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A secularização do Natal tem revoltado religiosos cristãos. Nesse 
ano, no Vaticano, o papa Francisco apelou por um Natal “livre de 

‘egoísmo’ e ‘corrupção’”. Nos EUA, o evangelista Billy Graham pede 
que não se faça do “Natal um feriado secular”.
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NA MÍDIA ELETRÔNICA

O conceito de predestinação tem, em primeiro 
lugar, um conteúdo cristão: refere-se ao pres-
suposto de que Deus, sendo onisciente, sabe 

de antemão quem se salva ou quem vai para o inferno, 
tendo por base inúmeras citações bíblicas (São Paulo, nas 
cartas aos romanos e aos filipenses, de forma destacada). 
No sentido laico, a predestinação se baseia na crença po-
pular de que nada acontece por acaso, de que tudo está 
previamente determinado, pela evolução sucessiva das 
ocorrências.

No que diz respeito ao conceito religioso, as opiniões, 
historicamente, têm sido muito divergentes, sendo a mais 
notável a de Sto. Agostinho, que ressalta o fato de que o 
conhecimento prévio de Deus apenas coincide com nos-
so livre-arbítrio, tendo em vista as decisões que tomamos. 
Quanto ao conceito popular, verificamos que ele não pos-
sui nenhum cabimento, sendo apenas um antropomorfis-
mo, resultante de nosso engano em atribuir à Natureza as 
mesmas características de nossa mente, que em tudo pro-
cura laços de dependência.

Dessa forma, não há que falar em destino prévio a de-
terminar o futuro dos acontecimentos, pois tudo ocorre de 
maneira sucessiva e aleatória, sendo apenas determinados 
pelas condições prévias que os fazem acontecer. O acaso 
parece ser antagônico ao determinismo, mas ele ocorre 
apenas pela confluência de diversas causas, não se consti-
tuindo, portanto, uma ideia avessa a ele.

Vemos, portanto, que as ocorrências fáticas no âmbito 

de nossa realidade são reais, mas são virtuais, no sentido 
de que poderiam não ter acontecido, mas ocorreram, re-
sultando a tragédia que todos lamentamos. No fundo, o 
que de fato necessitamos é uma transformação em nossa 
maneira de encarar a morte, que não é sofrimento, mas 
libertação, que não é o fim, mas prolongação, pois na Na-
tureza nada termina, mas apenas se transforma.

A religião é um bálsamo na superação da tristeza da 
morte, por contarmos com a promessa de Cristo de que a 
morte é uma rápida passagem, como ocorreu em sua fala 
ao bom ladrão: ‘Hoje mesmo estarás comigo no paraíso’. 

O fato da cultura ocidental não ter assimilado o verda-
deiro espírito do cristianismo no que diz respeito ao fenô-
meno da morte é um acontecimento lamentável, por ter 
perdido a verdadeira inspiração que o domina, isto é, que 
a morte representa apenas um momento de libertação, um 
prêmio divino dado às criaturas criadas por Deus, seme-
lhantes a Ele em sua espiritualidade. Eis, pois, que em tudo 
Deus seja louvado.

CHAPECOENSE: 
Predestinação ou Acaso

O NATAL MORREU?
A secularização e o consumismo causaram estrago ao 

Natal, além do suportável. A maior festa Cristã, em que se 
comemora o nascimento de Jesus Cristo está deixando de 
ser uma festa religiosa para se tornar uma festa secular, 
sem sentido, satisfazendo apenas interesses egoístas de 
banais.

Não é simples retórica.
Se a mídia secularizada, inteiramente mergulhada em 

promover o consumismo, não deu maior ênfase às reações 
da liderança cristã mundial, a imprensa religiosa não deixou 
passar em branco. Os meios de comunicação do Vaticano, 
por exemplo, informaram que o papa Francisco, no domin-
go, 04 de dezembro, foi incisivo ao apelar: “o Natal exige 
uma “conversão” interior “que rejeite o egoísmo, a corrup-
ção e a exploração dos mais pobres” O papa considerou 
essas “atitudes do diabo”.

Essas palavras não são contrárias só à forma de se co-
memorar o Natal, mas também nas atitudes de indiferença 
e alheamento ao genocídio que está ocorrendo em Alepo, 
Síria, Oriente Médio, na África, Ásia, ... e principalmente nas 
questões relacionadas com a imigração em massa para a 
Europa e sua crescente rejeição pelos europeus.

Já o idoso evangelista norte-americano Billy Graham en-
viou mensagem aos fiéis para que “não celebrem o Natal 
como um feriado secular”. Ele apela para que não esqueça-
mos que o Natal e a data de comemoração do nascimento 
de Jesus Cristo.

Essa é a mensagem encontrada também entre luteranos, 
batistas, presbiterianos, adventistas e pentecostais. Mensa-
gens e alertas são o comentário básico deste número para 
reflexão.

Não podíamos deixar de registrar o acidente que ceifou 
a vida de jogadores, equipe técnica e dirigentes do Chape-
coense, na Colômbia. Mais ainda a onda de solidariedade 
que seguiu à tragédia. Será que é preciso uma catástrofe, 
muitas vítimas, para sermos solidários?

