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Paráfrases

Laudato si’ visto
por um cientista
Nosso assunto básico ainda é a encíclica papal
Laudato si’. O diretor do Instituto Ciência e Fé de
Curitiba (ICF) e chefe-geral da Embrapa Monitoramento por Satélite, o agrônomo Evaristo Eduardo
de Miranda, doutor em Ecologia e professor da USP
(Universidade de São Paulo), veio a Curitiba para
falar sobre o assunto. Ele veio a Curitiba e falou
a uma plateia selecionada no Claretiano Studium
Theologicum.
Em sua análise do documento emitido pelo papa
destacou a clara intenção de Francisco não se dirigir
só aos católicos, bispos, presbíteros, nem aos consagrados ou crentes, mas à humanidade em geral.
Mas também encontrou um ponto negativo: a não
consulta da Academia Pontifícia para elaboração
da Laudato si’. A instituição tem 18 detentores do
Prêmio Nobel em seus quadros.
Outro assunto abordado é o lançamento do
volume 7, da série Vozes do Paraná, o autor, Aroldo
Murá G. Haygert, busca nessa obra focalizar personagens que influenciaram e continuam influenciando na formação da identidade paranaense. Nesse
volume, foi ainda mais fundo, registrando perfis de
40 personalidades com entrevistas e vasta documentação de imagens, chegando a 3 mil fotos. O
resultado foi um projeto de 824 páginas, impresso
com alta qualidade, dividido em dois tomos.
Carlos Alberto Pessoa, por sua vez, traz informações sobre a importância dos jornais impressos.
No caso da Operação Lava Jato, “A imprensa não
tem ficado no simples registro dos delitos. De fato,
vai às raízes dos problemas. Daí as consistentes
denúncias contra figurões da República”, diz ele.
E por falar em Lava Jato, Joaquim Falcão chega à
conclusão de que esse processo está mudando a
Justiça e a advocacia brasileira. Paradigmas foram
quebrados e a forma de encarar o direito processual
está passando por mudanças profundas.
Boa leitura!
ODAILSON ELMAR SPADA
editor

em forma de oração

A

Antonio Celso Mendes

razão humana possui duas qualidades
básicas: primeiro, possuir coerência, racionalidade e lógica e, segunda, possuir a
capacidade de criar simbolismos, no sentido de
intuir homologias e similitudes, um mundo virtual
de relações compatíveis (paráfrases e parábolas).
Enquanto a primeira característica fez nascer o
‘racionalismo’, uma corrente de pensadores cujo
apogeu deu-se no século XVII, com DESCARTES,
NEWTON e KANT.
Não obstante, segundo o pensador francês,
permanecer na dúvida é uma atitude incoerente,
um descrédito a nossa razão, que nos assinala
verdades intuitivas, que devem ser aceitas como
revelações evidentes. Trata-se aqui de uma razão
suprassensível, imaginada como reveladora de
verdades transcendentes, indiscutíveis pela sua
consistência.
Assim, alçamos à segunda característica, que
sendo muito antiga, está envolvida com imagens
virtuais e místico-poéticas. CRISTO fez uso corriqueiro de parábolas, transformando em linguagem simples as complexas relações entre o bem
e o mal, o Criador e as criaturas, etc. A ciência
moderna perdeu este sentido metafórico da razão,
transformando-a apenas em instrumento de nossas
incertezas, dentro de um espírito crítico destruidor,
o que permitiu o surgimento das ciências experimentais, dentro de uma perspectiva dialética de
autonomia.
Como exemplo, um dos paralogismos possíveis
do Cogito ergo sum (Penso, logo sou), de RENÉ
DESCARTES, seria ‘Duvido, logo creio’, que reflete bem o espírito do grande pensador francês,
ao intuir a chamada dúvida metódica, isto é, uma
posição provisória de incerteza como condição
para se alcançar verdades mais consistentes, tudo
dentro do espírito de uma nova lógica.

Minha veia poética me habilita a resumir:
Na dúvida, nossa fé se consolida
Pela consciência da fragilidade da vida
Por isso, há um Soberano Criador, sentinela
indormida
Que sustenta as mercês, sem nenhuma olvida.
Da mesma forma, uma paráfrase ao versículo 4
do capítulo IV da Carta de São Paulo aos Filipenses,
poderia resultar num cântico de sustentável beleza:
“Meus irmãos, estejais sempre alegres em
vossas vidas no Senhor
Repito: Alegrai-vos!
Sejais bondosos para com todos e não tenhais
receio de coisa alguma.
Mas, em vossas orações ao Senhor, pedi tudo
o que necessitardes,
Sempre em espírito de agradecimento.
E a paz de Deus, que está acima de toda
compreensão humana,
Guardará o vosso coração e a vossa mente em
união com Jesus Cristo.
Meus irmãos, fazei tudo que é bom e digno de
elogio: o justo, o puro, o honesto e o amável.
Assim seja”.
Que o vosso coração seja suave como uma brisa, acolhendo as mensagens sutis, como aconteceu com o profeta ELIAS, no monte Horebe!
* 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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O tempo voa?
Edmilson Fabbri

N

ossa já passamos do meio do ano!!! Meu
Deus, não vi este ano passar!!! E assim seguimos espantando-nos com a passagem
do tempo. Que voa, como dizem. Por quê temos
tido essa estranha sensação de que o tempo tem
passado mais rápido? É real, ou seria uma ilusão?
Existem explicações para o fato, já que parece
ser senso comum essa impressão. A ciência, muito
atenta, fornece-nos substratos para pensarmos.
A neurologia nos traz uma explicação de como
o cérebro percebe a passagem do tempo para que
tentemos entender porque muitas vezes nos iludimos com essa passagem.
Nosso cérebro mede o tempo por meio da observação de movimentos. Por exemplo, se formos
colocados em um local fechado, sem contato com
o exterior e sem relógio, perderemos a noção da
passagem do tempo. Por alguns momentos a mente, ainda, perceberá a passagem do tempo sentindo as reações internas do próprio corpo. Ciclos de
sono e fome, etc... Quando inexiste a observação
da movimentação de objetos, pessoas, eventos cíclicos como nascer e pôr do sol, perdemos completamente essa noção.
Uma outra questão é a automatização de nossa
rotina. Quando entramos no “piloto automático”
e não pensamos para realizar nossas tarefas. Um
exemplo clássico é o ato de aprender a dirigir um
automóvel. Lembram-se? Primeiramente sofrimento, depois automatização. É muita informação
ao mesmo tempo. Ligar, acelerar, embrear, frear,
olhar ao retrovisor, semáforo, pedestres, ufa!!!
Nossa atenção fica toda ali. Aos poucos vamos
aprendendo e automatizando, até que não precisamos mais pensar e tudo flui automaticamente.
O cérebro usa todas as experiências anteriores, ou
seja, é como se não mais vivenciássemos aquele
momento, pelo menos para a mente. Então a troca
de marcha, o frear, sinaleiro, etc., são apagados da
noção de passagem do tempo. Que loucura, né?!
O inverso também é verdadeiro, qualquer coisa
nova que iniciemos a fazer, nos faz dedicarmos
recursos para entendê-la, e nesse caso a coisa
muda de figura, pois ficamos “ligados”, prestando
atenção total àquilo, parecendo que o tempo aqui
não passa. Ficamos olhando no relógio, ansiosos
desejando que o tempo passe rápido.
Quanto mais vivemos, mais as coisas se repetem, problemas, programas de tv, rotinas de trabalho etc... E as novas experiências que fazem sua
mente pensar de verdade, fazendo o dia parecer

