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NESTA EDIÇÃO:

Edmilson Mario Fabbri *

Dias atrás, assistindo a uma parti-
da de futebol da seleção brasileira, 
deparei-me com a seguinte situa-
ção, durante a execução do hino 
nacional, com raras exceções, a 
maioria só mexia a boca disfar-
çando não saber a letra. Passei a 
observar também que em alguns 
dos eventos que tenho ido e que 
contempla a execução do hino a 
situação se repete.

Fiquei, então, me perguntando 
o que houve com o aprendizado do 
hino nacional? Questionando à alguns 
jovens sobre o ensino do hino nas escolas, 
fui informado, não sem espanto deles que não 
havia.

A partir daí abri o leque e me pus a lembrar 
que andando de metrô em São Paulo recentemen-
te, havia um jovem sentado e uma senhora idosa 
ao seu lado e o mesmo não ofereceu o lugar a ela. 
Claro que ele estava bem ligado na tela de seu 
celular, mas houve momentos que ele a percebeu 
e fez que não. O que me chama a atenção é que 
essa era uma prática muito comum até bem pouco 
tempo0, ficávamos realmente incomodados em 
estarmos sentados e alguma pessoa idosa ou uma 
gestante em pé.

Quando foi que isso foi se perdendo? Questões 
relativas à educação familiar? E as escolas? Estão 
preocupadas com a formação de cidadãos?

Lembro-me que na década de 70, quando es-
tava no ensino fundamental, no Colégio Estadual 
Pedro Macedo, toda sexta feira, havia o hastea-
mento da bandeira nacional, com o perfilamento 
dos alunos por turmas e era cantado o hino antes 
de entrar-se em sala de aula. Corrigíamos uns aos 
outros e cada vez mais evitávamos errar para não 
sermos motivo de chacota na hora do recreio.

O espírito cívico tem que ser fomentado dia-

riamente para não nos tornarmos ventríloquos du-
rante a execução do hino à Pátria. Mais que isso, 
começando-se por aí, têm-se uma base para mu-
danças das gerações futuras em valores que nos 
tragam novamente como questões primeiras, pro-
bidade, respeito ao próximo, civismo, etc...

Essa crise de reverência e respeito têm-nos le-
vado a uma degeneração de valores éticos que 
dificulta a cada dia um melhor convívio social, 
num estranho paradoxo de super desenvolvimen-
to tecnológico contrastado com um retrocesso de 
valores básicos.

Longe de saudosismo, é em verdade uma cons-
tatação e um alerta para que possamos aos poucos 
reassumirmos compromissos que nos permitam 
melhorar a formação de nossos jovens.

* 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)

de valores
CRISE

A Teologia Moral 
e a Ética

Em 2013, o padre Ricardo Hoepers, atualmente 
diretor do Instituto Claretiano Studium Theologicum, 
em Curitiba, defendeu tese de doutorado na Accade-
mia Alfonsiana de Roma, com o estudo da Teologia 
Moral no Brasil. Depois ele sintetizou e analisou o 
trabalho, transformando no livro “Teologia Moral no 
Brasil – Um perfil histórico” (Ed. Santuário).

Antes do Concílio Vaticano II, havia o princípio 
que a questão do pecado pedia ser encarado a 
partir de um manual. Depois, como predominou 
fortemente o casuísmo: não teve nada, nenhum 
documento oficial sobre Teologia Moral, que 
fornecesse respostas práticas para a questão. O 
redentorista alemão Bernard Hering debruçou-se à 
pesquisa sobre a questão e chegou à conclusão de 
que “a palavra chave do pós Concílio Vaticano II é 
consciência, discernimento da consciência”. Neste 
número temos uma entrevista com o padre Hoepers 
aprofundando o tema.

No aspecto legal e político o ex-governador João 
Elísio Ferraz de Campos traz um apelo pelo “NÃO” 
aumento dos impostos. Também um editorial do O 
Estado de São Paulo, sobre projeto de lei sobre o 
projeto de lei no Congresso, que tenta regulamentar 
a prática jurídica no “direito de resposta”, quando a 
mídia “ofende” uma pessoa ou entidade.

Ainda a respeito do lançamento do livro “A Ge-
ografia da Pele”, de Evaristo Eduardo de Miranda, 
pesquisador da Embrapa e diretor do Instituto Ci-
ência e Fé, - comentado na edição anterior - temos 
uma entrevista concedida por ele para o jornal O 
Estado de São Paulo. Vale a pena ver a visão do 
autor sobre a África e seus desafios.

O médico Edmilson Mario Fabbri, também 
diretor do Instituto Ciência e Fé, por sua vez, traz 
sua inquietação sobre o desinteresse crescente 
às questões cívicas, no artigo: “Crise de Valores”. 
Já o advogado e professor Antonio Celso Mendes, 
escreve sobre filosofia, abordando confrontos ente 
o “Mundo Natural versos Mundo Etério”. Evocando 
o grego Empédocles (495/430 a.C.), analisa a teoria 
dos quatro elementos que formam o mundo natural: 
terra, água, ar e fogo...

Boa leitura!

ODAILSON ELMAR SPADA
editor
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ÉTER, na química moderna, é um composto or-
gânico formado por um átomo de oxigênio e dois 
de carbono. Não obstante, o mais importante no 
citado conceito são suas implicações de natureza 
física, quando foi concebido pelos pensadores an-
tigos como um substrato energético que permite a 
ocorrência de todos os fenômenos naturais!

EMPÉDOCLES (495/430 a.C.) nos legou a teoria 
dos quatro elementos que formam o mundo natural: 
terra, água, ar e fogo, se intercambiando através de 
um meio eólico, o éter, que daí evoluiu para o ad-
jetivo etéreo, significando a transformação sutil que 
ocorre naqueles elementos básicos, como defluên-
cias presentes em todo o Universo.  Assim, o mundo 
natural, que constitui o universo sensível, vive con-
dicionado pela matéria e suas leis de causa e efeito, 
afetando tudo que aparece aos nossos sentidos. Já o 
mundo etéreo abrange a realidade transformada que 
o ser humano capta a partir das propriedades daque-
les elementos. Vamos ver os exemplos:

O Som é o éter do elemento Água
A Luz é o éter do elemento Ar
O Calor é o éter do elemento Fogo
A Vida é o éter do elemento Terra
A Alma é o éter do elemento Corpo

Em princípio, torna-se necessário distinguir 
entre os aspectos físicos e os aspectos etéreos dos 
elementos naturais: os primeiros apelam a nossos 
sentidos, os últimos referem-se a seus aspectos 
virtuais. Um exemplo é a diferença entre o fogo 
e o calor, entre a água e o som, entre a Terra e a 
vida, entre o corpo e a alma. O fogo queima e o 
calor aquece, mesmo tendo a mesma origem; a 
água aglutina, o som separa: enquanto a água em 
gotas faz o mar, o som se combina para formar 
as melodias. O mesmo ocorre com as relações 
entre o ar e a luz: enquanto aquele se dispersa, a 
luz se concentra no ar para permitir a localização 
dos objetos.

