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As virtualidades constituem 
um universo mágico

Antonio Celso Mendes (*)

Diferentemente do mundo cós-
mico e do mundo quântico, o 
mundo virtual é pura sensação 

do imaginário, do abstrato e do milagroso, 
constituindo o universo específico de nossa 
espiritualidade. Sua natureza peculiar nos 
obriga a colocá-lo em seu habitat próprio, 
ou seja, aquele mundo específico através do 
qual o Espírito se manifesta na Natureza.

Como exemplos de fenômenos virtuais, 
podemos citar: o transcurso do tempo, a 
sensação de estarmos vivos, o mundo das 
formas (PLATÃO), a concretude de nossas 
utopias, a certeza de nossas crenças, a per-
manência de nossas tradições, os caminhos 
da história, as criações artísticas, nossos 
ideais de perfeição, as percepções de nos-
sos sentidos exteriores ou interiores, nossos 
sentimentos de amor ou ódio, nossa consci-
ência, o reconhecimento do outro, o mundo 
da arte, nossas orações, etc.

Ocupando o vasto espaço da cultura, os 
fenômenos virtuais irrompem a partir de nossas intuições 
espirituais, tornando-se permanentes em seus efeitos, por 
ficarem consolidados acima do tempo e confirmados pela 
tradição e pela história. Ora, isto assegura a perenidade 
das experiências virtuais que, submetidas às transforma-
ções naturais, tornam-se cada vez mais concretas.

É dessa forma que o mundo virtual se coloca como co-
roação do mundo cósmico e do mundo quântico, trans-
cendendo as limitações destes últimos. Ele é tanto mais 
concreto quanto sejam as intensidades de sua vivência, 
que vai, pouco a pouco, sedimentando um mundo mágico 
de criatividade, aspirações e valores.

Dessa forma, por um refluxo de sua importância, sua 
tendência se faz no caminho de superar, seja o mundo 
cósmico, seja o mundo quântico, tornando-os cada vez 
mais translúcidos, cada vez mais abstratos, cada vez mais 
espiritualizados. É nesse sentido que o mundo virtual é o 
coroamento eficaz da criação, o único capaz de permitir 
uma compreensão global de tudo que vemos expresso no 
Universo. 

Um exemplo notável de mundo virtual são nossas vi-
vências religiosas, que incorporam um mundo simbólico 
cheio de concretudes históricas, mas que são imortais em 
sua liturgia. Imersa no tempo, a experiência religiosa é 
a expressão mais autêntica de como o temporal pode se 

tornar eterno, mesmo quando submetido às vicissitudes 
de seu surgimento. Tudo que foi criado passa então a ser 
permanente em sua virtualidade, garantindo assim nossas 
esperanças na imortalidade, natural ou revelada.

A superação do egoísmo pela dissolução do eu em 
direção ao rosto do outro (LEVINAS) é também uma ex-
periência virtual de acentuada originalidade, na medi-
da em que reconhece a consciência de si apenas como 
um reflexo de relações fraternais, o que se transformaria 
numa revolução social de grande envergadura, a única 
verdadeiramente consistente em termos ideológicos (des-
prendimento e ética).

Assim, tudo se concretiza a partir do mundo virtual, de-
pendendo apenas de nosso assentimento aos seus apelos, 
tendo como origem algo estranho ao mundo natural, a má-
gica de nossas intuições espirituais.

FIM DO CONFLITO 
CIÊNCIA E RELIGIÃO?

“A narrativa dominante do conflito entre ciência e 
religião já está ultrapassada; ela pertence ao passado”. 
Essa declaração vem de considerações feitas pelo 
cientista e professor da Universidade de Oxford, Alister 
Macgrath. Para ele a polêmica persiste apenas na 
cabeça de alguns, talvez por suas convicções ateístas. 
“Enquanto alguns acreditavam que a ascensão de uma 
cultura secular levaria à morte lenta e inevitável da re-
ligião, o que temos visto é o surgimento de um padrão 
muito diferente. A religião está mudando, adaptando-
se a um novo panorama cultural e encontrando novas 
formas de expressão e existência”. Vale a pena ler esse 
artigo, na página 6.

Mas este número traz também um alerta do cientista 
Evaristo E. de Miranda, chefe da Embrapa Monitora-
mento por Satélite e diretor do Instituto Ciência e Fé 
de Curitiba: O “Velho Chico” (Rio São Francisco) está 
morrendo. O que fazer por ele?

O bispo Dom Ricardo Hoepers, membro do Instituto 
Ciência e Fé de Curitiba, cuja sagração foi registrada 
na edição anterior desse jornal, tomou posse dia 3 de 
junho na Diocese de Rio Grande, RS. Não podíamos 
deixar de registrar o evento, ainda mais que diversos 
membros e diretores do Instituto viajaram de Curitiba 
para a cidade gaúcha para participar do evento.

Outra personagem em destaque é o advogado 
curitibano Geroldo Hauer. No 7º volume da obra “Vozes 
do Paraná”, Aroldo Murá G. Haygert, presidente do Ins-
tituto Ciência e Fé de Curitiba, dedicou espaço mereci-
do ao advogado, qualificando-o de “Alma Curitibana”. 
Matéria transcrita do livro, pode ser vista pelo leitor, que 
vai admirar suas qualidades de cidadão, profissional e 
homem de família.

Existem ainda duas matérias de fôlego em matéria 
de filosofia, ciência e saúde dos diretores do Instituto 
Antonio Celso Mendes e Edmilson Fabbri. Fabbri fala 
da intima relação entre a saúde mental e a física. Ele 
explora um fato comprovado pela ciência, mas que 
negamos a aceitar: Há uma interação muito forte entre 
nossas emoções e a saúde. Precisamos dar mais aten-
ção ao fato. Já Antonio Celso enfoca “o mundo virtual 
como pura sensação do imaginário, do abstrato e do 
milagroso, constituindo o universo específico de nossa 
espiritualidade”.

Boa leitura!

ODAILSON ELMAR SPADA
editor
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Gastam-se milhões em academias 
para ter-se o corpo musculosa-
mente definido. Outros tantos 

milhões em busca da melhoria dos aspectos 
estéticos. Botox, drenagens, peelings, plás-
ticas das mais diversas. Muitas necessárias, 
algumas sem o menor sentido, sem, muitas 
vezes, perceber que o problema está sendo 
transferido do emocional para o físico.

Quantas frustrações de todas as ordens 
são tentadas compensar com a dita melho-
ria estética? Relacionamentos amorosos 
frustrantes, relações familiares complica-
das, dificuldades de adaptação a sistemas, 
etc., são desviados os focos. Não é investi-
gada a gênese do problema, e simplesmen-
te tenta-se corrigir tudo isso com peitos 
maiores, nariz menor, boca mais carnuda, 
enfim, tudo o que o corpo aceita para que 
nos sintamos “melhores”.

Volto a afirmar que a maioria dos casos 

são bem indicados, quando o problema 
reside só na estética e com isso os resul-
tados recompensam tanto o médico quan-
to o paciente. A colocação deste artigo é 
para os casos da ilusão que isto compensa 
aquilo. Falta de disposição para enfrentar 
seus próprios fantasmas e tentar fórmulas 
mágicas para solução de problemas emo-
cionais. Quantos casos de hipotireoidismo, 
diabetes tipo II, colite, doenças de pele, 
hipertensão, asma, gastrite etc  vem de 
problemas de fundo emocional? Hoje tra-
balhamos com a medicina psicossomática, 
que é uma maneira de estabelecer uma re-
lação de causa e efeito entre o que vai pela 
mente e sai pelo corpo. Quantas vezes fal-
tou explicação para uma dor que apareceu 
do nada? Exames normais sem nenhuma 
causa orgânica.

O corpo é o professor do espírito já nos 
alertava Budha. “Doutor, toda vez que fico 

nervoso tenho enxaqueca”. E não percebeu 
ainda o remédio para isso? Quanta gente 
tomando remédio por conta de não querer, 
ou não ter consciência da necessidade de 
uma mudança comportamental.

Alguns dos pacientes que eu encaminha-
va a psicólogos, procuro tratar de maneira 
mais abrangente hoje em dia, respeitando, 
obviamente, os limites do bom senso e da 
boa prática. Tive que ampliar a formação 
com filosofia, programação neurolinguis-
tica, hipnose, para poder tratar o paciente 
de acordo com o conceito da organização 
mundial de saúde que diz “Saúde é o bem 
estar físico, mental e emocional”. Todo 
médico que focar apenas no físico estará 
perdendo a oportunidade de oferecer algo 
mais ao seu paciente. Surpreendê-lo e en-
cantá-lo.

A harmonia entre mente e corpo é de-
fendida desde os primórdios da medicina. 

Ideias em harmonia: 
Segredo da saúde

Hipócrates(400A.C.) ligava problemas bilia-
res à depressão. Galeno (129 a 216 d.C.) já 
dizia que a tristeza, raiva, medo, poderiam 
trazer conseqüências físicas. Heinroth, no 
seu livro “Desordens da Alma”, de 1818, 
defendia que as paixões sexuais, contribu-
íam para a manifestação da tuberculose, 
epilepsia e câncer. Freud nos fala sobre a 
influência da histeria nas manifestações so-
máticas. Hans Seyle, na era moderna, esta-
belece os efeitos do estresse sobre o corpo 
humano pela primeira vez.

Hoje, com o advento da neuroimagem 
podemos acompanhar o cérebro em plena 
atividade e entendendo melhor suas rea-
ções.

