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Física quântica, telepatia e consciência

NESTA EDIÇÃO:

Realidades Fantásticas
da África
O livro “Geografia da Pele”, escrito pelo pesquisador, o etnógrafo, antropólogo e ecologista Evaristo
Eduardo de Miranda, conquistou o autor do artigo
de capa deste número, Aroldo Murá G.Haygert,
presidente do Instituto Ciência e Fé de Curitiba.
Ele confessa que leu o livro em tempo recorde. Em
torno de 10 horas, em dois dias. E são 364 páginas.
Mas o que tem de tão interessante nele?
Talvez seja a linguagem didática e de alto padrão
narrativo usado no livro. Ou sobre a descrição clara
e apaixonada da experiência dos três anos que o
autor passou na África. Aroldo afirma: “fui me transportando ao Sahel, e suas cercanias, com espaços
para o Mali, a Nigéria, as dunas do Sahara, e com
direito a todos os fantasmas do primeiro dia da
Criação, que ocorreu mesmo na Mãe África”.
Não é à toa que Alberto Mussa ser “um dos
mais importantes lançamentos do século, no Brasil
ou em qualquer lugar”. Confira a análise feita por
Aroldo Murá.
Esse mês tem outro livro em destaque. Aroldo
Murá G.Haygert lançou o 7º volume da coletânea
“Vozes do Paraná”, em que registra retratos biográficos de personagens de destaque no Paraná.
O volume 7 tem 40 personagens em 824 páginas,
dividido em dois tomos, com mais de 3 mil fotos.
O lançamento ocorreu no EBS Business School,
em Curitiba, no dia 10 de setembro. Confira mais
detalhes desse lançamento.
Outro membro da diretoria do Instituto Ciência e
Fé, Antonio Carlos Coelho, discorre sobre algo extraordinário que vem ocorrendo quase no silêncio.
Há um crescente diálogo entre judeus e cristãos,
notadamente nos últimos 50 anos. As perspectivas
são animadoras.
Eduardo Krieger traz a nota otimista de que está
ocorrendo uma revolução na medicina, graças a
novas tecnologias que vem sendo chamadas de
“medicina de precisão”. Já Washington Novais,
comenta sobre a crise do “Planeta Água”. E Antonio
Celso Mendes traz reflexão sobre a física quântica,
telepatia e consciência.
Boa leitura!
ODAILSON ELMAR SPADA
editor

Antonio Celso Mendes *
Noticia-nos a imprensa recente, que pesquisadores brasileiros estão próximos a desvendar os
segredos da telepatia ou comunicação a distância
entre dois objetos. Este fenômeno, muito antigo
nas experiências psíquicas da humanidade, sempre esteve envolto em mistérios, assumindo características místicas e transcendentes. Não obstante,
só agora, a partir de 1940, com as pesquisas relacionadas aos fenômenos da física quântica, os
cientistas verificaram que pode haver algo além
da matéria interferindo nas leis da física, ou seja, a
verificação de que a consciência não está presente
apenas no cérebro humano!
Como se sabe, a física quântica funciona de
forma diferente daquela comum em nosso mundo espaço-temporal, que se altera cada vez que
um observador incide sobre ela, bem como que as
partículas possuem um ‘emaranhamento’, ou uma
forma de memória entre si, que as mantém unidas,
mesmo a longas distâncias! Ora, a presença desse
campo de interferência não é nada mais do que a
constatação de uma forma ‘material’ de relações
psíquicas, o que vem comprovar a possibilidade
física de comunicações telepáticas.
As experiências concretas estão voltadas para
a verificação se duas mentes separadas podem influenciar um objeto a distância, ou ainda, como
uma rede de cérebros afinados (brainets) podem
contribuir para a modificação de uma situação,
material ou psíquica. Dois cientistas brasileiros,
Miguel Nicolelis e Gabriel Guerrer, na Universidade de Duke, nos EUA, são os protagonistas
respectivos dessas iniciativas, bastantes inovadoras no campo das ciências, com macacos e ratos
integrados por meios eletrônicos (chips), passando
então a se influenciar mutuamente, sem vínculos
espaciais.
Ora, independentemente desses esforços nos
parâmetros da física clássica, a humanidade sempre teve uma experiência direta de influências a
distância, como ocorre com nossa psiquê, que
tem a capacidade de estar além do espaço e do

tempo, mantendo laços de percepção extra-sensorial. Tal como surgem, elas fazem parte da vida
corriqueira de nossa consciência, bastando apenas que fiquemos preparados para vivenciá-las de
forma repetida. Assim, a lembrança periódica de
certos fatos impede que os percamos no esquecimento, ou mesmo podem surgir repentinamente em nossa consciência, independentemente de
nossa preparação prévia, como ocorre em situações inusitadas.
Em acréscimo, considerando perspectivas religiosas, a consciência humana pode experimentar
a presença de outros seres e comunicar-se com
eles, a partir de intuições místicas, o que representa um testemunho concreto de como podemos
vivenciar situações telepáticas, sem muitas peripécias de laboratório! Os efeitos etéricos causados
por tais experiências são facilmente comprovados,
através das orações e dos milagres.
Sem dúvida, a presença da consciência no ser
humano é algo extraordinário, que está a nos convidar insistentemente para que estejamos dóceis a
seus efeitos extraordinários, que se colocam muito além das condições primárias da física clássica,
ultrapassando de muito os preconceitos materialistas do iluminismo científico moderno, tendente
a sufocar certos fenômenos complexos da Natureza, pois, para os antigos, ela é muito mais milagre
e magia do que apenas um conjunto de manifestações materiais. Pois, foi só as pesquisas se aprofundarem, pela mão genial de EINSTEIN, JOHN
WHEELER e tantos outros físicos notáveis, viu-se
o saber ultrapassar as barreiras da realidade física,
passando a considerar o fato de que a consciência
é fator responsável pela constituição do Universo.
* 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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Medicina de
Precisão
Uma nova fronteira
Eduardo Krieger *
Para melhor conhecer o complexo mecanismo
biológico e suas alterações que produzem uma
doença, a medicina de precisão –ou personalizada– faz uso dos avanços da genética, da bioinformática e das influências ambientais.
Tratamos hoje as doenças com medicamentos
que atuam na média dos pacientes, que têm sintomas comuns, mas que podem ter mecanismos
moleculares diferentes, exigindo tratamento distinto.
O câncer de mama, por exemplo, pode
ter vários mecanismos alterados, afetando
diferentes pacientes. O quadro clínico é semelhante, mas os mecanismos determinantes da enfermidade são diversos, e a cura
depende da interferência no mecanismo
molecular de cada paciente.
O alvo inicial da medicina de precisão
é a área do câncer, em que várias alterações genéticas já foram identificadas como causadoras da enfermidade, permitindo tratamento
preciso. Toda inovação depende de conhecimentos adquiridos na pesquisa básica, que deve
ser financiada. Nos EUA, cada dólar investido
no sequenciamento do DNA rendeu U$ 140
para a economia do país.
Os tratamentos atuais baseados em sintomas
para o doente médio são pouco eficazes. Isso causa desperdício: boa parte dos pacientes não responde ao tratamento porque neles o mecanismo
alterado é diferente daquele em que a droga atua,