É um mistério transcendente este fato da evo-
lução ter dotado a espécie humana de caracterís-
ticas tão diferentes do mundo natural, ultrapas-
sando-o e o aperfeiçoando, de tal forma a dotá-lo 
de potencialidades suprassensíveis, simbólicas e 
virtuais. Chamamos de mundo etéreo ao conjunto 
dessas potencialidades, geradas pela consciência 
humana, sem deixar de possuir propriedades vin-
cadas no mundo natural, mas defluindo dele de 
forma transformadora.

Temos ouvido falar-se muito sobre as caracte-
rísticas transcendentais da Alma, suas raízes vin-
cadas na Natureza, mas sobretudo sentidas pelo 
ser humano como uma fonte inesgotável de criati-
vidade, racionalidade, sentimento e liberdade, va-
lores paradigmáticos cujas origens se radicam em 
seu corpo biológico e no mistério da capacidade 
psíquica do ser humano.

A Alma é muito similar ao Espírito. Não obstan-
te, é importante fazer-se a distinção entre os dois: 
a Alma vem de dentro do corpo, o Espírito vem 
de fora, aquela vinculada à nossa subjetividade, 
sendo perecível com esta. Já o Espírito é um sopro 
vivo de transformação paradigmática que transfor-
ma a matéria de nosso corpo, tornando-o vivo e 
criatura de Deus (Gen. 2, 7).

MUNDO NATURAL
versus

MUNDO ETÉRIO

www.expotrade.com.br

Seu evento acontece aqui
www.expotrade.com.br

Seu evento acontece aqui
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Ao elencar os direitos e garantias fundamentais, 
a Constituição Federal cita o direito de resposta: 

“É assegurado o direito de resposta, proporcional 
ao agravo, além da indenização por dano material, 
moral ou à imagem”. O Projeto de Lei 6.446/2013, 
recentemente aprovado na Câmara dos Deputa-
dos, vai perigosamente além do que prescreve a 
Constituição. Com o intuito de regulamentar o di-
reito de resposta, ele põe em risco a liberdade de 
expressão, igualmente garantida na Constituição.

O pecado original do projeto, do senado Ro-
berto Requião (PMDB-PR), está em seu art. 2.º: 

“Ao ofendido em matéria divulgada, publicada 

ou transmitida por veículos de comunicação so-
cial é assegurado o direito de resposta ou retifi-
cação, gratuito e proporcional ao agravo”. Ora, 
sentir-se “ofendido” – uma fórmula proposita-
damente vaga – não capacita qualquer um ao 
direito de resposta, que deve corresponder ape-
nas a quem é parte diretamente ne questão. A 
fórmula escolhida pelo senador Requião limita 
a liberdade de expressão e de imprensa na me-
dida em que constitui verdadeiro instrumento 
de coação a quem queira se manifestar. Afinal, 
a responsabilidade, no caso, não está vinculada 
a um fato errôneo ou inverídico, mas a um sen-

O Direito de 
Resposta

A importância do assunto tratado no Projeto de Lei 
6.446/2013, de autoria do senador Roberto Requião, 

aprovado há pouco na Câmara dos Deputados, merece a 
atenção de todos os cidadãos. Que direitos e obrigações 
temos em termos de liberdade de expressão? Por isso, 

trazemos para apreciação do leitor o editorial do jornal O 
Estado de São Paulo, em 25 de outubro de 2015, a respeito 

do assunto:

timento, por natureza intangível e de comprova-
ção impossível.

Há, portanto, que retornar ao bom Direito. O 
direito de resposta deve ser assegurado nos casos 
de divulgação de fato errôneo ou inverídico. A li-
berdade de imprensa abrange emitir opiniões for-
tes, às vezes duras, tantas vezes incômodas. Isso, 
no entanto, não deve ser motivo para abrir espaço 
a quem se sentiu “ofendido” – fórmula, repita-se, 
deliberadamente vaga e, por isso mesmo, perigosa 

– para ver publicada gratuitamente sua opinião ou 
visão dos fatos.

A legislação anterior – a famosa Lei de Impren-
sa – continha evidentes falhas, as quais o Supremo 
Tribunal Federal (STF) entendeu serem suficiente-
mente graves para declará-la inconstitucional. No 
entanto, havia um importante resguardo para a li-
berdade de expressão. “Não constituem abusos no 
exercício da liberdade de manifestação do pensa-
mento e de informação a opinião desfavorável da 
crítica, literária, artística, científica ou desportiva, 
salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou 
difamar, dizia a lei em seu art. 27. Essa importan-
te distinção não existe no projeto de lei aprovado 
pela Câmara.

Atualmente, com a Lei de Imprensa declarada 
inconstitucional pelo o STTF, o direito de resposta 
é regido pelo Código Civil e pelo Código Penal. 
Obviamente, ter apenas uma legislação geral re-
gulando a matéria não é a situação ideal, mas a 
seu modo ela vem cumprindo o seu papel, asse-
gurando a reparação de possíveis danos advindos 
da atividade jornalística, bem como a punição dos 
casos de crime de calúnia, difamação ou injúria. 
Longe de ser perfeita, a situação atual cumpre o 
que a Constituição Federal assegura – liberdade 
de expressão e direito de resposta.

O mesmo não se pode dizer do Projeto de Lei 
6.446/2013, que peca por um erro de perspectiva. 
O fundamento do direito de resposta deve estar 
no plano objetivo – no equívoco da informação 
jornalística – e não no sentimento provocado pela 
publicação de uma notícia. Não é a “ofensa” o 
que gera direito de resposta, mas sim a informa-
ção inverídica.

Esse aspecto é de fundamental relevância numa 
sociedade plural regida por um Estado laico. O 
mero sentimento de ofensa à sensibilidade pessoal 
não significa dano em sentido jurídico. O que se 
diria de uma análise literária? Ou de uma crítica 
teatral? Ou de uma opinião sobre um projeto de lei 
sobre questões de gênero? Certamente, em todos 
esses casos, haverá “ofendidos”, pessoas que fica-
ram incomodadas e descontentes. Isso, no entanto, 
está longe de configurar um abuso da liberdade 
de expressão, a exigir resposta. O sentimento pes-
soal não deve ser o critério para a regulação dos 
direitos. E é aí que falha o atual projeto de lei. O 
direito de resposta deve contribuir para um exercí-
cio responsável da profissão jornalística. Não para 
acusar ou constranger.
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ao aumento de impostos
"NÃO"

Mais uma vez o Governo tenta jogar nas costas 
dos brasileiros a conta de sua má gestão financeira. 
O que ele quer, na verdade, travestido de ajuste 
fiscal, é aumentar impostos, particularmente atra-
vés da CPMF. E isso nós não podemos permitir. O 
Governo gasta mal, desperdiça demais, distribui 
privilégios demais e nunca reconhece que as difi-
culdades do Poder Público no Brasil estão muito 
mais relacionadas à má gestão dos dirigentes 
e ao excessivo tamanho do Estado do que à 
insuficiência de recursos. Quem não sabe 
gastar, vai querer sempre mais e nunca será 
suficiente. Vamos dar um basta a essa prática. 
Juntar nossa voz à voz dos brasileiros sensatos 
e preocupados com o futuro do País e dizer 
um não definitivo ao aumento de impostos. E 
dizer não ao aumento de impostos significa 
dizer não, nas eleições, aos parlamentares 
que disserem sim agora.