E o que fazer? Auto avaliar-se melhor. 
O corpo fala, saiba ouvi-lo. Trabalhe para 
uma evolução diária como pessoa. O senti-
do desta vida, parece estar ligado a sermos 
melhores a cada dia, o resto é conseqüên-
cia de muitas variantes. Profissão, sucesso, 
relacionamentos, enfim, tudo irá melhor 
se você simplesmente se preocupar em ser 
melhor a cada dia, como pessoa, no pro-
cesso de compreensão de nosso compro-
misso aqui. Ninguém nos  prometeu nada, 
não viemos com manual, temos que trocar 
o pneu com o carro andando, mas é assim 
que é. Quanto melhor nos compreender-
mos melhor compreenderemos os outros. 
Melhor lidaremos com adversidades e mui-
to mais agradeceremos à saúde advinda da 
harmonia entre mente e corpo.

Você sabe o quanto suas emoções impactam sobre sua saúde física? Muito,  é a resposta. Melhor 
ainda, mais do que supunha a própria medicina, que apostava na genética, que, sendo, sem dúvidas 
fundamental para determinação de algumas doenças. Porém, hoje, nós médicos observamos o quanto 
a psiquê compete com a genética e o estilo de vida no desenvolvimento de nossas doenças.
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No dia 3 de junho, a comunidade 
de Rio Grande (RS) uniu-se para 
celebrar e acolher o terceiro bis-

po de sua Diocese. A santa missa de início 
do pastoreio do curitibano Dom Ricardo 
Hoepers aconteceu na paróquia Sagrada 
Família, com a participação de familiares 
do bispo, do prefeito Alexandre Linden-
mayer, do vice Eduardo Lawson, do pre-

feito de São José do Norte Jorge Madruga, 
entre outras autoridades, além de bispos 
da regional sul, do arcebispo de Curitiba, 
Dom José Antônio Peruzzo, membros do 
clero do Rio Grande e de outras cidades, 
com expressiva presença dos leigos.

Dom Ricardo Hoepers foi recebido na 
porta da igreja por Dom José Mario – agora 
bispo emérito da Diocese, atendeu a im-

prensa e dirigiu-se para fazer a sua oração 
silenciosa. A missa foi iniciada por Dom Ja-
cinto que apresentou todo clero presente e, 
após Dom José Mário realizar a entrega do 
báculo, Dom Ricardo ocupou a cátedra.

Em sua homilia, embasada em seu lema 
de ordenação presbiteral “Elege, pois, a 
vida” (Elige ergo Vitam), Dom Ricardo, dis-
se que “defender a vida faz parte de cada 
um de nós”. Ao dirigir-se aos leigos frisou 
“Vocês queridos leigos e leigas, tem esse 
protagonismo na evangelização”.

A leitura da Bula do papa Francisco, de 
nomeação do bispo, foi um dos pontos al-
tos do encontro de amizade e fé.

Ao final da celebração, o prefeito de Rio 
Grande presenteou o bispo com a chave da 
cidade. Também foram feitas alguns pro-
nunciamentos, como o da representante 
dos leigos(as), do clero e de Dom Peruzzo, 
que dirigiu uma palavra a comunidade e a 
Dom Ricardo. Como um especial “savoir 
dire”, sentenciou: “Dom Ricardo é uma 
benção, aproveitem bem dela”.

CURITIBANOS PRESENTES NA POSSE
No jantar de adesão, logo depois da pos-

se de Dom Ricardo Hoepers, um grupo de 
curitibanos, amigos e ex-paroquianos da 
Igreja de Santo Agostinho, Curitiba, com-
pareceu à solenidade de posse, incluindo 
o presidente do Instituto dos Advogados do 
Paraná, José Lucio Glomb, e o jornalista 
Aroldo Murá.

Vinte bispos de todo o Rio Grande do 
Sul, como os arcebispos de Porto Alegre, 
Santa Maria e Pelotas, estiveram na posse. 
E também a mãe de Dom Ricardo, Doraci, 
e seu irmão Rogério, além de antigos for-
madores do novo bispo, como padre André 
Biernaski, diretor do Seminário Rainha dos 
Apóstolos, de Curitiba.

Dom Ricardo foi, até o mês passado, con-
selheiro e apoiador do Instituto Ciência e Fé 
de Curitiba, do qual é também diretor.

Dom Ricardo 
Hoepers assume 
a Diocese do 
Rio Grande

Aroldo Murá G. Haygert *

Solenidade no dia 3 de junho marcou a chegada do 
bispo curitibano à comunidade rio-grandina

Para Dom Ricardo “defender a vida faz parte de cada um de nós”

Dom José Mário realizou a entrega do báculo a Dom Ricardo

Fotos: D
iocese de R

io G
rande
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No final da década de 70, so-
brevoando o rio São Francisco 
em Paulo Afonso, o ex-ministro 

Delfim Neto comentou seu desgosto de ver 
aquela água fluindo em meio da caatinga 
sem nenhuma área irrigada visível. Alguém 
da Embrapa respondeu: - Ainda bem. Aqui, 
se irrigar, saliniza. O ex-ministro ficou sur-
preso ao descobrir que, conforme os estu-
dos já realizados no semiárido, o solo era 
mais relevante do que água para a irriga-
ção. Quando o avião pousou em Petrolina, 
ele já havia autorizado recursos financei-
ros adicionais para a Embrapa desenvolver 
a irrigação na região. E assim foi. No ano 
passado, a fruticultura irrigada do rio São 
Francisco faturou mais de 500 milhões de 
reais no mercado interno e externo. Mas o 
universo humano e natural do rio São Fran-
cisco ainda segue um grande desconheci-
do dos brasileiros.

A novela “Velho Chico” traz agora o rio 
da integração nacional para dentro dos la-
res brasileiros. E, com o profissionalismo e 
a competência dinástica da família Ruy Bar-
bosa, muitas aventuras ainda virão. O rio 
São Francisco é parecido ao Tietê: teimo-
so, arredio às facilidades. Ambos ao nascer 
poderiam correr direto para seu destino, o 
oceano. Pertinho. Mas não. Eles se afastam 
do oceano, adentram as terras, caminham 
em direção do poente e não do nascente. 
E só depois de uma longa viagem, miram o 
leste e desaguam no mar. O Velho Chico 
percorreu mais de 2800 km.

O São Francisco nasce na Mata Atlânti-
ca e logo entra no bioma Cerrado, no qual 
se localiza 57% dos quase 64 milhões de 
hectares de sua bacia. Quase toda água 

que o rio leva para o semiárido, vem de 
Minas Gerais (68%) e do Oeste da Bahia 
(30%). A grande caixa d´água, a torneira 
do São Francisco, é mineira. Os sertanejos 
detêm a caneca.

No passado, essa água escoava livre-
mente para o mar, ao sabor de cheias e va-
zantes. Hoje, mais não. Existem 34 barra-
gens construídas na bacia, das quais 30 em 
Minas Gerais e na região Oeste da Bahia. 
No semiárido são poucas, mas essas ca-
necas são grandes: Sobradinho e os com-
plexos de Paulo Afonso e Luiz Gonzaga 
(Itaparica). Barrar um rio dessa dimensão 
trouxe mudanças enormes e definitivas na 
vida da bacia.

A grande missão dessas barragens, em úl-
tima instancia, é gerar energia elétrica para 
as capitais nordestinas. Quem liga o ar con-
dicionado em Natal ou Fortaleza, quem usa 
eletrodomésticos em Aracaju ou João Pessoa 
ou ainda quem trabalha nas indústrias de 
Salvador ou Recife, raramente sabe o preço 
alto que os homens e o meio ambiente no 
vale do São Francisco, pagaram e ainda pa-
gam em benefício do mundo urbano.

A transposição das águas do São Fran-
cisco, mais uma vez, atenderá essencial-
mente demandas do mundo urbano, que 
as transformará simplesmente em esgoto. 
O projeto já gastou muitos recursos e se-
gue questionado. A transposição é pos-
sível. Contudo, o projeto atual ainda não 
construiu uma capilaridade de benefícios 
sustentáveis para o mundo rural que atra-
vessa. A ponto de ser necessário patrulhar 
a obra, para que os agricultores não “rou-
bem” água para saciar a sede de seus reba-
nhos e familiares.

O projeto da transposição previa a re-
vitalização da bacia que pouco avançou. 
Até a definição do ministério, que deveria 
planejar e operar esse processo, ainda não 
está clara. O tratamento efetivo do esgoto 
industrial e urbano de todas as cidades na 
bacia do São Francisco deveria ser a priori-
dade número um da sua revitalização.

A caatinga vive grandes transformações 
sociais e econômicas. Em três anos de seca, 
com 10 milhões de pessoas atingidas, em 
mais de 1.300 municípios, não ocorreram 
saques, deslocamentos de flagelados, fren-
tes de trabalho, invasões de cidades em 
busca de comida, ataques a armazéns da 
CONAB ou campanhas pelo país para ar-
recadar ajuda para as vítimas da estiagem. 
Esses fenômenos sempre aconteceram. Fo-
ram 1,2 milhões de alistados em frentes de 
trabalho em 1999. Hoje mais não.

O Programa Bolsa Família garante a ali-
mentação das famílias no semiárido. Muita 
gente parou de plantar ou reduziu a área 
cultivada. A caatinga cresceu. Os rebanhos 
de caprinos e ovinos também. A sinergia 
com outros programas como a construção 
de cisternas, a ampliação do fornecimento 
de água para a população rural, a interli-
gação de adutoras, a distribuição de água 
com carros pipa e outras ações (Bolsa Es-
tiagem, MP 565, investimentos em infra-
estrutura, consolidação das áreas irrigadas 
etc.) é real. A moto substituiu os jumentos. 
E eles vagam abandonados pelas estradas.

