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Informação e

NESTA EDIÇÃO:

Cuidando de nossa
"casa comum"
É notável a repercussão à encíclica Laudato Si’,
do Para Francisco. No mundo inteiro houve manifestações sobre o seu conteúdo. A esmagadora
maioria se manifestou com admiração e, às vezes,
até entusiasticamente favorável. Mas houve também
quem criticasse e considerasse uma declaração um
tanto radical.
Uma verdade, no entanto, é incontestável: A
encíclica coloca o Papa no centro das questões
mundiais e confirma a sua vocação, ao demonstrar
porque Bergoglio escolheu o nome de São Francisco de Assis, como título de seu pontificado. Uma
vocação voltada às necessidades da humanidade,
através da defesa da natureza e meio ambiente,
como meio de alcançar os menos favorecidos.
Uma bandeira levantada pelo Patriarca Ecumênico
de Constantinopla, Bartolomeu I, grande aliado do
Papa nesta empreitada.
Nesta edição, o jornal do Instituto Universidade
Ciência e Fé, buscou as mais significavas repercussões. Desde comentários do Patriarca de
Constantinopla, que afirma ver na defesa do meioambiente uma oportunidade de defesa dos pobres,
até análise científica consciente do Dr. Evaristo E.
de Miranda e opinião abalizada do Cardeal de São
Paulo, Dom Odilo P. Scherer.
Com certeza é tema para muitas considerações
e reflexões.
Outro tema importante é sobre a Educação
Brasileira. Em 18 de junho, o Instituto Ciência e Fé,
realizou a conferência “Desafios na Educação: dos
8 aos 80 anos”, reunindo no Studium Theologicum
(Curitiba) três grandes mestres paranaenses,
referências em suas áreas de atuação. Vera Miraglia, Fernando Pichet e Hélio Puglielli trouxeram
suas preocupações e sugestões, mostrando que
passamos um dos piores momentos da história em
termos de qualidade de ensino.
O debate, que reuniu cerca de 40 pessoas, contou
ainda com comentários e participações dos médicos
Cícero Urban e Raul Anselmi, e do político Euclides
Scalco, todos membros do Instituto, e de convidados
como José Lúcio Glomb, ex-presidente da OAB-PR.
Boa leitura!
ODAILSON ELMAR SPADA
editor

Design Inteligente
Antonio Celso Mendes

A

informação, em primeiro lugar, tem o
sentido de um intercâmbio de conhecimento, uma novidade que até então nos
era desconhecida, mas também, tem o sentido de
um estofo, um arranjo prévio sem o qual a colimação de qualquer acontecimento ou concreção,
não teria lugar. Em linguagem informática, é o software ou a programação do evento, algo prévio
que torna viável o acontecido. Os físicos atuais
concluem que todos os fenômenos constituem bits
de informação, sem os quais o Universo não existiria: ‘No Princípio era o VERBO! ’.
Sem dúvida, quase todos os fenômenos que
presenciamos apresentam um fluxo de causalidades naturais, pela necessidade ou pelo acaso, mas
há outros que se constituem verdadeiros milagres,
algo que a ciência não consegue explicar cabalmente. Em primeiro lugar, temos o problema do
surgimento do Universo, depois o fenômeno da
evolução. O surgimento da vida, a complexidade
do DNA e a permanência dos caracteres hereditários; a consistência da consciência, o surgimento
dos valores e a ocorrência da liberdade.
Para muitos ateus, isto ocorre pela complexidade dos fenômenos naturais, o que faz, por outro
lado, os crentes acreditarem no chamado Deus
das Lacunas. Não obstante, importa reconhecer
que tais dificuldades têm levado muitos cientistas
a reconhecer que as hipóteses de um Criador são
cabíveis, para pôr fim às dúvidas ou explicações
confusas, pois conforme demonstrou o matemático KURT GÖDEL, todo aglomerado de informações é apenas uma semiótica, ou seja, um esforço
comunicativo de validade apenas pragmática.
Dessa forma, reconhecemos as observações da
ciência, que constatam a importância, sejam das
oscilações do movimento circular dos elétrons

(spins), seja o milagre químico do DNA, o primeiro
relativo à estrutura do mundo quântico, o segundo
responsável pelas características hereditárias das
espécies animais. Ora, isto nos leva à constatação
de que nada existiria, não fosse a presença de uma
Causa Exterior aos fenômenos, conduzindo-os a
um propósito de futuro, vida e evolução.
O DESIGN INTELIGENTE é uma semiótica da
informação. Que quer isto dizer? Simplesmente,
que há na Natureza ou Processo da Criação, uma
ideia de organização material que se transforma
em Beleza e Consciência, uma simbiose feliz entre matéria bruta, vida e espiritualidade. Ora, o ser
humano traz em si a marca indelével de sua ancestralidade material, mas, ao mesmo tempo, possui
a capacidade de pensar sobre ela, o que nos torna
o clímax de um processo evolutivo consciente e
espiritual.
Ora, constitui um fato notável este que constata,
na Bíblia hebraica, a existência de uma linguagem
compatível com as conclusões atuais da ciência,
que reivindicam a importância da informação (Palavra) como origem de toda a ordem criada, assim
como JAVEH falou antes de criar (Gn 1:3).
No sentido de manter a coerência da complexidade evolutiva, para os crentes, Deus é a fonte de
todos os processos informáticos, guiando o acontecer de tudo, seja no mundo físico, biológico ou
espiritual.
* Antonio Celso Mendes é professor do curso de Direito da PUCPR e
membro da Academia Paranaense
de Letras. Autor de “Introdução ao
Universo dos Símbolos”.

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

que tudo era bom
Dom Odilo P. Scherer

N

a encíclica Laudato si’. Sobre o cuidado da casa comum o Papa Francisco
observa que a crise ecológica atual
precisa ser analisada a partir de vários olhares:
filosófico, científico, histórico, religioso... No desenvolvimento de suas reflexões, ele próprio apresenta essas diversas abordagens, com o auxílio de
especialistas em várias áreas do conhecimento.
Como representante de uma religião, pede que, na
explicação e na busca de solução para as questões
ambientais, não se deixe de levar em conta a contribuição que as religiões têm a oferecer.
A Igreja Católica, aberta ao diálogo com as diversas interpretações do problema ambiental, deseja oferecer sua contribuição a partir do olhar da
fé cristã, que tento expor aqui, brevemente, baseado na encíclica.
De fato, o cuidado da natureza decorre da fé
dos cristãos no Deus Criador e do respeito a ele
devido. A revelação bíblica ensina que toda a natureza existe por obra e graça do Criador, que viu
ser “muito bom” tudo o que fez; também o homem,
criado com dignidade inigualável (cf Gn 1,31).
Na obra da criação, o homem é parceiro de
Deus e recebeu o encargo de cultivar a terra e cuidar da natureza. Desde logo fica claro que ele não
é Deus, nem dono do mundo. Mas é bem essa a
sua tentação constante, origem da desordem nas
suas relações com a natureza: apossar-se do mundo, como senhor absoluto de tudo. Custa-lhe reconhecer que “do Senhor é a terra e tudo o que nela
existe” (cf Dt 10,14); e que lhe cabe respeitar a
lei interna à natureza e no mundo, assim disposta
pelo Criador.
O papa ensina que a Bíblia e a fé cristã não
justificam um antropocentrismo despótico, desinteressado ou desrespeitoso das outras criaturas (n.º
68). Se alguma vez assim apareceu, deveu-se a interpretações equivocadas do texto sagrado. Diante
de Deus, o homem não é o único ser deste mundo
a contar. Também o Catecismo da Igreja Católica ensina que cada criatura tem um valor próprio,
que o homem deve reconhecer e respeitar, evitando toda relação desordenada com as criaturas (cf
n.º 339).