Antes de qualquer tentativa nesse sentido, 
o Governo deveria se perguntar “quanto vale 
o serviço que nós prestamos aos cidadãos? ” 
Ou, em outras palavras, quanto os brasileiros 
devem pagar pela saúde e educação que recebem, 
pela segurança que têm e pela infraestrutura à sua 
disposição? É essa a qualidade e a quantidade de 
serviços públicos que deve nos oferecer em troca 
da absurda carga tributária que nos impõe? 

Os debates devem começar por aí, como uma 
espécie de agenda da sociedade para os ajustes 
fiscais, políticos e institucionais que precisam ser 
feitos antes de qualquer tentativa de aumentar im-
postos. Quem precisa mais do que um ajuste, de 
uma reforma profunda é o Estado brasileiro. E de 

uma reforma em que os cidadãos decidam qual 
o tamanho do Estado e dos serviços em padrões 
aceitáveis que estão dispostos a bancar com os 
seus impostos. O número de ministérios, a quan-
tidade de cargos em comissão e de empresas es-
tatais, tudo deveria ter o aval da sociedade em 
dispositivos institucionais, sem os atalhos que os 
políticos conhecem tão bem. As obras inacabadas, 

os projetos caros e inexequíveis, tudo isso exige 
que alguém seja responsabilizado porque, afinal, 
custa dinheiro e o dinheiro público só tem uma 
fonte: os impostos pagos pelos cidadãos. 

Mas os atores diretamente envolvidos no pro-
cesso e nas propostas para reverter a crise que nos 
atinge, não se preocupam com essas questões. Al-
guém tem notícia de alguma reunião da presidente 
com os ministros para cortar despesas correntes? E 
como podem pensar em aumentar a carga tributá-
ria meses depois de multiplicar, por exemplo, as 

verbas parlamentares e as verbas destinadas aos 
partidos políticos? Sua estratégia para aprovar as 
medidas propostas segue a velha cartilha do “toma 
lá dá cá” e todos nós podemos ter certeza que, se 
o Governo tiver sucesso em suas investidas, nós 
vamos pagar indiretamente uma conta muito mais 
salgada do que a alíquota proposta para a CPMF. 

Os valores republicanos e da democracia brasi-
leira precisam ser revistos. Os defeitos superam 
largamente as virtudes e todos os dias somos 
surpreendidos com malfeitos que se originam 
no aparelhamento do Estado pelas indicações 
políticas. E o Governo quer nos cobrar mais 
impostos como se não lhe coubesse qualquer 
parcela de culpa nesse mar de escândalos ins-
tituído em nome da governabilidade que não 
consegue conquistar com a respeitabilidade, a 
ética e a decência inerentes à função pública. 

Vamos nos mobilizar. Assumir o País com 
o movimento de todas as classes sociais – por-
que todas são prejudicadas - fazer valer o que 
queremos e precisamos porque não podemos 
mais perder oportunidades de construir um 

futuro próspero porque são tolhidas pelas políti-
cas equivocadas e decisões infelizes tomadas por 
quem tem a responsabilidade de nos governar.

João Elisio Ferraz de Campos *

* João Elísio Ferraz de Campos, 
empresário e membro do Conselho 
Consultivo do Instituto Ciência e Fé de 
Curitiba, foi governador do Paraná.
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A crise da Teologia Moral é a

Aroldo Murá G. Haygert *

Crise da Ética
Teologia Moral no Brasil é tema de tese de doutorado publicada pelo padre Ricardo 

Hoepers. Professor do Studium Theologicum fala sobre temas como segundas 
núpcias, sexo antes do casamento e o lado social da Igreja

Doutor em Teologia Moral, mestre em Educa-
ção e especialista em Bioética, o padre Ricardo 
Hoepers é professor no Claretiano Studium The-
ologicum e pároco da Igreja de Santo Agostinho, 
no Ahú. Em 2013, defendeu em Roma sua tese de 
doutorado, dedicada ao estudo da Teologia Moral 
no Brasil.

Em meio às mudanças trazidas pela moderni-
dade, as orientações da Igreja para seus fiéis pre-
cisam se renovar, tanto no plano teológico, como 
no social. Isso ficou ainda mais evidente, confor-
me destaca padre Ricardo, após o histórico Concí-
lio Vaticano II, realizado entre 1962 e 65.

Padre Ricardo Hoepers fala mais sobre os desdo-
bramentos da Teologia Moral no Brasil, e sobre temas 
como segundas núpcias, sexo antes do casamento e o 
lado social da Igreja Católica na entrevista a seguir.

Como nasceu o livro “Teologia Moral no Brasil 
– Um perfil histórico” (Ed. Santuário)? É fruto de 
uma tese?

Sim, é fruto da minha tese de doutorado na 
Accademia Alfonsiana de Roma, apresentada em 
2013, sobre Teologia Moral (TM). A Alfonsiana 
permite duas possibilidades de defesa: a licenzza, 
em que a faculdade escolhe o tema a ser desen-
volvido, e o doutorado, onde você escolhe o tema. 
Foi meu caso.

Senti a necessidade da Alfonsiana em ter uma 
aproximação maior com a América Latina, porque 
nos últimos anos tínhamos muitos africanos, chi-
neses e indianos, por exemplo, com teses relativas 
a seus países, quanto a Teologia e os problemas 
locais. Este estudo traz o foco para a Itália, pos-
sibilitando à Alfonsiana um trabalho que é uma 

reflexão da Teologia Moral sobre o Brasil.

Em resumo, a TM hoje tem um pouco de cone-
xão com Bioética?

Com certeza. Nos últimos dez anos, temas de 
Bioética são tratados na Sociedade Brasileira de 
Teologia Moral (SBTM). Leo Pessini e Márcio Fabri 
dos Anjos, padres redentoristas, estão à frente dis-
so, eles trouxeram o Congresso Internacional da 
Bioética a Brasília, em 2002. Estamos falando da 
Sociedade de Bioética Mundial, não da Bioética 
católica. O tema trabalhado no congresso foi a 
Bioética na América Latina, sem relação com reli-
gião. Então isso vem sendo trabalhado nos últimos 
dez anos, mas nem sempre foi assim.

Antes existiam manuais de pecados e penas 
específicas, era uma espécie de “vade mecum”. 