longo e cheio de novidades, vão diminuindo. Por
isso, realmente, o que faz o tempo parecer que
voa é a rotina, pois o que está automatizado não
nos dá a noção da passagem real do tempo.
Temos mais explicações para tentar justificar
essa sensação. Agora vem do campo da física,
através do físico alemão W.O.Schumann, que
vem estudando campos eletromagnéticos desde
a década de 50, nos mostrando que possuímos a
mesma natureza bioelétrica da Terra, estando envoltos pelas mesmas ondas ressonantes e que esse
campo eletromagnético é muito poderoso. Esse
campo possui uma ressonância mais ou menos
constante da ordem de 7,83 pulsações por segundo, como se fosse um marca-passo responsável
pelo equilíbrio da biosfera, condição comum a
todas as formas de vida.
Nosso cérebro é dotado da mesma frequência
de 7,83 hertz. Empiricamente constatou-se que não
podemos ser saudáveis fora dessa frequência biológica natural. A partir dos anos 80, e mais fortemente nos anos 90, a frequência de 7,83 teria passado
para 11,00 e sequencialmente para 13,00 hertz,
como se o coração da terra tivesse disparado. Por
coincidência, desequilíbrios ecológicos se fizeram
sentir, perturbações climáticas, maiores atividades
vulcânicas, conflitos entre povos no mundo se intensificaram por motivos injustificáveis.
Devido a essa aceleração geral, a jornada de 24
horas de um dia, estaria hoje em 16 horas, sendo,

portanto, real a percepção de o tempo estar passando mais rápido, já que teria encolhido em 8
horas, segundo o transtorno ocorrido na ressonância de Schumann.
Como vemos, há muitas explicações para um
fenômeno que de todos tem chamado a atenção.
Existem situações acima de nossas capacidades de
interação, porém, outras situações são plausíveis
e nos permitem trabalhar melhor com essa caixa
preta chamada cérebro, onde a ciência gatinha em
sua tentativa de compreensão e melhor uso. Fazer
cosias que quebrem a rotina, sempre que possível
trazer novidades para nosso cérebro trabalhar em
novos aprendizados, períodos de repouso e lazer
que preservem nosso bom humor, parecem ter um
valor importante para uma maior concentração e
otimização da nossa função cerebral, melhorando
nossa capacidade de avaliar a passagem real do
tempo.
E é claro, o lugar comum tão pouco levado a
sério em muitas situações que é o cuidado e o carinho com essa maravilhosa mãe chamada Terra.

* Edmilson Mario Fabbri é clínico e
cirurgião geral, dirige a Strtessclin - Clínica
de Prevenção e Tratamento do Stress, é
um dos diretores do Instituto Ciência e Fé.
edmilsonfabbri@gmail.com
(www.stressclin.med.br)
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Jornais, papel insubstituível
Carlos Alberto Di Franco

A Operação Lava Jato é o
resultado direto da solidez
institucional da nossa
democracia

A

Operação Lava Jato avança. A prisão preventiva de João Vaccari Neto, o segundo
tesoureiro do PT a parar atrás das grades,
aproxima o lodaçal do padrinho de Dilma Rousseff e do núcleo duro do partido. Não é um preso
qualquer. Ele sabe das coisas. Conhece o PT e o
ex-presidente Lula por dentro.
A prisão preventiva de Vaccari foi determinada
pelo juiz federal Sergio Moro, para quem manter
o investigado em liberdade "ainda oferece risco
especial, pois as informações disponíveis na data
desta decisão são no sentido de que João Vaccari
Neto, mesmo após o oferecimento contra ele de
ação penal pelo Ministério Público Federal (...),
remanesce no cargo de tesoureiro do Partido dos
Trabalhadores. Em tal posição de poder e influência política, poderá persistir na prática de crimes
ou mesmo perturbar as investigações e a instrução
da ação penal".
A Operação Lava Jato é o resultado direto da solidez institucional da nossa democracia. É o lado
bom da história. É consequência do insubstituível
trabalho da imprensa independente e de qualidade. Todos são capazes de intuir que a informação
tem sido a pedra de toque do processo de moralização dos nossos costumes políticos.
Alguns, injustamente, consideram que a imprensa estaria extrapolando o seu papel e assumindo
funções reservadas à polícia e ao Poder Judiciário.
Outros, ao contrário, preocupados com lamentáveis precedentes de impunidade, gostariam de ver
repórteres transformados em juízes ou travestidos
em policiais.
Um balanço sereno, no entanto, indica um saldo favorável ao empenho investigativo dos meios
de comunicação. O despertar da consciência da
urgente necessidade de uma revisão profunda da
legislação brasileira, responsável maior pelo clima
4

de estelionato e banditismo nos negócios públicos,
representa um serviço inestimável prestado pelo
jornalismo deste país.
A imprensa não tem ficado no simples registro
dos delitos. De fato, vai às raízes dos problemas.
Daí as consistentes denúncias contra figurões da
República.
Grande é a nossa responsabilidade. Por isso é
preciso apurar com seriedade. Caso contrário, crimes análogos reaparecerão com a mesma intermitência das febres tropicais.
A exposição da chaga, embora desagradável, é
sempre um dever ético. Não se constrói um país
num pântano. Impõe-se o empenho de drenagem
moral. E só um jornalismo de buldogues, compro-
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metido com a verdade, evitará que tudo acabe
num esgar.
Sabemos, todos, que há muito espaço vazio nas
prisões do colarinho-branco. É preciso avançar, e
muito, no trabalho investigativo. Os meios de comunicação existem para incomodar. A imprensa,
sem prejuízo do permanente esforço de isenção,
deve mostrar disposição para liderar.
Festejada pela unanimidade nacional, a mídia
necessita, todavia, fazer um balanço honesto, precisa ter a coragem de também promover a sua CPI
interna. Alguns desvios éticos rondam as nossas
coberturas: a frivolização da notícia, o vírus do engajamento e o descompromisso com a exatidão.
De algum tempo para cá, setores da grande