A fé no Deus Criador, único senhor do
mundo, levada a sério, previne contra o risco de
adorar outras criaturas ou poderes deste mundo,
atribuindo-lhes um reconhecimento indevido; ou
de pôr o homem no lugar do Criador, para justificar sua ganância e vontade de poder sobre as
demais criaturas.
Afirmar que Deus é Criador não implica dizer
que todas as coisas existem hoje do mesmo jeito
que Deus lhes deu origem: a evolução é um princípio inerente à natureza e a todos os seres, isso
não contradiz a fé no Criador. No entanto, para a
fé cristã, seria pouco admitir que Deus é apenas
uma espécie de princípio ideal da existência de
todas as coisas: a natureza e o universo inteiro não
surgiram por necessidade mecânica e casual, mas
por uma vontade pessoal, um ato criador, livre e
soberano, que de alguma forma se prolonga no
tempo e na existência das coisas.
Também a harmonia e a beleza do mundo não
podem ser atribuídas ao acaso. A natureza é fruto da vontade amorosa do Criador: “Sim, tu amas
tudo o que existe e nada desprezas do que fizeste;
pois se odiasses alguma coisa, não a terias criado”
(cf Sb 11,24).
Mesmo se a fé judaico-cristã ensina o respeito
e a admiração pela criação inteira, essa mesma
fé separa claramente as coisas: a natureza não é
divina. O mundo e Deus são diversos; Deus transcende o mundo. Mesmo assim, o Criador quis o
homem como seu colaborador no cuidado do
mundo; por isso o homem não pode ser reduzido
a um elemento “igual” ao restante das criaturas.
Ele traz a imagem e semelhança do Criador,
com capacidades que lhe permitem entrar em diálogo e sintonia com o Criador e de conhecer o
seu desígnio amoroso em relação à obra de suas
mãos.
Ao ser humano é permitido interferir livre e responsavelmente na natureza, para a pôr a seu serviço, contanto que respeite a harmonia disposta
pelo Criador. Para tanto ele pode contar com a
ajuda do mesmo Espírito Criador que, “no princípio”, criou o céu e a terra (cf Gn 1,1). O homem
é capaz de realizar bem a sua missão e de reco-

nhecer que nenhuma criatura no mundo é supérflua ou sem sentido. A natureza é como um livro
aberto, muito bonito, onde cada elemento narra as
grandezas do Criador.
O papa Bento XVI lembrou que a natureza tem
uma “gramática interna” que o homem precisa
decifrar e conhecer para melhor compreender o
desígnio de Deus Criador sobre toda a realidade e
para um “uso sábio” da natureza, não instrumental nem arbitrário (cf Caritas in Veritate n.º 48).
O olhar da fé religiosa para a questão ambiental
leva a perceber que as criaturas deste mundo não
podem ser vistas como bens sem dono, disponíveis à posse do primeiro que as encontrar. Somos
cuidadores e usuários deste mundo, enquanto
nele existimos: “Tudo é teu, Senhor, amigo da
vida! ” (cf Sb 11,26).
E porque o Criador é também Senhor do mundo, vai de consequência que os bens da natureza
devem beneficiar todas as criaturas e nenhuma
delas pode ser privada do necessário para existir
e viver.
Isso vale especialmente para o ser humano: o
interesse privado não pode privar os demais do necessário para viver dignamente. Vai daí que toda
abordagem da questão ecológica também precisa
ter em conta a justiça social e a preservação da
dignidade e dos direitos dos mais desfavorecidos.
Neste ponto, o Papa Francisco volta à questão,
nem sempre bem aceita por todos, da subordinação do direito à propriedade privada ao destino
universal dos bens deste mundo (cf n.º 93). Trata-se de posição consolidada do ensinamento da
Igreja. A natureza é patrimônio comum da família
humana e seus frutos devem beneficiar a todos os
que vivem e os que ainda viverão neste planeta.

* Dom Odilo P. Scherer é CardealArcebispo de São Paulo (Publicado
no dia 11 Julho 2015, no jornal O
Estado de São Paulo)
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'Habemus papam ecologistum'
A encíclica Laudato Si’, do Papa Francisco, emprega 74 vezes a palavra “natureza”, 55 vezes
“meio ambiente” e uma só vez a expressão “Jesus Cristo”, aquela que designa a segunda
pessoa da Santíssima Trindade. Já o mestre galileu, não divinizado, chamado apenas de
Jesus, aparece 22 vezes, o mesmo número de citações do termo “tecnologia” e menos de
metade da “ciência”, evocada 55 vezes.
Evaristo E. de Miranda *

C

ontudo, a Academia Pontifícia de Ciências, com mais de uma dezena de prêmios Nobel, parece não ter contribuído
muito e não é evocada. A palavra democracia não
existe no texto.
A encíclica é densa. Merece leitura, estudo e reflexão. Nela, a questão ecológica é abordada, não
apenas em sua dimensão “natural” strictu sensu.
O documento aborda seu contexto humano, social, político, religioso e cultural. O texto não é
dirigido apenas a bispos e católicos. Fato raríssimo, o Papa fala na primeira pessoa do singular.
Ele deixa de lado o “Nós”, o plural majestático,
característico de pronunciamentos pontifícios. Ele
se dirige aos crentes (judeus, muçulmanos...) e
aos não crentes. Para falar à humanidade, o Papa
evoca a responsabilidade de todos em gerir a terra
como a nossa casa comum. Ele defende um crescimento econômico com temperança e sobriedade,
fundado na mudança de comportamentos.
Novos “ismos”. A encíclica não usa uma única
vez as palavras capitalismo e socialismo. Apenas
ao evocar a história, menciona o nazismo e o comunismo. Já alguns “ismos”, de natureza eminentemente comportamental, são de uso amplo no texto:
consumismo, individualismo, relativismo, antropocentrismo, realismo, condicionalismo e ceticismo.
A encíclica repercutiu positivamente na mídia. O
dever jornalístico levou a muitos artigos e editoriais
com pretensão de resumir o documento. Tarefa difícil. Outros ainda fizeram e fazem leituras seletivas
do documento para sustentar, justificar ou ampliar
suas teses tradicionais. Tem gente que não leu e
gostou. Outros não leram e não gostaram. Sobre
um documento que coloca muitos questionamentos, cabem algumas questões pouco lembradas.
Ciente da complexidade do tema abordado, o
Papa Francisco reitera: “Há discussões sobre problemas relativos ao meio ambiente, onde é difícil
chegar a um consenso. Repito uma vez mais que
a Igreja não pretende definir as questões científicas
nem substituir-se à política, mas convido a um de4