Grupo que participou do Congresso de Moralistas realizado em Aparecida com professores de Teologia Moral do Brasil e da Europa, organizado pelos redentoristas, em 2014.
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Isso caiu a partir do Concílio Vaticano II. Como 
predominou fortemente a questão da casuística: 
não teve nada, nenhum documento oficial sobre 
Teologia Moral no Concílio Vaticano II. Havia um 
vácuo neste sentido e o ensino da TM estava em 
crise. Tudo passou a ser possível.

O redentorista alemão Bernard Hering passou 
a ler a Teologia Moral, fazendo uma ponte com o 
Concílio Vaticano II. Ele passou para uma teologia 
de liberdade, de discernimento. A palavra chave 
do pós Concílio Vaticano II é consciência, discer-
nimento da consciência. Não definir o que pode 
ou não num manual, mas ajudar o cristão nas op-
ções que ele tem de escolher, a mais adequada à 
fé que ele professa.

Hering ajudou nesse sentido, teve influência a 
preencher esse vácuo?

Ele ajudou no ponto de vista de ensino com 
seus manuais. Temos então pecado, consciência, 
liberdade, com os manuais trabalhando à luz do 
Concílio Vaticano II, não mais uma Teologia Mo-
ral voltada para o pecado: o pecado virou um ca-
pítulo do livro. Hering deu suporte aos professores 
de TM, ele e o Marcelo Vidal.

Assim, a estrutura toda da TM dentro da Igreja 
se baseia no Concílio Vaticano II, em que temos 
uma moral com frutos da caridade, voltada à so-
ciedade, à comunidade, e não mais uma moral 
individual. O foco se abriu.

O Brasil e a América Latina começaram a assi-
milar isto, o que pôde ser visto em todos os encon-
tros dos bispos, que tomaram mais o lado social. 
Tivemos a Teologia da Libertação, que acabou 
absorvendo a TM, na proposta de uma Teologia 
Moral da Libertação, fazendo então uma liturgia 
libertadora, uma leitura bíblica libertadora.

Pelos abusos cometidos e pelas interpretações, 
a Teologia da Libertação teve um basta com o 
Papa João Paulo II.

E hoje, com o Papa Francisco como ficaria a 
Teologia da Libertação?

A Teologia da Libertação já deu conta que só 
teve esse suporte pelo contexto histórico que ela 
se sobrepôs, de muitas crises, crise do socialismo, 
do capitalismo e que o seu discurso se integrava 
plenamente na realidade social. Hoje ela não terá 
mais suporte nem na realidade social, nem na 
mentalidade eclesial. Estamos voltando a um sub-
jetivismo que poderá levar a um conservadorismo, 
a um “vade mecum” dos pecados...

Com o Papa Francisco há esse perigo de retor-
no ao conservadorismo?

Com ele não, mas com o próximo papa sim que, 
ao que tudo indica, deve voltar a ser europeu. Vai 
depender muito não só de Francisco, mas princi-
palmente das Conferências Episcopais, para não 
perdermos esse legado. Mostro em meu livro que 
a TM tem um legado, independentemente de in-

fluências de Teologia Libertação e de outras ou da 
própria Bioética.

Mas nas Conferências Episcopais, os países têm 
condições de construir uma TM com base na res-
ponsabilidade, liberdade e autonomia, sem correr o 
risco de voltar aos perigos do ultraconservadorismo.

Você acha que sobrepaira esse conservadoris-
mo no meio eclesiástico?

No interno da Igreja, sim. Nos EUA e Canadá, 
muito mais. A Europa está na fase de valorizar o 
que nós fazemos, pois quem colocou o Concílio 
Vaticano II na prática fomos nós. 
Eles estão olhando para nós, a es-
colha do Papa Francisco também é 
reflexo disso. A Igreja Latino Ameri-
cana é uma Igreja viva, nossas igre-
jas estão cheias, nós não temos essa 
crise terrível que eles estão tendo.

Bioética comporta diversas leitu-
ras, um leque muito amplo de possi-
bilidades. No que você se fixa como 
bioeticista?

A Bioética apesar da abrangência 
do leque, do encontro com as diver-
sidades e pluralidades, ainda não 
responde a toda realidade da Teolo-
gia Moral. Não consegue ser substi-
tutiva, principalmente porque a TM 
tem uma tradição que é totalmente 
válida nos dias de hoje. Seus princí-
pios de duplo efeito, da totalidade, 
do mal menor, são todos extrema-
mente tradicionais. A TM é maior: 
hoje ela é capaz de falar da Bioética, 
porque é mais abrangente. 

Se vier outra realidade, outra ci-
ência, outra etimologia, a TM é ca-
paz de absorvê-la, como fez com a 
Teologia da Libertação, no passado, 
e como faz agora com a Bioética.

A TM é capaz de dar respos-
tas aos movimentos ultra-mundanos que se 
observam dentro das igrejas?

O que não pode ser compreendido é uma Te-
ologia Moral voltada à doutrinação. Doutrina e 
construção da Doutrina também fazem parte da 
TM. Mas TM é ciência pensante, que precisa atu-
alizar com pé na palavra de Deus, na Bíblia, e na 
tradição. O objetivo é atualizar a comunidade 
cristã trazendo a Sagrada Escritura e a tradição, 
mas nos moldes da linguagem atual. Ela não pode 
se ater a um grupo, a uma linha. Um bom teólogo 
moralista, segundo o Prof. Nilo Ribeiro, francis-
cano, é aquele que aponta caminhos, não define 
caminhos. Este é o enfoque hermenêutico da Te-
ologia Moral. 

E como são tratadas as segundas núpcias, por 

exemplo?
Do ponto de vista da TM, trabalhamos com a 

gradualidade da lei, e não a lei da gradualidade. 
Precisamos conhecer a gradualidade deles na fé: 
se estão inseridos na Igreja é uma coisa, se são 
completamente apáticos à religião, é outra. Não é 
voltar ao casuísmo, mas é conhecer cada situação. 
Por isso o papel dos recasados não é tratado em 
Roma, mas em cada paróquia. Não temos autori-
dade para inseri-los quanto à doutrina dentro da 
igreja, mas nesse caso é ter prudência pastoral, ou 
seja, ser capaz de analisar cada caso e dentro da 

realidade deles permitir que o casal possa viver 
na Igreja sem discriminação. Ou seja, precisamos 
fazer concessões.

E quanto ao sacramento da comunhão destes 
casais?

A comunhão é uma questão sacramental. Pode 
ser dada, a medida que o Papa vem nos ajudando 
na prática, a desburocratizar os processos. Vamos 
ter muitos casais que vão poder comungar nor-
malmente.

Na prática isso já não acontece?
Muitos casais, por consciência de não se sentirem 

em pecado, comungam. Mas numa paróquia grande 
é difícil saber quem está nessa situação de descasa-
do, ou segundas núpcias. Isso pelo fato, de hoje o sa-

Padre Ricardo Hoepers no dia da defesa de tese na Accademia 
Alfonsiana, Faculdade de Teologia Moral da Universidade 
Lateranense de Roma, em fevereiro de 2014.
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cramento da comunhão estar vinculado ao do matri-
mônio. Mas isso é um fato que precisa ser verificado 
porque, historicamente, o sacramento da comunhão 
é muito mais antigo do que o do casamento. 