Perdemos a capacidade de sonhar e a coragem de investir em pautas
criativas. Há espaço, e muito, para o jornalismo de qualidade.
Basta cuidar do conteúdo
imprensa manifestam preocupante ambiguidade
ética. O que é sensacionalismo barato numa publicação popular é informação de comportamento nas respeitáveis páginas de alguns veículos da
chamada grande imprensa. O que interessa não é
a informação. O que importa é chocar. Ao tentar
disputar espaço com o mundo do entretenimento,
alguns setores da imprensa estão entrando num
perigoso processo de autofagia. Esquecem que a
frivolidade não é a melhor companheira para a
viagem da qualidade. Ela pode até atrair num primeiro momento, mas depois, não duvidemos, eles
terminam sofrendo arranhões irreparáveis no seu
prestígio.
O leitor que confia na integridade dos jornais
é o mesmo que em inúmeras pesquisas qualitativas nos envia alguns recados: quer, por exemplo,
menos frivolidade e mais profundidade. Tradicionalmente fortes no tratamento da informação, alguns diários têm sucumbido às regras ditadas pelo
mundo do espetáculo. Ao atribuírem à televisão
e à internet a responsabilidade pela perda de au-

diência, partiram, num erro estratégico, para um
perigoso empenho de imitação. A força da imagem, indiscutível e evidente, causou um perverso
complexo de inferioridade em algumas redações.
Perdemos a capacidade de sonhar e a coragem de
investir em pautas criativas. Há espaço, e muito,
para o jornalismo de qualidade. Basta cuidar do
conteúdo.
Na outra ponta do problema, estão as recaídas
no anacronismo do engajamento informativo. A
neutralidade não é sinal de bom jornalismo. É, frequentemente, sintoma de covardia editorial. Mas
a isenção, árdua e difícil, é uma meta que deve ser
perseguida.
A batalha da imparcialidade enfrenta a sabotagem da manipulação, da preguiça profissional e
da incompetência arrogante. A apuração aparente
é uma das maiores agressões à imprensa de qualidade. Matérias previamente decididas em guetos
engajados buscam a cumplicidade da imparcialidade aparente. A decisão de ouvir o outro lado não
se apoia na busca da verdade, mas num artifício

para transmitir um simulacro de imparcialidade.
Busca-se, no fundo, a confirmação de uma tese.
Isso não é jornalismo.
A preguiça profissional, falsamente atribuída às
pressões do fechamento, completa a obra: despenca-se na rotina da inexatidão. Repórteres carentes
de informação especializada e de documentação
apropriada acabam derrapando no escorregadio
terreno do jornalismo declaratório. Na ausência
da pergunta inteligente, a ditadura das aspas ocupa o lugar da apuração.
O Brasil depende, e muito, da qualidade técnica e ética da sua imprensa. O bom jornalismo é
insubstituível.

*Carlos Alberto Di Franco é
jornalista,colunista do O Estado
de S.Paulo. (Artigo publicado no
O Estado de S.Paulo, em 27 abril
2015) E-mail: difranco@iics.org.br
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Lava Jato
muda a
Justiça e a advocacia
A

Joaquim Falcão

Justiça penal não será a mesma depois do
mensalão e da Operação Lava Jato. Tanto a
prática de juízes, delegados, procuradores
e advogados como nas doutrinas e tribunais. Tudo
começa a mudar. Que mudanças são essas?
Mudança geracional. Juízes, procuradores, delegados são mais jovens. Fizeram concurso mais
cedo. Vivem na liberdade de imprensa, na decadência dos partidos e na indignante apropriação
privada dos bens públicos. E não têm passado a
proteger ou a temer.
Dão mais prioridade aos fatos que às doutrinas.
Mais pragmatismo e menos bacharelismo. Mais a
evidência dos autos –documentos, e-mails, planilhas, testemunhos, registros– do que a lições de
manuais estrangeiros ou relacionamento de advogados com tribunais.
Erram aqui e acolá. Às vezes, extrapolam, mas
passaram por duro aprendizado institucional com
Banestado, Castelo de Areia, Furacão e outras
operações. Atentos, buscam evitar nulidades pro-

6

cessuais. O juiz, e não mais os advogados, conduz
o processo.
Usam de múltiplas estratégias. Jurídica, política
e comunicativa. Valorizam a força das imagens,
que entram, via internet, televisão, lares e ruas,
nos autos e tribunais.
São informados e cosmopolitas. Organizam
cooperação internacional com Suíça, Holanda e
Estados Unidos. É difícil para a tradicional advocacia individual enfrentar essa complexa articulação
entre instituições. Usam com desenvoltura a tecnologia. Extraem inteligência de "big data" (análise
de grandes volumes de informação). Aplicam-se
em finanças e contabilidade.
As consequências para a advocacia são várias.
Plantar nulidades para colher prescrição –o juiz
não seria competente, a defesa foi cerceada, o delegado extrapolou poder investigatório etc.– é estratégia agora arriscada. Tribunais superiores não
suportam mais serem "engavetadores" de casos
que chegam quase prescritos. Diminuem-se dian-
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te do olhar da opinião pública.
Apostar que juízes, procuradores e delegados
agem com arbítrio, ferem direitos fundamentais
dos réus, sem clara e fundamentada evidência, é
protesto que se dissolve no ar.
Algumas defesas tentam politizar o julgamento.
Juízes, delegados e procuradores agiriam a serviço
do governo ou dos políticos envolvidos. Colocam
suas fichas que no Supremo Tribunal Federal tudo
se resolveria politicamente. É tentativa possível.
Nunca deixará de ser. Mas hoje o sucesso é menos provável.
O invisível ministro Teori Zavascki não dá mostras de vergar. Até agora não se conseguiu colocar
Curitiba contra Brasília. Nem vice-versa.
Neste cenário, como em todos os países, a defesa preferencial dos réus tem sido a minimizadora
de riscos. Contabilizar perdas e danos.
Por isso aceitam a delação. Amortecem as condenações individuais dos executivos, oferecendo
o apoio empresarial às famílias. Fazem acordo de
leniência. Pagam alguns bilhões via Controladoria
Geral da União. Vendem ou remodelam as empresas. Assim o país se encontra com nova Justiça e advocacia penal no Estado democrático de
Direito.

JOAQUIM FALCÃO, mestre em
direito pela Universidade Harvard
(EUA) e doutor em educação
pela Universidade de Genebra,
é professor da FGV Direito Rio.
(Artigo publicado na Folha de São
Paulo, em 31/07/2015).