produzindo muitas vezes efeitos colaterais indesejáveis.
A medicina preventiva, uma das metas da medicina de precisão, terá um custo menor que a curativa, que atua quando aparecem os sintomas, e a
doença já evoluiu: conhecendo-se o mecanismo
biológico das enfermidades, pode-se fazer prevenção de riscos, impedir ou retardar o aparecimento

técnicas de biologia molecular e bioinformática
em suas pesquisas.
Eles poderiam colaborar com o setor de saúde
do Estado para planejar o desenvolvimento e a
implantação dessa nova proposta, especialmente na uniformização e compartilhamento dos
prontuários médicos eletrônicos e na integração
da pesquisa básica, que cria o conhecimento e
a clínica que os aplica em benefício da
população.
São Paulo, principalmente graças ao
financiamento da Fapesp (fundação de
amparo à pesquisa), já demonstrou sua
capacidade de utilizar as ferramentas de
biologia molecular quando realizou o
sequenciamento genético de patógenos,
agentes causadores de uma doença.
É desejável que possamos ter uma medicina de precisão, personalizada e preventiva para nos mantermos saudáveis por mais
tempo –ao lado de uma medicina curativa mais
eficaz– porque atuará nos mecanismos das enfermidades antes do que nos seus sintomas.

A medicina preventiva terá um custo
menor que a atual medicina curativa,
que atua quando aparecem sintomas, e
a doença já evoluiu
da doença.
O Brasil enfrenta graves problemas para aplicar o que já é conhecido em medicina em prol da
população. Enquanto continuam os esforços para
melhorar o sistema de saúde implantando o que
já é conhecido, há núcleos de excelência com capacidade para investir e planejar a implantação do
novo.
Em São Paulo, por exemplo, as Faculdades de
Medicina das três universidades estaduais e a Faculdade Paulista de Medicina contam com pessoal altamente qualificado que já está utilizando as

* Eduardo Krieger, é pesquisador do
Instituto do Coração e diretor-executivo
da Comissão de Relações Internacionais
da Faculdade de Medicina da USP. Foi
presidente da Academia Brasileira de
Ciência. (Artigo publicado na Folha de S.
Paulo (Opinião - Tendências e Debates)
em 10 de setembro de 2015.
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A sabedoria de
realidades fantásticas
Aroldo Murá G. Haygert *
Li o Geografia da Pele, de Evaristo Eduardo ‘viagem’ é um momento único em meu inventário
de Miranda, em tempo recorde, fora dos meus literário. Nunca tinha mergulhando em nada igual.
padrões de leitura. Foram apenas dois dias, num Senti-me subjugado pela facilidade com que o
total, talvez, de 10 horas. Poderia tê-lo lido mais narrador fala do longo itinerário. Pergunto-me se
rapidamente. De propósito, quis sorver cada linha,
pois ouvia – essa é a expressão correta – o som
didático da fala do velho amigo, o etnógrafo ou
antropólogo, embora não graduado nessas áreas,
a quem me acostumei a absorver descrições de situações humanas e paisagens que muitas vezes só
ele parece enxergar. E também as enxergam, descobri agora, seus amigos da África profunda, do
Níger e adjacências, repositórios de mitos, fábulas,
verdades e ciências, alicerces de um dia a dia difícil e, ao mesmo tempo, fundamente entranhadas
na alma do continente. Nas narrativas dessas visões e no explicitar sua pedagogia, Evaristo chega aos nossos ouvidos com sotaques carregados
de verdade, em minuciosos anúncios, despindo
mundos nunca dantes imaginados. São falas que
apreendem realidades mínimas, detalhadas, insuspeitadas ou não valorizadas.

É FÁCIL

Não tenho dificuldade, mais adiante, em concluir que tais verdades são as que mais importam,
tal como descubro no correr das páginas do livro.
Nesse “A Geografia da Pele”, livro trabalhado
por uma editora de incontrastável padrão, fui me
transportando ao Sahel, e suas cercanias, com espaços para o Mali, a Nigéria, as dunas do Sahara,
e com direito a todos os fantasmas do primeiro dia
da Criação, que ocorreu mesmo na Mãe África. E
direito também às surpresas de um clássico do encantamento, como aquele que Evaristo constrói na
grande ‘viagem’ de ida e volta a Paris, como guia
da população nativa de Magami, morada da etnia
hauçá, vila que foi um de seus tetos africanos. A

será mesmo uma descrição da viagem? Jamais. É
impossível, pois se trata de uma sessão de encantamento que só um mestre da narrativa poderia
produzir. É, isso sim, a fala de alguém que supera
o tempo, as barreiras culturais de toda ordem, e se
dispõe a abrir fronteiras para um povo esquecido e

que, por quase 4 anos, foi-lhe “mater et magistra”.

ÊXTASE

Nunca antes me havia transportado em tão
profundo êxtase como o fiz acompanhando
aquelas crianças, homens e mulheres, anciãos,
na odisseia da experiência francesa. Uma construção onírica/verdade que só um pesquisador da
alma humana, imune a repressões gestadas pela
cultura Ocidental, com experiência comprovada, poderia promover. Essa tournée de realismo
fantástico adicionou-se-me como mais uma das
marcas registradas desse pesquisador, cientista de amplas latitudes, que jamais ab-rogou da
alma de menino travesso, observador e safo. E é
com essas qualidades que ele maneja itinerários
em que o real e o sonho deambulam lado a lado.
Com a maior dignidade, retroalimentando-se e
construindo pontes de entendimento. Assim, dizer que me surpreendi com essa relíquia narrativa, seria faltar com a verdade. Apenas confirmei,
sem deixar de me sentir mais uma vez mesmerizado pelo domínio das descrições, que o autor
é um homem especial. Registro sem qualquer
restrição: o Evaristo, particularmente distinguível
na multidão dos escritores e cientistas, é o pós
doutor em Ecologia que conheço há anos, desde
quando comecei a absorver suas falas carregadas
de detalhes e profundidade no desvendar variados campos do saber. Um deles, do qual Evaristo
não se desapega (felizmente) é o do fenômeno
religioso e seus desdobramentos. Não trabalha
com o léxico de Mircea Eliade, nem precisaria
dele. Mas os mergulhos de Evaristo na aventura
do homem na busca do sagrado o levam a compor descrições que, penso, podem facilmente
acompanhar as incursões do búlgaro historiador
das religiões e filósofo.