A natureza não tem mais como salvar o 
rio. Ele está nas mãos de quem vive nas ci-
dades, sobretudo no Nordeste. Sertanejos, 
irrigantes, agricultores e pescadores são 
mais vítimas do que causadores de proble-

VELHO CHICO
Evaristo E. de Miranda *

mas à vida do rio. Não há como compará-
los à dimensão dos problemas ambientais 
criados por quem implantou barragens e se 
beneficia da geração de energia elétrica no 
mundo urbano. O urbanoide se preocupa 
com o meio ambiente. Gosta de planejar 
o que não executa e avaliar o que não fez. 
Os desafios ambientais do rio São Francis-
co pedem outras soluções.

Como estabelecer um processo decisó-
rio participativo no uso múltiplo das águas? 
A transposição e a irrigação são inovadoras 
nesse sentido, mas marginais e muito dife-
rentes em suas funções. Como garantir um 
futuro melhor para quem vive na bacia e 
não apenas para os que se beneficiam de 
seus recursos em distantes áreas urbanas? 
Uma surrealista “Cooperativa do Velho 
Chico”, talvez fosse a solução. Como a 
criada pelo personagem Santo na novela. 
No cooperativismo: um membro, um voto. 
Na gestão das águas do rio, os maiores 
interessados não votam. Nem são convi-
dados às “assembleias”. Recebem tarefas, 
encargos, migalhas compensatórias e ten-
tam aproveitar oportunidades geradas. A 
gestão do Velho Chico está essencialmente 
na mão do setor elétrico e na demanda ur-
bana. Eles sim são os novos e poderosos 
coronéis da região.

Tranposição das águas do São Franciso em Cabrobó, PE, mas o rio está secando na divisa de Sergipe e Alagoas...



|  JUNHO 2016  |  UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ6

“Enquanto alguns acreditam 
que a ascensão de uma 
cultura secular levaria à 

morte lenta e inevitável da 
religião, o que temos visto é 
o surgimento de um padrão 

muito diferente. A religião 
está mudando, adaptando-

se a um novo panorama 
cultural e encontrando 

novas formas de  
expressão e existência.

O enorme interesse público na re-
cente visita do Papa aos Estados 
Unidos chamou a atenção para 

um dos enigmas culturais do início do sé-
culo XXI: a persistência da religião em um 
framework secular. Enquanto alguns acre-
ditavam que a ascensão de uma cultura se-
cular levaria à morte lenta e inevitável da 
religião, o que temos visto é o surgimento 
de um padrão muito diferente. A religião 
está mudando, adaptando-se a um novo 
panorama cultural e encontrando novas 
formas de expressão e existência.

As pessoas frequentemente associam a 
ascensão do secularismo ao progresso cien-
tífico. Em seu importante trabalho, A secular 
Age, Charles Taylor discorre sobre o surgi-
mento do que ele chamou de um “quadro 
imanente” (immanent frame), um hábito au-
tomático de pensamento que vê o universo 
como autocontido e autorreferencial. O que 
Taylor descreve aqui é uma predisposição 
cultural – uma forma axiomática de ver e 
conceber o mundo – que simplesmente ex-

clui ou marginaliza o divino por questão de 
princípio. É “impensável” acreditar em algo 
diferente disso; de fato, ir contra essa menta-
lidade cultural é visto como algo irracional. 
Mas mesmo diante de tal cenário, a religião 
continua a ser uma presença significativa 
dentro de uma cultura científica, mesmo 
que, como sugeriu o novelista Flannery 
O’Connor, a cultura americana possa ser 
mais “assombrada por Cristo” que “centra-
da em Cristo”.

Isso naturalmente levanta uma questão 
importante: como a ciência e a religião se 
relacionam em um contexto como esse? 
A resposta culturalmente dominante, re-
ciclada repetidamente por formadores de 
opinião preguiçosos, é que a ciência está 
associada às evidências e fatos, enquanto 
a religião está associada à fé cega. As duas 
estão condenadas a um relacionamento de 
guerra perpétua, ou, na melhor das hipóte-
ses, à fria indiferença – sem possibilidades 
de conversas significativas – proposta pelo 
falecido Stephen Jay Gould.

Entretanto, a utilidade e plausibilidade 
de tais abordagens enfrentam problemas 
muito sérios. O grande revisionismo histó-
rico dos últimos 40 anos deixou o modelo 
do “conflito” da relação entre ciência e re-
ligião (desenvolvido por razões polêmicas 
no fim do século XIX) muito enfraquecido 
diante das demonstrações acadêmicas de 
sua inadequação com relação às evidên-
cias. Como Peter Harrison mostra de for-
ma clara em seu recente livro magistral, 
The Territories of Science and Religion 
(2015), nosso entendimento do que é ciên-
cia e religião é culturalmente determinado. 
Não há nenhuma característica essencial 
da ciência ou da religião que determina 
o relacionamento adequado entre elas. A 
interação histórica entre ciência e religião 
envolve elementos de tensão em alguns 
momentos e elementos de sinergia e cola-
boração em outros. Mas não existe um mo-
delo universal, nenhum slogan perspicaz e 
simples que captura a essência da relação 
complexa e dinâmica entre elas.

UMA CONVERSA SIGNIFICATIVA

O conflito entre ciência e religião 
está ultrapassado

Alister Macgrath *

Isso não impediu alguns de inventarem 
uma explicação normativa da relação entre 
elas que servisse às suas próprias agendas. 
O neo-ateísmo, que recebeu atenção pú-
blica na primeira década do século 21, viu 
a ciência como uma arma em sua batalha 
vacilante contra a presença da religião na 
cultura americana. Christopher Hitchens, 
uma das vozes mais estridentes dentro 
deste movimento, reescreveu (com grande 
entusiasmo) a história para mostrar um pa-
drão claro de obscurantismo religioso dian-
te do avanço científico.

Devido a restrições de espaço, discu-
tiremos apenas um exemplo dos famosos 
pronunciamentos oraculares de Hitchens. 
Ele está correto quando diz a seus leito-
res que o escritor cristão, Timothy Dwight 
(1752-1811), um antigo presidente de Yale 
College, era contra a vacinação contra va-
ríola. Para Hitchens, o erro de julgamento 
de Dwight é típico da mente retrógrada das 
pessoas religiosas. Essa conclusão superfi-
cial é perturbadoramente pobre em termos 
de evidências e excessiva em seu tom de 
ridicularização. Hitchens, sem sombra de 
dúvidas, está correto em usar a vacinação 
contra varíola como um exemplo de hosti-
lidade ao avanço científico, e em dizer que 
Dwight se opôs a essa vacinação. Mas as 
conclusões simplistas às quais ele chega 
apenas revelam seus próprios preconcei-
tos e compromissos ideológicos profun-
damente enraizados. A situação é muito 
mais complexa e, de forma obstinada, ela 
não se conforma à narrativa de conflito 
que Hitchens abraça de forma tão acrítica. 
Vou oferecer dois contraexemplos para de-
monstrar o que estou dizendo.

Claramente, Hitchens acredita que a va-
cinação contra varíola é uma coisa boa, de 
forma que aqueles que se opõem a ela de-
vem ser condenados e aqueles que a defen-
dem devem ser louvados. Mas na geração 
que antecedeu Dwight, Jonathan Edwards 
(1703-1758), considerado hoje o maior 
pensador cristão americano, foi um arden-
te defensor da vacinação contra varíola. 
Edwards chegou até mesmo a voluntariar-
se para receber a vacina, com o objetivo de 
mostrar a seus estudantes em Princeton que 
esse novo procedimento médico era segu-
ro. A vacina não teve sucesso e Edwards 
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morreu pouco tempo depois de recebê-la.
Infelizmente, esse viés perturbador é 

corroborado ainda mais pela impressio-
nante ausência de qualquer menção por 
parte de Hitchens ao fato de que George 
Bernard Shaw (1856-1950), o influente es-
critor ateísta, se opôs à vacinação contra 
varíola em 1930, ridicularizando-a como 
uma ilusão e uma “obra imunda de bru-
xaria”. Ele acusou cientistas proeminentes, 
cujos trabalhos claramente suportavam a 
vacinação – como Louis Pasteur e Joseph 
Lister –, de serem charlatões que não sa-
biam nada sobre o método científico. E o 
pior de tudo é que Shaw fez tais afirmações 
absurdas no século vinte.

Continuar dando mais exemplos não faz 
muito sentido. Em vez disso, o que precisa-
mos é elaborar um modelo de compreen-
são mais adequado para entender a ciên-
cia e a religião. As duas continuam sendo 
presenças significativas na cultura ameri-
cana. A rejeição deliberada à possibilida-
de de qualquer diálogo significativo entre 
dois dos mais importantes elementos dessa 
cultura (ciência e religião) provavelmente 
irá contribuir para a sua balcanização. En-
tretanto, existem possibilidades de diálo-
go e enriquecimento mútuo para aqueles 
dispostos a assumir riscos e permitir que a 
ciência e a religião tenham uma conversa 
significativa.

Essa é a abordagem que adoto em meu 
novo livro, The Big Question: Why we can’t 
stop talking about Science, Faith and God. 