Volume monumental do
Vozes do Paraná (7)
é lançado com marcas históricas
Odailson Elmar Spada

C

hega ao mercado o mais ambicioso trabalho
editorial da série Vozes do Paraná. Trata-se do
Volume 7, com 824 páginas, que traz perfis
de 40 personalidades notáveis da vida paranaense. A
capa é em papel Suprema, 350 gramas, 4 cores.
O impressionante é o número de imagens – para
bem fazer justiça ao lema do livro – ‘o Paraná em
tempo real’. São 3 mil imagens a cores e preto e
branco incluídas em dois tomos, acondicionados
em uma caixa de luxo.
As editoras Alma Mater Ltda, Bonijuris e Esplendor assumiram a edição e marcaram o lançamento
para o dia 10 de setembro de 2015, a partir das
19 horas, na EBS Business School (Rua Engenheiro
Rebouças, 2176, Curitiba).
O objetivo da obra é manter o registro de pessoas que moldam os costumes e caráter do povo
paranaense. Segundo o autor, Aroldo Murá G.
Haygert, abrange os mais diversos setores da sociedade, trazendo a marca das características de
nosso povo. Jovens dinâmicos e empreendedores
como Rafael Museka, ex-integrante da Legião Estrangeira Francesa, ou celebridades, como o exgovernador Mário Pereira, que muito contribuíram
no desenvolvimento socioeconômico do Estado.
Nem todos nascidos no Paraná, mas paranaenses
por adoção. Eles deixaram suas marcas na formação da personalidade do povo do Paraná.

OS PERFIS

O volume 7 contendo perfis biográficos far-

tamente ilustrados das seguintes personagens da
vida paranaense:
Álvaro Borges, pintor (in memoriam);
Ângelo Lopes, político, ex-prefeito de Curitiba
(in memoriam);
Antonio Claret de Rezende, jornalista, especialista em Diplomacia;
Ayrton Luiz Baptista, jornalista;
Chloris Casagrande Justen, escritora, presidente
da Academia Paranaense de Letras;
Comandante França, aviador da FAB e de aviação de carreira (in memoriam);
Dagoberto Requião, psiquiatra e professor da
PUC-PR;
Eduardo Guimarães, arquiteto;
Elvo Benito Damo, artista plástico;
Fernando Antonio Miranda, advogado, ex-secretário de Estado;
Fernando Pernetta Velloso, artista plástico;
Francisco Cunha Pereira Filho, publisher da
Gazeta do Povo (in memoriam);
Geroldo Hauer, empresário e ex-secretário de
Estado da Fazenda;
Jayme Guelmann, médico e professor emérito
da UFPR (in memoriam);
João Gilberto Possiede, segurador;
João de Oliveira Franco, advogado e cafeicultor
(in memoriam);
Joatan M. Carvalho, desembargador do TJ/PR e
escritor;
Joel Malucelli, empresário e empreendedor;

SERVIÇO:
Solenidade de lançamento:
Data: 10 de setembro
Hora: das 19h às 23h
Endereço: EBS Business School (R. Eng. Rebouças, 2176)
Contatos: (41) 8809-4144, ou aroldo@cienciaefe.org.br
a) Nas imediações da EBS Business School há estacionamentos particulares;
b) As vendas da noite de lançamento serão, em parte, destinadas ao Instituto Ciência e Fé de Curitiba;
c) As aquisições poderão ser feitas em cartões de débito e crédito.

Jorge De Menezes, brandesigner especializado
em designer de produto;
José Lúcio Glomb, advogado, ex-presidente da
OAB-PR;
Judas Tadeu Grassi Mendes, economista e diretor da EBS Business School;
Leila Pugnaloni, artista plástica;
Luiz Alberto Manfredini, jornalista;
Marcos Domakoski, ex-presidente da ACP e
presidente do Pró-Paraná;
Mário Pereira, ex-governador;
Maria Victoria, mais nova deputada estadual
do PR (Nova Geração);
Martha Feldens, jornalista e editora do Metro
Curitiba;
Marcela Dohms, médica e professora universitária;
Otto Leopoldo Winck, escritor e professor universitário;
Ozeil Moura Santos, cônsul do Senegal;
Peter Ter Poorten, consultor internacional, excônsul britânico no Paraná;
Rafael Museka, ex-soldado da Legião Estrangeira (Nova Geração);
Rabino Pablo Berman, líder da comunidade Israelita de Curitiba;
Renato Adur, político e empreendedor em vinicultura;
Renato Augusto Carneiro Jr., historiador, escritor e diretor do Museu Paranaense;
Rodolfo Doubek, arquiteto;
Venevérito da Cunha, engenheiro mais velho
na profissão no PR;
Vitor Caruso Junior, professor de Yoga e ordenado no Budismo Zen-Vietnamita;
Waldemir Kürten, engenheiro civil e empresário;
Wasyl Stuparyk, comunicador social;

* Odailson Elmar Spada, jornalista,
é editor de especiais no Diário
Indústria & Comércio e do Jornal
Universidade Ciência e Fé.
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Evaristo disseca Laudato si’
... e lamenta ausência da Academia
Pontifícia de Ciência
André Nunes

R

ecém nomeado para chefe-geral da Embrapa Monitoramento por Satélite, cargo que
já ocupara por dois mandatos, o agrônomo
Evaristo Eduardo de Miranda, consultor da FAPESP, doutor em Ecologia, professor da USP (Universidade de São Paulo), escritor, falou em ciclo
de estudos no Claretiano Studium Theologicum
de Curitiba no último dia 12 de agosto, dissertando sobre a carta encíclica Laudato si’. A convite
do Instituto Ciência e Fé de Curitiba e do Studium
(padre Ricardo Hoepers), o pesquisador abordou
os pontos mais relevantes do documento da encíclica Laudato Si’, publicada no início de 2015
pelo Papa Francisco.
Evaristo é diretor do Instituto Ciência e Fé de
Curitiba.
O evento lotou o auditório do Studium, com
cerca de 230 pessoas presentes, a maioria universitários, para ouvir Evaristo. A seguir, uma síntese
dos principais temas abordados na palestra, que
contou ainda com a presença e intervenção, ao final, do Arcebispo Metropolitano de Curitiba, Dom
José Antonio Peruzzo.
Um dos pontos salientes das observações do
especialista, ecologista e com vasta obra sobre temas místicos e teológicos, foi a não consulta da
Academia Pontifícia para elaboração da Laudato
si’. A instituição tem 18 detentores do Prêmio Nobel em seus quadros.