E quanto ao sexo antes do casamento, qual sua 
postura?

Existe uma teologia do matrimônio que justifica 
o fato de ter que esperar e muitos casais optam 
por isso, por uma questão de postura, mas muitos 
casais adotam posição contrária.

A questão é a seguinte: não posso exigir esse 
heroísmo de todos, voltamos a questão da gra-
dualidade. Se um casal é praticante da doutrina 
e opta por esperar, a orientação é no sentido 
de se manter essa postura, porque assim se 
sentirão melhor. Por outro lado, se é um casal 
que nunca teve uma cultura católica e tem re-
lações pré-nupciais, eu não posso condená-los. 
Tenho que ajudá-los na gradualidade que eles 
estão na fé. Tenho que, dentro da realidade de-
les, orientá-los para que cresçam na fé. Não é 

porque eles têm ralações pré-nupciais que são 
menos cristãos.

A Teologia Moral ganha novos contornos, sem 
os manuais, devendo enfrentar o recrudescimento 
do fundamentalismo. Mas dá para olhar também 
os pecados sociais, cometidos contra a dignidade 
humana?

Falar no social acaba caindo sempre na Teo-
logia da Libertação. Ficou essa ferida aberta que, 
para ser recuperada, é complicado. A tônica hoje 
é pelo lado da responsabilidade social, a solida-
riedade, o cuidado, a questão da globalização da 
indiferença, que o Papa Francisco tem tentado tra-
balhar. Precisamos recuperar o lado social. Não 
se trata de uma linha, mas de coerência com o 
Evangelho, com Cristo. Não tem como falar de 
moralidade sem falar do social. A crise da Teolo-
gia Moral é a crise da Ética. Nunca se falou tanto 
em Ética como hoje, e nunca a Ética teve tanta 
crise como agora.

Participantes do Congresso da Sociedade Brasileira de Teologia Moral que aconteceu na faculdade São Camilo em 
São Paulo e elegeu a nova Diretoria da SBTM, (2015-2018) na qual, agora, o Padre Hoepers é o Secretário Executivo.

Aroldo Murá G.Haygert é jornalista; 
presidente do Instituto Ciência e Fé 
de Curitiba; autor da coleção Vozes 
do Paraná - Retratos de paranaen-
ses (já no 7º Volume).

aroldo@cienciaefe.org.br
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O papa e
dom Paulo

Marta Suplicy *

* Marta Suplicy é psicóloga, apre-
sentadora de televisão, sexóloga e 
Senadora por São Paulo (PMDB). 
Colunista do O Estado de São 
Paulo, publicou essa opinião em 
19/setembro/2015.

O papa é um revolucionário, com armas mais 
potentes que qualquer arsenal nuclear. Ele tem o 
dom da palavra certa, do "timing" perfeito para a 
intervenção, a humildade necessária e é chefe de 
um dos maiores exércitos do mundo. Sua fala ge-
nerosa, solidária e tolerante repercute muito além 
dos fiéis.

A última encíclica papal "Laudato Si", com tema 
ambiental, vem com este jeito verdadeiramente 
aberto ao diálogo –tão longe dos dogmas! – que 
nos faz ter a esperança que a humanidade possa es-
tar num caminho para seus desacertos. Tem a força 
do alerta em como a miséria é agravada com a de-

gradação ambiental, além de tocar nos pontos mais 
sensíveis da questão da biodiversidade, da água, da 
condição inumana das grandes cidades, o perigo 
da substituição do relacionamento humano pelo 
isolamento tecnológico e a tragédia dos refugiados.

Não sobra tema contemporâneo relevante que 
Francisco (desculpem a intimidade, mas estou me 
reconciliando com minha fé) não se coloque, ques-
tione e aponte caminhos. Mais importante, enfatiza 
a responsabilidade individual de cada um.

O artigo de hoje é para homenagear um ser 
humano, do naipe do papa Francisco: dom Paulo 
Evaristo Cardeal Arns. Este é o nome do livro que 

será lançado dia 4 em São Paulo, resgatando a his-
tória de quem tanto fez pelo Brasil, pelos pobres e 
pelo povo da minha cidade.

O que chama mais atenção na história de dom 
Paulo, hoje com 95 anos, e que estará presente 
neste dia na Paróquia São Francisco de Assis, é 
sua simplicidade, determinação, apego aos mais 
necessitados e acima de tudo, coragem pessoal. 
Não à toa dom Paulo tem 38 títulos de cidadão 
honorário, 43 medalhas, 31 prêmios, 24 diplomas 
honoris causa. Valoriza as mulheres e acreditou 
no ecumenismo, incentivando o diálogo inter-
religioso na Sé.

A teologia da libertação, que provocava tan-
ta resistência nas forças mais conservadoras, foi 
abraçada por dom Paulo, ajudando no processo 
de conscientização dos marginalizados e novas 
formas de reivindicação. Criou mais de 2.000 Co-
munidades Eclesiais de Base e este foi um enor-
me apoio, pois simbólico (antiditatorial), político 
(protegeu os perseguidos políticos) e material (for-
neceu as condições, inclusive disponibilizando 
pessoas intelectualmente preparadas).

Os grandes do mundo que se preocuparam 
com os carentes, as famílias brasileiras atingidas 
pela perseguição da ditadura, os que lutaram pela 
Anistia e os mais pobres de São Paulo sabem de 
sua grandeza e a diferença que pode fazer um car-
deal da Igreja destemido e engajado nas grandes 
causas e a influência libertadora e visionária de 
um grande papa.

Marta Suplicy e dom Paulo Evaristo Arns
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Relevos da alma
Juliana Sayuri *

No papel, notícias de uma África esquecida: 
um punhado de gente sequestrada, torturada, tra-
gada à vala comum no conflito provocado pelos 
extremistas do Boko Haram. Mais de 3.500 civis 
mortos desde janeiro, entre Camarões, 
Chade, Nigéria e Níger, tão distantes de 
nós. Na pele, a história é outra. De uma 
África lembrada, próxima, presente – fei-
ta de areia, choupanas de palha e cam-
pos de cereais, entre baobás e acácias. 
Evaristo Eduardo de Miranda viveu em 
Maradi, no Níger, entre 1976 e 1979. À 
época, o agrônomo formado na França 
se aventurou ao sul do Saara para pes-
quisar desequilíbrios ecológicos.

