores, a primeira palavra após este vocativo começa com letra maiúscula ou minúscula? Poderia me transcrever a regra grama-
tical para isto, por favor? Hélio M. Shiino, Rio de Janeiro/RJ 

 Há três possibilidades de uso do vocativo em ofícios e 
cartas comerciais no aspecto da pontuação:

 
Prezado Senhor,   [com vírgula]
 
Prezado Senhor:     [com dois-pontos]
 
Prezado Senhor    [sem nada: versão moderna, mais 

limpa e econômica].
 

Naturalmente, em correspondência de cunho particu-
lar, dita a regra quem escreve. Aí se usa a pontuação (ou 
não) a gosto.  E é possível continuar a escrever na mesma 
linha depois do nome acompanhado de vírgula ou dois-
pontos:

 
Maria, peço que me mandes a crônica.

Cara Professora, estou lhe encaminhando a redação so-
licitada.

 
Mestra: estou encaminhando a crônica que você pe-

diu.
 
Nestes últimos exemplos, o vocativo e a frase inicial es-

tão na mesma linha porque se quis dar uma continuidade 
na redação.

 
Entretanto, pode-se preferir deixar o vocativo em des-

taque numa linha, iniciando-se o texto na linha de baixo, 
como é característico da correspondência comercial e da 
oficial, qual seja, a redação de expedientes como ofício, 
memorando, exposição de motivos e circulares. Nesses 
casos, convencionou-se que cada linha começaria por 
maiúscula. Trata-se, devo frisar, de uma convenção, e 
não de uma regra gramatical, embora se baseie na norma 

da gramática de que cada frase ou período deve começar 
com letra maiúscula.

 
Assim sendo, mesmo que o redator separe o vocativo 

por uma vírgula (estilo americano) ou por dois-pontos, a 
primeira frase do texto na outra linha não será iniciada 
com minúscula. Daí que o ideal é não usar nem vírgula, 
nem dois-pontos, muito menos ponto e vírgula para fechar 
o vocativo. Exemplos de possibilidades:

 
Prezados Senhores,
Gostaria de esclarecer uma dúvida. 
 
Prezados Senhores:
Gostaria de esclarecer uma dúvida. 
 
Prezados Senhores
Gostaria de esclarecer uma dúvida. 

--- Estabelece referida lei. Estabelece “a” referida lei. Qual é a forma correta, ou as duas podem ser utilizadas e em que casos? Alexandra, Florianópolis/SC
 

Como se trata de referência a uma lei já determina-
da, é necessário o artigo definido: como estabelece a 
referida lei, isto é, a lei referida anteriormente. Veja-se 
que também se usa o artigo com palavras semelhantes, 
não importa a ordem: conforme o mencionado artigo, o 

citado provimento, o dispositivo supracitado. São todos 
casos em que se adjetiva um substantivo já definido, de-
terminado. Diferente é o uso do pronome demonstrativo 
tal, que prescinde do artigo: tal lei estabelece, conforme 
tal artigo.
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Sua Biblioteca

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

Pc Rui Barbosa, 599 - Centro, Curitiba
(41) 3223-6652
Loja Virtual: http://www.paulus.com.br/loja/

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

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

DESEMPREGO
Da crise à oportunidade de crescimento
GAP - Grupo de apoio psicoprofissional – Rosy 
Rodrigues (Organizadora)

A obra é fruto da experiência do GAP no aten-
dimento 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. Trata da rees-
truturação psicológica no momento de crise.
Páginas: 104
Loja Virtual: R$ 15,00

PROJETO DE VIDA
Uma visão ampliada

Armelino Girardi e Sílvia Maria de Araújo

A leitura deste livro promete ser uma aventura 
suave e desafiadora em tópicos curtos e não pre-

cisa seguir a sequência dos capítulos, embora seu 
conteúdo se desdobre de forma concatenada: a 

primeira parte persegue a necessidade de um sen-
tido para a vida. A segunda parte traz dimensões 
da vida a serem redescobertas mediante a Roda 

de Satisfação da Vida.
Páginas: 304

Loja Virtual: R$ 30,50

INTRODUÇÃO À CRISTOLOGIA LATINO-
AMERICANA
Cristologia no encontro com a realidade pobre 
e plural da América Latina
Alexandre Andrade Martins