PREOCUPAÇÃO AMBIENTAL

Disse Evaristo, a certo trecho de sua dissertação:
“Uma coisa que me marcou muito nessa encícli-
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E prosseguiu:
“Nesse sentido, a encíclica propõe o desarmamento. Ela é muito oportuna. É um texto denso,
em cerca de 180 páginas, dependendo da edição,
mas é encíclica diferenciada. Primeiro, porque o
Papa não utiliza o plural majestático, o ‘nós’, e
sim o ‘eu’, como cada um de nós. Isso é uma coisa
surpreendente em encíclicas recentes.
Em segundo lugar, ele não se dirige aos católicos, bispos, presbíteros, nem aos consagrados ou
crentes, mas à humanidade em geral. Isso é uma
marca dessa encíclica. Fala de uma ecologia integral que não é só uma ecologia no sentido da
natureza, mas que inclui todas as dimensões sociais, culturais, etc.. Cabe muitas leituras dessa
encíclica:
A Igreja Católica, o Judaísmo, o Cristianismo se
preocupam com o meio ambiente há milhares de
anos. É uma preocupação histórica dos textos, e
não algo recente, como pode parecer aos leigos.
O papa Paulo VI já evocou o tema ambiental, por
exemplo”.

CONVERSÃO ECOLÓGICA

Na ampla exegese que fez do documento assinado pelo Papa Francisco, assinalou ainda Evaristo Miranda:
“A mídia diz que o Papa Francisco, na Laudato
si’, convidou à conversão ecológica, mas não é
verdade. Ele apenas reiterou o que São João Paulo
II já tinha feito quando assinou aquela declaração
pela salvaguarda da criação em Veneza, com o
Patriarca Bartolomeu I de Constantinopla – que é
muito citado nesta encíclica.
Bento XVI tratou da ecologia ao longo de todo
seu pontificado. O Vaticano é o primeiro Estado
carbono zero do mundo. Foram instalados painéis
solares na nova sala de audiência, transformaram
o papa móvel em flex (híbrido) e foram plantados
7000 hectares de floresta na Hungria para compensar todas as emissões do Vaticano.

A CARITAS IN VERITATE

Evaristo Eduardo de Miranda
ca é a ideia do desarmamento.
Após o Dilúvio, Deus se arrependeu de ter
destruído sua criação, aceitou a imperfeição do
homem e declarou paz à humanidade. Numa
comparação de estado de guerra entre Deus e os
homens, ele declara paz e “pendura seu arco nas
nuvens”, arco de guerra, mas que faz alegoria ao
arco-íris da aliança firmada com Noé, sua família
e os animais salvos do Dilúvio”.
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Num certo momento de sua fala de pouco mais
de uma hora, observou Evaristo:
“A Caritas in Veritate trata de forma teológica o
tema ambiental, de forma muito profunda, mas a
Laudato si’ trata de forma bem light, até um pouco
confusa, mas é porque não se destina ao mesmo
público, e não tem o mesmo objetivo.
O que é uma carta encíclica? É uma carta que
deve circular entre todos e esse é um diferencial
desta para as outras, que limitavam a circulação
entre os bispos, presbíteros, etc.
Esta tem seis capítulos. O papa fez um resumo
dela no capítulo 16. Trata-se:
- Da relação íntima entre os pobres e a fragilidade do planeta;
- Da convicção de que tudo está interligado ao
mundo: os mares, a terra, a fauna, a flora, o homem, etc.;
- Crítica do novo paradigma das formas de poder que derivam da tecnologia;
- Convite para procurar outras maneiras de entender a economia e o progresso;
- Fala do valor próprio de cada criatura (tema
da CNBB);
- Fala do sentido humano da ecologia;
- Fala das necessidades de debates sinceros e
honestos (ainda na linha do desarmamento);
- Fala da grave responsabilidade da política in-

O médico Cícero Urban, diretor do ICF,
foi quem apresentou o palestrante

Arcebispo Dom José Antonio Peruzzo, e Aroldo Murá G. Haygert, Padre Ricardo Hoepers, diretor do Claretiano
presidente do Instituto Ciência e Fé de Curitiba
Studium Theologicum de Curitiba

ternacional e local;
- Evoca a cultura do descarte e do consumismo”.

“COLCHA DE RETALHOS”

Consagrado scholar, com ampla obra científica
e também de orientação na fé católica, Evaristo
pode ser tomado – pelo público não avisado, como alguém “iconoclasta”, demolidor de temas
“sagrados”. Observe o que segue de sua fala:
“A leitura da Laudato si’ dá impressão de uma
colcha de retalhos, um mosaico, tem várias opiniões dentro, não havendo uma homogeneização.
O Papa consultou muitos oráculos. Foram usadas
de 46 a 50 vezes os termos “às vezes” e “muitas
vezes”.
Também vale a pena olhar os “ismos”, diz.
“Não se fala nem uma vez em comunismo, nazismo, mas se fala bastante em consumismo, individualismo, relativismo, antropocentrismo, realismo,
ceticismo e condicionalismo.
As leis da natureza, nome da encíclica que evoca São Francisco, “O Cântico das criaturas”, recorda que a Terra é nossa casa comum. Mas essa
mesma natureza é responsável pelos tsunamis, terremotos e enchentes. É também a lei do mais forte
que predomina na natureza.
Porém é próprio da natureza humana, proteger

os mais fracos, idosos, crianças, deficientes, o feto,
o embrião e etc.. A encíclica chama muito para a
solidariedade. Os cristãos acreditam na fraternidade, que é uma imposição.
Sobre o aquecimento global e as alterações climáticas: na ciência, basta apenas um pesquisador
demonstrar para o fato ser aceito. Mas houve erros
no sentido de se colocar a ciência acima de tudo.
O Papa Francisco evoca que existem outras razões
para explicar esse assunto.
A natureza para o católico é território do Sagrado. O homem é o único animal que distingue
água benta de água comum, numa definição bastante simples e direta. Cita o Apóstolo Paulo: “o
que havia de invisível em Deus desde a criação,
Ele se deixa enxergar através de suas obras”.
Por fim, a encíclica traz ainda o conceito do
limite como crescimento, em que só cresce quem
aceita limites. Caso dos três Josés mais famosos da
Bíblia: José do Egito, São José e José de Arimateia.
Enxergo ainda uma contradição profunda entre
os defensores da natureza, que muitas vezes não
defendem a vida humana tão ardentemente. Há
ecologistas que defendem as bactérias, mas não
os embriões.
Por fim, uma reflexão: é preciso conhecer as coisas humanas para amá-las; mas as coisas divinas
nós só conhecemos quando as amamos primeiro”.

