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NESTA EDIÇÃO:

ECUMENISMO A UM
PASSO DA REALIDADE?
O encontro do papa Francisco com a liderança mundial
da Igreja Luterana, na Suécia, no dia 31 de outubro, para
as comemorações do início do ano 500 da Reforma Protestante sacudiu a mídia internacional. Afinal, o papa está
falando sério quando confirma seu desejo de reunificar o
cristianismo. O encontro serviu também para marcar os 50
anos de diálogo entre as duas maiores Igrejas do cristianismo, com a Declaração Conjunta Católico-Luterana. Uma
oração proferida na Catedral de Lund (Suécia), pelo presidente da Federação Luterana Mundial, bispo Munib Yunan,
e o papa Francisco.
Também foi divulgado um documento com orientações
para a comemoração conjunta dos 500 anos da Reforma
Protestante, durante 2017. O documento, na realidade, é
um relatório da Comissão Luterana – Católico-Romana
para a Unidade, com o título de “Do Conflito à Comunhão”,
lema adotado para as comemorações de 2017.
Mais que nunca, o termo ecumenismo voltou à pauta da
mídia. Alguns manifestando alegria pelo sucesso alcançado
até agora. Outros contrários ao progresso desse diálogo,
tanto no seio do catolicismo como em meio as numerosas
igrejas cristãs resultantes do cisma, iniciado com Lutero.
Algum material sobre o assunto pode ser lido e refletido
neste número.
Novembro é o mês “azul”, onde se coloca em evidência
o câncer de próstata. O jornal ouviu médicos e cientistas
sobre novas descobertas que poderão facilitar o diagnóstico
e o tratamento da doença. No entanto, não são descobertas
que dispensam um exame preventivo periódico, conclui o
jornalista Diego Antonelli.
Para Carlos Alberto Di Franco, a vitória de Trump, para a
presidência dos Estados Unidos, expôs um grave defeito da
mídia moderna. Jornais, revistas, TV e até as mídias sociais,
declararam suas tendências políticas. Até aí tudo bem. O
problema é que deixaram de fazer jornalismo e lançaram-se
em campanha. A frustração foi grande e vai demorar para
que a mídia norte-americana se recomponha.
Nossos articulistas frequentes também trouxeram temas
para debate. Antonio Celso Mendes escreveu sobre a imortalidade. Edmilson Fabbri comentou a necessidade humana
de paz interior, meditação, afastando-se em momentos da
agitação do dia-a-dia, ainda mais quando os meios eletrônicos tendem a estressar mais que aquietar.
Boa Leitura!
ODAILSON ELMAR SPADA
Editor

Reflexões Sobre a Imortalidade
Antonio Celso Mendes (*)
De acordo com a recomendação de PLATÃO “filosofar
é aprender a morrer”, é oportuno, então, nos dedicarmos
a tratar desse tema tão complexo de nossa natureza, as indicações percucientes que confirmam nossa imortalidade.
O ponto de partida aqui será o clássico dualismo, a tese
que nos assegura a diferença radical que há entre nosso
corpo e nosso espírito, como pensaram desde muito cedo
SÓCRATES,
PLATÃO,
SANTO AGOSTINHO,
DESCARTES, HEGEL e a
maioria dos filósofos, que
afirmam nossa realidade
inteiramente dependente
de um ESPÍRITO, estranho ao mundo material.
Assim, verificamos que
a vida não termina com a
morte, pelo simples fato
de que ela não pertence à
natureza intrínseca do corpo: o espírito com ele não
se confunde, pois mesmo
o corpo envelhecendo, o
espírito permanece lúcido
até o fim, a não ser que
uma doença o aniquile.
Isto explica a indiferença
da Natureza quanto à realidade da morte, que faz
dela o próprio sustentáculo da vida: eis, pois, que a
morte garante a manutenção da vida!
Corroborando, o cristianismo não dá nenhuma importância à morte, o que se constata na afirmação
de Cristo (Mt 22, 31/32): YAHVEH não vos disse “Eu sou
o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Ele
não é o Deus da morte, mas dos vivos”? Ora, isto nos sugere as mudanças que devemos realizar quando tratamos
do tema da morte, que pertence apenas às transformações
do mundo cósmico, não sendo específica nem no mundo
quântico nem no mundo virtual.
Dessa forma, o mundo quântico, nos assegurando a instabilidade de tudo o que existe, apenas nos deve conscientizar que nada é permanente, mas que tudo oscila segundo
o propósito de um design inteligente, senão o caos nunca
teria se transformado em cosmos ou o mundo organizado.
É assim, pois, que a vivificação das coisas se dá pelo princípio ativo que nos vem do Espírito, tornando a matéria

uma mera potencialidade de poeira.
Em complemento, o mundo criado pela nossa espiritualidade, que se reflete em pensamento, arte e religião, nos indica
que, apesar de suas virtualidades, tais manifestações culturais
são permanentes, por serem transcendentes à sua história,
como se verifica pelas condições de sua criatividade, racionalidade, sentimento e liberdade e também ínsitas na realidade
dos valores: o ser, a verdade, o bem, a beleza e a
justiça, que são eternos em
sua consistência, por serem
metafísicos e independentes do tempo e do espaço.
Assim, para desenvolver sua experiência na
imortalidade, fale com
seu corpo imaginariamente morto e faça dele a sua
companhia, sem ter medo
de sentir a sua transformação. Isto lhe dará alegria
de poder viver cada dia
de sua vida como um milagre, uma graça, a você
concedida pelo Criador.
Experimente ser um observador isolado do planeta Terra, autônomo de
suas vicissitudes, o que
lhe dará confiança em
sua imortalidade. Pense
no que ocorreu antes de
você ter nascido e como
tudo ficará da mesma forma depois que ocorrer a
sua ausência. O que restará será apenas a oportunidade de
ter vivido, o que sua vida foi capaz de realizar. O destino
de nosso corpo é o retorno inexorável ao pó, porém o Espírito que o animou não cessará de existir, por ser a causa
permanente, etérea e universal, divina e transcendente a
tudo que vem à existência. Este é o milagre de nosso ser.

* ANTONIO CELSO MENDES, Mestre e Doutor em
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Aquietando
a Mente
Nossa mente esta inquieta, bombardeada a cada
segundo, não desligamos nunca. Não nos deixam.
Permitimos e aceitamos. Vivemos conectados.
Deitamos assistindo TV e conectados a tudo. A
noite toda chegam mensagens, atualizações, etc...
Dormimos dando boa noite para comunidade
virtual e acordamos dando bom dia a ela. Mal e mal
abrimos os olhos e queremos ver as atualizações.
Onde vamos parar? Melhor ainda, vamos parar?
Edmilson Fabbri
Vivemos no mundo da multimídia. Somos bombardeados diariamente por centenas de informações advindas de todos
os meios: TV, jornal, rádio, redes sociais,
e-mails, outdoors. Tudo destacado em
luzes de neon e letras garrafais, não tem
como escapar, o alvo é você e tem que
ser atingido.
Por que uma insônia repentina se instalou e insiste em permanecer? Por que essa
irritabilidade mesmo nos momentos de
lazer? São tantos os porquês, que não damos conta de responder, até porque, quase
nunca paramos para poder refletir sobre
isso e apenas vamos vivendo, ou levando
ou levando a vida, como se diz.
É importante a observação de que nosso
ritmo mental mudou, e está cada vez mais
acelerado. Sequer temos essa percepção.
Entramos nessa roda viva e achamos que
é assim que é.
Já perceberam como estamos robotizados? Comece a prestar atenção nos seus
atos. Quantos deles é ação e quantos são
apenas reação. É isso mesmo, poucas vezes
agimos, na maioria das vezes reagimos de
maneira automatizada.
Quantas vezes você já se pegou no final
de semana repetindo o caminho para o trabalho, até se dar conta de que não precisa
ir trabalhar? Quantas vezes já respondeu ao
seu filho sem sequer ter prestado atenção
à pergunta? Ao ser questionado sobre sua
resposta, muitas vezes nada a ver, cai em si
e diz “O que você me perguntou mesmo?”
Quantas vezes você já se surpreendeu com
a passagem do tempo? Quantas exclamações tipo: “Não acredito que já estamos no
final do ano”. Você não esta vivendo horas
de 60 minutos? Dias com 24 horas? Meses
com 30 ou 31 dias? Seu ano não tem 365
dias? Ora, se nada mudou com relação a
essas convenções de tempo, por que achamos que não estamos vivendo cada minu-