O livro é uma narrativa de minha própria 
jornada de 40 anos para encontrar formas 
de integrar ciência e fé de uma forma que 
enriquece e informa ambas. Quando jo-
vem, ao iniciar meus estudos científicos na 
Universidade de Oxford, eu assumi a visão 
de que a religião era algo completamen-
te sem sentido, resultado de ignorância, e 
que ela rapidamente seria eliminada pelo 
progresso científico. O livro conta como 
eu gradualmente me desencantei com essa 
abordagem, à medida que fui percebendo 
sua implausibilidade intelectual e entendi 
que os seres humanos precisam de mais 
do que apenas uma descrição do mundo 
para viver a vida de forma significativa e 
informada.

Só mais tarde eu li o grande filósofo es-
panhol José Ortega y Gasset (1883-1955), 
que, ao discutir essa questão, foi capaz 
de ir direto ao ponto de uma forma muito 
mais eficaz do que eu conseguiria. Cien-
tistas são seres humanos. Se, como seres 
humanos, queremos viver de forma plena, 
nós precisamos de algo além da descrição 
parcial da realidade que a ciência pode 
nos oferecer. Precisamos de uma “imagem 
do todo”, uma “ideia integral do universo”. 
Ortega descreveu a questão assim. Qual-
quer filosofia de vida, qualquer forma de 
pensar sobre as questões que realmente im-
portam, terá que ir além da ciência – não 
porque exista algo errado com a ciência, 
mas, precisamente, porque as substanciais 
virtudes da ciência são obtidas por um pre-

ço. A ciência funciona tão bem por ser tão 
focada e específica em seus métodos.

A verdade científica é caracterizada por 
sua precisão e pela certeza de suas previ-
sões. Mas a ciência alcança essas admirá-
veis qualidades ao custo de permanecer no 
nível das questões secundárias, deixando 
as questões últimas e decisivas intocadas.

Para Ortega, a grande virtude intelectual 
da ciência é que ela sabe seus limites. Ela 
responde apenas as questões que ela sabe 
que pode responder com base nas evidên-
cias. Entretanto, como seres humanos, nós 
queremos ir mais longe. Precisamos de res-
postas para as questões mais profundas que 
não podemos deixar de perguntar.

O livro, The Big Question, explora 
como podemos desenvolver múltiplos 
mapas da realidade que nos permitam 
elaborar uma “imagem do todo” da vida; 
uma parte desse todo é revelada pelas ci-
ências naturais, outra, pela religião. O li-
vro reconhece os limites da ciência e da 
religião e insiste que nós respeitemos e 
trabalhemos dentro desses limites. Tenho 
certeza de que o livro não será apreciado 
por fundamentalistas de nenhuma espé-
cie, científica ou religiosa, que insistem 
que sua abordagem, por si só, pode nos 
dizer tudo que precisamos saber sobre a 
vida. Mas vivemos em um mundo com-
plexo, e nenhuma forma isolada de tentar 
compreendê-lo é boa o bastante para lhe 
fazer justiça. Como disse a filósofa Mary 
Midgley (de forma muito sensata): “Para as 

questões mais importantes na vida, várias 
caixas de ferramentas conceituais diferen-
tes precisam ser utilizadas em conjunto”.

A narrativa dominante do conflito en-
tre ciência e religião já está ultrapassada; 
ela pertence ao passado. Em seu lugar, eu 
proponho uma narrativa de enriquecimen-
to que, embora crítica, é também positiva. 
Não há nada novo nessa proposta. Estou 
apenas recuperando e atualizando um mo-
delo mais antigo, que remonta à Renascen-
ça. Isso exige diálogo e humildade, e uma 
disposição para reconhecer a complexida-
de das coisas. Richard Dawkins e outros 
como ele levantaram boas perguntas; en-
tretanto, as respostas que foram dadas são 
inadequadas. Está na hora de explorar ou-
tra abordagem. Acima de tudo, precisamos 
encontrar uma forma de lidar com aquilo 
que John Dewey declarou ser o “problema 
mais sério da vida moderna” – que nós fa-
lhamos em integrar nossos “pensamentos 
sobre o mundo” com nossos pensamentos 
sobre “valor e propósito”. A Renascença 
fazia isso muito bem. Talvez esteja na hora 
de recuperar sua visão.
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FICHA TÉCNICA
Nome: Geroldo Augusto Hauer
Nascimento: 4 de setembro de 1931, em Curitiba (PR)
Estado Civil: casado com Marly Leal Hauer, têm três filhos: Luiz Afonso Hauer, Carlos 

Arnaldo Hauer e José Augusto Hauer
Formação: bacharel em Direito pela Universidade Federal do Paraná
Atividades Atuais: divide o tempo entre o seu escritório G. A. Hauer & Advogados Associa-

dos em Curitiba e o barco Bellevue III, que aproveita com a família em Caiobá

Há quem insiste em enquadrar 
Geroldo Augusto Hauer na res-
trita categoria de socialite, em 

primeiro lugar, para defini-lo. Alguns assim 
o farão, é lamentável, por puro preconceito 
contra um dos nomes que monopolizaram 
e têm papel importante no chamado “car-
net social” (da chamada alta sociedade) da 
Curitiba do século 20 e parte deste, ao lado 
de sua mulher, Marly Leal Hauer. 

No fundo, eles gostariam até de ter es-
tado no lugar dele; outros, por incapaci-
dade de avaliação desse cavalheiro, não o 
enxergam corretamente como ser humano 
raro que é, formado numa sociedade “anti-
ga” (mas nem tanto assim), abrangente, de 
valores sólidos e profundos; é cavalheiro 
de um Paraná que, infelizmente, resta cada 
vez mais distante, muito mais na memória 
de alguns, nas pesquisas de historiadores 
e em lances de estudos antropológicos. 
E, é certo, em obras referenciais, como os 
mergulhos que o múltiplo Wilson Martins 

(crítico literário, misto de historiador e so-
ciólogo) faz sobre este Brasil diferente.

No entanto, quem é capaz de se conce-
der momentos de reflexão madura sobre a 
identidade do homo curitibano, sabe que o 
mundo desse advogado tributarista referen-
cial no Paraná, ex-secretário da Fazenda 
estadual, poeta bissexto, passa por múlti-
plos lances da cidade em que seus ances-
trais – o bisavô José Hauer sênior e o avô 
Augusto – chegaram a Curitiba, fincaram 
estacas e, possivelmente, proclamaram – 
“aqui é o lugar”.

Os dois patriarcas, naturais da Silésia 
(depois da Segunda Grande Guerra voltou 
a ser território polonês), fizeram-se brasilei-
ros incondicionais. Aqueles Hauer, base de 
Geroldo, acabariam não apenas formando 
uma das mais representativas famílias do 
Paraná, plasmada pelos tons da imigração 
europeia. Passaram a identificar o nome 
com a cidade, especialmente no comércio 
dos séculos 19 e parte do 20. Um exemplo 

é a Casa dos irmãos Hauer, que por anos 
funcionou na Travessa José Bonifácio, ao 
lado da Catedral de Curitiba.

A etnia germânica foi – lembra Hauer, 
numa rápida rememoração histórica – res-
ponsável pelas grandes “ferramenteiras” de 
Curitiba, assim chamadas as especializadas 
em ferramentas. Mas que eram, tanto quan-
to isso, repositórios de peças de cutelaria, 
cristais e louças de altíssima qualidade, 
importadas da Europa. Como exemplo, a 
Casa Crystal, Casa Esmalte, a Glaser e a 

GEROLDO HAUER
Alma Curitibana

Aroldo Murá G. Haygert *

Casa dos irmãos Hauer (do avô e de um 
tio-avô de Geroldo).

CINTURÃO GERMÂNICO
A família Hauer nunca esteve entre as 

que foram acusadas de simpatizantes do 
nazi-fascismo, num Sul em que pululam 
acusações dessa natureza na primeira 
metade do século 20. Acusações, é cer-
to, muitas vezes frutos de puras vinganças 
pessoais ou equívocos inomináveis, como 
os que um dia levaram Reinhard Maack à 
cadeia: alguém o denunciara por ‘ter can-
tado canções em alemão’, quando em suas 
expedições geológicas.

Geroldo, é sabido, foi sempre um patrio-
ta, campeão no combate a idéias nazistas, 
muitas das quais já se esboçavam na sua 
meninice. Vem, isso sim, dessa cepa de 
empreendedores germânicos que desem-
barcaram no Brasil, em 1874, naqueles 
dias em que a Alemanha dava passos se-
guros para sua unificação política. Como a 
maioria das famílias alemãs que se fixaram 
no Estado, os patriarcas Hauer ajudaram a 
formar o cinturão germânico paranaense, 
predominantemente urbano.

Claro que há exceções, como os que 
foram para Palmeira, os Volga Deutsche 
ou Volgabrasillianiane, que foram para os 
campos de Lapa e algumas áreas agrícolas 
de Ponta Grossa, e os bucovinos de Rio 
Negro. E, mais recentemente, no século 20, 
os alemães que fundaram Rolândia.

CIDADÃOS URBANOS
Sabidamente os alemães do Paraná ga-

nharam sua identidade em Curitiba com o 
comércio e a indústria, com atividades ar-
tesanais, com a música, com o magistério, 
com artes plásticas. Essa realidade Geroldo 
Hauer, com naturalidade, sem pretensões 
acadêmicas, vai abordando, quando o en-
contro para a derradeira entrevista desta sé-
rie do “Vozes do Paraná 7”, em 2 de março 
de 2015.