PALAVRA DE DOM PERUZZO

A intervenção a seguir foi do arcebispo de Curitiba, dom Peruzzo, que disse:
“Se compararmos textos, como os de Bento XVI,
com os do Papa Francisco, seria algo parecido
como comparar os escritos dos evangelistas Lucas
e Marcos.
Marcos é um bom narrador, mas não escreve lá
muito bem, foi o primeiro dos evangelhos e os outros melhoraram bem. Com isto, não estou querendo justificar as descontinuidades que existem nos
escritos, e neste da Laudato si’ especialmente”.
E, mais adiante, concluiu:
“O Papa Francisco, mais do que propor verdades, é afetuoso, assim como Bento XVI enunciava com precisão. Enquanto Bento anunciava pela
qualidade de sua reflexão, Francisco é o papa dos
gestos. Ele diz muito com sua gestualidade”.
“Neste caso, assim como nos escritos do novo
testamento existem verdadeiras batatadas literárias, mas que suscitaram experiências profundas a
partir de lá. A grande contribuição não foi a precisão, mas o fato dele chamar todos a desarmar-se
para conversar sobre um tema que requer muita
seriedade”.
* 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.
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Iconoclasta destruindo imagens, c. séc. V.

Idólatras!
Roberto Romano

Os atentados na França reabriram o debate sobre o veto
muçulmano às imagens. Mas a questão não é só islâmica,
o Antigo Testamento proíbe imagens. Na Igreja primitiva
o problema é pouco disputado. Mas com a filosofia
neoplatônica surge o debate entre os defensores das pinturas
e os seus inimigos, os iconoclastas.
10 | AGOSTO 2015 | UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ

A

pós os atentados na França, cascatas de tinta foram gastas no debate sobre o veto muçulmano às imagens. Muitos analistas escrevem como se a doutrina só existisse no mundo
islâmico. Pouco é dito sobre o núcleo da questão,
posto no livro do Êxodo (20, 45).
O Antigo Testamento proíbe imagens (Juízes
6,25, Jeremias 19,4, Oseias 11,2). Na Igreja primitiva o problema é pouco disputado. Mas com a
filosofia neoplatônica surge o debate entre os defensores das pinturas e os seus inimigos.
Paulo proclama que o Cristo é o ícone do Deus
invisível (Colossenses, 1, 15) ao interpretar a frase
"Quem me viu, viu o Pai" (João, 14, 9).
Qual o significado de "ícone", termo grego usado pelo apóstolo? Haveria algo comum entre "ser
imagem" e "pintar imagens"? Para os iconoclastas,
retratar o Cristo rebaixa a divindade. Os iconódulos pensam o oposto: se o Verbo se fez carne, Ele
já se tornou visível.
Segundo o iconoclasta Arius (319 AD), Deus é
"a mônada e princípio de tudo, anterior ao Filho". A
Trindade não tem, afirma o teórico, estatuto igual
em cada uma de suas pessoas. As substâncias
(hypóstaseis) não se misturam. Uma é absolutamente superior e não representável pelas outras. O
Filho "nada tem de divindade, pois ele não é igual
a Deus, nem mesmo consubstancial. Caso oposto,
a substância divina deixaria de ser mônada". Cristo é criatura adotada como Filho e quem o venera,

ou as suas imagens, "adora criaturas".
A doutrina do Deus encarnado é recusada pelos
A ortodoxia, nos Concílios de Niceia, nega Arius. cristãos arianos e pelo Corão: "Dize: 'Ele é Allah,
Deus é pai, mas não à semelhança dos homens. O o Único (…) o Absoluto'" que "jamais gerou ou
Pai perfeito só pode ter uma imagem perfeita, o foi gerado". A unicidade de Allah impede a sua
Cristo. Não há desnivelamento entre o modelo e representação em forma humana. Se Allah "não
a imagem, o Verbo não se parece a Deus, mas é foi gerado, temos a recusa da noção de Jesus Deus.
Deus. O erro ariano seria transpor para o divino Para ter nascido ele deveria antes não ser, o que
o que vale no plano humano. A imagem é analó- contradiz o atributo da existência eterna.
gica, nem unívoca nem equívoca. Mas contra as
O veto cristão às imagens ressurge na Reforma.
teses de Niceia estouram, em 726 e 814, dois ico- "Deus não pode suportar que sua majestade infininoclasmas (destruição dos ícones, Eikonomachía). ta seja representada em madeira ou pintura" (CalO imperador Leão III ordena banir as figuras nos vino). Com a negação da imagem vem a recusa da
cultos. Ocorre sanguinária destruição de ícones e ideia neoplatônica sobre a hierarquia eclesiástica
de seus defensores.
e cósmica que leva a Deus por intermediários. O
Dionísio, o Areopagita, anônimo neoplatônico reformador atribui a Platão (deveria mencionar o
importante para a Igreja, ensina uma escala dos se- neoplatonismo) "a filosofia que ensina ir a Deus
res. Do divino emana a luz que atinge os entes. Na por meio dos anjos e honrá-los para que estejam
hierarquia vêm os arcanjos, os anjos, os padres, os mais inclinados a nos dar acesso ao divino. É
reis, o povo (os "leigos"). A entidade elevada brilha uma opinião falsa e maldosa. (...) Sempre que se
mais. As inferiores entram em comunhão com o representa Deus em imagem, sua glória é falsa e
sagrado pelo ícone, elo entre homem e Deus.
maldosamente corrompida". O veto não impediu
O iconoclasma debate a natureza do Cristo. A Calvino de admirar pinturas, desde que limitadas
ortodoxia cristã recusa a equivocidade, nele, das ao plano humano.
naturezas divina e humana. A plena analogia é sePara a Confissão de Augsburgo (1530), "não é
guida pela Igreja. Para os iconoclastas a representa- possível provar pelas Escrituras que se deve invoção do Cristo deve ser exata, ou não ser. O Concí- car os santos ou pedir sua ajuda. Pois só existe
lio de Hieria (754) condena "a arte ilegal de pintar um Reconciliador e Mediador entre Deus e os
criaturas vivas blasfemando a doutrina fundamental homens: Jesus Cristo". O Concílio de Trento (35.ª
da nossa salvação". Os iconódulos respondem com sessão, 1563) reprova o abuso das imagens: "Será
o sírio João Damasceno: o cristianismo não adora banido todo tipo de superstição e afastada toda
a matéria, mas o seu Criador, e também venera "a busca de lucro indigno e sórdido". Mas vem a ormatéria pela qual nos veio a salvação, transmitindo dem pastoral: "Ensinem os bispos que os santos
a divina energia e graça". Sobre o tema ver O Íco- reinam com Jesus Cristo e oferecem preces a Deus
ne de Cristo, de Christoph Schönborn, e A Imagem pelos homens". Sua ajuda pode "obter graças e faProibida, de Alain Besançon.
vores de Deus por seu Filho, Senhor Jesus Cristo,