Mais de 30 anos depois, ele volta 
àqueles tempos africanos e deles retira 
a força das histórias de se novo livro, A 
Geografia da Pele, cujas primeiras pági-
nas vão logo explicando o título: “Minha 
pele não suportou três anos no deserto do 
Saara. Animado pela ousadia dos deuses 
da juventude, não percebi o quanto era 
tatuada pelo sol, pelo vento, pela vege-
tação, pelos animais e pela seca. Hoje, 
uma estranha geografia marca minha 
epiderme. Percorro suas manchas, ru-
gas, máculas, dobras e cicatrizes como 
quem caminha entre colinas, montanhas, 
cordilheiras, países e continentes. Nas 
entranhas da memória, diversos idiomas 
e sonoridades identificam cada uma des-
sas paisagens de meu corpo. Elas têm um 
só nome: África”.

Paulistano, Miranda saiu do Brasil sob 
o chumbo da ditadura. Na França, gra-
duou-se no Institut Supérieur d’Agriculture Rhône 
Alpes, de Lyon, e doutorou-se na Universidade de 
Montpellier.

Num diário registrou a aventura no Níger, um 
dos países mais pobres do mundo, entre povos 
hauçás, fulanis e tuaregues. E esperou mais de três 
décadas para publicar essas memórias.

Prometera, para si e para os povos com os quais 
dividiu a sombra das árvores e a lida na terra, guar-

dar segredo sobre certos detalhes inconvenientes 
de suas descobertas – contados minuciosamente 
no livro.

Aos 63 anos e autor de 45 livros, Miranda é o 

atual chefe-geral da Embrapa Monitoramento por 
Satélite. De Campinas, onde vive, às vezes obser-
va imagens do Níger na tela, e as andanças que 
lá fez se tornam pequenos pontinhos do Google 
Earth. Mais que um diário de viagem ou anota-
ções científicas, embora haja muito no livro de 
reflexão etnográfica, o mérito de Miranda, além 
de escrever brilhantemente, é fazer emergir de A 
Geografia da Pele questões universais da própria 

ideia de humanidade: a força da palavra, a honra, 
o olhar para o outro, “o sentimento de compaixão 
e admiração por um mundo estranho, alheio e. ao 
mesmo tempo, tão próximo” – fatos e sentimen-

tos que, com a ajuda do ambiente local, 
lhe deixaram marcas indeléveis na pele. 
É sobre elas que conversamos nesta en-
trevista.

Como foi compilar essas recordações 
para escrever A Geografia da Pele?

Na África, escrevi um diário com de-
senhos, anotações e relatos. Faço isso 
desde os 13 anos, provocado por uma 
professora de português do ginásio. Ao 
escrever o livro, muita cosia foi reaviva-
da em minha memória. Cheguei a sonhar, 
relembrando episódios vividos. Toda essa 
experiência de vida ficou gravada na mi-
nha humanidade. Registrada na memória, 
no coração e na pele. Nunca deixei de 
revisitar esse território, como uma experi-
ência espiritual e corporal, passo a passo, 
palmo a palmo, poro a poro.

A chave para abrir seu livro está nas 
primeiras páginas, que mostram o que 
é a questão da geografia da pele. Pode 
traduzi a ideia?

Logo no início do trabalho de campo 
tive meu corpo “tatuado” por cantáridas. 
Diante das marcas deixadas em minha 
pele ´por esses insetos, os agricultores 
começaram arregaças mengas, calças 
e túnicas. Cada um me mostrava suas 
marcas, abundantes e artísticas. Com or-

gulho. Eles liam palavras, frases e mensagens das 
cantáridas em seus dorsos e membros. Colocados 
lado a lado era possível talvez descobrir um texto, 
ler um livro, dependendo da ordem e da posição 
das pessoas. Seus corpos marcados eram capítu-
los em busca de livros. Eles aguardavam algum 
comentário de minha parte, sobre as minhas mar-
cas. Qual seu significado? Minha ciência branca 
ocidental devia tem algo a dizer sobre isso, mes-

Em livro de memórias, Evaristo de Miranda resgata os anos e os segredos que 
viveu na África, na década de 70, e conta como um olhar compassivo ao outro, ao 

diferente, pode marcar a nossa existência

Evaristo Eduardo de Miranda
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mo se eu não entendia nada daquela caligrafia 
entomológica. Que comentário eu poderia fazer 
sobre nódoas e cicatrizes provocadas por insetos 
em minha pele? Foi o começo de uma estranha e 
extraordinária aventura.

Que “casualidades juvenis e políticas” o leva-
ram à França e, depois, ao Níger?

Esse passado, dos anos 70 no Brasil, talvez não 
tenha tanto interesse. Participei do movimento es-
tudantil e democrático. Terminei na França e, de 
certa forma, devo toda essa experiê4ncia ao auto-
ritarismo da época – sem isso, dificilmente teria 
feito a graduação em Agronomia por lá. As opções 
assumidas na vida ou as deixadas de lado... 
Tudo nos foi dado. Tudo é graça. Já a ida ao 
Níger resultou de uma proposta para coor-
denar um programa de pesquisas, financiado 
pela agência de pesquisa agrícola francesa, so-
bre as relações entre desequilíbrios ecológicos 
e agrícolas.

Era uma visão científica pioneira e holística 
demais para aqueles tempos. Minha equipe no 
Níger incluía agrônomos, técnicos, antropólo-
gos e geógrafos. Deus certo. Marcou meu DNA. 
Até hoje, como pesquisador da Embrapa, traba-
lho nessa fronteira entre agricultura e ecologia, 
entre os homens e a natureza.

O que acha da relação homem e natureza 
hoje?

Não há uma relação homem-natureza. Exis-
tem relações entre os homens através da natureza. 
Quero dizer, a natureza não é a finalidade das re-
lações sociais. É o objeto. Essa é uma perspectiva 
diferente para compreender essa questão. Assim, 
acredito que toda a crise no uso da natureza refle-
te uma crise na relação entre os homens.

Quais suas descobertas científicas na África?
Estudei a pecuária, caminhando dias atrás dos 

bois. Observava o que eles comiam, o quanto ca-
minhavam, quanto tempo paravam para ruminar. 
Descobri que faltava tempo para os ruminantes 
ruminarem! Essa constatação simples, mas rigoro-
samente observada, deu origem a várias iniciativas 
de extensão rural e de gestão dos rebanhos. Na 
agricultura, minhas pesquisas revelaram os siste-
mas tradicionais de gestão do espaço rural, o modo 
como os campos eram distribuídos entre homens e 
mulheres. E qual era a lógica social dessa distribui-
ção injusta com as mulheres. Elas sempre recebiam 
parcelas situadas nos piores solos. E no final, a pro-
dutividade de todos era muito parecida. Pude expli-
car o porquê desses resultados surpreendentes.

Por que a produtividade era parecida?
Porque uma mulher hauçá na casa dos 35 anos 

já tinha se divorciado três vezes. É algo cultural. 
No divórcio, a mulher leva o capital do antigo ma-
rido. E os ganhos todos, as mulheres investiam em 

cabras. Assim, as mulheres eram donas de rebanho 
de cabras, por isso podiam adubar as terras com 
esterço. Os homens não tinham rebanhos. Logo, 
apesar de terem as melhores terras, eles não po-
diam adubar as terras com adubo orgânico como 
as mulheres. No fim, dava empate.