E se registre, como me lembra Geroldo: 
esses germânicos plantaram bases culturais 
insubstituíveis, com suas escolas de mú-
sica, de artes plásticas, com orquestras e 
conjuntos de câmera, com livrarias e insti-
tuições modelares. Dentre elas, a Deutsche 
Schüller (“foi do tempo de minha mãe”, 
explica Hauer), o Clube Concórdia, sem 
esquecer clubes, como o Harmonia, o Rio 
Branco e o Duque de Caxias.

Eu me indago se não seria o caso de se 
acrescentar à relação o Colégio Bom Jesus, 
instituição de ensino centenária fundada e, 
por anos, administrada por frades francis-
canos alemães?

Sem dificuldades, posso incluir Geroldo 
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entre os de maior significação, na segunda 
metade do século 20, dentre os promoto-
res das artes plásticas em Curitiba. Ganhou 
relevo apoiando o Salão de Novos do Clu-
be Concórdia, quando, por quatro anos, 
ocupou a diretoria cultural do clube que 
teve significado histórico para a etnia ger-
mânica. Desse período restaram contatos 
importantes com artistas já então conside-
rados mestres, como o pintor Guido Viaro 
e o escultor Erbo Stenzel.

Com o passar dos anos, o interesse pelas 
artes plásticas de paranaenses só foi aumen-
tando. Hoje Geroldo (e Marly) poderia se 
ufanar – mas a discrição dele jamais permi-
tiria esse gesto – de ser dono de respeitável 
pinacoteca. Nas paredes de seu endereço há 
raridades assinadas por nomes como Lange 
de Morretes, Arthur Nísio, Domício Pedro-
so, Guido Viaro, Ida Hanemann de Campos, 
Fernando Calderari e Fernando Velloso.

ESCOLA AMERICANA
De família católica e reconhecidamente 

“filho da Igreja”, como se autodenomina, 
Geroldo foi, sem qualquer dificuldade, 
aluno do Colégio Belmiro Cesar, anto-
lógico na vida curitibana dos anos 1930 
a 1950, dirigido pela família Lenz Cesar, 
presbiterianos. Era popularmente chamada 
de “Escola Americana”, marcada pela in-
fluência norte-americana que identificara a 
educação presbiteriana, pois o colégio se 
vinculava à Igreja Presbiteriana do Brasil. 
Lá nasceram suas grandes amizades, co-
lheu exemplos de civilidade e solidificou 
a brasilidade.

Ao falar do Belmiro Cesar, um padrão na 
formação de parte da elite cultural de Curi-
tiba daqueles dias – ao lado do Santa Maria, 
do Bom Jesus e do Colégio Estadual do Para-
ná (antes, Ginásio Paranaense), Geroldo dá 
sinais de emoção. Para por segundos, tra-
zendo, em seguida, lembranças como as de 
“um coleguismo inocente, uma juventude 
sadia nas suas tardes dançantes...”.

— Perdemos também a convivência das 
famílias, lamenta, quando começa a avaliar 
as marcas da cidade de outrora – a Curitiba 
dos anos 1930 a 1960, por exemplo -, que 
foram dando lugar à chamada cidade ver-
tical. E abrindo espaço para o acolhimento 
do êxodo urbano, que foi despejando mul-
tidões nas periferias da cidade, com custos 
sociais, ambientais e políticos enormes. 

Essas perdas – e alguns ganhos – Gerol-
do habitualmente avalia com velhos com-
panheiros da Curitiba em que nasceu e que 

ajudou a atingir as atuais dimensões, o que 
não incluía as mazelas que acabam por 
assemelhá-la a tantas outras megalópoles.

OS VELHOS AMIGOS
Essas avaliações informais, sem tons de 

uma “hora da saudade”, podem ocorrer em 
reuniões com colegas da turma de Direito 
da UFPR – gente como Gilberto de Abreu 
Pires e Almir de Lara, dentre outros – ou 
nas partidas semanais de golfe, às quartas-
feiras, no Graciosa Country Club, com 
Clarindo Pegoraro (um nonagenário que 
pode dar lições de habilidade no esporte), 
o primo Marcos Hauer, Erley Volpi, Alber-
to Veiga, Ruy Senff. No grupo do golfe, foi 
partilhada por todos os seus integrantes a 
tristeza do começo de março, a morte de 
Flávio Prestes, inseparável presença. Esses 
encontros fazem parte do calendário sema-
nal de atividades de Geroldo, num projeto 
de manter-se ativo também com exercício 
físico. Duas vezes por semana, ele e Marly 
dedicam horas, em casa, ao pilates, com 
um personal trainer.

O dia tem para ele agenda obrigatória: 
pela manhã, no escritório, onde lidera uma 
equipe de dezenas de advogados. De lá 
saem orientações permanentes, pareceres e 
ações judiciais que envolvem as múltiplas 
faces do Direito Tributário, especialidade 
em que se tornou um ícone paranaense.

Ao lado de seu grande amigo (in memoriam) 
Augusto Prolik. Tem produção consistente na 
área, de que é exemplo o seu “Dicionário de 
Direito Tributário”, editado em 2013.

Assim como lidera a equipe que há 22 
anos escreve para a Gazeta do Povo uma 
coluna semanal que é leitura obrigatória 
de quem procura atualizar-se sobre Direito 
Tributário.

Abre um parêntese. Fala de Eraldo Ban-
deira Braga, que era amigo de seu pai, a 
quem considera seu grande mestre na es-
pecialidade. E não se tratava de um acadê-
mico, mas de um fiscal do Imposto de Ren-
da, que se tornou referencial na área e de 
cujo escritório Hauer passou a ser sócio.

Eu me lembro – e o jornalista Ayrton 
Luiz Baptista era secretário do extinto Di-
ário do Paraná – quando Geroldo escre-
via coluna perfeitamente inserida no tom 
jornalístico do jornal da cadeia Associada, 
entre os anos 1960 e 1970.

Satisfaço minha curiosidade: esse jovem 
octogenário não tem medo da web. Admite 
que pode não ser um craque em Informá-
tica, mas não foge à luta usando a Tecno-

logia da Informação (TI). Uma constante 
no seu dia, por exemplo, é a atualização 
sobre legislação e decisões tributárias dos 
tribunais, via web. Além, é claro, da comu-
nicação instantânea via emails.

O SOCIALITE
O socialite, o chamado “homem de so-

ciedade”, não se aposentou. E como tal, 
continua um elegante cavalheiro, a come-
çar pelo trajar impecável, com ternos mui-
tas vezes de corte clássico, lembrando um 
gentleman britânico.

Podem, ele e Marly, ser encontrados em 
eventos significativos da cidade. Afinal, 
o mundo de relações humanas os solici-
ta. E sempre foi assim e esse Geroldo e a 
mulher, parte do chamado velho Paraná, 
continuam requisitadíssimos. Afora isso, o 
dia a dia de Geroldo exige disponibilidade 
para leitura, muita, especialmente ficção. E 
um pouco de cinema, via televisão.

É certo que os dias de hoje são de outra 
temperatura no chamado “carnet social” 
de Geroldo. No entanto, nos anos 1970 e 
1980, como recorda o acatadíssimo colu-
nista Wilson de Araújo Bueno, ele e Marly 
poderiam facilmente ser classificados de 
“locomotivas da sociedade” de Curitiba. 
Tudo isso pela capacidade que tinham 
de movimentar a cidade com grandes re-
cepções em seu endereço no Jardim Gru-
newald, dos primeiros (e chiques) condo-
mínios fechados de Curitiba. Nessas festas, 
a presença de artistas dos palcos nacionais 
era constante, convidados do país todo e 
exterior. E as festas ressoavam para centros 
como Rio/SP, tal a finesse e cuidados com 
que eram montadas.

— Eu me lembro, trabalhava para a re-
vista Quem, de Carlos Jung, nos anos 1970 
e 1980, quando o casal encarnava exata-
mente o papel de “locomotiva da socie-
dade” curitibana. Nunca um qualificativo, 
dentre os registrados por Ibrahim Sued, foi 
tão adequado, coube tão bem, como em 
Geroldo e Marly, recorda Wilson.

O colunista, ótimo avaliador da vida 
curitibana, escreve na Gazeta do Povo, 
sendo leitura obrigatória do chamado Pa-
raná tradicional, que ele reflete com graça 
e oportunidade, todos os sábados.

Já um tradicional analista da política 
econômica do Paraná, que pede anonima-
to, completa a observação de Bueno: “O 
PIB paranaense, aquele que fica acima de 
oscilações bruscas, gerado por homens e 
mulheres tradicionais, tem em Wilson seu 

melhor reflexo... Sua memória é preciosa.”

A GRANDE SOCIEDADE
Vou ampliando o rol de indagações ao 

tributarista. Ouvindo suas respostas, con-
solido minha antiga certeza: estou diante 
de alguém que não apenas domina vários 
ângulos da vida paranaense; dá prazer em-
brenhar-me com Geroldo no exame de dias 
que foram marcos no Estado, por obras de 
homens que ele justamente aponta como 
especiais. “São dignos de entrar na Histó-
ria. Ou que já estão na História do Paraná”, 
como Geroldo assinala.

No caso dos que já estão na História 
do Paraná, aponta os governadores: Bento 
Munhoz da Rocha Netto, pela estatura de 
estadista e paranista ímpar; João Elísio Fer-
raz de Campos, que embora em governo 
curto, menos de ano, construiu estradas de 
ligação para acesso a rodovias do Norte do 
Estado e no Litoral (Alexandra-Matinhos) 
– “com Heinz Herwig, muito ativo como 
secretário dos Transportes”.