único Redentor e Salvador".
Na mesma França que hoje invectiva a interdição
islâmica contra as figuras, no século 17 correram
rios de sangue dos que defendiam ou negavam as
imagens. Antes das caricaturas atuais, o século 18
conheceu o virulento Tratado dos Três Impostores
(Moisés, Jesus, Maomé). Reduzir o problema ao Islã
é pensá-lo pela metade. Quando o Charlie Hebdo
ridiculariza cultos e doutrinas, ele sopra brasas do
lado judaico e cristão. Cabe aos defensores da ordem profana pesar o custo, em vidas, da guerra que
empreendem. Mas os seus inimigos não residem
apenas nas mesquitas e no terror armado. Talvez os
piores adversários sejam os que saíram às ruas, aos
milhões, para "defender a liberdade de expressão".
Nos selfies em massa, eles mostraram que, sim, têm
um ídolo: o Ego que os domina após a corrosão
do sagrado. Duro, Baudelaire: com as fotografias o
povo "correu, como um só Narciso, para contemplar sua imagem na placa metálica. Uma loucura,
um fanatismo extraordinário dominou todos estes
novos adoradores do sol".
Súbito, fileiras imensas de Joanas d'Arc são lideradas pelo fascista e antissemita Front National.
Recordemos Le Pen, para quem as câmaras de gás
nazistas foram "um detalhe na história da 2.ª Guerra Mundial". Liberdade de expressão?

Roberto Romano é professor da
Unicamp e autor de 'Razão de
Estado e outros estados da razão'
(Perspectiva) (Artigo publicado no O
Estado de S.Paulo, 24/02/2015)

Seu evento acontece aqui
Seu evento acontece aqui
www.expotrade.com.br
www.expotrade.com.br
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Não tropece na língua

ONDE USAR ONDE (2)
Maria Tereza de Queiroz Piacentini *
Como já vimos, o pronome relativo onde significa o lugar onde, o que pode ser dito igualmente como o lugar em que, ou simplesmente em que quando
há um antecedente explícito: o lugar em que / a ciclovia em que / a rua em que estamos. Ou seja, onde pode ser substituído por em que:
A cidade onde moro é linda = A cidade em que moro é linda.
Fomos fazer rafting, e o bote em que estávamos virou.
Há lugares no mundo em que se vive muito bem.
Todo onde equivale a em que, mas nem todo em que equivale a onde. Por
não se darem conta disso – e talvez pela lei do menor esforço – as pessoas
estão usando onde em qualquer situação, mesmo quando só é possível usar
em que [ou no qual, na qual, nos quais, nas quais depois de vírgula] por uma
questão de regência verbal ou nominal.
Vamos tomar como exemplo a frase “Ambos arranjaram empregos vantajosos, onde colocavam muitas esperanças”. O relativo onde foi usado de maneira errônea porque, apesar de “empregos” ser aparentemente um lugar, a
sintaxe é outra: diz-se que ambos colocaram esperanças EM empregos, NOS
empregos vantajosos que arranjaram. E é essa preposição que deve aparecer
na oração subordinada: “Ambos arranjaram empregos vantajosos, nos quais
colocavam muitas esperanças”.
Vejamos outras frases que são consideradas erradas de acordo com a norma-padrão (culta) e portanto não são aceitas em concursos, provas e redação
oficial [o asterisco marca a presença de erro na frase]:
*Fez várias declarações de amor, onde fica evidente o desejo de
reatar o namoro.
*Quais são as modalidades onde seu filho é campeão?
*Vamos assistir a um espetáculo bem brasileiro, onde Maitê faz um
pequeno papel.
*Isso parece responder a uma construção teórica bastante curiosa,
onde os sujeitos do presente encontram um lócus historiográfico que reconhece o seu papel.
*Vão focalizar os jovens e a família onde a doença foi detectada.
*A internet é uma grande chance de trabalhar um modelo pedagógico onde o poder constitutivo da ação do sujeito seja valorizado.

As mesmas frases, corrigidas, ficam assim:
Fez várias declarações de amor, nas quais fica evidente o desejo de
reatar o namoro.
Quais são as modalidades em que seu filho é campeão?
Vamos assistir a um espetáculo bem brasileiro, no qual Maitê faz um
pequeno papel.
Isso parece responder a uma construção teórica bastante curiosa, na
qual os sujeitos do presente encontram um lócus historiográfico que reconhece o seu papel.
Vão focalizar os jovens e a família em que a doença foi detectada.
A internet é uma grande chance de trabalhar um modelo pedagógico em que o poder constitutivo da ação do sujeito seja valorizado.
Pode-se confirmar a necessidade da preposição em (embutida em no e na,
é claro) fazendo-se a inversão da frase: “Fica evidente o desejo de reatar o namoro nas declarações de amor / seu filho é campeão nas modalidades / Maitê
faz um pequeno papel em um/num espetáculo bem brasileiro / a doença foi
detectada na família” e assim por diante.

* 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.
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Livrarias: Ave Maria, Letternet, Paulinas, Paulus, Vozes, e Chain.
Instituições de Saúde: Hospital de Clínicas da UFPR; Hospital Nossa Sra. das Graças.
Outras Instituições: Biblioteca Pública do Paraná; CNBB Regional Sul II; Conferência dos
Religiosos do Brasil CRB-PR; Museu Paranaense.
Outros Recebedores Permanentes: Lideranças do magistério em Campinas-SP (pelo Dr. Evaristo de Miranda); juízes, desembargadores, promotores e procuradores de Justiça de Curitiba (cortesia Garante Condomínios Garantidos do Brasil); sócios e colaboradores do Instituto
Ciência e Fé.
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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
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Morro Anhangava, área de preservação permanente, paisagem inspiradora.
www.cienciaefe.org.br

Sua Bib

INDISCIPLINA
E IMPUNIDADE NA ESCOLA
Por que professores estão adoecendo e
alunos não estão aprendendo
Otávio Schimieguel e Hélio Schimieguel
No Brasil, muito se tem falado sobre a má
qualidade da educação, mas pouco se tem dito
sobre o que, de fato, está acontecendo com a
escola pública brasileira. O que se sabe é que
há muitos professores adoecendo e poucos
alunos aprendendo. Este livro apresenta uma
análise da escola pública brasileira.
Páginas: 125
Preço Loja Virtual: R$ 30,00