Em suas pésquisas Evaristo encontrou no Sahara mullheres lindas, a sabedoria de um lider tribal Maradi Niger) e conviveu com povos do Mali
4
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“TRANSMIGRAÇÃO”

Não tive dificuldade de “transmigrar” meu espírito para aquele solo africano, fertilíssimo no
comunicar realidades e apregoar avisos e premonições. Trata-se de um solo que o mundo ocidental está acostumado a associar apenas ao do
candomblé ou magias negras. Ou a “atrasos”. Só
que, no caso, benditos ‘atrasos’. A África do Níger,
em que Evaristo nos introduz, é o continente prenhe de sabedorias – algumas visíveis aos meros
mortais, mas sempre sendo alimento essencial de
seus nativos e à disposição da Terra inteira. No
mergulho da leitura vou encontrando as fitas penduradas em galhos de árvores a pedido da menina
pastora e sem braços; espanto-me com o conteúdo revelado a partir do tombamento do baobá
centenário, de cujas raízes vão surgindo lacraias,
aranhas, serpentes, centopeias, baratas, bichos de
quatro patas, lagartos, formigas, ratazanas... Um
desfile de surpresas que é parte dessa sinfonia na
qual o real não deve oferecer necessariamente a
mesma percepção que delas se teria no Ocidente. Com os huaçás, os tuaregues, os peuls (fulanis,
em português) o livro me introduz em situações,
por vezes limites, que caracterizam esses grupos
étnicos africanos presentes o tempo todo nos quase quatro anos em que Evaristo pesquisou solos e
plantas da África.

AS FULANI

O autor não esconde quanto se encantou com
a beleza das fulani, que ele trata apenas como
peuls (do francês). E elas são encantadoras mesmo,
alega-se que têm DNA indo-europeu, tese nem

sempre aceita pelos estudiosos de suas origens.
Ah, como esquecer –
repete Evaristo, com
outras palavras – o leite
vendido pelas peuls no
mercado da vila? E não
resiste ao direito, nos
seus 25 anos de então,
a registrar breves momentos de namoricos No Mali, conviveu e pesquisou povos de origem árabe e africana
Sim, naquele mundo muito mais adiantado e
com vendedoras, correspondidas nos flerts furtivos. Eclipsei-me, embora considerando-me leitor elevado do que o nosso, as árvores também falam,
mais ou menos exigente. Num dado momento, aconselham, repreendem, estimulam homens e
foi-me impossível ler sem acompanhar-me de um mulheres que a elas recorrem. Os animais – espegesto de agradecimento ao Onipotente pela narra- cialmente bois, vacas, ovelhas – conversam entre
tiva. Foi quando achei até que deveria ler o Geo- si e muitas vezes com os humanos, verdade doggrafia da Pele de joelhos, em horas como aquelas matizada pela história de nossos pais africanos. E
da conversa de personagens com as árvores. Ou pela milenar observação daqueles povos. São verquando o ferreiro, senhorio de Evaristo, dono de dades que devem ter, talvez, 200 mil anos, mas
mil sabedorias e como tal respeitado, mostra-lhe que Evaristo Eduardo de Miranda nos lança em
o pedaço de meteorito guardado entre algodões e rosto. Como dádiva e como sugestão para nossos
venerado como entidade portadora de mensagens, roteiros de vida. Ou como reprimenda à nossa
avisos, advertências. Quase chorei – seria um mo- incapacidade de enxergar uma África além do
mento especial em minha vida – com a história da folclórico e ‘tênues’ conexões familiares trazidas
vaca caída no fundo do poço e os demorados pre- pela escravidão de 11 milhões de negros.
parativos para retirá-la de lá, com a tecnologia dos
peuls. Até aí, tudo bem. O soluço contido veio
com a descoberta do corpo da pastora sem braço,
Aroldo Murá G.Haygert é jornalista;
junto com a vaca, parte do rebanho dela. A pastopresidente do Instituto Ciência e Fé
ra tem um espaço importante naquele mundo de
de Curitiba; autor da coleção Vozes
todos os sonhos possíveis. O dela era de estudar
do Paraná - Retratos de paranaenpara parteira. Queria trazer vidas, apesar da falta
ses (já no 7º Volume).
de braços.
aroldo@cienciaefe.org.br

Seu evento acontece aqui
Seu evento acontece aqui
www.expotrade.com.br
www.expotrade.com.br
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Como sair da crise no

'Planeta Água'
Washington Novaes *

Formatos de governo e de sistemas eleitorais,
isolamento do Legislativo (não raro fracionado em
facções fisiológicas), níveis inéditos de corrupção
na administração pública – provavelmente não
tenha havido no País um tempo de discussões sobre tantos temas fundamentais e com tão poucos
resultados práticos. Além desse âmbito, seguimos
sem políticas eficazes para questões decisivas
como a das mudanças do clima, a dos resíduos, a
da perda da biodiversidade, a da escassez de água,
a do consumo insustentável de recursos (7 toneladas por habitante/ano no mundo), etc., etc.
Curiosamente, no debate sobre a extinção de
dez dos nossos atuais ministérios federais se inclui
o desaparecimento do Ministério da Pesca e da
Aquicultura, embora seja cada vez mais preocupante a situação dos oceanos, inclusive nas zonas
costeira e marinha do Brasil. A zona costeira tem
mais de 8.500 quilômetros na porção terrestre de
17 Estados e mais de 400 municípios. A faixa marítima abrange o mar territorial (12 milhas náuticas
a partir da costa). E o Brasil pleiteou – e conseguiu
6

na ONU – mais 900 mil quilômetros quadrados, que atingem os oceanos. E isso inclui impactos no
onde a plataformas vai além de 200 milhas náuti- clima, na cobertura por geleiras, nas práticas pescas. Com isso as “águas jurisdicionais brasileiras” queiras insustentáveis, na navegação, na invasão
se ampliaram para cerca de 4,5 milhões de quilô- de espécies exóticas, na produção de carbono em
metros quadrados, segundo o Ministério do Meio áreas marinhas, na deposição de resíduos no mar.
Ambiente, e constituem “patrimônio nacional” A síntese é de que os oceanos enfrentam uma “siinscrito na Constituição federal. Como entender, tuação dramática”.
então, que se pretenda extinguir o ministério e se
É preciso ver vários aspectos simultaneamente,
mas há muitas brechas no nosso conhecimento e
mantenha uma fiscalização insignificante?
O relatório World Ocean Assessment, que será na capacidade de implementar soluções, que já fodiscutido por dezenas de países a partir do próxi- ram adotadas parcialmente em algumas partes do
mo dia 8, com suas conclusões levadas à Assem- mundo. Será a primeira vez que a Assembleia-Gebleia-Geral das Nações Unidas para a tomada de ral da ONU tratará desse tema no mais alto nível.
Uma única capacidade dos oceanos – a de abdecisões, afirma que “a degradação dos oceanos
exige políticas e ações, para que não haja custos sorver grande parte do dióxido de carbono emitido
crescentes na área ambiental, além dos custos em ações humanas para a atmosfera – bastaria para
econômicos e sociais”. Afirma também que o uso mostrar como é decisiva uma inflexão de rumos.
sustentável dos oceanos não será conseguido sem O sistema é influenciado ainda por mudanças em
diferentes partes dos oceanos que criam correntes
formatos adequados para essas ações.
Seiscentos cientistas em todo o mundo deram de ventos, áreas de alta e baixa pressão e de temsua contribuição para o estudo das ações huma- pestades. Essas correntes também moldam a supernas nas áreas econômica, física, biológica, social fície dos oceanos, levam calor dos trópicos para os
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polos. E neles se inicia um novo
ciclo que leva água salina para o
equador e as regiões tropicais e
transporta o calor das zonas tropicais para os polos. Todo esse
movimento participa da distribuição de nutrientes nos oceanos –
com múltiplas influências. E tudo
influencia também as formas de
vida e de produção em terra.
A advertência mais severa do
novo relatório é quanto à “gravidade dos efeitos das ações humanas”. E um dos exemplos é o
das atividades pesqueiras, que no século passado
muitos analistas consideraram até não precisarem
de regulamentação específica, ou não correrem o
risco de exaustão. Outro setor analisado com severidade é o da deposição de esgotos em águas
marítimas, da mesma forma que a canalização,
para o mar, de nitrogênio, que outros documentos
quantificam em 100 milhões de toneladas anuais.
Um dos problemas nessa área é a proliferação de
algas, assim como os danos aos recifes de corais.
O carreamento de plásticos para as águas é
mais uma preocupação forte, assim como as consequências de grande parte da navegação, com
geração de poluentes e prejuízos para o turismo.
Mais grave que tudo é a rápida acidificação dos