Eu, de minha parte, acrescento sobre 
João Elísio dizendo: ele teve a ousadia de 
criar uma Secretaria de Assuntos Fundiá-
rios, pioneira naqueles dias, para cuidar da 
questão da terra, muito além dos ditos mo-
vimentos sociais. Enfrentou acampamento 
do MST defronte ao Palácio Iguaçu por oito 
meses, dialogando com os Sem-Terra. 

Geroldo concorda. Nesse ponto, ele me 
lembra que o Paraná com João Elísio ante-
cipou-se à União, criando uma lei estadual 
de responsabilidade fiscal. Por modéstia, 
não citou seu próprio nome. Mas a lei pio-
neira tem as digitais de Geroldo, segundo 
bons avalistas daqueles dias históricos.

É certo que Geroldo se detém um pouco 
mais no examinar a importância que José 
Richa teve no governo do Paraná. Nes-
se ponto, faz um grande passeio históri-
co, decompondo a importância de passos 
dados pelo pai de Beto Richa. Fixa-se em 
três pontos. O primeiro deles, a criação do 
chamado “Click Rural” – levou a eletrifica-
ção rural às áreas rurais de todo o Paraná, 
mesmo as de mais difícil acesso. “Foi – diz 

* AROLDO MURÁ G.HAYGERT 
é jornalista; presidente do Insti-
tuto Ciência e Fé de Curitiba; au-
tor da coleção Vozes do Paraná - 
Retratos de Paranaenses (artigo 
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Geroldo Hauer com a esposa Marly; com os ex-governadores João Elizio Ferraz de Campos, Jayme Canet Júnior, Affonso Camargo Netto, que se tornou ministro da Educação, e o ministro da 
Saúde, Borges da Silveira; e quando sercretário da Fazenda de João Elísio
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Geroldo, uma espécie de redenção do 
campo”. O “Click” estava contemplado no 
Plano de Ação do Governo José Richa, ela-
borado por Belmiro Valverde Jobim Castor. 
Depois, no Governo Ney Braga, se trans-
formaria em “Pró-Rural”.

O olhar desse ex-secretário estadual de 
Fazenda dimensiona igualmente a revolu-
ção que foi o projeto de telefonia rural de 
José Richa, complementar ao da eletrifica-
ção rural, em tempos que sequer se cogita-
va de internet no Brasil.

O enorme apoio que o governo José Ri-
cha deu à área rural – a grande geradora 
das riquezas do Estado – tornou-se saliente 
com uma consistente política de apoio ao 
cooperativismo rural, recorda.

Hauer nunca escondeu sua profunda ad-
miração por outro governo, o de Jayme Canet 
Junior, que identifica como particularmen-
te significativo no século 20. Recorda, por 
exemplo, a verdadeira revolução rodoviária 
que ele promoveu, implantando 4 mil quilô-
metros de rodovias. “Os oposicionistas apeli-
daram-nas de ‘casca de ovo’. Mas a maioria, 
30 anos depois, continua intacta, essencial 
para escoar nossas safras, com qualidade. 
Elas foram a salvação da lavoura”.

O raciocínio e a rememoração históri-
ca são desse Geroldo, homem público de 
primeira e que, por acaso, também é um 
socialite. Qualificativos que não podem, 
sozinhos, definir esse personagem.

No universo de admirações de Hauer há 
também lugar para outro Jaime, o Lerner 
e, indo a um passado distante, a Manoel 
Ribas, dentre os paranaenses. As admira-
ções – concorda comigo Hauer – ajudam 
a definir o ser humano. No seu panteão de 
grandes vultos brasileiros, há reconhecido 
lugar para Getúlio Vargas (“reformador po-
lítico”), Juscelino Kubitscheck – a abertu-
ra do Brasil para a indústria – e Fernando 
Henrique Cardoso, como pensador, soció-
logo e governante.

Quando ele “ameaça” se despedir, 
responde a indagações finais, as quais eu 
centro na Curitiba, a que seus ancestrais 
(e ele mesmo) ajudaram a dar os melho-
res contornos atuais, alguns dos quais sob 
ameaça de serem descartados. Geroldo 
está preocupado com o que se pretende, 
com o projeto do metrô. Sua visão é a fa-
vor do chamado metrô de superfície. Mais 
preocupado se mostra com a rapidez com 
a qual vão desaparecendo marcas da Curi-
tiba em que se criou e viveu a vida toda.

— Perdemos, acredita, não apenas o so-
taque curitibano, mas também qualidade de 
vida e uma identidade que não é incompatí-
vel com cidades grandes, a exemplo de Muni-
que e, particularmente, Hamburgo, assinala. 
Ele tem a consciência – “como costuma dizer 
Jaime Lerner” – que “Curitiba não é uma ci-
dade criada por relojoeiros suíços”. Mas Ge-
roldo advoga que sejam salvas algumas de 
suas principais características. Uma delas, a 
mais saliente e necessária, aquela alma que 
seus bisavô e avô alemães encontraram e 
ajudaram a consolidar, com contribuição de 
culturas de além-mar, sinalizadoras, dentre 
outras relíquias, do nosso “leite quente”.

Geroldo Hauer é sintético. Fala com 
segurança, olho no olho. É poli-
do, com um ar quase informal, 

mas pontua o final de suas respostas como 
que desejando que a entrevista avance, dan-
do um leve tapa do tampo de sua mesa.

Suas especialidades são Direito Empre-
sarial e, principalmente, Direito Tributário. 
Duas coisas chamam a atenção de quem 
entra na sala de Geroldo Hauer, no escritó-
rio G. A. Hauer & Advogados Associados: 
a decoração com vários elementos náuti-
cos e, perto da grande e organizada mesa, 
um quadro com o termo de sua nomeação 
como secretário de Fazenda do Governo 
João Elísio Ferraz de Campos. Nunca acei-
tou convites para o magistério nem para 
cargos políticos eletivos.

Ele é golfista com handicap 23. Afirma 
que está “em férias e semi-aposentado” 
mas, ao longo da entrevista, atende telefo-
nemas, despacha com sua assistente pes-
soal e assina petições. Interrompemos as 
férias do Dr. Geroldo Hauer para realizar 
esta entrevista. Ele deixou a esposa Marly e 
seu barco Bellevue III esperando em Caio-
bá, para nos doar duas horas do seu tem-
po pessoal. Pescador de marlins, Geroldo, 
como insiste que eu o chame, sabe exata-
mente o que quer: terminar a entrevista e 
voltar para Caiobá.

ENTREVISTA
Qual a origem da sua família?
Em 1874 meu bisavô veio da Alemanha, 

da região da Baixa Silésia, mas meu pai e 
minha mãe são brasileiros. Por causa das 
grandes guerras as fronteiras na região mu-
daram muito. Uma vez é Alemanha, outra 
vez é Polônia e minha esposa brinca dizen-
do que acha que não sou alemão, mas sim 

polaco (risos).

Quais as atividades dos seus pais?
Minha mãe era “do lar” e meu pai era 

comerciante, como toda a família Hauer. 
Sempre brinco que eu era a ovelha negra 
da família. Mas meu pai sempre me incen-
tivou em tudo.

Religião?
Católico. Às vezes posso até perder uma 

missa mas pelo menos uma vez por sema-
na vou na Igreja Santa Terezinha e fico um 
pouco lá, meditando. Normalmente vou lá 
nas quintas-feiras, antes de vir para o escri-
tório. É isso. Um momento de introspecção 
para colocar as ideias em perspectiva e… 
fazer o mea culpa também.

O senhor nasceu em Curitiba?
Nasci no centro de Curitiba aqui perto, 

acho que o lugar se chamava Casa de Saú-
de São Francisco. Com três anos de idade 
eu queria ir para o jardim de infância por-
que tinha uma escolinha na frente da casa 
do meu pai e eu queria, a todo custo, ir lá 
com as crianças. Com quatro anos minha 
mãe deixou.

O senhor sempre desejou uma carreira 
no Direito?

Na época nós não tínhamos muitas op-
ções de trabalho. Normalmente você tinha 
que ir trabalhar com as mãos, como por 
exemplo, ser marceneiro. Minha mãe con-
tou que uma professora disse que eu teria 
que trabalhar com a cabeça pois eu não 
tinha habilidade manual nenhuma. E sou 
assim até hoje.

Nada de arrumar coisas em casa?

Ah… eu quebro. Não ponho nem um 
prego na parede (risos).

Desde cedo o senhor foi levado para 
atividades intelectuais?

Minha mãe me incentivava a fazer pe-
quenos discursos em aniversários de fami-
liares. A princípio lidos. Depois decorados. 
Mais tarde foi ela quem me incentivou a 
estudar Direito. Aos 14 anos eu queria ser 
químico. Coisa de criança. Meu pai disse 
então que não tinha condições de construir 
uma indústria e minha única alternativa se-
ria ser empregado em uma empresa gran-
de. Abandonei a ideia.

Começou aí a aproximação com o Di-
reito?