to, hora, dia ou mês? A resposta é, porque
não estamos ali. Ali, onde? No presente,
no real, na vida que acontece e se renova. Vivemos perdidos na linha do tempo,
deslocados ora no passado, brigando com
ele, tentando entendê-lo ou aceitá-lo, ora
deslocados no futuro, alimentando nossas
preocupações normalmente com dinheiro
e saúde.
Nossa mente esta inquieta, bombardeada a cada segundo, não desligamos nunca.
Não nos deixam. Permitimos
e aceitamos. Vivemos conectados. Deitamos assistindo TV
e conectados a tudo. A noite
toda chegam mensagens, atualizações, etc... Dormimos
dando boa noite para comunidade virtual e acordamos dando bom dia a ela. Mal e mal
abrimos os olhos e queremos
ver as atualizações. Onde vamos parar? Melhor ainda, vamos parar?
Só há um remédio para
nossos males, desligarmos
nossa mente inquieta. Dominarmos esse macaquinho
que vive pulando dentro de
nosso cérebro, ávido por informações. Sobre o quê? Sobre tudo, não importa, temos
que manter a conexão, temos
que ser os primeiros a saber
qualquer coisa. Como posso ficar sem informações da
Chechênia???
Às favas tudo isso, precisamos aquietar nossas mentes para podermos usufruir
de nossas vidas de novo. De
maneira simples e tranqüila.
Podemos até perder o sono
momentaneamente por uma

questão pontual, mas logo no outro dia recuperamo-lo. Vamos viver um pouco mais
nosso micro universo, com pouca atenção
no macro. Vamos começar a ter tempo para
não fazer nada, sem que isso incomode.
Desfrutar de uma ociosidade vital para nossos neurônios. Vamos escutar nossa mente
intuitiva que anda tão reprimida por conta
de não darmos espaço a ela.
Desligue-se um pouco. Faça um pouco
de silêncio e escute esse silêncio, aí sim

você saberá que conseguiu aquietar sua
mente e estará em paz consigo mesmo.

* EDMILSON MARIO FABBRI é
clínico e cirurgião geral, dirige a
Stressclin - Cílcina de Prevenção e Tratamento dp Stress, é
um dos diretores do Instituto
Ciência e Fé.
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Avanços para
deter o câncer
de próstata
Se antes era considerada uma doença
de idosos, hoje esse tumor maligno,
que pode levar à morte, vem atingindo
homens cada vez mais jovens. Em
todo território paranaense, foram
registrados 932 óbitos pela doença
em 2015. Neste ano, já são 668
mortes contabilizadas. Pesquisas
científicas realizadas nos mais
diversos lugares se dedicam
a deter o avanço da doença e
otimizar os processos de cura.
Diego Antonelli

Mais de 61,2 mil novos casos de câncer de próstata devem ser diagnosticados
no Brasil, segundo a estimativa do Instituto Nacional do Câncer (Inca). No Paraná,
são estimados 5.260 casos para 2016. A
doença é o segundo câncer mais comum
entre os homens (atrás apenas do câncer
de pele não-melanoma). Em valores absolutos e considerando ambos os sexos
é o quarto tipo de câncer mais comum
no país.
Se antes era considerada uma doença de
idosos, hoje esse tumor maligno, que pode
levar à morte, vem atingindo homens cada
vez mais jovens. Em todo território paranaense, foram registrados 932 óbitos pela
doença em 2015. Neste ano, já são 668
mortes contabilizadas.
Pesquisas científicas realizadas nos mais
diversos lugares se dedicam a deter o avanço da doença e otimizar os processos de
cura. “Recentemente, houve uma série de
avanços no diagnóstico e tratamento do
câncer de próstata”, atesta o chefe do Serviço de Urologia Hospital Santa casa de
Misericórdia de Curitiba, Christiano Machado.
Entre os principais avanços está o exame chamado “PCA3”, que é um exame de
urina específico para que os profissionais
médicos possam ter mais informações a
respeito do câncer de próstata. Esse teste
4

proporciona informações sobre a agressividade do tumor e, consequentemente,
pode ajudar na tomada de decisões terapêuticas.
Outro progresso científico no campo
médico que também já está disponível
aos pacientes, segundo Machado, são os
exames de imagem a partir ressonância
magnética de próstata multiparamétrica.
“O exame diagnostica com maior precisão
lesões suspeitas e significativas enquanto
reduz o diagnóstico de lesões insignificantes e tratamentos desnecessários”, explica
o médico.

Medicações

Além disso, o tratamento do câncer
de próstata de doenças já em situação
avançada ganhou novas medicações num
estágio em que a quimioterapia era a última esperança, prolongando ainda mais
a sobrevida destes pacientes. Dois desses
medicamentos - Abiraterona e a Enzalutamida, ambas já aprovadas para uso comercial.
Esses remédios são alvos de pesquisa do
médico urologista do Hospital Marcelino
Champagnat e professor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR),
Fernando Meyer. Essas drogas, segundo
ele, são usadas em uma fase avançada do
câncer próstata e que podem aumentar a

| NOVEMBRO 2016 | UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ

Para o médico Christiano Machado, chefe da Uroligia do Hospital Santa Casa de Misericórdia
de Curitiba, novos avanços em diagnósticos e tratamentos tornam o combate ao câncer na
próstata mais eficiente

sobrevida dos pacientes em até 18 meses.
“Nós agora estamos fazendo parte de um
grupo de estudo para avaliar o uso das mesmas a longo prazo. São drogas utilizadas em
pacientes com câncer de próstata avançado”, explica o professor. Os estudos ainda estão em andamento e visa verificar
os efeitos aos pacientes que se submetem a esses medicamentos.

co a laser, que é a mais comum para esses
casos. No procedimento a laser a próstata é
raspada para diminuir de volume, contudo
essa operação só deve ser feita quando os
sintomas prejudicam muito a qualidade de
vida do paciente.
A nova técnica, chamada de
embolização, é menos invasiva
e ao invés de raspar a parte da
próstata que cresceu a equipe
médica insere um cateter na
Aumento benigno
uretra e injeta micro esferas de
Outra técnica para tratar doenças
resina que interrompem o forneque acometem a próstata e que teve o
cimento de sangue para a prósaval este ano do Conselho Federal de
Medicina é a chamada embolização.
tata. Com isso, haverá uma
diminuição do tamanho
“Ela não se presta, contudo,
da próstata.
ao tratamento de câncer de
Por enquanto uma
próstata”, adverte o médiequipe médica no
co Christiano Machado.
Essa técnica é voltada
Hospital das Clínicas
de São Paulo está aua quem tem o chatorizada a fazer a emmado “aumento bebolização. Isso porque
nigno da próstata”,
este procedimento exique faz com que a
ge muito treinamento.
bexiga retenha mais
Outras equipes já estão
urina e proporciona
começando a ser treiao indivíduo sérias
nadas e daqui a pouco
dificuldades de urinar.
o serviço vai estar
A embolização
disponível em outros
serve como uma Urologista Fernando Meyer, do Hospital
alternativa ao pro- Marcelino Champagnat e professor da Pontifícia hospitais universitários do Brasil.
cedimento cirúrgi- Universidade Católica do Paraná (PUC-PR)

Novembro Azul orienta
homem a se cuidar
Neste mês é celebrado o Novembro Azul, campanha criada em 2011 que visa orientar a população masculina sobre a
importância dos cuidados com a saúde, em especial sobre o
câncer de próstata.
“Sem dúvida o novembro azul é um momento de concientização dos homens para o câncer de próstata e que auxilia o
homem a rever conceitos e se sensibilizar com os cuidados de
sua saúde”, ressalta o médico Christiano Machado, da Santa
Casa de Curitiba.
**
Perguntas e respostas sobre o câncer de próstata
O que é a próstata?
A próstata é uma glândula localizada na região pélvica do
homem, apresentando um formato semelhante à de uma noz.
Situa-se logo abaixo da bexiga e à frente do reto, sendo atravessada pela uretra, canal que se estende desde a bexiga até a
extremidade do pênis e por onde a urina é eliminada.
Qual a função da próstata?
A principal função da próstata é produzir uma secreção fluida para nutrição e transporte dos espermatozoides, que são originados nos testículos e levados até a vesícula seminal através
dos ductos deferentes.
Quais são os sintomas do câncer de próstata?
O câncer de próstata apresenta crescimento muito lento, podendo levar anos para causar algum problema mais sério. Nas
fases iniciais ele é silencioso, não causando nenhum sintoma
específico. Por isso a necessidade do rastreamento. Os primeiros sintomas podem surgir durante o crescimento local, quando
o tumor comprime a uretra (sintomas obstrutivos) ou impede o
fluxo de urina, irritando a bexiga (sintomas irritativos):