Traduzindo “Laudato si’”, com Evaristo Miranda
É impressionante a repercussão universal conseguida
pela encíclica “Laudato Si”, escrita
pelo Papa Francisco.
O texto, elaborado
certamente com o apoio
de peritos eclesiásticos
e especialistas em questões ecológicas, será
dissecada pelo doutor
em Ecologia Evaristo
Eduardo de Miranda, no
dia 12 de agosto, a partir
das 19h30, no Studium
Theologicum, Pç. Ouvidor
Pardinho, Curitiba.
Evaristo, pesquisador da
Embrapa, dirigiu por anos
a Embrapa Monitoramento
Espacial por Satélite, em
Campinas. Ele também é
diretor do Instituto Ciência e
Fé de Curitiba, que promove
o encontro, juntamente com o
Studium.
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A geografia da poluição. O balanço ecológico sem aquecimento ou energia elétrica.
novas técnicas e tecnologias? Por consenso?
do progresso planetário, logo no primeiro capítuA memória desses idosos deve lembrar o que
O Papa Paulo VI já evocara o tema ambiental, em
lo, é negativo, pessimista e pouco equilibrado. Ele era a vida cotidiana em tais paisagens, sobretudo 1971, na Pacem in terris. S. João Paulo II foi o primeifala de poluição generalizada provocando milha- no inverno ou em tempos de seca. Seus filhos são ro a convidar para uma conversão ecológica, apesar
res de mortes prematuras. Contudo, mais generali- mais altos e já perdem em estatura para seus netos, da mídia tratar a ideia como novidade da Laudato
zado ainda foi o aumento da esperança de vida e graças à nutrição adequada, como ocorre agora Si’. Ele o fez em 2002, ao assinar com o patriarca de
da educação em todo o planeta, acompanhando o em muitos países em desenvolvimento.
Constantinopla, Bartolomeu I, uma declaração cocrescimento industrial e a tecnificação da agriculProgresso e tecnologia. As sociedades economi- mum pela salvaguarda da Criação, em Veneza.
tura. Nunca se viveu tanto, nunca se comeu tanto, camente desenvolvidas têm os meios para cuidar
Bento XVI tratou de ecologia ao longo de todo o
nunca se estudou e se votou tanto em todo o pla- de sua biodiversidade, para reduzir a poluição da pontificado. Na Caritas in Veritate (2009), ele dizia:
neta, como atualmente.
terra e do ar, para proteger e manter limpos os seus “Quando a Igreja Católica toma a defesa da CriaOs problemas de poluição não existiam nas mares e rios. Elas universalizaram o saneamento ção, obra de Deus, ela não deve apenas defender
sociedades pré-históricas. Se eles são constantes básico com tecnologias avançadas de gestão de a terra, a água e o ar (...) mas também proteger o
e concomitantes ao desenvolvimento, também fo- efluentes, incomparáveis às utilizadas em estações homem contra sua própria destruição”. Sob seu ponram e são resolvidos pelos avanços da ciência e da de tratamento de esgoto do Brasil, por exemplo. tificado, o menor Estado do planeta tornou-se neutro
tecnologia. Na linha dessa preocupação pontifí- Nos países ricos, o ciclo de vida das mercadorias é em emissão de carbono e adotou metas ambientais
cia, por que a exportação de indústrias poluidoras planejado; o lixo é classificado, tratado e reciclado; ambiciosas. Não há indústria poluidora em seus 44
para países periféricos, como parte da estratégia muitos ecossistemas estão preservados e são des- ha (só faltava!). O papamóvel foi transformado em
de limpeza ambiental praticada há décadas em frutados por uma população com amplas garantias veículo flex. Painéis solares fornecem energia para
nações desenvolvidas, não foi lembrada?
sociais e com acesso a uma intensa vida cultural.
a sala de audiências ao lado da Basílica de S. Pedro.
Conversando com idosos. “Em muitos lugares
Ao associar o uso de insumos modernos na Bento XVI também plantou uma floresta de 7.000 ha
do planeta, os idosos recordam com saudade as agricultura apenas a seus possíveis efeitos tóxicos, na Hungria, destinada a compensar as emissões de
paisagens de outrora, que agora veem submersas a encíclica não faz justiça à segurança alimen- gases de efeito estufa do Vaticano. Se o Papa Frande lixo.” (21). Essa afirmação parece um pouco tar conquistada por recordes de produção. Nem cisco pode dirigir injunções ambientais aos outros
reducionista quando consideradas as condições aos ganhos de qualidade nutritiva e sanitária, e à países é porque também, de certa forma, o Vaticano
insalubres nas quais se vivia até o começo do sé- queda no preço dos alimentos que esses mesmos fez sua lição de casa.
culo XX na Europa e nas quais ainda vive grande insumos, frutos de ciência e tecnologia, permitiparte da população mundial. Não há razão para ram obter beneficiando, sobretudo, os mais po* Evaristo Eduardo de Miranda,
não se investir numa gestão mais eficiente dos re- bres. Unilaterais, os oráculos consultados pelo
pesquisador da Embrapa, doutor em
síduos e na redução de sua produção, mas as pai- Papa, não tiveram aqui e alhures o justo equilíbrio.
ecologia, diretor do Instituto Ciência
sagens de outrora, mesmo na Europa, sem drena- “Para os países pobres, as prioridades devem ser a
e Fé. autor de livros sobre meiogem ou barragens, eram marcadas por enchentes, erradicação da miséria e o desenvolvimento social
ambiente e religião. (Artigo publicado
epidemias, doenças crônicas, períodos de fome, dos seus habitantes” (172), diz o Papa. Como atinem 25/07/2015 – O Estado de São
com pessoas subnutridas em habitats insalubres, gir esses objetivos sem crescimento econômico e
Paulo)

Seu evento acontece aqui
Seu evento acontece aqui
www.expotrade.com.br
www.expotrade.com.br
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dos mais importantes manifestos em favor da vida
em todas as suas formas e resoluções.
"Laudato si’ ("Louvado Sejas" em italiano, expressão que abre o "Cântico das Criaturas" que
Francisco de Assis escreveu 8 séculos atrás) sobre
o cuidado com a nossa casa comum" resume em
192 páginas os mais importantes desafios da Humanidade num mundo onde a espécie-líder, topo
da cadeia evolutiva, "feita à imagem e semelhança
de Deus", vem a ser a principal responsável pela
avassaladora onda de destruição dos recursos que
sustentam a vida, e a própria Humanidade.
O Papa explicita "a relação íntima entre os
pobres e a fragilidade do planeta ", num mundo
onde o modelo de desenvolvimento concentra
renda, polui o ar e as águas, agrava o efeito estufa
e reduz a qualidade de vida das atuais gerações
e, principalmente, das gerações futuras. Em resumo: o modelo vigente castiga o planeta e agrava
a exclusão.
"É preciso sentir novamente que precisamos uns
dos outros, que temos uma responsabilidade para
com os outros e o mundo, que vale a pena ser
bons e honestos", diz Francisco. Ele declara "o clima como um bem comum", defende a substituição
dos combustíveis fósseis por fontes limpas e renováveis de energia, e denuncia como consequência
do agravamento do efeito estufa as migrações em
massa dos chamados refugiados ambientais. Essa
parte da Encíclica ("Poluição e Mudanças Climáticas") abre o primeiro capítulo do documento e
exorta os países que participarão da COP 21 em
dezembro, em Paris, a buscarem um acordo climático com determinação e comprometimento. É
nutriente moral na veia dos diplomatas.
No capítulo da água, o Papa lembra que a poluição, o desperdício, a má gestão dos recursos
hídricos e a apropriação da água por grupos privados ameaçam a Humanidade e expõem os países
a conflitos ainda neste século se os cenários de
escassez - com impactos diretos sobre os custos
dos alimentos - não forem enfrentados com seriedade. Para quem vive no Brasil, especialmente nas
regiões Nordeste e Sudeste, a mensagem faz todo
o sentido. “Volume morto” é um dos resultados
práticos de uma situação que não deveria ser atribuída apenas a circunstâncias climáticas.
O Papa compartilha dados preocupantes sobre a maior onda de destruição da biodiversidade já registrada. Denuncia o desaparecimento de
pássaros e insetos pelo uso intensivo de agrotóxicos, sem que os agricultores se deem conta de
que esses pássaros e insetos são úteis às lavouras.
Menciona explicitamente a Amazônia como uma
das áreas que precisam ser protegidas, e critica as
André Trigueiro *
propostas de internacionalização do maior bioma
Após sucessivos abalos sísmicos na Cúria cau- alguns representantes da ala mais conservadora da brasileiro, "que só servem aos interesses econômisados pelo rigor sem precedentes no julgamento Igreja, o Papa que veio "do fim do mundo" - como cos das corporações internacionais".
Vale lembrar que o Congresso Nacional - o
dos padres pedófilos, à faxina no Banco do Vatica- disse o Cardeal Bergoglio em seu primeiro prono, ao gesto de acolhimento dirigido aos homos- nunciamento como Sumo Pontífice - lançou uma mesmo que aprovou um polêmico e desastrado
sexuais, entre outras situações que desagradaram encíclica que já entra para a História como um Código Florestal - quer retirar do governo a prer-