Eu sempre li muito. Tive uma influência 
muito importante: meu professor de portu-
guês, Luiz César, que era o diretor e dono 
do colégio Belmiro César. No quarto ano 
do ginásio ele deu uma redação para fa-
zermos, de um dia para o outro, com tema 
livre. Depois que entregamos ele me cha-
mou lá na frente e disse: “Seu português 
está quase bom, mas porque você escreveu 
uma história tão triste, de um bêbado na 
rua?” Respondi que foi o que me veio na 
cabeça e ele disse que tudo bem e que eu 
deveria ler muito, principalmente os clás-
sicos. Eu já lia bastante. Aí então me dedi-
quei ainda mais à leitura e isso me ajudou 
muito. Meu sucesso profissional se deve à 
leitura e ao estudo do português. Depois 
estudei dois anos de francês e, como na 
época a gente podia escolher, fiz prova do 
francês no vestibular da Federal e passei. 
E na verdade, se eu venci na minha vida 
(sorrindo bate três vezes na mesa), é por-
que sempre escrevi bem meus arrazoados e 
meus memoriais. Minhas petições sempre 
foram muito claras. Sempre fui melhor na 
escrita do que na fala.

Como foi o período da faculdade?
No terceiro ano da faculdade, meu pai, 

que tinha contato com o escritório do Eral-
do Braga, abriu a porta para o meu primeiro 
estágio. Era uma sala só com o banheiro no 
fundo do corredor. Era eu, um office-boy 
que estava estudando direito e o Eraldo. Ele 
era agente da receita. Na época se chama-
va fiscal do imposto de renda. Ele podia ad-
vogar desde que não fosse contra a União. 
Ele fazia muitos inventários, despejos, estas 
coisas corriqueiras do Direito Civil. Acabei 
me tornando sócio dele, assim que me for-
mei. Mas ele faleceu logo depois. Faleceu 
muito moço com 40 e poucos anos. Na-
quele tempo já estávamos em um escritório 
maior e pude chamar alguns conhecidos 
para fazer parte.

ROTEIRO DE VIDA

Geroldo Hauer: Sintético e seguro

Geroldo Hauer e sua equipe de trabalho
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Foi assim que foi criado o escritório G. 
A. Hauer & Advogados Associados?

Naquele tempo estávamos juntos o Fer-
nando Vidal Pereira de Oliveira, que depois 
de 30 anos foi ser desembargador. Mas o 
escritório foi fundado por mim, pelo Fer-
nando e pelo Fredy Humphreys. Se chama-
va na época Hauer, Oliveira, Humphreys 
Ltda. Anos depois o Fredy saiu e montou 
seu próprio escritório. Aí entrou o Gilmar 
Hepingert e até hoje somos os dois mais 
velhos aqui. Tivemos depois um estagiário 
chamado Arnaldo Conceição Júnior, que 
lidera hoje o escritório na parte executiva.

Hoje o senhor tem uma equipe enorme 
aqui no escritório.

Temos 21 advogados, inclusive uma 
neta minha, a Carolina, que já trabalha há 
alguns anos conosco. Eu despacho tudo 
com ela. O escritório está em funciona-
mento há 60 anos. É isso.

A escolha pelo Direito Tributário foi in-
fluência de Eraldo Braga?

Acho que sim, pelo menos em parte. 
Porque depois eu tive que gramar muito. 
Os cinco primeiros anos foram dedicados 
para a advocacia geral, menos a criminal e 
a trabalhista, apesar de que fiz um ou ou-
tro caso nessas áreas para aprender. Os 10 

anos seguintes serviram para me tornar um 
profissional qualificado na especialidade 
tributária. E a gente tem que estudar todos 
os dias. Sempre tem alguma portaria, e isto 
e aquilo e mais a legislação estadual do Pa-
raná. Razão pela qual o João Elísio Ferraz 
de Campos me chamou e disse que já que 
eu conhecia de impostos, era para assumir 
a Secretaria de Fazenda.

Como é que foi a experiência?
Foi boa. Foi muito bom ficar do outro 

lado da mesa porque até então eu só ad-
vogava contra o Estado. Fui muito interes-
sante. Mas é preciso saber levar. Tem que 
saber conduzir a situação com critério. 
Veja, o João Elísio era vice do José Richa 
e ex-secretário de fazenda e me passou a 
secretaria porque assumiu como governa-
dor quando o Richa foi para o Senado. Nós 
ficamos só 10 meses no governo. A máqui-
na já estava andando e eu só continuei o 
trabalho que já vinha sendo feito. Eu tinha 
um bom relacionamento com a imprensa 
e, olha, fiz muito mais amigos do que ini-
migos naquele período.

Isso é uma arte?
É uma arte. Depois fui presidente do Coun-

try Club e tem uma atividade da qual muito 
me orgulho, que foi a pintura da Catedral no 

Governo do Jayme Canet. Ele me mandou 
participar de uma reunião com a primeira-
dama e com o D. Pedro Fedalto. E não podia 
dizer que não. Naquela época tivemos que 
catar pelas empresas um pouco de tinta aqui, 
um pouco de tinta lá. Eu me sentia uma for-
miga correndo atrás de um elefante. Ficamos 
quatro meses lidando com isso até que con-
seguimos pintar a Catedral.

Algum caso mais interessante que o se-
nhor lembre do início da sua carreira?

Eu me formei em 1955. Lá por 57 ou 58 
me foi confiado um caso da Souza Cruz 
contra o Estado do Paraná. Eu, jovenzinho 
iniciante, perdi o caso aqui no Tribunal e 
naquele tempo se recorria direto para o Su-
premo. Eu consegui a vitória no Supremo 
por três votos a zero, depois de sair daqui 
e ir para o Rio de Janeiro. O vice-presiden-
te administrativo da Souza Cruz me disse 
“Hauer, vamos lá no Supremo falar com o 
relator”. Eu disse… tá bom (sorrindo).

Chegamos lá e ele, carioca bom de bico, 
foi cumprimentando todo mundo desde o 
porteiro até a secretária. Chegamos no 
gabinete e ele mesmo abriu a porta e fo-
mos entrando na sala no relator. Ele disse 
“Luiz tá aqui o Hauer” (Luiz Gallotti). E ele, 
que era catarinense, disse: “Pois não, sen-
te. Você é o advogado de Curitiba, como 

vai?” E o vice-presidente da Souza Cruz 
disse: “Hauer, agora diga para ele o que 
você quer!” (risos) E eu “Senhor ministro eu 
entrei com um recurso e isso e aquilo”. Fui 
feliz. E de lá para cá, em Curitiba, advoga-
do da Souza Cruz é Geroldo Hauer ou G. 
A. Hauer Advogados Associados.

Um caso assim, no início da carreira, 
confere lastro ao profissional, não é?

Sem dúvida. Aprendi muito com o pes-
soal da Souza Cruz, especialmente disci-
plina de trabalho e organização. Eles eram 
britânicos… British American Tobacco (ca-
prichando na pronúncia) e os ingleses são 
ali, firmes. Depois veio a IBM, Sadia, Ouro 
Verde e outras coisas mais modernas.

Mas me desculpe, viu?

Desculpar do que?
Não estou me jactando. Só estou con-

tando o que aconteceu.

O que eu mais quero nesse momento é 
que o senhor se jacte! (risos)

Ok então, eu entendo.

Falando um pouco sobre a pescaria do 
marlin…

O marlim só é encontrado em águas pro-
fundas e a modalidade praticada neste caso 
é “catch and release” onde a gente pesca, 
mede, estima o peso e devolve. Porque a car-
ne não é boa e, claro, é um pecado matar um 
bicho daqueles. O adulto vai até 90 kg. O 
meu primeiro marlin não era azul, era bran-
co, mas pesava 66kg. Era médio, mas deu 
quase duas horas de briga para tirar da água.

Conte do prazer da luta com o marlin.
É inigualável. A concentração naquela 

hora é tanta que se alguém te perguntar 
como você se chama, você não lembra 
nem seu nome. Envolve não só concentra-
ção como esforço físico e técnica, para sa-
ber o momento certo de deixar ele “correr” 
para, daí, fisgar o bicho.

Bellevue III, uma de suas paixões e orgulho de pescador (um marlin)
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rência 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 procura-
dores de Justiça de Curitiba (cortesia Garante Condomínios Garantidos do Brasil); 
sócios e colaboradores do Instituto Ciência e Fé.

Veja onde encontrar seu jornal, gratuitamente

* 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

FAZER O QUÊ? E OUTROS QUES 
SEM ACENTO CIRCUNFLEXO

Maria Tereza de Queiroz Piacentini *

--- Acentua-se o ‘que’ neste caso: Fazer o quê, Fernando? (quando a frase termina com um vocativo). Carlos Eduardo Miranda, São Paulo/SP

Pela norma oficial, não. Reza o Formulário Ortográfico 
de 1943 (na 14ª regra da Acentuação Gráfica - Obs.) que 
o acento circunflexo deve ser usado como distintivo ou 
diferencial entre “porquê (quando é substantivo ou vem 
no fim da frase) e porque (conj.)” e entre “quê (s.m., interj., 
ou pron. no fim da frase) e que (adv., conj., pron. ou part. 
expletiva)”. Vamos exemplificar essa regra quanto aos dois 
últimos “ques”:

Com acento circunflexo:
• Substantivo masculino: Seu olhar tem um quê de mis-

terioso e vago.
• Interjeição: Quê! isso é intriga.
• Pronome em fim de frase: Fumar pra quê? 

Ele falou não sei o quê. 
Analise como e por quê.

Sem acento:
• Advérbio: Que beleza!
• Conjunção: O ministro disse que vai pensar no caso.
• Pronome: É linda a casa que construíram.
• Partícula expletiva: Que doce que ela é!

Em suma: escreve-se o que com acento para marcá-lo 
como monossílabo tônico, da mesma forma que se faz 
com dê, lê, sê, e essa tonicidade ocorre com o que quando 
interjeição ou substantivo e quando pronome no final da 
frase. 