É um ensaio cristológico que foi gestado no meio 
do povo simples latino-americano e sua experiên-
cia de um Deus encarnado na história: “É um texto 
que coloca duas realidades juntas: a academia, 
onde a fé é objeto de reflexão, e a comunidade de 
base, onde a fé é vivida”.
Páginas: 156
Loja Virtual: R$ 19,53

NIETZSCHE
A fábula ocidental e os cenários filosóficos

Yolanda Gloria Gamboa Muñoz

A história do mais longo dos erros é, antes de tudo, 
a história do erro de Platão, e Yolanda Gloria nos 

conduz pelos labirintos desconcertantes desse 
percurso. Caminhos e atalhos da filosofia ocidental 

que nos levam dos gregos pré-socráticos, passando 
pelos pensadores medievais, até o anúncio nietzs-

cheano da morte de Deus.
Páginas: 112

Loja Virtual: R$ 20,46

RACISMO, SEXISMO E DESIGUALDADE NO 
BRASIL
Sueli Carneiro
Editora: Selo Negro

Entre 2001 e 2010, a ativista e feminista negra 
Sueli Carneiro produziu inúmeros artigos publica-
dos na imprensa brasileira. Racismo, sexismo e 
desigualdade no Brasil reúne, pela primeira vez, 
os melhores textos desse período. Neles, a autora 
nos convida a refletir criticamente a sociedade 
brasileira, explicitando de forma contundente como 
o racismo e o sexismo têm estruturado as relações 
sociais, políticas e de gênero.
Páginas: 192
Loja Virtual: R$ 21,12

TERREIROS EGUNGUN
José Sant'Anna Sobrinho

Editora: EDUFBA

Apresentando ampla pesquisa etnográfica, o título 
traz uma investigação profunda da expansão das 
comunidades terreiros na atualidade, em especial 
dos Terreiros Egungun, localizados na Ilha de Ita-
parica. O livro conta com testemunhos e opiniões 

de líderes religiosos sobre o fluxo e a expansão 
das tradições em meio às mudanças que ocorrem 

na geografia urbana da região, que abriga os 
primeiros terreiros de culto aos ancestrais desde 

o século XIX.
Páginas: 286

Loja Virtual: R$ 24,00

DOM CASMURRO
Machado de Assis

Esse clássico foi escrito em 1899 e publicado em 
1900. Dom Casmurro é um dos romances mais 
lidos e analisados da literatura brasileira. Seu au-
tor, Machado de Assis, nesta época, já alcançara 
um grande prestígio e reconhecimento dos seus 
leitores e da crítica especializada.
Páginas: 296
Loja Virtual: R$ 24,90

IRACEMA
José de Alencar

Publicado em 1865, Iracema compõe a tríade in-
dianista de José de Alencar, nosso principal escritor 
romântico e referência nos estudos de identidade e 

nacionalismo durante o período romântico. A obra 
do autor é uma associação entre o artístico-literário 

e o histórico-político, especialmente em Iracema. 
Explora a problemática - sempre aberta - da nossa 

identidade nacional.
Páginas: 200

Loja Virtual: R$ 19,90
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Raul Anselmi Junior

Diretoria 
de Ciências

Sociais

Diretor: Euclides Scalco
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A PERMA-
NÊNCIA DOS 
ALUNOS NA 
EJA:
Um olhar nas dimensões política, social e motivacional
Miriam Aparecida Ricetti
Editora: CRV

Uma releitura do trabalho de tese da autora para o título de 
Dra. em Educação de La Empresa, Uruguai, em 2013. Discute 
Política Pública de Educação de Jovens e Adultos, a eficácia 
dos procedimentos instituídos, bem como os resultados obtidos 
pelos alunos e a evasão escolar.
Páginas: 230
Loja Virtual: R$ 50,90 (Na CRV)



|  MAIO 2016  |  UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ16