Sintomas obstrutivos

• diminuição do jato urinário
• gotejamento após a micção
• sensação de esvaziamento incompleto da bexiga
• micção em dois tempos

Sintomas irritativos

• aumento da frequência urinária
• urgência miccional
• aumento da frequência urinária noturna
• incontinência urinária

Posteriormente podem surgir os sintomas do câncer de próstata invadindo órgãos vizinhos como a bexiga, ureteres ou reto
e eventualmente os linfonodos da pelve e do abdômen que
incluem:
– Dor pélvica
– Sangue na urina
– Inchaço escrotal
– Dor lombar
– Inchaço das pernas
Fonte: Sociedade Brasileira de Urologia

Homem não vai ao médico
e morre mais cedo
Quase um terço dos
homens brasileiros não
tem o hábito de frequentar serviços de saúde para
acompanhar seu estado
de saúde e buscar auxílio
na prevenção de doenças
e na qualidade de vida.
Pesquisa do Ministério da
Saúde, divulgada neste
ano, mostra que as barreiras socioculturais interferem na prevenção à
saúde e que, em muitos casos, os homens pensam que
não ficam doentes ou têm medo de descobrir alguma
alteração no organismo. Em média, o número de homens que procuram um médico para fazer uma consulta preventiva é 30% menor que o de mulheres.
Ainda de acordo com a pesquisa, uma das respostas
mais comuns entre os homens (55%) é que não buscaram os serviços de saúde porque nunca precisaram. A
falta de cuidado, segundo a pasta, esconde uma crescente consequência: eles morrem mais cedo que as
mulheres e de doenças que poderiam ser prevenidas,
como acidentes vasculares, infartos, câncer e doenças
do aparelho digestivo.
O resultado da busca tardia pelos serviços de saúde faz
com que os homens vivam, em média, sete anos a menos
que as mulheres – a expectativa de vida deles é de 71 anos
e das mulheres, 78. As causas que mais matam os homens
são as externas (acidentes de trânsito, violência), seguidas

de doenças do aparelho
circulatório, neoplasias e
aparelho digestivo.
Para o psicólogo e
professor da Pontifícia
Universidade Católica do
Paraná, Thiago Bagatin,
o fato de o homem não
procurar médico como
forma de prevenção está
relacionado a razões culturais e históricas que ainda estão arraigadas na sociedade. “O homem é afetada por essa cultura do machismo, de que ele deve ser viril e autossuficiente, capaz
de controlar todos os seus problemas”, afirma.
Segundo ele, essa cultura, de forma inconsciente, leva
os homens a não se cuidarem como precisam e nem ir
ao médico preventivamente. “’É algo sintomático de um
processo histórico, social e cultural. O homem, contudo,
não é autossuficiente e precisa se cuidar. Geralmente, ele
procura o médico somente porque a esposa ou a filha
pede ou quando está doente”, ressalta.
O médico urologista Christiano Machado compartilha
desse ponto de vista. “No entanto, em vários momentos
da vida masculina, o homem pode ser afetado por doenças diferentes, na juventude as doenças sexualmente
transmissíveis e o câncer de testículo. Porém a partir dos
40 anos de idade as doenças mais temidas são o câncer
de próstata e doenças cardiovasculares”, afirma.

Tabu ao exame de toque retal

Prevenção

Um dos exames mais indicados para o diagnóstico do câncer de
próstata é o exame retal, que tem como finalidade detectar qualquer
alteração na próstata (endurecimento ou nódulos, por exemplo) que
possa estar relacionada com a presença do câncer.
É aconselhado que todos os homens a partir dos 50 anos devam
procurar um urologista para definir a rotina de avaliação, após discutirem suas vantagens e desvantagens. A avaliação deve ser feita
através do toque retal e de exames de sangue para medir o nível de
PSA (antígeno prostático específico). Se o paciente faz apenas um
desses exames, a chance de falha no diagnóstico é de 20% no PSA e
de 40% no exame de toque. Mas quando os dois são feitos ao mesmo
tempo, o índice de falha no diagnóstico cai para 8%.
Mesmo assim, muitos homens ainda têm resistência a fazer o exame do toque. “Em relação ao tabu, ele ainda existe pelo fato da nossa
cultura do machismo e também pelos homens não terem o hábito de
ir ao médico desde jovem. Isso tem mudado nos últimos anos e em
grande parte devido à Campanha Novembro Azul e pelo incentivo que
as parceiras desses homens fazem para que os mesmos vão ao urologista”, afirma o médico urologista e professor da PUC-PR, Fernando
Meyer.

Já está comprovado, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, que uma dieta
rica em frutas, verduras, legumes, grãos
e cereais integrais, e com menos gordura,
principalmente as de origem animal, ajuda a
diminuir o risco de câncer, como também de
outras doenças crônicas não-transmissíveis.
Nesse sentido, outros hábitos saudáveis
também são recomendados, como fazer, no
mínimo, 30 minutos diários de atividade física, manter o peso adequado à altura, diminuir o consumo de álcool e não fumar.
A idade é um fator de risco importante
para o câncer de próstata, uma vez que tanto a incidência como a mortalidade aumentam significativamente após os 50 anos.
Pai ou irmão com câncer de próstata antes dos 60 anos pode aumentar o risco de
se ter a doença de 3 a 10 vezes comparado
à população em geral, podendo refletir tanto
fatores genéticos (hereditários) quanto hábitos alimentares ou estilo de vida de risco de
algumas famílias.

Tratamento padrão inclui quimioterapia e reposição hormonal
Para os pacientes que possuem o câncer de
próstata localizado, cirurgia e radioterapia são algumas das alternativas oferecidas. Já para doença localmente em estágio avançada, radioterapia
ou cirurgia em combinação com tratamento hormonal são as mais utilizadas.
Nos casos em que a doença é metastática
(quando o tumor original já se espalhou para outras partes do corpo), o tratamento recomendado

Razões culturais

é a terapia hormonal. Mas o Inca informa que a
escolha do tratamento mais adequado deve ser
individualizada e definida após discutir os riscos
e benefícios do tratamento com o seu médico.
Além desses tratamentos o uso de medicamentos quimioterápicos também é utilizado. Eles
são administrados ou via oral ou via intravenosa.
A quimioterapia é administrada em ciclos, com
cada período de tratamento seguido por um

período de descanso, para permitir que o corpo
possa se recuperar. Cada ciclo de quimioterapia
dura em geral algumas semanas.
Os efeitos colaterais da quimioterapia dependem do tipo e da dose das drogas administradas e do período de tempo do tratamento. Estes
efeitos colaterais podem incluir perda de cabelo,
inflamações na boca, náuseas, vômitos, fadiga,
infecções e reações alérgicas.

* DIEGO ANTONELLI é
jornalista, formado pela UEPG
(2007), com especialização
em Sociologia Política pela
UFPr (2015) e mestrando em
Comunicação na UFPr. Autor do
livros-reportagens.
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Paulino Coelho, para a rádio Renascença (Portugal)
No seu primeiro discurso na visita à
Suécia, precisamente para participar num
evento ecumênico de comemoração dos
500 anos da publicação das teses de Lutero, Francisco começou por sublinhar que a
unidade dos cristãos é vontade de Cristo e
disse que protestantes e católicos atravessam um momento histórico que deve ser
aproveitado para ultrapassar controvérsias
do passado.

Foto: EPA/Osservatore Romano

Papa aos luteranos:
“Não nos podemos
resignar à distância
que a separação
criou entre nós”

O papa Francisco realçou e agradeceu a reforma
protestante, protagonizada por Lutero, que
contribuiu para dar um lugar mais central à
Sagrada Escritura na vida da Igreja.

“Não podemos resignar-nos com a divisão e o distanciamento que a separação
gerou entre nós. Temos a possibilidade de
reparar um momento crucial da nossa história, superando controvérsias e mal-entendidos que nos impediram frequentemente
de nos compreendermos uns aos outros”,
afirmou o Papa.
A caminhada conjunta rumo à unidade
obriga a um olhar crítico sobre o passado.
“Também nós devemos olhar, com amor e
honestidade, para o nosso passado e reconhecer o erro e pedir perdão, pois só Deus
é o juiz. E, com a mesma honestidade e
amor, temos de reconhecer que a nossa divisão se afastava da intuição originária do
povo de Deus”, disse Francisco, acrescentando que “havia, de ambos os lados, uma
vontade sincera de professar e defender
a verdadeira fé, mas estamos conscientes
também de que nos fechamos em nós mesmos com medo ou preconceitos relativamente à fé que os outros professam com
uma acentuação e uma linguagem diferentes”.