Uma
Encíclica
para mudar o mundo
O primeiro Papa "Francisco" da História da Igreja fez valer a
homenagem prestada ao poverello de Assis quando escolheu este
nome para sinalizar os novos rumos da instituição sob sua liderança.
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rogativa de definir quais áreas verdes ou reservas que hoje atormenta
indígenas merecem ser protegidas. Há muitos mo- parcela significatitivos para acreditar que a maior floresta tropical va da Humanidade.
úmida do mundo poderá ficar ainda mais exposta "Com que finalidade
à devastação do que se verifica hoje em dia se passamos por este
essa medida for aprovada. Valei-nos Francisco!
mundo? Para que
A Encíclica também aborda a situação deplo- viemos a esta vida?
rável do berço da vida. "Quem transformou o Para que trabalhamaravilhoso mundo marinho em cemitérios su- mos e lutamos?".
baquáticos despojados de vida e de cor?", perReforçando a
gunta Francisco, defendendo mais investimentos fama de metódiem pesquisas e responsabilidades compartilhadas co (que costuma
entre os países na proteção dos oceanos, que abri- perseguir os jesuígam a maior parte dos seres vivos.
tas), o Papa aponE o meio ambiente nas cidades? A urbanização ta na Encíclica
acelerada e caótica que obriga a maior parte das "algumas
linhas
pessoas a viver "cada vez mais submersas de ci- de orientação e
mento, asfalto, vidro e metais, privados do contato ação". Indica com
físico com a natureza" preocupa o Papa. A cultura precisão cirúrgica a distância que ainda separa
consumista é atacada duramente na Encíclica por o discurso da prática, relembra promessas não
agravar os danos ambientais e aumentar o desper- cumpridas, os interesses mesquinhos dos países
dício. Francisco menciona a "dívida ecológica" en- mais ricos em vários encontros internacionais
tre o Norte e o Sul, por conta da acelerada degra- organizados para resolver problemas ambientais,
dação socioambiental dos países periféricos que as armadilhas embutidas em certas "soluções disustentam de forma degradante o estilo de vida e plomáticas", o fardo imposto pela visão de curto
os padrões de consumo dos mais ricos.
prazo onde prevalecem os interesses imediatistas
Sobrou também para os políticos. "Preocupa a e etc. Apesar dos problemas, Francisco reconhefraqueza da reação política internacional", recla- ce avanços importantes sacramentados em váma Francisco, que abre generoso espaço para de- rios acordos e tratados. Percebe-se que o mundo
nunciar os riscos do desenvolvimento tecnológico avança. Mas tão lentamente que as poucas consem ética ou bom senso, sofisticando os instru- quistas não são suficientes para anular os riscos
mentos de dominação e manipulação. Ao defen- de um colapso global.
der uma "corajosa revolução cultural", o chefe da
Dentre todas as ordens religiosas, a dos jesuítas
Igreja convida a todos – católicos e não católicos é conhecida pela afinidade com as tarefas associa– ao exercício da visão sistêmica, que nos revela das ao desenvolvimento intelectual e à gestão de
um mundo interligado e interdependente, onde instituições de ensino. Talvez por isso, o Papa ena fragmentação do saber e do conhecimento nos cerre sua Encíclica - a primeira totalmente sob sua
afastam da verdade das coisas.
responsabilidade, e a primeira da Igreja com esse
No capítulo "Ecologia Integral", o texto assinado viés ecológico - com o capítulo que versa sobre
por Francisco busca a grande síntese, os caminhos "educação e espiritualidade ecológicas".
para alcançarmos o bem comum, onde a ética, a
Cita a Carta da Terra, fala de educação amjustiça e a paz se sobreponham a desigualdade, ao biental, cidadania ecológica, e exorta os cristãos
preconceito e à intolerância. “Que tipo de mundo a uma "conversão ecológica". Diz Francisco: "Viqueremos deixar a quem vai suceder-nos, às crian- ver a vocação de guardiões da obra de Deus não
ças que estão a crescer? ”, pergunta. Abre-se espa- é algo de opcional nem um aspecto secundário
ço para questões filosóficas essenciais cujas res- da experiência cristã, mas parte essencial de uma
postas poderiam conter o movimento de manada existência virtuosa".

Os mais próximos do Papa afirmam que foi ele
próprio o redator da Encíclica, embora tenha contado com a preciosa ajuda de muitos auxiliares do
meio acadêmico e científico. Nesta despretensiosa resenha de um documento de 192 páginas, não
poderia omitir a sensação clara que tive, enquanto leitor, de que a Encíclica resume uma saudável
angústia. Francisco não se omitiu. Fez o que estava ao seu alcance. É definitivamente um homem à
altura do seu tempo, do seu cargo, e do discurso
que vocaliza em favor de um mundo melhor e
mais justo.
Ao honrar os princípios do Franciscanismo,
promove no século XXI o mesmo convite à ruptura do modelo vigente que o poverello de Assis
realizou no século XIII. O novo Cântico das Criaturas é tão inspirador quanto o original. Sejamos,
portanto, aliados da "mãe Terra", nos integrando à
maravilhosa comunidade dos seres viventes. É o
convite que nos faz a Encíclica.

* André Trigueiro é jornalista com
Pós-graduação em Gestão Ambiental pela
COPPE/UFRJ onde hoje leciona a disciplina “Geopolítica Ambiental”, professor e
criador do curso de Jornalismo Ambiental
da PUC/RJ, autor de livros sobre o tema e
colaborador da Rede Globo. (Publicado no
G1, em 19 de junho de 2015).
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O papa entra em campo com uma encíclica
dedicada à ecologia, que dedica dois parágrafos
ao seu magistério sobre esse assunto. Ficou surpreso?
S.S.: A gentil referência que o nosso irmão
Papa Francisco fez ao Patriarca Ecumênico e ao
nosso humilde ministério não me surpreendeu.
Por vários motivos. Acima de tudo, qualquer
pessoa que tenta discernir a beleza de Deus na
sacralidade da criação, inevitavelmente, reconhecerá "tudo o que é verdadeiro, nobre, justo,
puro, amável, honrado, o que é virtuoso e merece louvor" (Filipenses 4, 8).
Em segundo lugar, porque não podemos falar de uma dupla ordem ou de uma dupla realidade na criação. Todas as Igrejas, todas as religiões e todas as disciplinas confessam a mesma
verdade, isto é, que o mundo é um dom divino
que todos nós somos chamados a proteger e a
preservar. Em terceiro lugar, a crise ecológica
tem uma dimensão ecumênica: não se pode
identificar uma instituição em particular e culpá-la pelo dano que provocamos à criação; e
nenhuma instituição sozinha pode resolver a
crise ecológica.