oceanos, que afeta as espécies marinhas e ameaça
a segurança alimentar em muitos pontos, que dependem muito do mar como fonte de proteínas.
Como foi escrito em artigo anterior nesta página
(19/6), é diante desse relatório, numa hora tão inquietante, que a Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, em Brasília, rejeita, “com forte
influência da bancara ruralista”, o Projeto de Lei
6.969/2013, que instituía a Política Nacional para
a Conservação e Uso Sustentável do Bioma Marinho – que somou as contribuições mais de cem
especialistas. Isso acontece num país com litoral de
milhares de quilômetros, zona costeira imensa, 42
milhões de pessoas aí residentes.
Lembravam-se, nesse texto, palavras do cien-

tista Gerry Goeden, da Universidade Nacional da Malásia,
segundo quem deveríamos ser
o “Planeta Água”: 1,4 bilhão de
quilômetros cúbicos de água,
que cobrem 70,8% da superfície planetária. E 97% dessa água
está nos oceanos; 70% do oxigênio que respiramos é produzido
por microrganismos que flutuam
no mar ou estão em outras formas de vida na Terra; os oceanos
influem no clima; 80% de toda
a vida está no mar; 60% dos seres humanos vivem a, no máximo, 60 quilômetros
dos oceanos.
A preocupação do autor destas linhas cresce
quando se lembra também de que já no final da
década de 1970 produziu e dirigiu para o programa Globo Repórter documentário a que deu
exatamente o título Planeta Água. A audiência foi
muito alta. Mas as mudanças no País…

* Washington Novaes é jornalista
(e-mail: wlrnovaes@uol.com.br).
(Publicado originalmente no site O
Estado de S. Paulo, 28/agosto/2015)
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Contatos | Coordenação: Luciane K. P. Pauli, 42-9973-8576, lucianepauli@gmail.com CRP 08/10807
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As consequências da Segunda Guerra revelaram
o que jamais o mundo cristão gostaria de reconhecer: o secular sentimento antissemita que habitava
a cultura cristã havia servido, em parte, para que o
nazismo exterminasse seis milhões de judeus durante o conflito mundial. Somente num ambiente
propício seria possível que ocorresse tal tragédia.
Tudo aconteceu como se ninguém soubesse ou
como se aquilo não fizesse parte da responsabilidade dos países concorrentes. Os relatos obtidos
daqueles que assistiam diariamente centenas de vagões carregados de seres humanos passarem a caminho dos campos de extermínio mostram a total
indiferença pelo o que estava acontecendo. Não foi
por acaso que o pastor luterano Martin Niemöller
disse: “Primeiro, os nazistas vieram buscar os comunistas, mas, como eu não era comunista, eu me
calei. Depois, vieram buscar os judeus, mas, como
eu não era judeu, eu não protestei. Então, vieram
buscar os sindicalistas, mas, como eu não era sindicalista, eu me calei. Então, eles vieram buscar os
católicos e, como eu era protestante, eu me calei.
Então, quando vieram me buscar... Já não restava
ninguém para protestar”.
Mas, também, foram muitos os que se importaram e que, de alguma forma, correram riscos para
salvar judeus e perseguidos pelo regime nazista.
Foram pessoas comuns, diplomatas, militares, religiosos, e, por incrível que pareça, Albert Günther
Göring, irmão do segundo homem do poder nazista, Hermann Göring, agiu em favor de dezenas de
judeus. Hoje ele é reconhecido pelo Yad Vashem
(memorial do Holocausto em Jerusalém) por “Justo entre as Nações”. – O Yad Vashem reconheceu
até então quase 26 mil pessoas que se empenharam para salvação de judeus das mãos dos nazistas.
Dois são brasileiros: Luís Martins de Sousa Dantas
e Aracy de Carvalho Guimarães Rosa. Mas, foi
só nos anos cinqüenta que o mundo passou a ter
melhor e maior conhecimento sobre a tragédia da
Shoá (Holocausto), quando jornalistas e escritores
passaram a relatar o que viram e ou experimentaram, como fizeram Elie Wiesel (Noite, 1958) e
Primo Levi (É isso um homem? – 1959).

Um problema de consciência

O regime de barbárie implantado pelos nazistas
durante os anos de poder de Hitler apertou a consciência de muitos cristãos. Afinal, a Europa é um continente de cultura cristã e, sendo cristã, como poderia ter permitido acontecer tal tragédia? O que teria
ocorrido para que uma sociedade fundamentada em
valores cristãos se deixasse dominar por idéias perversas propagadas por Hitler e seus seguidores?
Por ironia, havia sido criada na Alemanha uma
“igreja cristã nazista”, bem como um instituto teológico que tratava de elaborara uma teologia “nacionalcristã” justificando teologicamente a perseguição dos
judeus. Exemplo disso foi a criação, em maio de 1939,
na cidade Wartburg do Institut zur Erforschung und
Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das Deuts8