E as descobertas antropológicas? Elas têm a ver 
com a sua promessa de guardar silêncio sobre a 
aventura por mais de 30 anos?

A palavra, no meio rural, é sagrada. No mundo 
todo. A vida urbana desconhece cada vez mais esse 
valor ligado à honra e à vida 

comunitária. Com o tempo, ao vi-
ver com os hauçás, eles começaram a me revelar 
segredos, temas velados. Pediram de “7 x 3”, como 
diziam. Ou seja, 21 anos. E para alguns assuntos 
até “7 x 4”. Eu me comprometi e cumpri. Nunca 
escrevi uma só crónica sobre esse tempo no Níger. 
Aguardei. Essas vivências eram como sementes. 
Nos solos, as sementes podem aguardar até séculos. 
Elas ficaram latentes, no húmus da memória. Espe-
ravam a chegada desta primavera, deste tempo. Fo-
ram apenas 30 anos. Agora o tempo autoriza falar, 
germinar, crescer, florir e dar frutos.

Os garotos africanos o viam como um branco, 
cor de cadáver, descolorido. O sr. era o “outro”. 
Nesse jogo de alteridade, como via os africanos?

A maior tarefa de nossas vidas a buscar nossa 

humanidade. Essa descoberta ocorre ao nos rela-
cionamentos com o outro, o outro diferente, um 
outrem. Ao chegar à África, muito jovem, eu ti-
nha a ousadia de imaginar que daria contribuições 
aos africanos do Sahel com meus conhecimentos 
científicos. Aos poucos se estabeleceu a troca, um 
encontro ente humanos.

Estávamos descalços, à sombra de árvores ra-
quíticas, conversando sobre amendoins, chuvas e 
desafios de sobreviver em situações difíceis. Mi-
nhas últimas impressões estão retratadas no capí-
tulo final do livro: o sentimento de compaixão e 
admiração por um mundo estranho, alheio e, ao 
mesmo tempo, tão próximo. E no qual vivi envol-
vido e segregado.

O tempo, como o sr. escreve, não apagou as 
marcas africanas. Elas se diluíram entre outras, 
amazônicas, nordestinas, polares.

O livro vem daí. Desse amálgama, dessas cin-
zas, emergiram as palavras, crucificadas sobre o 
papel e com tantos significados. Elas me ousaram. 
Elas recorreram mais a mim do que eu a elas. Um 
livro como esse se deixa escrever. Emerge com 
seus mistérios. Até o final, eu tentei entender vá-
rios personagens que não havia compreendido no 
Níger. Talvez na escrita, eles se revelassem. Não. 
Passaram por mim e pelo texto como visitantes 
autônomos, dos quais pouco sei até hoje. Ecos 
de nossos arquétipos mais profundos, eles ficam 
gravados em nosso metal, em nossas areias mo-
vediças. Mais do que no líber e no papel. En-
dente o que quero dizer quando digo que as 
palavras me usaram? É muita viagem? Foi uma 
experiência extremamente... humana. De ques-
tões muitos maiores que o cotidiano, questões 
que marcaram minha própria humanidade.

E qual a cicatriz mais profunda?
As marcas deixadas pelas fitinhas cor de 

laranja colocadas nas árvores e na antena 
de meu carro por uma menina lépida e sem 
braços, com sonhos de ser parteira. Sua vida 

e seu fado deixaram marcas doces e amargas. As 
feridas sararam. As cicatrizes ainda estão lá. Voltei 
várias vezes à África. Nunca ao Níger. No papel 
da memória ficaram esses sinais hieroglíficos, es-
pelhados nos céus de minha epiderme. Salgados 
e insípidos. À noite, eles ainda cintilam. Sempre 
os comtemplo. Diante desses grafismos, dessa 
geografia da pele, dessas constelações com suas 
vozes de oráculo mudo, eu ainda me pergunto: 
quem sabe o futuro?

Juliana Sayuri Ogassawara é 
jornalista graduada na Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Filho (UNESP) e mestre em História 
Social pela USP. Entrevista publica-
da no Alias, O Estado de São Paulo, 
em 04/outubro/2015
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Regra básica: o termo recém vem sempre seguido de hífen + adjetivo. 
Entenda-se por adjetivo também o particípio (como findo, chegado, vindo, 
abandonado) usado adjetivamente.

Recém é uma redução de “recente” e significa “ocorrido há pouco”. Trata-
se de um elemento de composição – não é (ou melhor, não era) palavra inde-
pendente, daí a necessidade do hífen na formação do adjetivo:

São comoventes as juras de amor eterno dos recém-casados.
O distrito de Limeirinha foi recém-emancipado.
Pensão alimentícia e guarda de filhos são motivos de exaustivos con-

flitos para os recém-separados.
Todos os convênios recém-assinados contêm erro jurídico, devendo 

ser refeitos.
A secretaria apresentou o relatório do ano recém-findo.
Recém-chegada dos Estados Unidos, Marlete já quer voltar para lá.
No último culto, o pastor fez menção especial às pessoas recém-

convertidas.

Entretanto, também se ouve muito um tipo de construção em que o termo 
recém fica solto, sem hífen, porque age como advérbio. Neste caso ele só 
modifica verbos no tempo pretérito. Por exemplo:

O namorado da Tilinha recém chegou. 
       [Em vez de: é recém-chegado]

Ou também:

A mãe dela se separou recém.
Recém venderam a estância de gado.
Não vais encontrar Mercedes: ela recém saiu.

Dizem os dicionários que se trata de um regionalismo de Santa Catarina 
e Rio Grande do Sul. Sendo neste caso um termo de uso regional (mesmo 
que pessoas em outros Estados falem assim), não se deve esperar que seja 
aceito em concursos, escritos oficiais e semelhantes. Em ocasiões formais, 
que devam passar pelo crivo de julgadores e revisores puristas, entre outros, 
é melhor expressar a mesma circunstância de outra maneira:

O namorado da Tilinha acaba de chegar.
A mãe dela se divorciou há pouco tempo.
A estância de gado foi vendida recentemente.
Não vais encontrar Mercedes: ela saiu agorinha mesmo.

* 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)

O ANO RECÉM-CHEGADO
Maria Tereza de Queiroz Piacentini *

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 Para-
ná, 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 - Barreiri-
nha, 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.

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. Eva-
risto de Miranda); juízes, desembargadores, promotores e procuradores de Justiça de Curiti-
ba (cortesia Garante Condomínios Garantidos do Brasil); sócios e colaboradores do Instituto 
Ciência e Fé.

Veja onde encontrar seu jornal, gratuitamente

NÃO TROPECE NA LíNGUA

Número: 204

--- Estimaria ler uma lição tanto quanto completa sobre o emprego de recém. Se pode ser corretamente usado solto, independente, o que equivale a dizer, 
sem estar ligado por hífen. Hugo, São Paulo/SP
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Um espaço de silêncio 

Morro Anhangava, área de preservação permanente, paisagem inspiradora.