''Cuidar do ambiente também é
se preocupar com a pobreza.''
Entrevista com o Patriarca Bartolomeu I
Para o Patriarca Ecumênico de Constantinopla,
Bartolomeu I, citado várias vezes na encíclica Laudato
si' pelo Papa Francisco pelo seu magistério sobre a
proteção do ambiente, "ecologia e economia têm a
mesma raiz comum: casa".
A reportagem é de Andrea Tornielli, publicada no sítio
Vatican Insider, 18-06-2015. A tradução é de Moisés
Sbardelotto.
Andrea Tornielli *
"A gentil referência que o nosso irmão Papa Francisco fez não me surpreendeu..." O Patriarca Ecumênico de Constantinopla, Bartolomeu I, citado em dois parágrafos da encíclica Laudato si', é um
pioneiro da pregação em defesa do ambiente. O Vatican Insider o entrevistou depois da leitura do
texto de Francisco.
Eis a entrevista.
8
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Por que as Igrejas Ortodoxa e Católica decidiram intervir sobre esse tema de maneira tão decidida e tão específica?
S.S.: Há muito mais. O que une as nossas
duas Igrejas é muito mais do que aquilo que nos
divide. Ambas devem ter esse aspecto em mente
e empenhar-se pela unidade. Mas muito além
das nossas diferenças confessionais e doutrinais,
estamos unidos na terra que compartilhamos, na
criação que nos foi oferecida como dom precioso e frágil pelo nosso Criador. Em vez de sugerir
que a Igreja Ortodoxa e a Católica decidiram
denunciar o impacto que a humanidade teve
sobre as mudanças climáticas, talvez seria mais
correto e apropriado dizer que as nossas Igrejas
se deram conta de que não podemos fazer outra
coisa, que "servir e preservar" a criação de Deus
é parte integrante da nossa vocação como chefes
de comunidades cristãs, assim como transformar
a natureza em cultura e empenharmo-nos pela
justiça social no mundo.
Na encíclica Laudato si', o Papa Francisco liga
de modo permanente a questão da proteção da
criação com a necessidade de mudar o modelo
de desenvolvimento, para ir rumo a uma economia que tenha o homem no seu centro, e não o
dinheiro. Compartilha essa abordagem?
S.S.: O problema da poluição e da degradação
ambiental não pode ser isolado a fim de entender ou de encontrar uma solução. O ambiente é
a casa que circunda a espécie humana e inclui o
habitat humano. Não se pode, portanto, apreciar
nem avaliar o ambiente sozinho, sem vinculá-lo
diretamente à criatura única que o habita. Preo-

cupar-se com o ambiente significa preocupar-se
também com os problemas humanos, como a pobreza, a sede e a fome. Esse vínculo está descrito
detalhadamente e de forma completa na parábola
em que o Senhor diz: "Eu tive fome e me destes de
comer, tive sede e me destes de beber" (Mateus
25, 35).
Além disso, os termos "ecologia" e "economia"
têm a mesma raiz etimológica. O prefixo que
têm em comum, "eco", deriva da palavra grega
oikos, que significa "casa" ou "habitação". No
entanto, é deplorável e egoísta o fato de que
tenhamos limitado o uso dessa palavra a nós
mesmos, como se fôssemos os únicos habitantes
do mundo. O fato é que nenhum sistema econômico – por mais tecnológica ou socialmente
evoluído que seja – pode sobreviver ao colapso
dos sistemas ambientais que o sustentam. Este
planeta, de fato, é a nossa casa; mas também é
a casa de todos, já que é a casa de cada criatura
animal e de cada forma de vida criada por Deus.
É um sinal de arrogância da nossa parte presumir que só nós, seres humanos, habitamos nesta
terra. Do mesmo modo, também é um sinal de
arrogância imaginar que a Terra pertença apenas a esta geração.
O cristianismo às vezes foi acusado de ter permitido a aplicação de um modelo de exploração
da terra a partir das palavras do Gênesis: o que
significa "cultivar e guardar"?
S.S.: O nosso objetivo está unido à oração do
sacerdote na Divina Liturgia: "Os mesmos dons
de Vós recebidos, a Vós oferecemos em tudo e
por tudo. A Vós louvamos, a Vós bendizemos,
a Vós damos graças, ó Senhor, e Vos suplicamos, ó nosso Deus". Então, somos capazes de
abraçar todas as pessoas e todas as coisas – não
com medo ou por necessidade, mas com amor
e alegria. É então que aprendemos a cuidar das

plantas, dos animais, dos rios, das montanhas,
dos mares, de todos os seres humanos e de toda
a natureza. É então que descobrimos a alegria –
em vez de infligir dor – na nossa vida e no nosso
mundo.
Consequentemente, criamos e promovemos
instrumentos de paz e de vida, e não de violência
e morte. É então que a criação, de um lado, e a humanidade, de outro – aquela que abraça e aquela
que é abraçada –, correspondem plenamente e
cooperam uma com a outra, porque não se contradizem mais e não estão em competição. É então
que, assim como a humanidade oferece a criação
em um gesto de serviço e sacrifício sacerdotal,
restituindo-os a Deus, assim também a criação se
oferece em troca como dom à humanidade para
todas as próximas gerações. É então que tudo se
torna uma espécie de intercâmbio recíproco, fruto
da abundância e cumprimento de amor. É então
que tudo assume a sua destinação original e o escopo original, assim como Deus pretendera desde
o momento da criação.
Na encíclica, o Papa Francisco valoriza o
movimento ecológico, mas se distancia daquela
corrente de pensamento que considera o homem
como o "mal" do planeta e gostaria de reduzir a
população. O que você pensa?
S.S.: Na literatura clássica da Igreja das origens,
a humanidade é considerada em termos dialéticos. São Gregório, o Teólogo, que foi arcebispo
de Constantinopla no fim do século IV, disse que
o homem é, ao mesmo tempo, divino e humano,
um criador chamado a se tornar divino, um microcosmo e um micro-Deus, um cocriador junto
com o divino Criador. Essa ambivalência da humanidade significa que o homem é capaz de fazer
as mais nobres e dignas ações, mas, ao mesmo
tempo, também é propenso aos abusos mais repugnantes e prejudiciais. Portanto, é verdade que

a humanidade – criada à imagem e semelhança
de Deus – está no seu estado mais natural quando
age com compaixão e cuida dos outros e da natureza. No entanto, por causa da queda, o homem
age "contrariamente à natureza", de maneira alterada, esquecendo-se da visão e da intenção que
Deus tinha para o mundo.
Francisco propôs novamente um acordo para
uma data fixa para a celebração da Páscoa. Você
concorda com essa hipótese?
S.S.: A Igreja Ortodoxa discute a possibilidade
de uma data fixa e única para a celebração da
Páscoa, a festa das festas, há mais de meio século.
Na verdade, as primeiras consultas pan-ortodoxas em preparação para o grande santo Concílio
agendado para o próximo ano em Istambul, levaram em consideração várias opções científicas
e litúrgicas para essa eventualidade. No entanto,
nos últimos anos, e especialmente depois da dissolução da Cortina de Ferro, elementos importantes dentro de algumas Igrejas nacionais, infelizmente, resistiram a essa hipótese de mudança.
Não há dúvida de que um acordo sobre uma data
fixa comum para a celebração da Páscoa seria
uma vantagem, particularmente para aqueles
cristãos que vivem nas Américas, na Europa Ocidental e na Oceania. Mas, independentemente
do fato de que, pessoalmente, se esteja de acordo
ou não, tal proposta deveria ser decidida por todas as Igrejas ortodoxas, para não pôr em perigo
a unidade do mundo ortodoxo.