Diálogo entre
judeus e católicos
completa meio século
Antonio Carlos Coelho *
che kirchliche Leben (Instituto
para a pesquisa e eliminação
da influência judaica na vida
eclesial alemã), formado por
teólogos, pastores e membros
de igrejas protestantes, inchados de orgulho nacional-socialista e luterano. O instituto
tinha, também, o objetivo de
colaborar com a impregnação
do ideal nacional-socialista na
Alemanha e de eliminar toda e
qualquer relação histórica do
cristianismo com o judaísmo.
Desta forma, teólogos, pastores e outros pseudobiblistas se
empenharam para apresentar
aos cristãos protestantes um
cristianismo de um Jesus desenraizado do seu povo e da Papa Francisco acende candelabro judaico
tradição judaica. Em outras palavras, criaram um Je- ticano II, em 1963, Papa João XXIII já tinha manisus ariano, morto ao tentar, depois de corajosa luta, festado seu interesse em estabelecer oficialmente
destruir o judaísmo. Os fins desse instituto não eram um caminho para as relações entre as diferentes
somente “teológicos”. Era, na verdade, por trás de um denominações cristãs e, também, com as religiões
suposto discurso religioso, limpar a Europa dos judeus monoteístas, o judaísmo e o islamismo. Em junho
deste mesmo ano, Jules Isaac entregou ao Papa
e não “arianos” (1).
Após a Guerra muitos cristãos procuraram de um memorando e um dossiê solicitando uma realguma forma, um modo de combater o sentimen- formulação do ensinamento, da pregação e da cato antijudaico que permanecia na cultura cristã e tequese cristã visando à eliminação das raízes do
que, sem dúvida, facilitou em muito a propagação antissemitismo. O dossiê entregue por Jules Isaac
do antissemitismo nazista e a indiferença diante veio a fortalecer a decisão de João XXIII em orienda perseguição, da destruição de casas, lojas e si- tar a Igreja da segunda metade do século para a
nagogas na Alemanha e nos países tomados pelo reparação com judaísmo. O dossiê de Jules Isaac
foi encaminhado ao Cardeal Bea - responsável peexército alemão.
Muitos que tinham se empenhado em favor dos las reflexões sobre o diálogo com os judeus - e ao
judeus durante os anos da Guerra passaram a in- seu secretariado. Deu-se, assim, de forma mais obterferir, na medida do possível, nos meios eclesi- jetiva, a condução dos trabalhos sobre o tema das
ásticos em favor de uma superação das causas que relações judaico-católicas. O grupo de Bea criou
alimentavam o antissemitismo no meio cristão. uma rede de contatos com o mundo hebreu e suas
Não só cristãos se empanaram nessa tarefa. Jules principais associações, em particular na França,
Isaac, historiador e inspetor geral da educação pú- Estados Unidos e Israel.
A intenção do Papa João XXIII era estabelecer uma
blica na França, o do cardeal Johannes Oesterreiponte entre católicos e judeus baseado na tradição
cher, um judeu convertido.
espiritual transmitida pelo judaísmo ao cristianismo.
Seria, também, uma forma de corrigir e recompor a
A Igreja busca suas raízes
Antes da abertura dos trabalhos do Concílio Va- teologia católica que, por séculos havia trabalhado no
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Em 1961, dois anos antes de iniciar o Concílio Vaticano II, o Papa João XXIII recebeu Otto Frank,
pai de Anne Frank, e membros da comunidade judaica que o acompanharam. Eles aguardavam
na biblioteca papal como é de praxe. Assim que o Papa apareceu, com os braços abertos, disse aos
judeus: “eis aqui José, o vosso irmão” – repetindo a frase de José ao receber seus irmãos no Egito.
sentido do afastamento das suas origens hebraicas.
Não obstante aos tropeços diplomáticos ocorridos durante o Concílio Vaticano II e a falta de
sensibilidade de Paulo VI, em outubro de 1965 o
Concílio terminou e, finalmente, foi publicado o
mais importante documento da Igreja em relação
ao povo de Israel, o “Nostra Aetate”.

O Nostra Aetate.

Em outubro próximo comemora-se 50 anos do
fim do Concílio Vaticano II e da publicação do
Documento Nostra Aetate (Nosso Tempo). O Concílio Vaticano II, realizado 100 anos depois do último concílio, o Vaticano I, colocou a Igreja em
sintonia com a realidade mundial que se transformava de forma muito rápida nos anos pós-guerra.
E, igualmente, abre caminhos para a aproximação
dos cristãos separados, bem como procura estabelecer pontes entre as religiões monoteístas, o
judaísmo o islamismo.
O tamanho documento não reflete a sua importância histórica e grandeza espiritual do seu
conteúdo. Foi, na época, um documento corajoso.
Conclamava a comunidade católica a olhar de outra forma as religiões que, até então, tinham sido
consideradas adversárias à fé cristã, principalmente o judaísmo, que carregou, por quase dois mil
anos, a responsabilidade pelo deicídio.

A Igreja reeduca seu rebanho

Era preciso mudar a mentalidade católica. Não
era mais possível permanecer no seio da Igreja o
sentimento antissemita responsável pela uma indiferença tal que, contradizia, de modo formidável,
os valores mais essenciais do cristianismo, o amor
e a responsabilidade pelo outro. Então, a pergunta a se fazer era: o quanto a indiferença cristã foi
responsável pela morte de judeus e de outros tomados por inimigos do reich?
Nos anos seguintes a publicação do Nostra Aetate teve início a um trabalho de formação da comunidade católica mundial, principalmente onde
o antissemitismo estava mais presente. As comissões episcopais locais tomaram a frente a tarefa
de estabelecer o diálogo com as comunidades judaicas locais e, também, oferecer recursos para a
formação dos sacerdotes e religiosos, educadores,
catequistas no que tratava da superação do antijudaísmo que impregnava a Igreja Católica.
No ano de 1981 foi instituída pela CNBB – Comissão Nacional dos Bispos do Brasil - a Comissão
Nacional do Diálogo Católico-Judaico. Tal Comissão tinha o objetivo de, através do convívio e de-

bate entre as partes, estabelecer os caminhos para
superação das questões polêmicas e negativas entre as duas comunidades. Muito foi feito em vinte
anos. Nos últimos encontros já era perceptível o
desinteresse e o esvaziamento da Comissão. Digase, por justiça que a grande força dos trabalhos da
Comissão era a presença atuante do Rabino Henry
Sobel, Dom Ivo Lorscheiter, das Irmãs de Sion e
do Padre José Bizon – nomes que, nas palavras
do Rabino Sobel, foram “as grandes locomotivas
do Diálogo”.
Na relação entre judeus e católicos os mais
marcantes fatos estão vinculados às visitas mútuas
entre os papas e representantes da comunidade
judaica de Roma ou de outra cidade ou país. Em
1986 houve a visita do Papa João Paulo II à Grande Sinagoga de Roma, sendo recebido pelo GranRabino Elio Toaf, um dos mais expressivos rabinos
do século XX. Era a primeira vez que um Papa
entrava numa sinagoga em toda história do cristianismo. Tal gesto rompeu dois mil anos de separação e preconceito. Em 1993 houve, embora com
muito atraso, o reconhecimento oficial do Estado
de Israel pelo Vaticano. Posteriormente, a mesma
sinagoga foi visitada pelo Papa Bento XVI. O Papa
Francisco, ao ser escolhido, enviou mensagem ao
Rabino Chefe de Roma. Em breve, o Papa fará a
sua visita à sinagoga de Roma. O convite já foi
feito pelo rabino-chefe, Riccardo Di Segni. Desde João XXIII, todos os papas receberam visitas de
representantes da Comunidade Judaica, e alguns,
receberam seus amigos judeus na intimidade dos
que são verdadeiramente amigos.
Muitos seminários integraram aos seus currículos o ensino do Judaísmo, principalmente no que
se relaciona às origens da liturgia e da espiritualidade cristã. Em Curitiba, desde 1990, o Studium
Theologicum, instituto claretiano para formação
teológica dos futuros sacerdotes e religiosos(as),
mantém cursos e a disciplina permanente de Diálogo Religioso. É, também, muito frequente a presença de rabinos ministrando cursos e participando de semanas de estudos do Studium.
Da parte judaica há uma boa receptividade e
apoio para as atividades que envolvem as relações
com os cristãos católicos ou evangélicos. Em 2002
um grupo de judeus dos EUA e Canadá publicou o
documento “Dabru Emet” (Digam a Verdade), estabelecendo pontos comuns entre os dois credos,
bem como posições em relação a Israel, ao nazismo, justiça e compromisso universal comum.
Os documentos são sempre muito importantes
nas relações entre judeus e católicos, no entanto,