Destacar o que une

Papa Francisco e Antje Jackelén, líder da Igreja Luterana na Suécia

Papa culpa ‘poderosos’ por divisão
entre católicos e luteranos
Em seu primeiro compromisso oficial
público na Suécia, o papa Francisco
afirmou que foram os "poderosos" quem
causaram a divisão entre católicos e luteranos ao longo dos anos. Em discurso
nesta segunda-feira (31/10/2016), o Pontífice disse que é preciso "reconhecer"
com "honestidade [...] que a nossa divisão nos afastava do desenho original de
povo de Deus". "E ela foi historicamente
perpetuada por homens de poder deste
mundo, muito mais do que pela vontade
do povo fiel", disse Francisco durante a
oração ecumênica na catedral de Lund
pelos 500 anos da Reforma Protestante.
As informações são da Agência Ansa.
Na homilia, Jorge Mario Bergoglio reconheceu a vontade comum dos praticantes
das duas religiões de "professar e defender
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a fé verdadeira". "Mas também estamos
conscientes de que se ficarmos fechados
em nós mesmos por medo, é prejudicar a
fé que os outros professam com um sotaque
e uma linguagem diferente", acrescentou.
Segundo Francisco, essa sua viagem
para rezar juntos é uma "nova oportunidade de seguir por um percurso comum".
"Não podemos renunciar e manter a divisão e a distância que a separação produziu entre nós", ressaltou.
O Papa elogiou a postura de Martinho
Lutero na questão da fé e disse que "a experiência espiritual de Lutero nos desafia
e nos lembra que não podemos fazer nada
sem Deus", lembrando que o fundador da
religião protestante sempre fazia a pergunta: "como posso ter um Deus misericordioso?" "Essa pergunta constantemente
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atormentava Lutero e é a questão do justo
relacionamento com Deus que é a questão decisiva da vida", disse ainda. Sobre
a Reforma, Papa Francisco também reconheceu com "gratidão" que a "Reforma
contribuiu para dar maior centralidade às
Sagradas Escrituras na vida da Igreja".
Essa é a primeira vez que um líder da
Igreja Católica participa das celebrações
de aniversário da Reforma Protestante. O
Papa foi à Suécia a convite da Federação
Luterana Mundial (LWF), com a qual dividirá as cerimônias ecumênicas durante
todo o dia de hoje.
Sobre essa aproximação entre católicos
e luteranos, iniciada há 50 anos, o sucessor
de Bento XVI afirmou que ela deu "passos
importantes" nas últimas décadas "por ouvir
o pedido comum da Palavra de Deus".

As diferenças atuais entre a Igreja Católica e a luterana são profundas, tendo a ver
sobretudo com três áreas: o entendimento
sobre a Eucaristia, sobre a natureza e estrutura da Igreja e sobre o ministério.
Outra área importante de divergência
tinha a ver com a doutrina da justificação,
isto é, como se opera a salvação das almas
dos crentes, mas que já foi alvo de um documento conjunto que ultrapassa os diferentes entendimentos.
A oração comum que teve lugar na catedral de Lund teve sempre um tom penitencial, com os luteranos e católicos a
pedir perdão pela incompreensão e pelos
maus exemplos dados no passado. Durante séculos, cristãos de ambos os lados
"não só compreenderam mal como criticaram e caricaturaram os seus opositores.
Focaram aquilo que os separava, em vez
de se concentraram no que os une. Estes
fracassos resultaram na morte de centenas de milhares de pessoas", rezou-se.
"Lamentamos profundamente aquilo que
católicos e luteranos fizeram uns aos outros", disseram ainda os líderes religiosos
reunidos.
Mas durante o seu discurso o Papa pôde
encontrar alguns pontos positivos da reforma protestante que não deixou de realçar.
“Com gratidão, reconhecemos que a Reforma contribuiu para dar maior centralidade à Sagrada Escritura na vida da Igreja.
Através da escuta comum da Palavra de
Deus nas Escrituras, o diálogo entre a Igreja
Católica e a Federação Luterana Mundial,

cujo cinquentenário celebramos, deu passos importantes. Peçamos ao Senhor que a
sua Palavra nos mantenha unidos, porque
Ela é fonte de alimento e vida; sem a sua
inspiração, nada podemos fazer.”
“A experiência espiritual de Martinho
Lutero interpela-nos lembrando-nos que
nada podemos fazer sem Deus. ‘Como
posso ter um Deus misericordioso?’ Esta é a
pergunta que constantemente atormentava
Lutero. Na verdade, a questão da justa relação com Deus é a questão decisiva da vida.
Como é sabido, Lutero descobriu este Deus
misericordioso na Boa Nova de Jesus Cristo encarnado, morto e ressuscitado. Com
o conceito ‘só por graça divina’, recordanos que Deus tem sempre a iniciativa e que
precede qualquer resposta humana inclusive no momento em que procura suscitar tal
resposta. Assim, a doutrina da justificação
exprime a essência da existência humana
diante de Deus.”

Testemunho conjunto

Enquanto as diferenças doutrinais e teológicas não são resolvidas, as duas igrejas continuam a caminhar separadas, cada
uma tenta dar testemunho do Cristianismo
no mundo, considera Francisco.
“Jesus intercede por nós como mediador
junto do Pai, pedindo-Lhe a unidade dos
seus discípulos para que ‘o mundo creia’
(Jo 17, 21). É isto que nos conforta e impele a unir-nos a Jesus para implorar o Pai
com insistência: ‘Concedei-nos o dom da
unidade, para que o mundo creia na força
da vossa misericórdia’. Este é o testemunho
que o mundo espera de nós.”
“E nós, cristãos, seremos testemunhas
credíveis da misericórdia, na medida em
que o perdão, a renovação e a reconciliação forem uma experiência diária entre
nós. Juntos, podemos anunciar e manifestar, de forma concreta e com alegria, a misericórdia de Deus, defendendo e servindo
a dignidade de cada pessoa. Sem este serviço ao mundo e no mundo, a fé cristã é
incompleta”, insiste o Papa.
Já o secretário-geral da Federação Luterana Mundial, Martin Junge, recordou no
seu discurso o testemunho de pessoas que
já antes do início do diálogo ecumênico
oficial, se reuniam para tentar construir
pontes entre as comunidades.
Junge agradeceu a estes "profetas", que
"vivendo em comunidade e dando testemunho conjunto, começaram a ver-se não
como ramos separados da videira, mas unidos em Jesus Cristo. E mais, começaram a
ver Jesus no meio deles e a reconhecer que
mesmo naqueles períodos da história, durante os séculos em que deixamos de nos
falar, Jesus continuava a falar-nos. Jesus jamais se esqueceu de nós, mesmo quando
parecia que o tínhamos esquecido a ele,
perdendo-nos em ações violentas e carregadas de ódio."
A viagem do Papa Francisco à Suécia é
uma etapa histórica do diálogo ecumênico com os luteranos, nomeadamente com
a Federação Luterana Mundial, que representa cerca de 70 milhões de fiéis em todo
o mundo.