* Andrea Tornielli é jornalista e escritor
italiano, formado em história da língua
grega, correspondente do Vaticano.
Trabalha para o jornal La Stampa.
(Entrevista traduzida por Moisés
Sbardelotto. (Publicado em 24 de junho
de 2015 no portal da IHU/Unisinos)
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Os dilemas da
Educação Brasileira

André Nunes *

mostrando são pontos para fazer as pessoas felizes. Enfrentar as dificuldades é preciso, já que não
podemos viver sem elas. A família e os professores
podem fazer alunos alegres, felizes e, acima de
tudo, responsáveis e esforçados. A responsabilidade é uma coisa importantíssima. O que importa
não é só a resposta certa, é o caminho que se percorre até lá”, considera Vera Miraglia.

Fernando Pichet: visão
crítica do ensino
superior

Cerca de 40 membros do Instituto Ciência e Fé, médicos, educadores, advogados e políticos,
participaram do evento
Realizada pelo Instituto Ciência e Fé de Curiti- dadora do colégio Anjo da Guarda, referência na
ba no último dia 18 de junho, a conferência “De- educação infantil de Curitiba há 50 anos, destasafios na Educação: dos 8 aos 80 anos” reuniu no cou o lema da escola como linha guia da atuação
Studium Theologicum três grandes mestres para- de seus professores: “eu sou alguém, respeito os
naenses, referências em suas áreas de atuação. O outros e quero que me respeitem”.
debate, que reuniu cerca de 40 pessoas, contou
“Acreditamos que essa é uma linha importante
ainda com comentários e participações dos mé- para nossos alunos levarem para a vida. A única
dicos Cícero Urban e Raul Anselmi, e do político coisa que não tiram da gente é o estudo. O estudo
Euclides Scalco, todos membros do Instituto, e de e o trabalho a gente pode passar para os alunos
convidados como José Lúcio Glomb, ex-presiden- pelo exemplo. A parte de aprendizado eles nos
ensinam. Se a gente trabalha e se lamenta todo
te da OAB-PR.
A seguir, algumas das principais considerações tempo, isso não é bom para o aluno. A lamentados professores presentes na ção não leva a nada. A desvalorização do trabalho
conferência: Vera Miraglia, doméstico, com a ideia de que o trabalho que vale
Fernando Pichet e Hélio Pu- é aquele fora de casa, também não forma ninguém.
Todos os trabalhos bem feitos, com esforço, são
glielli.
uma alegria, importantes para as pessoas serem
Vera Miraglia: educação úteis”, pontua.
para formar crianças
“Nesse caminho, o aluno está conseguindo vifelizes
tórias, que são mais importantes do que aquelas
Aos 82 anos, a carioca fun- que as pessoas acham fantásticas. O que eu estou
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Médico e professor universitário, Fernando Pichet, 75
anos, lecionou durante 48
anos entre a UFPR e a PUCPR. Nesse período, que abrange mais de três gerações, “mudou muito a escola”, segundo ele.
“A graduação hoje está ruim. A culpa não é do
estudante, é da faculdade. Nós somos só obrigados pela lei a nos graduar, não há a necessidade
legal de uma pós-graduação. Gosto sempre de
passar isso aos alunos de Direito e Medicina, já
que esse cenário parece um estelionato: oferecemos uma coisa e entregamos outra. Isso não só no
Brasil. Saiu recentemente, na Itália, que os alunos
se formam em Direito sem saber escrever! A graduação vai mal. Estudante de Medicina do 10º período não está na enfermaria, no ambulatório, no
centro cirúrgico... Estão aprendendo em bonecos!
”, critica.
“Antigamente, a gente aprendia na família, na
escola e na igreja. A família era mais exigente, na
escola se obedecia a todos, com uma exigência
que não permitia indisciplina. E na igreja, não importa se Católica ou Protestante, se aprendia também. Hoje, não se aprende mais na família, que
está indo “pro brejo”. Vejo casos de mães que dão
anticoncepcional para a filha de 12 anos “para
não se incomodar”. Na escola, local de se aprender, batem e matam professores. Os pais não podem mais reclamar. E a igreja que, na minha visão,
não sabe o que fazer neste cenário. Então não se
aprende nem na família, nem na escola, nem na
igreja”, sentencia Pichet.
Nesse cenário, qual o estímulo para se tornar
professor universitário? Para o professor de Medicina Legal – um dos sete que lecionam a disciplina
em todo o Paraná – falar sobre o ensino superior
é muito complicado. “Hoje, só dou aulas porque

Três experientes mestres paranaenses falam sobre os desafios educacionais
em conferência realizada pelo Instituto Ciência e Fé de Curitiba
sou convidado, e porque minha cadeira de Medicina Legal não tem mais professores, isso que
ainda é disciplina obrigatória para diploma”.
Para concluir, Pichet cita uma frase que aprendeu no Exército: “É fácil a missão de comandar
homens livres. Basta apontar-lhes o caminho do
dever”.

Hélio Puglielli: dilemas
na educação a partir da
síntese jornalística

Jornalista atuante desde
1957, quando começou a trabalhar aos 18 anos, o professor Hélio de Freitas Puglielli
é aposentado da UFPR, onde
lecionou por 26 anos, além de
10 anos na PUC-PR. Sobre os dilemas e problemas
da educação, a síntese da conferência “cabe como
uma luva” nas célebres perguntas que os jornalistas têm que tentar responder a cada notícia: o quê,
quem, quando, onde, como por que, e com que
consequência?

“O que precisamos ensinar? Quais conteúdos
para o aluno aprender? O que ele gosta, de certo,
mas este é um dilema da educação. Muitas vezes
eles não estão dispostos nem interessados no conteúdo programático. Quem? Nós, professores, e os
alunos. A conexão do que se ensina para quem ensinamos, algo que precisa ser equilibrado para que
a educação possa surtir efeito”, afirma Puglielli.
“Quando? A professora Vera lida com crianças,
eu e o professor Pichet lidamos com adultos, são
experiências diferentes. Quando, neste caso, se
refere ao momento em que se deve ensinar, ou
deixar de ensinar, determinado conteúdo. Onde?
Qual o locus da educação? Teoricamente, em
qualquer lugar, mas sabemos que determinados
conteúdos especializados necessitam de equipamentos e laboratórios. Mas este “onde” não me
parece decisivo nesta lista: aprende-se em qualquer lugar”, considera.
“Como? Um ponto nevrálgico da educação, em
que está em jogo a didática. É muita pretensão
daqueles que julgam ter a forma certa de se ensinar. Tivemos vários professores, teóricos, cada

um com sua visão, mas não existe uma fórmula.
Existem mil processos, às vezes dá certo com uma
turma e não com outra. Por que? Educamos principalmente para que a pessoa tome consciência
de sua identidade, saiba quem é. O grande drama
dos tempos modernos, que o colega Pichet pintou com pinceladas escuras, decorre deste fato: as
pessoas estão flutuando no mar da existência sem
saber seu papel no mundo. Todos nós queremos
ser felizes, como bem disse a professora Vera”.
Por fim, com que consequências? “A consequência fundamental da educação deveria ser a
formação integral do ser humano, que abrange inclusive a formação religiosa do cidadão”, finaliza
o jornalista.
* André de Freitas Nunes, Graduando
em Comunicação Social – Jornalismo
pela Universidade Federal do Paraná
(UFPR) da turma 2014/2015. Trabalho
de conclusão de curso apresentado em
01/12/2014 no formato de monografia,
sob orientação do jornalista e professor
Dr. José Carlos Fernandes.