o diálogo se faz em momentos comuns e em ocasiões festivas, quando lideranças podem compartilhar de situações favoráveis ao conhecimento mútuo. Não são poucas as ocasiões em que ocorrem
encontros entre as diferentes comunidades cristãs
e a judaica em Curitiba. Esses encontros, seja em
quais forem as ocasiões, devem se refletir nas atitudes no dia a dia de cada comunidade religiosa.

O mundo mudou

Há 50 anos, quando foi publicado o Nostra Aetate, apareceu como algo muito inovador e desafiador. Seria necessário superar dois mil anos de
separação. Pela primeira vez a Igreja Católica abria
caminho para as relações formais com os judeus
e, mais do que isso, se empenharia, após 1965, a
formar sacerdotes e religiosos dentro do espírito
ecumênico e de diálogo com os não-cristãos. Nos
últimos 25 anos houve uma transformação mundial promovida pelas comunicações e pela facilidade de acesso à tecnologia. Igualmente criou-se,
apesar de todos os fundamentalismos, um sentimento de tolerância e necessidade de se conviver
em harmonia. Assim, as diferentes manifestações
religiosas passaram, graças às facilidades promovidas pela tecnologia (internet, TV por satélite, etc.),
a ser conhecidas facilitando a quebra dos preconceitos. Além disso, hoje há uma forte consciência
voltada à promoção da paz e da aceitação do diferente. Assim, os embates religiosos, as ofensas,
as acusações perdem sentido. E, quando ocorrem,
mostram-se ridículos além, de estarem sujeitos às
penalidades da lei. Portanto, a tendência atual é
de se ampliar as relações e o conhecimento entre
as diferentes religiões, superando, desta forma os
preconceitos religiosos, sociais e culturais. Por outro lado, os grupos religiosos contrários às boas relações, os fundamentalistas, fanáticos, proselitistas,
arredios ao diálogo honesto, acabarão perdendo
credibilidade. Tomara.
-----------(1) É necessário e justo destacar que significativa grande parte
da Igreja Luterana e das igrejas da Reforma foram incansáveis
na luta contra movimentos que contribuíram com o nazismo, bem
como colaboraram em favor dos judeus.
* Antonio Carlos Costa Coelho, Formado
em Estudos Sociais é docente universitário, atua como professor no Studium
Theologicum de Curitiba (Faculdades
Claretianas), Faculdade Evangélica do
Paraná e Faculdade Vicentina - Curitiba.
Tem experiência na área de Teologia,
Ecumenismo, Judaísmo, História Judaica.
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Tempestade não impediu que
500 fossem à noite de

“Vozes do Paraná 7”
Aroldo Murá G. Haygert *

A tempestade que caiu na hora do lançamento do volume 7 de meu livro Vozes do Paraná 7,
quinta, dia 10 de setembro, na EBS Business School, em Curitiba, não impediu que uma multidão
(essa é a palavra certa) estivesse a postos naquela
escola de negócios para participar do evento.
Na avaliação de alguns promotores de eventos,
entre 500 e 550 pessoas passaram pelo lançamento, entre 19 às 23 horas. “Gente de todas as
idades e categorias sociais”, avaliou satisfeito, o
meu amigo e diretor fundador do OPUS Múltipla
José Dionísio Rodrigues, um dos primeiros a chegar. Ele veio direto me abraçar, antes de comprar
sua caixa (com dois tomos do Vozes 7). Na mesma hora, recebi cumprimentos dos irmãos Ana
Amélia Cunha Pereira Filizola e Guilherme Cunha
Pereira, dirigentes da Gazeta do Povo e do grupo
GRPCOM.

SUCESSÃO DE AMIGOS

A sucessão de amigos, conhecidos e meros leitores ou amigos dos personagens, foi se ampliando com o passar dos minutos. Fui anotando na
memória a presença sempre carinhosa de Mella
Faraco e o jornalista Ricardo Caldas, do gabinete
da vice-governadora Cida Borghetti (Cida mandou
mensagem de congratulações, está na Itália a caminho da Rússia, em missão oficial); Maria Victoria Borghetti Barros, a deputada estadual mais
jovem do Paraná, foi dos primeiros a chegar: ampla beleza, simpatia e cheia de reconhecimento
à qualidade de seu perfil em Vozes 7; e mais fui
ainda registrando: Gilmar Piolla, o superintendente de Comunicação da Binacional Itaipu, trazendo
o abraço de Jorge Samek e o seu, naturalmente;
o assessor de imprensa do professor Picler, Breviagler, e Mário Milani; Maurício Schulman, que
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depois de muito esperar desistiu da fila de autógrafos; Marcos Domakoski, ex-diretor da COPEL,
ex-presidente da Associação Comercial e agora
presidindo o movimento Pró Paraná, com a esposa e a sogra; Giovanni Muffone, um dos convidados de Rodolfo Doubek, personagem importante
da vida Curitiba, a quem denomino, no livro 7, de
“Parceiro do Criador”, por sua obra espalhada pela
cidade, como o Parque Tanguá;

O EX-GOVERNADOR

Paulino Viapiana, secretário de Estado da Comunicação Social, representou o governador Beto
Richa, cuja presença era dada como certa na noite
pelo Palácio Iguaçu. Mal-estar de última hora impediu sua ida ao lançamento.
Mário Pereira, ex-governador e também personagem de Vozes 7, cumprimentou-me rapidamen-

te, fugindo da enorme fila que se formava; Luiz
Fernando, filho de Mário, esteve na noite, assim
como: Eduardo Sganzerla, acompanhado de Martha Feldens, ela personalidade de Vozes 7 um dos
convidados de Martha foi o delegado Recalcatti;
rabino Pablo Berman, da comunidade Israelita do
Paraná, festejadíssimo, ao lado de seu amigo e
nosso também, Antonio Carlos da Costa Coelho;
a desembargadora Rosane Andriguetto e seu marido, o também desembargador Joatan Carvalho;
o crítico de artes plásticas Francisco Souto Neto;
José Lúcio Glomb e Sueli, com filhos; a advogada
Regina Glomb; o patriarca da família Galliano, Joseph Galliano; Jussara Allage; Luiz Eduardo Veiga
Lopes, filho do ex-prefeito Ângelo Lopes, graças a
quem redescobrimos Ângelo; Walter Werner Schmidt, representando Adolpho de Oliveira Franco;
Renato Addur, não se contendo de alegria pelo
seu perfil no VP; Gláucio Geara, assediadíssimo
por inúmeros amigos (futuro personagem de Vozes do Paraná 8); delegado Rubens Recalcatti, reencontrando muitos amigos do mundo da mídia,
em que transita muito bem; o mestre Gilberto
Carvalho, jovem nos seus 80 anos, ele que foi um
dos condestáveis da política do Paraná nos anos
70/80; Gilberto é vice-presidente do Pró Paraná;
o “lendário” engenheiro Waldir Pedro Xavier Tavares, em amplos diálogos com outro notável da
nossa engenharia, Venevérito Cunha, que logo
completa 100 anos.