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.

Informações e reservas:
(41) 8809-4144  e (41) 3243-2530

instituto@cienciaefe.org.br
www.cienciaefe.org.br

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.

D
O
H
M
S
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R Emiliano Perneta, 332, Curitiba, PR
(41) 3224-1442
Loja Virtual: www.universovozes.

com.br

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

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

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

Sua Biblioteca

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

ENTRE O VÉU E 
A MINISSAIA

Os dilemas de uma jovem muçulmana 
vivendo no ocidente

Randa Ghazy

Jasmim é uma garota comum, estudante 
universitária de Direito, não fosse o fato de 
ser filha de egípcios muçulmanos, vivendo 
em Milão, na Itália. Sente-se dividida. Por 
exemplo, não quer usar o véu, não suporta 
comportamentos opressores em relação à 
mulher nem tolera atitudes de discriminação e 
preconceito sobre a sua cultura.

Páginas: 200
Preço na Loja Virtual: R$ 22,50

A ÉTICA DO COTIDIANO
João Batista Libanio

"No princípio está a vida", assim começa esta 
obra póstuma do Pe. João Batista Libanio-SJ 
(1932-2014), concluída nas vésperas de sua 
passagem para "a" vida. Este livro confronta 

a cultura da morte, onde a vida humana é 
banalizada e desprovida de transcendência. 

Transita pela bioética, ecologia e o mundo da 
informação sob diferentes prismas.

Páginas: 200
Preço na Loja Virutal: R$ 31,90

O PODER DOS IMPERFEITOS
Elizabeth Kuylenstierna

O poder dos imperfeitos ajudará você 
a acionar o seu perfeccionismo quando 
realmente precisar dele, em vez de ficar 
carregando-o por toda parte como uma 
corda no pescoço. A autora mostra como 
você pode lidar com o seu perfeccionismo, e 
como pode aprender a contentar-se com um 

"suficientemente bom".
Páginas: 256

Preço na Loja Virtual: R$ 29,90

O 
PEQUENO 
PRÍNCIPE
Com as 
aquarelas do 
autor
Antonie de 
Saint-Exupéry

O Pequeno Príncipe é um dos personagens 
mais famosos e queridos de todos os 

tempos, que empolga crianças e adultos com 
ensinamentos inesquecíveis. Sua história 
deixa marcas pela forma simples de suas 

mensagens de otimismo, simplicidade e amor 
ao nosso planeta. À primeira vista, um livro 

para crianças. Na definição de Antoine Saint-
Exupéry, seu autor, "um livro urgentíssimo para 

adultos" que resgata a criança que existe em 
cada um de nós, com encanto, ética e beleza.

Páginas: 96
Preço na Loja Virtual: R$ 9,90

FOMOS 
A UM 
CONCÍLIO
A surpresa 
do 
Vaticano II
José Marins

No dia 25 de janeiro de 1959, festa da 
conversão do “Apóstolo dos povos”, o papa 
João XXIII surpreendeu a Igreja e o mundo, 

anunciando a convocação de um Concílio 
Ecumênico, o Vaticano II. Este livro é um 

convite a percorrer as sessões conciliares e 
os documentos que emanaram delas, com 

comparações esquemáticas da Igreja pré e 
pós Vaticano II.

Páginas: 102
Preço na Loja Virtual: R$ 16,74

MINISTÉRIO DA COORDENAÇÃO NA 
CATEQUESE

Irmã Mary Donzellini

Coordenar é fazer com que as ações e ativi-
dades catequéticas tenham começo, meio e 
fim para que haja crescimento do grupo. Não 
há receitas prontas, mas é preciso seguir por 
métodos e princípios orientadores, treinar 
a coordenação na vivência. Este Caderno 
pretende auxiliar os catequistas no trabalho 
em equipe e na edificação comunitária.

Páginas: 64
Preço na Loja Virtual: R$ 11,16

ESTADO
Classe dominante e parentesco no Paraná
Ricardo Costa de Oliveira (organizador)
Editora Nova Letra

O Núcleo de Estudos Paranaenses (NEP) 
realizou pesquisas, nos últimos vinte anos, 

sobre a sociedade e o poder no Paraná. 
Com a orientação do Prof. Ricardo Costa 
de Oliveira, monografias de conclusão de 

curso de ciências sociais foram coletadas e 
apresentam dados importantes da história do 

domínio político paranaense.
Páginas: 386
Valor na Loja Virtual: ??

AUTORIDADE 
SOBRE AS 

TREVAS
Um guia prático 
de libertação e 

batalha espiritual
Oswaldo Lôbo Jr.

Conheça e entenda o conceito de batalha 
espiritual. Aprofunde-se sobre o histórico 
do inimigo. Aprenda a usar as armas 
espirituais e seja um vencedor! Completo! 
Dinâmico! Ousado e surpreendente. Usando 
exemplos bíblicos, o autor pretende analisar 
e sintetizar como ocorre o enfrentamento 
espiritual.

Páginas: 440
Valor na Loja Virtual: R$ 59,90
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Sua Biblioteca

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
Consultivo

João Elísio Ferraz de Campos
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
Deliberativo

Waldemiro Gremski
Antonio Felipe Wouk
Evaristo Eduardo de Miranda
Antonio Carlos da Costa Coelho
Paulo Piasecki
Eleidi Freire-Maia
Pretextato Taborda Ribas Neto
Newton Finzetto

Conselho
Fiscal

Jonas Pinheiro
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 
de Ciências

Sociais

Diretor: Euclides Scalco
Membros: Ricardo Hoepers
Aroldo Murá G. Haygert
Luiz Fernando de Queiroz
Hélio de Freitas Puglielli

Diretoria 
de Temas

Teológicos

Diretor: Jean Selleti
Membros: Ricardo Hoepers
Antonio Carlos da Costa Coelho
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Diretoria
de Ciência

e Tecnologia

Diretor: Waldemiro Gremski
Membros: Belmiro Valverde
Evaristo Eduardo Miranda
Cícero de Andrade Urban
Raul Anselmi Junior
Edmilson Fabbri

Coordenador
de Obras Sociais

Reverendo Carlos Alberto Rodrigues 
Alves

Rua Nilo Peçanha, 501 - Bom Retiro,
Av. Senador Salgado Filho, 5.290 – Uberaba
(41) 3094-9430
Loja Virtual: http://www.cpb.com.br/

BEN CARSON
Ben S. Carson, Cecil 

Murphey

Autobiografia de 
Ben Carson, um 

menino pobre de Detroit, 
desmotivado, que deu 

uma virada na vida, 
chegando a diretor do Centro de Neurologia Pediátrica 
do Hospital Universitário Johns Hopkins, em Baltimore, 
Estados Unidos, e um dos neurocirurgiões pediátricos 

mais respeitados. Hoje é pré-candidato à presidência dos 
Estados Unidos, nas prévias do Partido Republicano.

Páginas: 222
Preço na loja virtual: R$ 30,00
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