A FORMAÇÃO DA PERSONALIDADE
NA PSICOLOGIA ANALÍTICA DE CARL GUSTAV JUNG
“Que a maior dita dos filhos da terra seja tão somente a personalidade”
Goethe

Em MARINGÁ – PR
Início: AGOSTO /2015

Pós-graduação Lato Sensu (2015/2017)

Coordenação:
Profª. Dra. Sonia Lyra
(CRPPR 08/0745 - CRPSC 012/06064)

Profª. Esp. Maria
Cristina Recco
(CRP 08/1453)

Resolução do MEC CNE/CES/01/2007

400 h/aula
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PROFESSORES: Esp. Adelaide Pimenta, Ms. Albertina Laufer, Esp. Ana Luiza Testa,
Dr. Antônio Edmilson Paschoal, Dr. Jairo Ferradin, Dr. José Jorge Zacarias,
Dra. Josiane Orvatich, Esp. Jubal Sérgio Dohms, Esp. Luciane Kellen Puerari Pauli,
Esp. Márcia Zyskowski, Esp. Maria Luiza Zanellato, Esp. Marisa Gomes Kloskner,
Dra. Monalisa Dibo, Dr. Osvaldo Giacóia Junior, Esp. Paula Haiashy,
Dra. Sonia Lyra, Dr. Viktor Sallis, Dra. Wilma Tomaso

lNFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: www.ichthysinstituto.com.br
44-3028-4828, 44-8802-1360 Maria Cristina Recco crisrecco@gmail.com
41-9990-0575 Sonia Lyra sonia@ichthysinstituto.com.br

www.ichthysinstituto.com.br
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Não tropece na língua

USO DA VÍRGULA EM CASO
DE VERBO SUBENTENDIDO
Maria Tereza de Queiroz Piacentini *

Do leitor Francisco Leoncio Cerqueira, de São Paulo, recebi o seguinte comentário:
Tenho visto com frequência em revistas, jornais e até livros uma pontuação que me parece inadequada e me soa mal. Veja os seguintes exemplos:
--- O gerente ficou mais bonzinho e o motor, mais malvado.
--- A aeronave foi isolada e os passageiros, impedidos de desembarcar.
--- Carro popular fica mais caro e de luxo, mais barato.
--- A esquerda europeia reconhece seus ancestrais e a direita, seus inimigos.
--- A saída para a crise é de longo prazo e a receita, ortodoxa.
--- A empreiteira implodiu o edifício e o ministério, seus opositores. [Pode-se entender que a empreiteira tinha dois opositores – o edifício e o ministério – e
os implodiu.]
--- O jornalista desconhece a ortografia e o dicionário, a sintaxe e a pontuação. [Pode-se entender que o jornalista desconhece quatro coisas: ortografia,
dicionário, sintaxe e pontuação.]
--- O Planalto fritou o ministro e o cozinheiro, frutos do mar. [sentido ambíguo]
--- O prisioneiro denunciou o amigo e o empresário, seus cúmplices. [idem]
--- O médico atendeu o paciente e a enfermeira, os feridos. [idem]
O que me parece é que os redatores têm receio de colocar a vírgula antes do e. [...] Outra explicação seria a de que a vírgula está substituindo o verbo,
oculto por elipse. O que eu aprendi em mil novecentos e antigamente é que a vírgula pode ser usada para indicar a elipse do verbo. Mas neste caso ela não
precisa ficar no lugar que seria o do verbo. Acho até mais razoável repetir o verbo, em vez de usar essa pontuação absurda. Na maioria dos casos, para corrigir essa pontuação, basta deslocar a vírgula. Em outros será necessário recorrer a ponto e vírgula ou ponto. Em raros outros, será melhor alterar a própria
redação.
É isso aproximadamente que proponho no livro Só Vírgula. Ou seja: há opções de redação.
Reitero que não há erro em nenhuma das frases
apresentadas acima; no entanto, algumas (as últimas) ficariam melhores com outra pontuação, sem
dúvida.
Considero ainda que em muitos casos basta a
vírgula antes do e:
•
O carro popular fica mais caro, e o de
luxo mais barato.
•
Os liberais ou radicais ficavam sentados
à esquerda do orador, e os conservadores à direita.
•
Em 25 de fevereiro de 1975 o governo
convocou a V Conferência de Saúde, e em março

de 1977 a VI Conferência.
Quando aparece o verbo ser, pode-se pensar
até em repeti-lo:
•
O Brasil reúne dois defeitos: o dinheiro é
curto (30 mil reais por aluno até os 15 anos) e a
distribuição dos valores é heterogênea.
Entretanto, há frases sem a conjunção e entre as
duas orações. Aqui é preciso, então, usar o ponto e
vírgula no lugar onde estaria o E, para separar com
clareza as duas orações. Lamentavelmente não foi
o que fez a revista Istoé ao transcrever declaração
do ator Murilo Rosa: “A tevê confere visibilidade,
o teatro, prestígio.” A transcrição correta e clara
seria com um ponto e vírgula no meio da frase: “A
tevê confere visibilidade; o teatro, prestígio”.

Outro mau exemplo sem a conjunção e foi encontrado numa prece:
•
Torna-me refletido, mas não ranzinza,
serviçal, mas não autoritário.
Melhor redação seria esta:
•
Torna-me refletido, mas não ranzinza;
serviçal, mas não autoritário.
* Maria Tereza de Queiroz Piacentini, Diretora do Instituto Euclides
da Cunha e autora dos livros ‘Só
Vírgula’, ‘Só Palavras Compostas’ e
‘Língua Brasil – Crase, pronomes &
curiosidades’
(www.linguabrasil.com.br)

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

Cascavel: Faculdades Assis Gurgacz (FAG).
Paróquias e Igrejas: São Francisco de Paula; São João Batista Precursor; Santo Antonio Maria
Claret; N. S. de Salette; do Espírito Santo; Igreja da Ordem; Sagrado Coração Pinheirinho
(Igreja Preta), Santíssimo Sacramento (pe. João Carlos Veloso), Paróquia São Marcos - Barreirinha, Pilarzinho (seminarista Leandro); Paróquia de Santo Agostinho, Ahu (com Suzy, pastoral
da Liturgia), Paróquia Bom Pastor (Vista Alegre), Paróquia Santo Antonio Maria Caret (Alto
Boqueirão), em Curitiba; São Pedro e N. S. Perpétuo Socorro, em São José dos Pinhais; Capela
São Miguel Arcanjo, em Pinhais; Paróquia Santíssimo Sacramento (Av. Iguaçu), em Curitiba.

12 | JULHO 2015 | UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ

Livrarias: Ave Maria, Letternet, Paulinas, Paulus, Vozes, e Chain.
Instituições de Saúde: Hospital de Clínicas da UFPR; Hospital Nossa Sra. das Graças.
Outras Instituições: Biblioteca Pública do Paraná; CNBB Regional Sul II; Conferência dos
Religiosos do Brasil CRB-PR; Museu Paranaense.
Outros Recebedores Permanentes: Lideranças do magistério em Campinas-SP (pelo Dr. Evaristo de Miranda); juízes, desembargadores, promotores e procuradores de Justiça de Curitiba (cortesia Garante Condomínios Garantidos do Brasil); sócios e colaboradores do Instituto
Ciência e Fé.
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Um espaço de silêncio
e encontro para você
A 20 minutos de Curitiba por asfalto, doze mil metros de área verde e mata nativa é o melhor exemplo
de quanto pode oferecer um local para retiros, estudos universitários, reuniões empresariais ou treinamento profissional.