Há, contudo, uma situação que deixa muitos brasilei-
ros em dúvida: é justamente quando o “que” soa como 
tônico mas não vem no fim da frase – ao menos a frase 
entendida como um enunciado de sentido completo que 
se conclui com um ponto (final, de exclamação ou de 
interrogação). 

É para evidenciar essa tonicidade que alguns redatores 
usam o “que” acentuado no meio da frase ou antes de aca-
bado o período:

Fazer o quê, Fernando?
Está pensando em quê, fofura?
São leituras, então, que intermedeiam o quê, para quê, 

através de quem.
Não se pode considerar o acento gráfico um erro nesses 

casos, de modo algum. Mas pelo sim, pelo não, é uma boa 

opção ater-se ao preceituado na gramática e não acentuar 
o “que” situado no meio da frase, com ou sem pontuação 
na sequência. Assim o fizeram as pessoas que escreveram 
os períodos abaixo:

Por que, Senhor?
O Washington e toda a equipe da W/Brasil mantive-

ram o frescor da campanha por 26 anos. Parar por que, 
então?

Confira nesta página como e por que – embora entre-
laçadas por uma história inacabada – as duas guerras têm 
características singulares.

O redator-chefe de Primeira Leitura responde, numa re-
portagem sobre desinvestimento, o que e por que mudar.

Cometemos de fato o equívoco apontado, pelo que nos 
desculpamos.

Pedimos que nos envie o recibo e a nota fiscal, sem o 
que não realizamos nenhuma troca.

Para elas, mudou o que neste meio século? O pentea-
do?

E se o barco afundar, vamos fazer o que, Presidente?

OLIMPÍADAS

Nós do Língua Brasil somos, em princípio, a favor do 
que a maioria do povo brasileiro usa. E no caso já está dis-
seminado o plural Olimpíadas para designar cada edição 
dos Jogos Olímpicos. Assim é que os dicionários dão como 
certo tanto um quanto outro termo.

Originalmente usava-se o singular porque Olimpíada 
quer dizer “espaço de quatro anos”; significa o interva-
lo de tempo entre um evento e outro. “Tendo em vista a 
noção coletiva de olimpíada, que designa o conjunto de 
jogos realizados em cada olimpíada da Grécia antiga, des-
de o ano 776 antes de Cristo, justifica-se o seu emprego 
no singular, tal como os coletivos dúzia e dezena”, ensina 

Antônio Geraldo da Cunha no artigo “Etimologizando...” 
(Na Ponta da Língua, v. 2, Ed. Lucerna, RJ, 2002).

Entretanto, perdeu-se a noção etimológica e mesmo a 
noção coletiva da palavra quando começaram a ser reali-
zados os jogos modernos. Como “jogos” é plural, referin-
do-se a modalidades diversas, foi natural que se passasse 
a usar também o plural olimpíadas. E isso não aconteceu 
somente na língua portuguesa. Em francês e italiano, por 
exemplo, se diz modernamente olympiades e olimpiadi. 
“Assinale-se, ainda, que para designar o conjunto dos jo-
gos olímpicos, o latim empregava o neutro plural Olympia 
(no genitivo olympiorum)”, esclarece Cunha. 

O apagamento da noção coletiva do vocábulo também 
ocorre com outras palavras, como o substantivo “mate-
rial”.

--- No Manual do Estado, E. Martins é categórico ao recomendar Olimpíada em vez de Olimpíadas; já Sacconi acaba com a recomendação de E. Martins, dizendo que ela foi 
válida em 400 a.C. O que vocês diriam? G. C., São Paulo/SP



13UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ  |  JUNHO 2016  |

A TARIFA
DE ENERGIA 
VAI BAIXAR.

SÃO 14,3%
DE REDUÇÃO NA TARIFA RESIDENCIAL 
A PARTIR DO DIA 24/06.

A Copel tem uma ótima notícia para os paranaenses: a tarifa de energia 

terá redução média de 12,8%. E o melhor, na conta de luz da sua casa, 

o benefício será ainda maior. A tarifa residencial da Copel vai cair 

14,3%. É mais economia para você e sua família no fim do mês.
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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

A RESILIêNCIA EM AMBIENTES 
EDUCATIvOS
Sentido, propostas e experiências
Anna Forés Miravalles, Jordi Grané Ortega (Org.)

O livro aborda o tema da resiliência em diferentes 
ambientes educativos, além de relacionar ao tema 
central outros temas paralelos, tais como: o humor, 
o perdão, a visão holística, o sentido/significado 
para vida. O termo resiliência é um conceito trata-
do não só por especialistas, mas também alcançou 
a comunidade voltada para a educação, os meios 
de comunicação e a sociedade em geral. 
Páginas: 224
Preço Loja Virtual: R$ 32,50

MIQUEIAS: MEMÓRIAS LIBERTADORAS DE UM 
LÍDER CAMPONêS
Luiz Alexandre Solano Rossi

É um livro em forma de convite para que o leitor se 
insira no mundo do profeta Miqueias e faça os cami-
nhos dele na defesa dos mais fragilizados e sempre 
à procura de ações solidárias com aqueles que ex-
perimentam a violência e a opressão. Durante esse 
percurso será sempre necessário perguntarmo-nos 
como a mística profética se manifesta em nosso 
modo de ser e de viver como discípulo e missioná-
rio de Jesus Cristo.
Páginas: 168
Preço Loja Virtual: R$ 25,90

FÉ E VIAGENS NO MUNDO GLOBALIZADO
Joerg Rieger

Neste estudo atraente e acessível, o autor analisa 
a viagem como um conceito central para a fé 
cristã, baseando-se numa rica variedade de 
narrativas. Suas reflexões históricas e teológicas 
oferecem caminhos pelos quais as viagens podem 
gerar novos encontros com o sentido e, finalmente, 
com o divino.
Páginas: 142
Preço Loja Virtual: R$ 26,00

A ERA DA 
ICONOFAGIA
Reflexões sobre imagem, comunicação, mídia 
e cultura
Norval Baitello Junior

Como a visão é um importante sentido de alerta 
do homem, as imagens sempre exerceram sobre 
nós um grande fascínio. Os desenvolvimentos 
vertiginosos da comunicação visual, contudo, 
geraram uma inflação das imagens que passam a 
disputar com os corpos o espaço vital. O presente 
livro trata das relações entre corpos e imagens: 
ora as imagens se oferecem como alimento para 
os corpos, ora os corpos perdem sua identidade e 
se deixam devorar pelas imagens.
Páginas: 160
Preço Loja Virtual: R$ 25,00

INTRODUCAO A ANTROPOLOGIA
Claude Riviere
Editora Edições 70

Neste livro, para além dos conceitos e das teorias, 
o autor aborda as principais correntes teóricas 
da Antropologia, bem como os quatro pilares do 
sistema social, ou seja - o parentesco, a economia, 
a política e a religião.
Páginas: 192
Ano: 2007
Preço Loja Virtual: R$ 54,60

PESSOA E A PSICANALISE
Jose Martinho
Editora Almedina

A presente obra Pessoa e a Psicanálise pode ser 
entendida de pelo menos três maneiras: primeiro, 
o que Pessoa pensou de Freud, do freudismo e 
dos freudianos; segundo, o que os psicanalistas já 
disseram sobre Pessoa; finalmente, o que o autor 
julga poder acrescentar de momento a propósito de 
tudo isto.
Páginas: 86
Ano: 2002
Preço Loja Virtual: R$ 41,40

SENTIMENTOS, 
VALORES E 
ESPIRITUALIDADE
Um caminho junguiano para o desenvolvimento 
espiritual
Daniela Benzecry

Estudar os sentimentos leva-nos a apropriarmos 
de nossa vida de maneira mais consciente, autô-
noma e gratificante, e a nos percebermos como 
autores e não vítimas e podermos transformá-la, 
começando por dentro de nós mesmos. A partir 
da escuta dos recados que os sentimentos nos 
enviam, podemos encontrar a paz de espírito. 
Para aprimorar este caminho de desenvolvimento 
pessoal e espiritual, o leitor encontra aqui uma 
fundamentação teórica e práticas vivenciais que 
promovem uma mudança na forma como enxerga-
mos e lidamos com nossos sentimentos.
Páginas: 248
Preço Loja Virtual: R$ 47,00

OS SACRAMENTOS E OS MISTÉRIOS
Iniciação cristã na igreja primitiva
Santo Ambrósio

Santo Ambrósio não é apenas uma das personali-
dades mais imponentes de toda a História da Igre-
ja, mas é igualmente um Pastor muito achegado 
às ovelhas. Com os profundos conhecimentos da 
Bíblia e o tino prático de Pastor, Ambrósio nos leva 
a descobrir não apenas a riqueza dos ritos, mas, 
sobretudo a continuidade da História do Povo de 
Deus e sua missão no mundo.
Páginas: 104
Preço Loja Virtual: R$ 20,00
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Luiz Fernando de Queiroz
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TUDO, MENOS 
DEUS
Jennifer 
Fulwiler

Tudo, menos Deus, 
um best-seller nos Estados Unidos, é a narrativa autobiográfica 
da conversão da autora. Inteligente, bem-sucedida e feliz no 
casamento, Jennifer Fulwiler tinha todas as razões para ser 
feliz – no entanto, não conseguia se livrar de certa “escuridão 
amedrontadora” que chegou a fazê-la esboçar o suicídio. A re-
solução da tensão, como muitas vezes acontece, veio da fonte 
que ela menos esperava.
Páginas: 348
Preço loja virtual: R$ 49,00
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