Do conflito à comunhão
Nos 500 anos da Reforma luterana, a busca de caminhos para o diálogo e a união
Dom Odilo P. Scherer *
Em 2017 transcorrerá o
quinto centenário da Reforma promovida por Martinho
Lutero, um frade da Ordem
de Santo Agostinho que deu
origem a um vasto movimento que modificou a Igreja no
Ocidente e provocou a quebra da unidade na mesma
Igreja. A Reforma, porém, foi
bem além do âmbito religioso e envolveu boa parte da
Europa num longo e doloroso conflito civil e político.
Em sentido mais amplo,
a Reforma também se refere a outros movimentos que
atingiram a Igreja na mesma
época, como o de Calvino,
na Suíça, que deu origem à
Igreja Evangélica Reformada,
e a ação de Henrique VIII,
na Inglaterra, da qual surgiu Dom Odilo P. Scherer é cardeal-arcebispode São Paulo
a Igreja Anglicana. A própria
Igreja Católica, no mesmo contexto, ini- aconteceu; que se reconheçam, sem o
ciou uma grande reforma no seu interior, propósito de pronunciar sentenças, erros
com o Concílio de Trento (1544-1563). e acertos de ambas as partes.
Neste artigo, refiro-me especificamente à
É novo que se reconheça o peso de inReforma de Lutero, para acenar, sobretu- gerências políticas na Reforma, estranhas
do, àquilo que acontece 500 anos depois ao foro religioso e doutrinal, com suas
do início desse acontecimento marcante consequências trágicas; que se apontem
para a História.
os moventes e interesses de uma longa
A Igreja Católica, na passagem da Re- guerra fratricida, só aparentemente religionascença para a Idade Moderna, carecia sa. As duras lições da manipulação ideomuito de reformas profundas; várias ten- lógica e política da fé religiosa, em função
tativas haviam sido feitas, mas foram in- da afirmação de interesses políticos e ecosuficientes. Finalmente, por circunstâncias nômicos, precisam sempre ser recordadas
várias, as reformas acabaram ocorrendo e aprendidas; mais ainda em épocas como
de maneira traumática. O que aconteceu a nossa, diante do ressurgir de fanatismos
de 1517 em diante pertence à História e e extremismos religiosos e antirreligiosos,
já recebeu inúmeras interpretações e rein- que explodem facilmente na intolerância
terpretações.
e ganham viés político.
Há mais tempo, em preparação para a
A novidade boa, porém, consiste, socomemoração do quinto centenário da Re- bretudo, no fato de se comemorar não a
forma luterana, estiveram trabalhando lado vitória de uns sobre outros, mas a busca
a lado os membros da Comissão Luterana- sincera e humilde de caminhos para a
Católico- Romana para a Unidade, ligada união e para a superação das feridas doao Pontifício Conselho para a Promoção lorosas, deixadas por cinco séculos de
da Unidade dos Cristãos, da Santa Sé, e conflitos. De fato, esse esforço ecumênico
à Federação Luterana Mundial. Desses das Igrejas Luterana e Católica já está em
esforços resultou um informe consistente andamento há mais tempo; da parte catóe equilibrado, com o título Do Conflito à lica, o Concílio Vaticano II (1962-1965)
Comunhão. Comemoração conjunta cató- teve no ecumenismo um de seus princilico-luterana da Reforma, em 2017.
pais propósitos e produziu diretrizes imCaberia ainda alguma leitura nova e portantes nesse sentido; o mesmo já vinha
compreensão diversa dos fatos ligados à ocorrendo da parte luterana.
Reforma de Lutero e às suas consequênNesse sentido, foi muito significativa a
cias? Pois é justamente esse um dos prin- recente participação do papa Francisco,
cipais propósitos da citada comissão e na catedral luterana de Lund, na Suécia,
da comemoração. Já é novo que se olhe do início das comemorações do quinto
para os fatos de maneira conjunta e se re- centenário da Reforma luterana. Espíritos
flita com serena objetividade sobre o que menos ecumênicos talvez tenham ficado

perplexos ao ver o papa participando da comemoração
de um fato doloroso para a
própria Igreja Católica. O
gesto do pontífice, porém,
fala de modo eloquente desse esforço de diálogo e superação dos ressentimentos
e acusações recíprocas, para
passar “do conflito à comunhão”.
Os termos da Declaração
Conjunta de Lund, de Francisco e dos representantes
da Igreja Luterana, destacam
que, “graças ao diálogo e ao
testemunho compartilhado,
já não somos estranhos; antes aprendemos que aquilo
que nos une é maior do que
aquilo que nos separa”. Não
se negam as dificuldades e
responsabilidades recíprocas: “Lamentamos, diante
de Cristo, que luteranos e católicos tenham
ferido a unidade visível da Igreja. Diferenças teológicas foram acompanhadas por
preconceitos e conflitos e instrumentalizou-se a religião para fins políticos”.
A manifestação comum também fala
da necessidade de superar os conflitos
históricos, que ainda continuam a dificultar a reconciliação. Se o passado não
pode ser modificado, “aquilo que se recorda e o modo como se recorda podem
ser transformados. As feridas do passado
precisam e podem ser curadas; e pode
ser mudada a visão que se tem uns dos
outros”. Ódios e violências do passado e
do presente, levados a efeito em nome da
religião, “devem ser rejeitados”. Portanto,
assume-se o compromisso de continuar a
trabalhar para a remoção das dificuldades “que nos impedem de alcançar a unidade plena desejada por Cristo”. Os obstáculos, além dos históricos e culturais já
cristalizados, são também teológicos e
doutrinais; mas também esses precisam
ser superados: “Desejamos levar adiante,
inclusive renovando, o nosso empenho
no diálogo teológico”.
O ecumenismo e a reconstrução da
unidade na Igreja também se fazem pelo
esforço compartilhado para servir ao próximo. Por isso não falta o apelo para que
católicos e luteranos trabalhem em conjunto para aliviar os sofrimentos de tantas pessoas e para cuidar do ambiente da
vida, a nossa “casa comum”. A Declaração de Lund assinala um passo importante
no esforço para passar “do conflito à comunhão” entre as Igrejas cristãs.
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O impossível pode
se tornar realidade
São 50 anos de diálogo
entre luteranos e
católicos, mas muito
ainda há para se chegar
a um bom termo,
influenciando outros
cristãos a uniremse num cristianismo
ecumênico
Odailson Elmar Spada (*)
Longe de ser aceito pacificamente, o encontro do papa Francisco com a liderança mundial da Igreja Luterana, dia 31 de
outubro último, na Suécia, provocou reações, as mais diversas, em todo o mundo.
Fato que se tornou notável, principalmente
numa civilização secularizada. O conceito atual é de que manifestações religiosas
seriam ‘coisa do passado’ e de menor importância.
Em reportagem para o jornal Avvenire
(publicado em português no site do Instituto Humanitas Unisinos - IHU), a jornalista de Stefania Falasca declarou que “o
que parecia impossível tornou-se possível”
com o encontro. “Fruto surpreendente de
um intenso diálogo ecumênico que começou há meio século, em 1967, entre a Igreja de Roma e a Igreja Luterana”. Portanto, a
comemoração, que abriu o quingentenário

Pastor Dr. Nestor Friedrich, presidente da
IECLB no Brasil
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da reforma protestante, serviu também para
celebrar 50 anos de diálogo entre os dois
maiores grupos religiosos do cristianismo.
Qual é o significado desse evento? "Nesse percurso de diálogo, reconciliamo-nos
e reconhecemo-nos como irmãos e irmãs
unidos na fé a Cristo. Um processo que
nos fez compreender a história de forma
diferente. E, no contexto em que vivemos
hoje, em um mundo fragmentado, ferido
por conflitos, eu acredito que o testemunho de reconciliação e de comunhão entre
os cristãos, o fato de
luteranos e católicos
expressarem diante
do mundo a misericórdia e o perdão, é
um testemunho poderoso de Cristo ao
mundo, e eu acho
que pode se tornar
uma grande contribuição." Essas
são palavras do
reverendo Martin
Junge, secretário
geral da Federação Luterana
Mundial, à jornalista, com as
quais ele resumiu o significado dessa visita
papal.

Munib Younan (esq.), presidente da Federação Luterana Mundial, ao lado do papa Francisco
na Suécia

manutenção da identidade do luteranismo: “Como Igreja que carrega marcas da
Reforma, a nossa herança e o nosso jeito
de ser Igreja nos encorajam a olhar para o
futuro com esperança e confiança. A força que nos moverá é a Palavra,
compreendida como
a comunicação do
amor de Deus, que
se dá no testemunho
missionário da fé, na
vivência concreta do
corpo de Cristo, no agir
restaurador e curador e
na celebração do amor
divino. Vislumbramos
que a IECLB, cada vez
mais, seja reconhecida
como Igreja de comunidades atrativas, acolhedoras, inclusivas e
missionárias. Nas cele-

No Brasil

A Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB), com sede em Porto Alegre, adotou
uma certa passividade. Enquanto o site
oficial contém e propaga a Declaração
Conjunta e a Oração Conjunta, com o título “Do Conflito à Comunhão”, pouca
coisa tem acrescentado às celebrações do
ano litúrgico de 2017. Nenhum dos dois
documentos foram assinados pelos líderes
nacionais da IECLB.
A mensagem da Presidência, assinada
pelo pastor Dr. Nestor Friedrich, sobre o
Tema do Ano 2017, no Jubileu dos 500
anos da Reforma, destaca o Tema “Alegres,
jubilai! Igreja sempre em Reforma: agora
são outros 500”. Ele convida “para celebrar a nossa história, destacando aspectos
centrais da Reforma. Ao mesmo tempo,
queremos avaliar essa herança e a sua importância para o futuro da Igreja.”
A ênfase, para o pastor Friedrich é a

| NOVEMBRO 2016 | UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ

brações do Jubileu dos 500
anos da Reforma, podemos
dizer, com alegria redobrada:
Sou luterano!
Sou luterana!
Sou parte dessa
Igreja
sempre
em Reforma e,
agora, são outros 500!”