da sobrinha, Maria Victoria; Szyja Ber Lorber, um
dos porta-vozes da Federação Israelita de Curitiba,
meu querido amigo; os jornalistas Luiz Julio Zaruch, Luiz Augusto Juk e Julio Cezar Rodrigues; Cláudia Gabardo e Valdir; jornalista Guilherme Souza,
e Vitória, sua namorada e blogueira; a família
Barreiros: Tomás, Ivana e Tomás Ivan (meu afilhado); Ruthe Précoma, representando Joel Malucelli,
que não pôde comparecer ao lançamento; o vereador Jorge Bernardi, solicitadíssimo por muitos
dos presentes; a pintora Rosae, que montou uma
exposição de quadros dos mais representativos de
sua obra, iniciativa muito aplaudida; Judas Tadeu
Grassi e senhora, ele o presidente da EBS, eficientíssimo em disponibilizar aquele espaço para o
evento; o cônsul do Senegal, Ozeil Moura de Santos; o desembargador Antenor Demeterco Junior;
jornalista Celso Nascimento, a quem coube – assim como a José Carlos Fernandes – fazer perfil de
Francisco Cunha Pereira que está em VP 7; Jorge
de Menezes, o designer pioneiro, com Sônia; Fábio Leite Haygert, meu filho, a esposa Joselene e a
marcante Isabelle Haygert, minha neta; Jane Marie
Uhlike, chefe de gabinete de Luiz Carlos Martins;
o monge Victor Caruso, acompanhado de Jubal
Dohms, Cláudia Dohms e a filha Marcela Dohms;
o colunista da Gazeta do Povo, Wilson de Araujo
Bueno, com Lilian Vargas, ambos ex-personagens
de Vozes do Paraná.

CÔNSUL DO JAPÃO

Muito saudada ao longo do amplo salão da EBS
foi a presidente da Academia Paranaense de Letras, Chloris Casagrande Justen; o acadêmico da
APL Ernani Buchmann foi dos primeiros a chegar
para o lançamento, assim como o ‘gentleman’ e
referencial do mundo exportador paranaense, Fernando Antonio de Miranda; o ex-cônsul britânico
no Paraná Peter Ter Poorten, levando alguns volu-

E mais anotei: o cônsul geral do Japão, Toshio
Ikeda, acompanhado de Tereza e Antonio Claret
de Rezende, de quem foi convidado especial; o
advogado prestigiado Luiz Carlos França Rocha;
do mundo jurídico, também a desembargadora Samardã Giacomet; o secretário de Estado do
Planejamento Sílvio Magalhães Barros, ao lado

CHLORIS JUSTEN

mes de VP 7 para irmãs de Ingrid, ausente porque
acamada; Maí Nascimento Mendonça, trazendo
o abraço de Dante Mendonça; Carlos Marassi e
Leila Magalhães, personagens especiais de meu
inventário afetivo; o jornalista Odailson Elmar
Spada, velho amigo; o editor do I&C Eliseu Tisato,
a quem não cheguei a encontrar; Geroldo Hauer
e Marli, casal representativo do Paraná tradicional,
com dois filhos advogados; e outros mais, muitos
dos quais não conseguiu contatar, mas que lá estiveram na grande confraternização.

NA TV E TOUTUBE

O lançamento foi televisionado pela RPC-TV e
pela TV Educativa (Secretaria de Estado da Comunicação). A matéria veiculada no Bom Dia Paraná
do dia 11 de setembro pode ser acessada pelo link:
http://g1.globo.com/pr/parana/bom-dia-pr/videos/t/
edicoes/v/livro-vozes-do-parana-traz-o-trabalhodo-jornalista-e-professor-haroldo-mura-/4459223/.
Por fim, mas não menos importante, o comunicador e radialista Wasyl Stuparyk, um dos personagens retratados nesta sétima edição, registrou
em vídeo a noite de lançamento. Os vídeos, em
cinco partes, podem ser vistos no canal do Youtube de Wasyl, pelo: https://www.youtube.com/
embed/2uZgNpGPoh0. Alguns dos personagens,
como Chloris Casagrande Justen e Fernando Antonio Miranda, deram depoimentos ao jornalista
André Nunes, assim como convidados como a jornalista Marilena Wolf de Mello Braga.

Aroldo Murá G.Haygert é jornalista;
presidente do Instituto Ciência e Fé
de Curitiba; autor da coleção Vozes
do Paraná - Retratos de paranaenses (já no 7º Volume).
aroldo@cienciaefe.org.br
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Não tropece na língua

DE PAU-BRASIL A DECRETO-LEI –
PLURAL DOS COMPOSTOS
Maria Tereza de Queiroz Piacentini *
--- Como escrevo o plural de decreto-lei: decretos-leis ou decretos-lei? Fabiana Mendonça, Fortaleza/CE
--- Qual o plural de pau-brasil? Devo seguir a regra que diz: para formar o plural dos substantivos compostos apenas as palavras originalmente substantivos, adjetivos e numerais variam. Ficaria então: paus-brasis? paus-braseis? Por que, então, o plural de “papel-moeda” é “papéis-moeda”? Anderson Dias, Joinville/SC
O substantivo composto pau-brasil tem dois plurais: paus-brasis e pausbrasil. Como nenhum dos dois soa bem, o melhor mesmo é não pluralizar,
dizendo-se por exemplo:
Compramos duas mudas de pau-brasil.
Morreram os três pés de pau-brasil plantados na avenida há cem anos.
Nos arredores da vila ainda existem alguns exemplares de pau-brasil.
O plural de decreto-lei era decretos-leis, atendendo assim à regra geral de
formação do plural dos substantivos compostos. Mais tarde se observou que,
além de ser um decreto que é também uma lei [regra 1, abaixo], também
é possível entender que se trata de um decreto que serve de lei (é decreto
com força de lei), razão pela qual se acrescentou aos dicionários a opção
decretos-lei [regra 2, abaixo].
Para entendermos a origem da divergência, precisamos ver a regra de pluralização de substantivo composto com dois substantivos.