TAMANHO
NÃO É
DOCUMENTO
Estratégias para a pequena e a
microempresa brasileira
Belmiro Valverde Jobim Castor
Manter uma pequena ou microempresa
em um universo dominado pelas grandes
corporações não é fácil. Tampouco um
pecado ou desgraça sem remédio.
Neste excelente livro de estratégias para
administração, o autor Belmiro Valverde
Jobim Castor demonstra seu domínio sobre
o assunto ao apresentar para o leitor ideias
e opções.
Páginas: 288
Preço Loja Virtual: De R$72,00 por R$40,00

Rua General Carneiro, 441, Curitiba, PR
(41) 3264-3484
Loja Virtual: http://www.livrariadochain.com.br/

RELIGIÃO,
CARISMA
E PODER
As formas
da vida
religiosa no
Brasil
Lyndon de A. Santos, Sérgio F. Ferretti,
Gamaliel da S. Carreiro, Thiago L. dos
Santos (organizadores)

RELIGIÕES NA HISTÓRIA DO BRASIL
Maria Cecília Domezi

A obra apresenta um panorama geral das
temáticas apresentadas e discutidas durante
o XIII Simpósio intitulado Religião, Carisma e
Poder: as formas da vida religiosa no Brasil,
realizado em São Luís, entre os dias 29 de
maio e 1 de junho 2012, contemplando os
cinquenta anos do início do Concílio Vaticano II.
Páginas: 184
Preço Loja Virtual: R$ 35,00

O livro Religiões na História do Brasil propõe
uma releitura da trajetória religiosa que
acompanha a história do Brasil. A proposta
desta obra tem em vista as perspectivas para
o futuro da diversidade religiosa no cenário
brasileiro atual. A obra nos faz perceber
como o pluralismo religioso se consolidando
em nossa sociedade.
Páginas: 272
Valor Loja Virtual: R$ 45,00

Rua Voluntários da Pátria 225,
Curitiba PR
(41) 3224.8550
Loja Virtual: www.paulinas.com.br
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ORAÇÕES QUE DEUS GOSTARIA
DE OUVIR
Edição especial de inclusão - Com CD
Paschoal Piragine Jr.
Em letras gigantes este maravilhoso livro
edificará a vida daqueles que têm algum
tipo de necessidade especial. As orações
que Deus gostaria de ouvir estão acessíveis
a todos! CD com o áudio das mensagens.
DEUS quer ouvir as suas orações e ELE
certamente as responderá! Narração:
Morbeque
Páginas: 78
Preço Loja Virtual: R$ 29,90

ALEGRIA DO PERDÃO
Paschoal Piragine Junior
Como perdoar se você não consegue? O
perdão é um ato de coragem que remove
até transtornos emocionais. Desfrute a
alegria do perdão e seja verdadeiramente
livre! Alegria do perdão – é tempo de
desfrutar! Esta mensagem vai tocar o seu
coração e mudar a sua VIDA.
Páginas: 88
Preço Loja Virtual: R$ 20,00

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

AS TRADIÇÕES
HISTÓRICAS DE ISRAEL
Introdução à História do Antigo Testamento
Antonio González Lamadrid

MANDALAS PARA COLORIR: AUTOESTIMA
Rosette Poletti, Barbara Dobbs

Alguns livros da Bíblia sofreram várias
redações. O livro de Isaías, por exemplo,
tem pelos menos três "autores" diferentes.
Desta maneira se abrange toda a parte dita
"histórica" da Bíblia. No final do livro há uma
tabela de cronologia, mapas e índices que são
indispensáveis neste tipo de obra.
Páginas: 248
Valor Loja Virtual: R$ 49,00

Na tradição budista, a mandala é um
suporte de visualizações para se concentrar,
através da meditação e contemplação, no
grande "tudo" que nos cerca e com o qual
estamos conectados e em interdependência.
A autoestima é uma necessidade humana
essencial, vital e normal.
Páginas: 64
Valor Loja Virtual: R$ 12,00

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

blioteca

O GÊNERO: UMA
NORMA POLÍTICA
E CULTURAL
MUNDIAL
Ferramenta de
discernimento
Marguerite A.
Peeters
Acompanhando as
evoluções políticas e éticas da governança
mundial, Marguerite A. Peeters desenvolveu nesta obra
uma ampla compreensão da Ideologia de Gênero, sua
cultura, origem e influência na sociedade ocidental.
Páginas: 144
Valor Loja Virtual: R$ 16,74
Pc Rui Barbosa, 599 - Centro, Curitiba
(41) 3223-6652
Loja Virtual: http://www.paulus.com.br/loja/

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
Conselho João Elísio Ferraz de Campos
Consultivo Belmiro Valverde Jobim Castor
Tereza Elizabeth Castor
Luiz Carlos Martins Gonçalves
Hélio de Freitas Puglieli
Eleidi Freire Maia
Euclides Scalco
Maria Aparecida Martins Gonçalves
Aroldo Murá G. Haygert
Celso F. Nascimento
Antonio Luiz de Freitas
José Geraldo Bolda
Conselho Waldemiro Gremski
Deliberativo Antonio Felipe Wouk
Evaristo Eduardo de Miranda
Antonio Carlos da Costa Coelho
Paulo Piasecki
Eleidi Freire-Maia
Pretextato Taborda Ribas Neto
Newton Finzetto
Conselho Jonas Pinheiro
Fiscal Jean Carlos Selletti
Fábio Cezar Leite Haygert
Hélio Martins de Freitas
Euclides Scalco
Ricardo Hoepers
Jane Maria Uhlik
Newton Finzetto
Luiz Fernando de Queiroz
Elin Tallarek de Queiroz
Jubal Sergio Dohms
Pretextato Taborda Ribas Neto
Raul Anselmi Junior
Diretoria Diretor: Waldemiro Gremski
de Ciência Membros: 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
Sociais Aroldo Murá G. Haygert
Luiz Fernando de Queiroz
Hélio de Freitas Puglielli
Diretoria Diretor: Jean Selleti
de Temas Membros: Ricardo Hoepers
Teológicos Antonio Carlos da Costa Coelho
Coordenador Reverendo Carlos Alberto Rodrigues
de Obras Sociais Alves
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DIZEM QUE AS
HIDRELÉTRICAS
FORNECEM TODA
A ENERGIA QUE O
PARANÁ PRECISA.
NÓS ACREDITAMOS
QUE A MAIS
IMPORTANTE
VEM DE VOCÊ.
Só uma empresa que investiu mais de R$ 8 bilhões em
infraestrutura no Estado do Paraná, sabe o real valor da
energia. E, por isso, dá toda a importância àquela que
vem de você: a energia que vai nos levar para um futuro
melhor, que nos dá coragem para superar qualquer
obstáculo. É a sua energia que faz da Copel a melhor
distribuidora de energia da América Latina.
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