Desagrado

Na contra-mão do esforço pelo ecumenismo, a visita não agradou a ala mais conservadora da Igreja. No início deste ano, o
guardião do dogma no Vaticano, o cardeal
alemão Gerhard Ludwig Müller, havia con-

siderado "que não existe nenhuma razão
para celebrar" a Reforma, que "levou ao
colapso o cristianismo ocidental", lembra o
site apologético O Correio de Deus.
Em uma entrevista ao jornal sueco Dagens Nyheter publicada em outubro, o
cardeal suíço Kurt Koch reconheceu que
a organização das celebrações não correu
de forma tão tranquila, pelo fato de que o
interlocutorn luterano no Vaticano era uma
mulher. "É claro que reconhecer os sacerdotes de outra Igreja não é uma vantagem.
E isso porque não é possível para nós a
ordenação de mulheres", disse o cardeal,
presidente do Pontifício Conselho para
a promoção da unidade dos cristãos que
conduz o diálogo com os luteranos. "Aceitamos é claro que uma mulher seja arcebispo. Mas é um obstáculo no caminho do
reconhecimento da tradição desta Igreja",
acrescentou.
No meio protestante também surgiram vozes de desacordo, como de Dave Hunt,
do The Berean Call (EUA).
Ele afirma que houve “traição”, pois quando os luteranos assinaram a Declaração
Conjunta, que resultou no
documento “Do Conflito à
Comunhão”, renunciaram
as 95 teses de Lutero, razão
da existência do luteranismo.

Adventismo

Para os adventistas do
sétimo dia, o momento é
de espera. O pastor Fernando Dias, editor da
Casa Publicadora Brasileira – CPB, em artigo no
site da Revista Adventista, afirma inicialmente
que a viagem do papa à
Suécia coloca em evidência os esforços
dos dois grandes grupos religiosos cristãos.
No entanto, a divulgação do documento
“Do Conflito à Comunhão”, deixa claro
que “as causas que dividiram o cristianismo não estão sendo consideradas em sua

reunificação. As motivações do rompimento dos protestantes com os católicos e
das denominações protestantes entre si foram doutrinárias. A visível falha do movimento ecumênico consiste em elaborar a
unidade cristã sem rever os pontos doutrinários que precipitaram o cisma. Enquanto a volátil e multiforme igreja protestante
aceita cada vez mais o discurso conciliador do papa, a igreja romana permanece
inabalável sobre os mesmos fundamentos
milenares reafirmados na contrarreforma
do século 16, as mesmas questões que,
para os reformadores, eram inaceitáveis
e razão incontestável para o rompimento
com a Sé romana. ”
Acrescenta ainda: “O grande questionamento protestante era a revisão dos dogmas da Igreja Católica Apostólica Romana
à luz da Bíblia. Roma nunca reconsiderou
suas posições. Portanto, o protesto de Lutero ainda permanece válido. ”
Não é que os adventistas sejam contra
o ecumenismo. “Diferentemente de outras
denominações protestantes, os adventistas

Cardeal Gerhard Ludwig Müller

protestantes, que deram origem às igrejas
luteranas, reformadas, evangélicas, pentecostais, etc., integradas por cerca de 800
milhões de fiéis.
As Igrejas protestantes reúnem-se em
torno de três princípios fundamentais: a
preponderância da Bíblia ("a única Escritura"), a importância da fé ("a única Fé"), que
se pratica de forma pessoal, e a noção de
graça ("a única Graça"), que permite salvar
o homem sem a noção de mérito e redenção do catolicismo.
Agora, o caminho de volta é penoso. No
diálogo entre católicos e luteranos buscase fortalecer pontos comuns e unir-se em
torno deles. Com o tempo outros pontos
entrarão na pauta de discussões.

não se contentaram em estabelecer igrejas
nacionais, ainda que federadas a alianças
internacionais, como outros protestantes.
A Igreja Adventista do Sétimo Dia é, por
natureza, mundial, católica, no sentido do
significado original da palavra. O nome foi
primariamente aplicado à igreja cristã no
sentido de que sua missão se estende a todo
o planeta. Nesse sentido, a igreja adventista é autenticamente católica, uma vez que
entende que sua missão evangélica se destina a alcançar “cada nação, tribo, língua e
povo” (Ap 14:6). No desenvolvimento de
suas doutrinas, os adventistas foram mais
radicais ainda que quaisquer dos reformadores. (...) O adventismo, que é conhecido por evitar associações ecumênicas com
outros cristãos, têm sua proposta de um
autêntico ecumenismo, concitando todos
os cristãos a abandonar suas interpretações
particulares e se unirem em torno da Palavra de Deus, cumprindo assim a oração de
João 17, na qual Jesus intercedeu pela uni-

dade cristã (“a fim de que todos sejam um”,
v. 21), e na qual também disse: “E eles têm
guardado a Tua Palavra” (v. 6). ”

História

Independente de críticas e oposições, o
diálogo caminha para pôr fim à cisma de
500 anos no cristianismo. “Em 31 de outubro de 1517, o monge católico alemão
Martinho Lutero atacou o comércio pelo
papa de "indulgências" pelo perdão dos
pecados e um acesso mais fácil para o paraíso, colocando suas "95 Teses" na porta
de uma capela de Wittenberg (sul de Berlim),” segundo o site apologético O Correio
de Deus.
Ele foi excomungado e esta ruptura resultou em guerras religiosas sangrentas nas
décadas seguintes.
A mensagem de Lutero expandiu-se rapidamente pela Europa graças à imprensa
(de Gutemberg). O resultado foi o aparecimento de inúmeros grupos religiosos

Reverendo Martin Junge, secretário geral da
Federação Luterana Mundial

* ODAILSON ELMAR SPADA é
jornalista.

Seu evento acontece aqui
Seu evento acontece aqui
www.expotrade.com.br
www.expotrade.com.br
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TRUMP
autocrítica
da mídia
A imprensa,
excessivamente engajada,
não foi capaz de captar
a América profunda.
Não fez jornalismo. Fez
campanha
Carlos Alberto Di Franco (*)
Não tenho entusiasmo por Donald
Trump. Assusta-me a exacerbação patológica do seu ego. Suas bravatas não preocupam tanto. São marqueteiras e oportunistas. Chuvas de verão. A vida real e os
formidáveis freios e contrapesos da democracia norte-americana impedem aventuras
muito coloridas: o Legislativo e o Judiciário
não permitem que o presidente ultrapasse
a fronteira da vida democrática.
Este artigo não está focado em Donald
Trump, mas na qualidade da cobertura da
imprensa. A vitória do republicano foi uma
derrota da mídia. A imprensa, excessivamente engajada, não foi capaz de captar
a América profunda. Não fez jornalismo.
Fez campanha. O que se viu não foi uma
cobertura das eleições presidenciais, mas
uma vasta mobilização midiática a favor
de Hillary Clinton. Os jornais foram muito
além de uma opção editorial transparente
e aceitável. Perderam conexão com a realidade. Não foram capazes de decifrar o
que, de fato, estava acontecendo. Como
disse um amigo, desde as convenções dos
partidos ele foi considerado uma piada.
Agora, assim como o Brexit, será objeto de
teses acadêmicas sobre a incapacidade dos
analistas em antever o iceberg. Precisamos,
todos, fazer uma autocrítica.
Um abismo separou a chamada “elite
intelectual”, formadores de opinião e jornalistas, que são mais cosmopolitas e liberais e torciam pela vitória de Hillary, e o
grosso da população que elegeu Trump.
“Como esses dois grupos praticamente não
convivem, não houve troca entre eles. Muitos jornalistas só conversavam entre si”,
10