À sua disposição na CASA PE. REUS: bosque e paisagem de serra, lobby para eventos, moderno auditório para 100 pessoas,
área aberta e cobertura, campo poliesportivo; refeitório e cozinha.

Informações e reservas:
(41) 8809-4144 e (41) 3243-2530
instituto@cienciaefe.org.br
UNIVERSIDADE CIÊNCIA
E FÉ | JULHO 2015 | 13
UNIVERSIDADE
| FEVEREIRO 2013 |11
Morro Anhangava, área de preservação permanente, paisagem inspiradora.
www.cienciaefe.org.br
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CARTA ENCÍCLICA LAUDATO SI
Doc.201 - Sobre o cuidado da casa comum
Papa Francisco
"Laudato si’, mi Signore - Louvado sejas, meu
Senhor", cantava São Francisco de Assis.
Neste gracioso cântico, recordava-nos da
nossa casa comum. Assim o Papa Francisco
inicia a Carta Encíclica Laudato Si, convidando
a família humana a buscar um desenvolvimento sustentável e integral e a colaborar na
construção da nossa casa comum.
Páginas: 200
Preço Loja Virtual: R$ 7,50

ATEÍSMO
Um guia para crentes e não crentes
Kerry Walters
Este livro examina as alegações do ateísmo
tendo em vista três classes de leitores:
1) os que estão intelectualmente insatisfeitos;
2) os que acompanham a polêmica
filosoficamente técnica; e
3) os que procuram uma investigação
imparcial e característica da posição ateísta.
Para o autor, ateístas e teístas têm algo a
aprender um com o outro.
Páginas: 232
Preço Loja Virtual: R$ 55,70

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

A BÍBLIA, A ARQUEOLOGIA E A HISTÓRIA DE
ISRAEL E JUDÁ
José Ademar Kaefer
Nas duas últimas décadas, a arqueologia e
as pesquisas literárias da Bíblia têm mudado
a compreensão da história de Israel. Tanto
que, em nossos dias, não é mais apropriado
pensar Israel e sua história como única grande
entidade nacional sob um único governo, mas
como duas entidades distintas: Israel Norte e
Judá.
Páginas: 112
Preço Loja Virtual: R$ 13,95

O CÉREBRO
E O ROBÔ
Inteligência
artificial, biotecnologia e a nova ética
João de Fernandes Teixeira
Nos últimos dois séculos, o crescimento
econômico, aliado ao progresso tecnológico,
foi considerado um caminho indiscutível para
o bem-estar, a saúde e a conquista de mais
tempo para o lazer. No começo do século
XXI, essa perspectiva mudou. A inteligência
artificial pode tornar o ser humano
descartável e a nanotecnologia pode levar à
destruição da atmosfera.
Páginas: 160
Preço Loja Virtual: R$ 19,53

Pc Rui Barbosa, 599 - Centro, Curitiba
(41) 3223-6652
Loja Virtual: http://www.paulus.com.br/loja/
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BUSCANDO
DEUS EM
MOMENTOS
DIFÍCEIS
Orações para confortar o coração
e fortalecer o espírito
Joan Guntzelman
Este livro traz cem reflexões para ajudar aqueles que gostariam de buscar uma conexão com
Deus. Cada reflexão começa com versículos
da Bíblia, apresenta uma pequena meditação
e finaliza com oração. Diz a autora: "Ao
decidir, nos aquietar e entrar na presença de
Deus somos capazes de encontrar a força e a
coragem de que precisamos para enfrentar as
nossas provações."
Páginas: 120
Preço Loja Virtual: R$ 19,90

QUANDO
VOCÊ FAZ
O QUE EU
QUERO
Como você
toma suas decisões e como pode
influenciar a decisão dos outros
Henrik Fexeus
Do mesmo autor do best-seller "A arte de ler
mentes", Henrik Fexeus fala agora sobre a
influência e sobre como podemos lidar com
ela. Com seu estilo inconfundível e cheio de
humor, Fexeus mostra como funciona o belo
ciclo de feedback, apresenta fatos e técnicas
de manipulação.
Páginas: 320
Preço Loja Virtual: R$ 29,90

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

AUTORIDADE ESPIRITUAL
A quem devemos lealdade?
Igor Pohl Baumann
Uma visão global sobre o papel da
autoridade espiritual no estado, no lar e na
igreja. - O Sacerdócio de todos os cristãos
- Conceito de apostolado - Fundamentação
nas cartas Paulinas e em todo o Novo
Testamento - A autoridade na família e a
prática dos ensinamentos bíblicos
Páginas: 170
Preço Loja Virtual: R$ 35,00

PASSOS FIRMES
Rafael Uziel
Seguir os passos de Jesus é o nosso desafio
diário. Seguir quem andou perfeitamente.
Seguir quem nunca pecou. Devemos nos
superar e fazer diferença no mundo. Como a
deficiência pode ser superada. Um relato real
e emocionante. Um desafio à superação e ao
encorajamento.
Páginas: 174
Preço Loja Virtual: R$ 29,90

AD Santos Editora
Rua Cândido Lopes, 342-Curitiba PR
(41) 3223.6743
www.EvangelicaOnline.com.br

blioteca
O volume 6 do Vozes
do Paraná, contém
biografias de 30 personalidades marcantes do
Estado. Com 800 fotos
e 640 páginas, cada
volume pesa dois quilos
e 300 gramas. Ele pode
ser adquirido na Livraria
do CHAIN, no site
RoseaNigra.com.br
ou com o autor:
(41) 3243-2530 e
(41) 8809-4144 (Hélio).

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

ECONOMIA E TRIBUTOS EM TEMPOS COLONIAIS
Luciano Moraes Coelho
Este livro destina-se a todos os que se interessam
pela formação econômica brasileira. Trata dos feitos
econômicos ocorridos desde o achatamento do Brasil
colonial. Relata o massacre dos índios e a pusilânime
escravidão, tudo encarado como negócio, apenas.
Essa foi a base da formação do Brasil, que continua
muito presente na formação do povo brasileiro.
Esta obra também mostra um sistema tributário colonial
que nunca foi justo, porém, eficiente na arte de cobrar,
e por extensão configurador de injustiça social que se
estende ainda, infelizmente, aos dias atuais. É pautada
em linguagem acessível para que todos - especialmente
os jovens - possam ver o futuro com possibilidade de
mudanças.
Páginas: 303
Preço médio: R$ 35,00 a R$ 43,00
Rua General Carneiro, 441, Curitiba, PR
(41) 3264-3484
Loja Virtual: http://www.livrariadochain.com.br/

Conselho João Elísio Ferraz de Campos
Consultivo Belmiro Valverde Jobim Castor
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Celso F. Nascimento
Antonio Luiz de Freitas
José Geraldo Bolda
Conselho Waldemiro Gremski
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Jane Maria Uhlik
Newton Finzetto
Luiz Fernando de Queiroz
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de Ciência Membros: Belmiro Valverde
e Tecnologia Evaristo Eduardo Miranda
Cícero de Andrade Urban
Raul Anselmi Junior
Edmilson Fabbri
Diretoria Diretor: Euclides Scalco
de Ciências Membros: Ricardo Hoepers
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