tempo presidente. Já em papel-moeda temos um papel que “serve” de moeda;
em banana-prata, o substantivo prata designa o tipo da banana; em papel-carbono, papel-borrão, papel-cópia, papel-jornal, temos vários tipos de serventia
do papel. Por isso nestes últimos exemplos temos dois plurais: papéis-moedas
ou papéis-moeda, e não só um plural, como pensava Anderson.
Os substantivos que se enquadram nesta regra 2 são mais abundantes do que
os da regra 1. E entre as duas formas possíveis é mais comum aquela em que se
pluraliza apenas o primeiro substantivo. Alguns exemplos de plural duplo:

1) Como o substantivo é variável em número, ambos os substantivos vão
para o plural quando formam um composto unido por hífen. É o caso de:
diretores-presidentes
caixeiros-viajantes
cirurgiões-dentistas
médicos-legistas
sócios-gerentes
2) Há uma segunda possibilidade de plural quando a palavra composta
traz como segundo elemento um substantivo que funciona como determinante do primeiro, isto é, quando ele especifica a função ou o tipo do termo
anterior.
Veja a diferença: em diretor-presidente temos um diretor que “é” ao mesmo

atividades-fins ou atividades-fim
bananas-maçãs ou bananas-maçã
bolsas-escolas ou bolsas-escola
caminhões-pipas ou caminhões-pipa
edifícios-sedes ou edifícios-sede
horas-aulas ou horas-aula
licenças-prêmios ou licenças-prêmio
palavras-chaves ou palavras-chave
papéis-borrões ou papéis-borrão
papéis-cópias ou papéis-cópia
papéis-jornais ou papéis-jornal
prisões-albergues ou prisões-albergue
seguros-desempregos ou seguros-desemprego
vales-transportes ou vales-transporte

* 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.

D
O
H
M
S

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
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A VIDA FELIZ HUMANA
Diálogo com Platão e Aristóteles
Arianna Fermani

COMUNICAÇÃO, MEDIAÇÕES, INTERAÇÕES
Lucrécia D'Alessio Ferrara
Situando-se no domínio de estudos que
desenvolvem uma epistemologia da
comunicação, este trabalho analisa as
características da interação que se confronta
com a mediação, ao estabelecer processos
cognitivos possibilitam a discriminação
de momentos comunicativos distintos e
essenciais para a comunicação enquanto área
de conhecimento.
Páginas: 216
Preço Loja Virtual: R$ 26,97

O sábio se propõe refletir sobre o
modelo clássico do “bíos téleios”, ou seja,
da felicidade da vida em sua totalidade. De
modo particular, busca-se mostrar como o
confronto com as reflexões éticas de Platão
e Aristóteles permite desemaranhar os
inúmeros fios que constituem a trama de toda
existência humana.
Páginas: 432
Preço Loja Virtual: R$ 58,59

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

RAÍZES
Os princípios da fé
Marcos Paulo Ferreira e Igor Storck da Silva

Ilustrações emocionantes, verdadeiras e
instigantes. Histórias que tocarão o seu
coração. Inspiração para todas as horas.
Pensamentos motivadores. Um livro que
vai conduzi-lo a uma viagem emocionante e
muito divertida! Basta começar a ler e você
perceberá algo diferente...
Páginas 160
Preço loja virtual: 29,90

Para ser usados em pequenos grupos ou em
discipulado pessoal. Serão doze semanas!
Cada um com abordagem especifica e
atualizado. Aborda diretamente a formação
espiritual, ao traduzir as verdades centrais da
fé de forma prática e acessível aos novatos
na fé.
Páginas: 296
Preço Loja Virtual: 29,90
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Fartura é o que está dentro de nós. É o amor,
afirma o autor. Trata-se de uma coletânea de
aforismos é a percepção de que tudo à nossa
volta nos torna imensamente ricos. No entanto,
essa é uma riqueza que precisa ser salvada
do lugar-comum do cotidiano. Estimula o
otimismo esclarecido.
Páginas: 120
Valor Loja Virtual: 20,00

Por que vivo? Por que tenho um corpo? Por
que estou na Terra? Qual a minha missão na
vida? Todo seu humano, em algum momento
da sua existência, já fez uma ou mais dessas
perguntas para si mesmo. Nem sempre tenha
encontrado respostas satisfatórias. Este livro
vem em auxílio com base em preceitos de
todas as grandes religiões.
Páginas: 161
Preço Livraria: 35,00

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

LIVRE OU OCUPADO?
Histórias e reflexões vividas em um TÁXI
Elso Fagundes Correia

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

FARTURA
Antonio Cava

JESUS E A REVELAÇÃO DO SAGRADO
OBJETIVO DA VIDA
Hugo Corrêa Martins

A INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO
Humanizar para educar melhor
Maria Nilza Oliveira Quixaba
Este livro surgiu do desejo de socializar
com outros educadores as reflexões sobre
as práticas inclusivas desenvolvidas pela
autora durante a sua pesquisa de mestrado.
O presente texto é fruto de alguns anos de
estudo, bem como de sua experiência como
docente da rede pública de ensino estadual do
Maranhão.
Páginas: 176
Preço Loja Virtual: R$ 27,50

PAZ E EDUCAÇÃO INFANTIL
Escutando a voz das crianças
Circe Mara Marques, Manfredo Carlos
Wachs
Educar para a paz é um assunto que
preocupa a pais e educadores, de modo que
surgem algumas perguntas: Educar para a
paz é viável na Educação Infantil? De que
forma isso pode ser feito? Responder a essas
perguntas de forma reflexiva e crítica é a
meta a ser alcançada neste livro.
Páginas: 144
Preço Loja Virtual: R$ 22,10

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

blioteca
BÍBLIA - HISTÓRIA,
CURIOSIDADES E
CONTRADIÇÕES
Evaristo Eduardo de
Miranda

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)

Este livro resulta de uma
pesquisa sistemática
sobre a Bíblia, em suas
diversas versões em
português, e em seus originais hebraicos e gregos,
e seu contexto histórico,
literário e geográfico. A
riqueza de seus resultados
e descobertas ilumina
ainda mais a compreensão
da Bíblia nos dias de hoje. Este guia apresenta
novos conhecimentos sobre a criação, o contexto e a
transmissão de cada livro bíblico. Ao sistematizar esses
resultados, o livro formula e responde mais de 1.000
perguntas sobre autores, atores, eventos e curiosidades,
além de apresentar a origem e o significado dos nomes
dos personagens e lugares bíblicos.
Páginas: 656
Preço Loja Virtual: R$ 67,00

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

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

Pesando 3,3 quilos, o livro
VOZES DO PARANÁ, volume 7,
terá 824 páginas e cerca de 3 mil
imagens destacam 40 personagens.
É apresentado numa caixa com dois
tomos. Aroldo Murá G. Haygert é
o autor.
CONTATO:
Tel.: (41) 3243.2530
Depoimentos sobre o livro:
https://www.youtube.com/
embed/2uZgNpGPoh0
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