diz Philip Seib, professor de Jornalismo e
de Relações Internacionais da Universidade do Sul da Califórnia, em Los Angeles.
A revista americana Newsweek chegou a
imprimir 125 mil exemplares com Hillary
presidente na capa. Esqueceu-se o básico:
ouvir as pessoas, sair às ruas, fazer jornalismo.
O que preocupa, e muito, é a percepção
que se formou a respeito de uma suposta
separação entre a imprensa e o mundo
real. As redes sociais registram forte rejeição à mídia. E isso é injusto, precipitado
e perigoso. Sem jornalismo público, independente e qualificado, o futuro da democracia é incerto e complicado. Ao mesmo
tempo, a sobrevivência dos meios tradicionais demanda foco absoluto na qualidade
de seu conteúdo. A internet é um fenômeno
de desintermediação. E que futuro aguarda os meios de comunicação, assim como
os partidos políticos e os sindicatos, num
mundo desintermediado? Só nos resta uma
saída: produzir informação de alta qualidade técnica e ética. Ou fazemos jornalismo
para valer, fiel à verdade dos fatos, sem engajamentos ideológicos, apoiado na força
de uma opinião equilibrada e qualificada,
verdadeiramente fiscalizador dos poderes
públicos e com excelência na prestação
de serviço, ou seremos descartados por um
consumidor cada vez mais fascinado pelo
aparente autocontrole da informação na
plataforma digital.
Militância e jornalismo não combinam.
Trata-se de uma mescla, talvez compreensível e legítima nos anos sombrios de
ausência de liberdade de imprensa e de
expressão, mas que, agora, em plena democracia, tem a marca do atraso e o vestígio do sectarismo. O militante não sabe
que o importante no jornalismo é saber escutar. Foi isso que aconteceu nas eleições
americanas. Não se sentiu o pulso do cidadão comum.
Politização da informação, distanciamento da realidade e falta de reportagem.
Eis, amigo leitor, o tripé que tisnou a credibilidade da imprensa. A informação foi
produzida e processada num laboratório
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A mídia focou as faces de Trump, buscou aparências, se possível negativas, e perdeu conexão
com a realidade

sem vida. Faltou olhar nos olhos das pessoas, captar suas demandas reais. Gostemos
ou não delas. A velha e boa reportagem foi
substituída por torcida.
Donald Trump ganhou. Nós, jornalistas,
perdemos. Impõe-se, creio, o exercício da
autocrítica. E o firme propósito de rever
nossos processos e retificar nossos eventuais equívocos. É a minha visão das coisas.
Respeito, como é lógico, quem pense exatamente o contrário. Jornais de credibilidade oxigenam a democracia.

O jornalismo tropeça em armadilhas. Nossa profissão enfrenta desafios, riscos e dificuldades sem fim. E é aí que mora o fascínio.

* CARLOS ALBERTO DI
FRANCO é jornalista. - E-mail:
difranco@iics.org.br
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Não tropece na língua

NORMA CULTA E LÍNGUA-PADRÃO
Maria Tereza de Queiroz Piacentini *

“As palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de trama a todas as relações sociais em todos os domínios. ” (Bakhtin)
Tenho recebido de vários leitores indagações sobre o
que é afinal a língua-padrão, termo que começou a circular fora do meio acadêmico. É diferente de norma culta?
Trata-se de sinônimos?
Quando acessam a internet e buscam uma página como
o Língua Brasil para solucionar dúvidas, os consulentes –
que já falam e escrevem português cotidianamente – desejam ampliar seu capital linguístico obtendo conhecimentos que estejam de acordo com a modalidade de língua
chamada padrão ou culta. Por isso achei oportuno trazer
essa questão a discussão neste espaço. Procurarei fazê-lo
em linguagem o menos possível acadêmica e acessível aos
leitores interessados.
***
Mesmo que não se mencione terminologia específica, é
evidente que se lida no dia a dia com níveis diferentes de
fala e escrita. É também verdade que as pessoas querem “falar e escrever melhor”, querem dominar a língua dita culta,
a correta, a ideal, não importa o nome que se lhe dê.
O padrão de língua ideal a que as pessoas querem chegar é aquele convencionalmente utilizado nas instâncias
públicas de uso da linguagem, como livros, revistas, documentos, jornais, textos científicos e publicações oficiais;
em suma, é a que circula nos meios de comunicação, no
âmbito oficial, nas esferas de pesquisa e trabalhos acadêmicos.
***
Não obstante, os linguistas entendem haver uma língua
circulante que é correta mas diferente da língua ideal e
imaginária, fixada nas fórmulas e sistematizações da gramática. Eles fazem, pois, uma distinção entre o real e o
ideal: a língua concreta com todas suas variedades de um
lado, e de outro um padrão ou modelo abstrato do que é
“bom” e “correto”, o que conformaria, no seu entender,
uma língua artificial, situada num nível hipotético.
Para os cientistas da língua, portanto, fica claro que há
dois estratos diferenciados: um praticamente intangível,
representado nas normas preconizadas pela gramática
tradicional, que comporta as irregularidades e excrescências da língua, e outro concreto, o utilizado pelos falantes
cultos, qual seja, a “linguagem concretamente empregada
pelos cidadãos que pertencem aos segmentos mais favorecidos da nossa população”, segundo Marcos Bagno (A
norma oculta: língua e poder na sociedade brasileira. SP:
Parábola, 2003, p. 51).
Convém esclarecer que para a ciência sociolinguística
somente a pessoa que tiver formação universitária comple-

ta será caracterizada como falante culto (urbano).
Sendo assim, como são presumivelmente cultos os sujeitos que produzem os jornais, a documentação oficial,
os trabalhos científicos, só pode ser culta a sua linguagem,
mesmo que a língua que tais pessoas falam e os textos que
produzem nem sempre se coadunem com as regras rígidas
impostas pela gramática normativa, divulgada na escola
e em outras instâncias (de repressão linguística) como o
vestibular.
Isso é o que pensam os linguistas. E o povo – saberá
ele fazer a distinção entre as duas modalidades e os dois
termos que as descrevem?
***
Para os linguistas, a língua-padrão se estriba nas normas
e convenções agregadas num corpo chamado de gramática tradicional e que tem a veleidade de servir de modelo
de correção para toda e qualquer forma de expressão linguística.
Querer que todos falem e escrevam da mesma forma
e de acordo com padrões gramaticais rígidos é esquecerse que não pode haver homogeneidade quando o mundo
real apresenta uma heterogeneidade de comportamentos
linguísticos, todos igualmente corretos (não se pode associar “correto” somente a culto).
Em suma: há uma realidade heterogênea que, por abrigar diferenças de uso que refletem a dinâmica social, exclui a possibilidade de imposição ou adoção como única
de uma língua-modelo baseada na gramática tradicional, a
qual, por sua vez, está ancorada nos grandes escritores da
língua, sobretudo os clássicos, sendo pois conservadora. E
justamente por se valer de escritores é que as prescrições
gramaticais se impõem mais na escrita do que na fala.
A cultura escrita, associada ao poder social, desencadeou também, ao longo da história, um processo fortemente unificador (que vai alcançar basicamente as atividades
verbais escritas), que visou e visa uma relativa estabilização linguística, buscando neutralizar a variação e controlar a mudança. Ao resultado desse processo, a esta norma
estabilizada, costumamos dar o nome de norma-padrão
ou língua-padrão (Faraco, Carlos Alberto, “Norma-padrão
brasileira”. In Bagno, M. (org.). Linguística da norma. SP:
Loyola, 2002, p.40).
Aryon Rodrigues (in Bagno 2002, p.13) entra na discussão: “Frequentemente o padrão ideal é uma regra de
comportamento para a qual tendem os membros da sociedade, mas que nem todos cumprem, ou não cumprem
integralmente”. Mais adiante, ao se referir à escola, ele

professa que nem mesmo os professores de Língua Portuguesa escapam a esse destino: “Comumente, entretanto, o
mesmo professor que ensina essa gramática não consegue
observá-la em sua própria fala nem mesmo na comunicação dentro de seu grupo profissional” (p. 18).
Vamos ilustrar os argumentos acima expostos. Não há
brasileiro – nem mesmo professores de português – que
não fale assim:
– Me conta como foi o fim de semana...
– Te enganaram, com certeza!
– Nos diz uma coisa: você largou o emprego mesmo?
Ou mesmo assim:
– Tive que levar os gatos, pois encontrei eles machucados.
– Conheço ela há muito tempo, é ótima menina.
– Acho que já tinha lhe visto antes.
Então, se os falantes cultos, aquelas pessoas que têm
acesso às regras padronizadas, incutidas no processo de
escolarização, se exprimem desse modo, essa é a norma
culta. Já as formas propugnadas pela gramática tradicional
e que provavelmente só se encontrariam na escrita [contame como foi / enganaram-te / diz-nos uma coisa / pois os
encontrei / conheço-a há tempos / já o/a tinha visto] configuram a norma-padrão ou língua-padrão.
Se para os cientistas da língua, portanto, existe uma
polarização entre a norma-padrão (também denominada
“norma canônica” por alguns linguistas) e o conjunto das
variedades existentes no Brasil, aí incluída a norma culta,
no senso comum não se faz distinção entre padrão e culta.
Para os leigos, a população em geral, toda forma elevada
de linguagem, que se aproxime dos padrões de prestígio
social, configura a norma culta.
Fica evidente em todas as consultas recebidas no sítio
Língua Brasil que as pessoas transitam pela norma culta
e norma-padrão sem fazer distinção entre as duas, pois é
realmente tênue a linha demarcatória entre elas.

* 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).
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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.

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

Em CURITIBA – PR
Início: JANEIRO /2017

Pós-graduação Lato Sensu (2015/2017)

Coordenação:
Profª. Dra. Sonia Lyra
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Esp. Luciane K.
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Resolução do MEC CNE/CES/01/2007

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

lNFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: www.ichthysinstituto.com.br
Wattsapp / Tel 42-99973-8576 Luciane K. P. Pauli lupuerari@hotmail.com
41-99990-0575 Sonia Lyra sonia@ichthysinstituto.com.br
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HISTÓRIA DO FUTURO
Dos profetas à prospectiva
Georges Minois
Desde que existe, o homem prevê, afirma o
historiador francês. Apesar de universal, a predição
adquire diferentes formas ao longo da história da
humanidade, passando por adivinhações, profecias, astrologias, utopias e futurologias. Ao fazer
sua história, o autor busca contribuir para a história
das civilizações, analisando seus desdobramentos
na religião e na política.
Páginas: 735
Loja Virtual: R$ 118,00

POLÍTICAS CULTURAIS E POVOS INDÍGENAS
Manuela Carneiro da Cunha (Org.), Pedro de
Niemeyer Cesarino (Org.)
“Há políticas culturais para os índios e há políticas
culturais dos índios. Não são a mesma coisa”. O
presente livro reúne dezenove ensaios que procuram distinguir e debater as políticas culturais feitas
para os índios, as feitas pelos índios e aquelas que
de alguma maneira os envolvem. São observadas
não apenas tais políticas, mas também seus pontos de cruzamento e seus efeitos conjugados.
Páginas: 518
Loja Virtual: R$ 69,00

Praça da Sé, 108 – Térreo, São Paulo, SP
(11) 3107-2623
Loja Virtual: http://www.editoraunesp.com.br/

EM QUE O VATICANO II MUDOU A IGREJA
Agenor Brighenti
Cinquenta anos nos separam do Concílio Vaticano
II. Nesta caminhada histórica, o autor pergunta:
Em que o Vaticano II mudou a Igreja? Com a
competência que lhe é peculiar, ele responde a
esta pergunta. Para o autor, a renovação conciliar
é "continuidade", pois o Concílio, não rompeu com
a Tradição da Igreja.
Páginas: 120
Loja Virtual: R$ 14,30

O QUE EU NUNCA DISSE ANTES
Eu, meu autismo e no que acredito
Federico de Rosa
Livro autobiográfico escrito por um rapaz autista,
com profundas dificuldades de comunicação.
Federico descobriu que conseguiria expressar-se
através do computador aos 8 anos de idade; aos
20 anos, não só concluiu o Liceu Científico (equivalente ao Ensino Médio brasileiro), como tem
amigos e frequenta a paróquia de seu bairro.
Páginas: 184
Loja Virtual: R$ 29,50

Rua Voluntários da Pátria 225,
Curitiba PR
(41) 3224.8550
Loja Virtual: www.paulinas.com.br
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JOGOS DE PODER
Métodos simpáticos para influenciar as
pessoas
Henrik Fexeus
Este livro inclinará a balança ao seu favor. Não
importa se você for vendedor, advogado, garçom,
professor, cuidador, gerente estratégico, estudante
ou encantador de cães, a meta é ajudá-lo a dominar a arte de conseguir o que quer, e não o que os
outros querem. É mais fácil que se pensa parar de
ser um seguidor e tornar-se um líder.
Páginas: 280
Loja Virtual: R$ 29,90

É BOM CRER EM JESUS
José Antonio Pagola
Este livro é um ensaio de renovação do conceito de
evangelização. A partir de quatro experiências básicas, vitais a todas as pessoas: (1) o desejo de felicidade, (2) a crise do sofrimento, (3) a necessidade
de esperança e a preocupação por seu sofrimento,
(4) a necessidade de esperança e a preocupação
pela sua saúde e velhice.
Páginas: 224
Loja Virtual: R$ 35,00

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

GANHE 24 HORAS POR SEMANA
Os 10 mandamentos da economia do tempo
Marcus Oliveira Fo. e Guilherme Schünemann
Oliveira
Compêndio de informações, estudos, exemplos
e experimentos sobre gestão de tempo pessoal.
Trazendo diversos conceitos de engenharia, economia, administração e biologia para o dia-a-dia de
cada um, o livro apresenta 10 mandamentos para
economizar tempo. Liberar horas preciosas para
fazer o que bem se entende.
Páginas: 152
Lojas Virtual: R$ 29,00

O NATAL
Uma aventura na Europa
Livro infantil (de 3 a 7 anos) com ilustrações de
Beata Batorska e figuras para colorir, que faz parte
da série: Meus primeiros passos na leitura e na
aprendizagem, da editora Salvat do Brasil. Livro
com encadernação de luxo.
Páginas: 28
Loja Virtual: R$ 9,00

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

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

A VANTAGEM
VEGETARIANA
Don Hall
Esse livro explica os benefícios da alimentação vegetariana
para a saúde. Ensina a fazer um planejamento alimentar para
suprir as necessidades nutricionais e evitar erros que muitos
vegetarianos iniciantes cometem. Essas preciosas orientações
ajudam a pessoa a viver com mais disposição, qualidade de
vida e saúde.
Páginas: 80
Loja Virtual: R$ 15,50
Rua Nilo Peçanha, 501 - Bom Retiro,
Av. Senador Salgado Filho, 5.290 – Uberaba
(41) 3094-9430
Loja Virtual: http://www.cpb.com.br/
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Pretextato Taborda Ribas Neto
Newton Finzetto
Conselho Jonas Pinheiro
Fiscal Jean Carlos Selletti
Fábio Cezar Leite Haygert
Hélio Martins de Freitas
Euclides Scalco
D. Ricardo Hoepers (Bispo de Rio
Grande, RS)
Jane Maria Uhlik
Newton Finzetto
Luiz Fernando de Queiroz
Elin Tallarek de Queiroz
Jubal Sergio Dohms
Pretextato Taborda Ribas Neto
Raul Anselmi Junior
Diretoria Diretor: Waldemiro Gremski
de Ciência Membros: Evaristo Eduardo Miranda
e Tecnologia Cícero de Andrade Urban
Raul Anselmi Junior
Edmilson Fabbri
Diretoria Diretor: Euclides Scalco
de Ciências Membros: D. Ricardo Hoepers (Bispo
de Rio Grande, RS)
Sociais
Aroldo Murá G. Haygert
Luiz Fernando de Queiroz
Hélio de Freitas Puglielli
Diretoria Diretor: Jean Selleti
de Temas Membros: D. Ricardo Hoepers (Bispo
de Rio Grande, RS)
Teológicos
Antonio Carlos da Costa Coelho
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Itaipu, a obra que inspirou
os bailarinos do Bolshoi Brasil,
vai surpreender você também.
Impressionante em todos os sentidos. Assim é a Itaipu
Binacional, a maior geradora de energia limpa e
renovável do planeta. Além de bater sucessivos recordes
mundiais de produção, Itaipu detém o maior programa
de cuidados com a água e o meio ambiente realizado por
uma usina hidrelétrica. E impressiona também por seus
números no turismo. A usina já recebeu mais de
20 milhões de visitantes. Venha conhecer e se inspirar
com essa obra-prima da engenharia moderna.

Consulte roteiros e ingressos em
Visita Panorâmica
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Circuito Especial

Ecomuseu
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Refúgio Bela Vista

Kattamaran

www.turismoitaipu.com.br