Já o ex-governador do Paraná, João Elísio Ferraz de 
Campos manifesta apoio aos limites de gastos do governo. 
Afinal, não podemos gastar mais de ganhamos sem graves 
consequências.

Evaristo de Miranda trouxe um estudo, mostrando o que 
a Bíblia tem a dizer sobre saúde e registra a “Oração do 
Médico”, de Bem Maimonides.

O teólogo Leonardo Boff, por sua vez comenta a relações 
de teve com Fidel Castro e lamenta que ele não tenha feito 
a “revolução da liberdade” em Cuba.

Boa leitura!

ODAILSON ELMAR SPADA
Editor
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Edmilson Fabbri

Como médico sempre tive a curio-
sidade em saber o porquê de al-
gumas pessoas reagirem melhor 

diante de algumas situações de dor, sejam 
elas físicas ou emocionais.

Não foram poucos os casos em que vi-
venciei atitudes desesperadoras ou de al-
tivez, tanto pelo próprio paciente como 
por familiares, diante de quadros graves de 
saúde.

Claro que a personalidade influencia 
muito nesse processo, mas, como explicar, 
pessoas com personalidades muito pareci-
das terem atitudes discrepantes diante de 
uma mesma situação?

Tenho visto ultimamente, trabalhos cien-
tíficos que visam esclarecer as prováveis 
razões para essas diferentes assimilações.

Os pesquisadores foram afunilando as 
razões até perceberem um viés comum, o 
da espiritualidade. Mas não numa relação 
direta de causa e efeito. Desta forma, uma 
pessoa muito religiosa, não está necessaria-
mente imune a desencadear um quadro de 
fibromialgia, por exemplo, nem o contrário 
como demonstrou o trabalho da professora 
Alessandra Butz, da universidade Federal da 
Paraíba, estudando fibromialgia e religião.

Aqui em Curitiba também foi desenvol-
vido um trabalho de defesa de tese pela 

mestranda Eliana Adami, onde avaliava a 
correlação entre espiritualidade e câncer, 
comprovando, também, os melhores resul-
tados nas pessoas que nutriam algum tipo 
de espiritualidade.

Revendo trabalhos mais antigos, me 
deparei com dados coletados em UTIs, 
mostrando que pacientes in-
fartados que apresentavam 
alguma crença tinham 30% a 
mais de chances de recupera-
ção em comparação com os 
que se diziam ateus. Também 
os que tinham cônjuge, ou 
aqueles que recebiam maior 
número de visitas de familia-
res e amigos, mostravam si-
nais de recuperação maiores 
e mais rápidos.

Parecia lógica essa rela-
ção entre a espiritualidade e 
a resiliência, que é a capaci-
dade de gerenciar melhor os 
momentos de dificuldade por 
maior condição adaptativa, 
porém, hoje temos demons-
trações cientificas dessa   re-
lação.

Obviamente que o intuito 
deste artigo não é fazer com 
que as pessoas tornem-se re-
ligiosas para protegerem-se 
mais. Até porque, falo em 
espiritualidade, e não em re-
ligiosidade, pois temos visto 
muita manipulação da fé das 
pessoas. Há de se ter muito 
cuidado para que a fé não 
seja escravizada pela religio-
sidade excessiva.

A venda de terrenos no 

céu parece ser um mercado sem crise e 
seus ”corretores”, locupletando-se total-
mente com a fragilidade humana. Quanto 
mais difícil a situação, mais fácil de seguir 
salvadores.

Em suma, comprovado está que a espi-
ritualidade das pessoas lhes permite supor-

tar melhor as agruras físicas e emocionais, 
embasados na crença de que um ente su-
perior os protege e veem nesses processos, 
muitas vezes, razões ligadas ao crescimen-
to espiritual, entendendo ser a dor um dos 
caminhos da consciência, conforme disse 
Budha. O outro é o amor.

Espiritualidade e Resiliência

Aqui em Curitiba 
também foi 

desenvolvido um 
trabalho de defesa de 
tese pela mestranda 
Eliana Adami, onde 

avaliava a correlação 
entre espiritualidade e 
câncer, comprovando, 
também, os melhores 

resultados nas pessoas 
que nutriam algum tipo 

de espiritualidade.
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O homem tem consciência, é dizer, 
percebe quais são os efeitos dos atos da 
humanidade e de seus próprios. É o que o 
distingue de seus companheiros do reino 
animal. No entanto, essa consciência, em 
geral, não aflora imediatamente ao limiar 
da psique. Muitos fatos negativos se suce-
dem e suas consequências são aceitas com 
banalidade. O mal, assim, persevera.

É preciso que um evento de forte impac-
to, não raro, seja a chama que desperta a 
consciência.

Assim aconteceu com o triste, dolorido 
para os brasileiros e mesmo para estrangei-
ros, acidente aeronáutico que envolveu o 
bravo time do Chapecoense e sua comiti-
va. Algo que, aparentemente, não se justifi-
ca ante um Deus benevolente, que nos fez 
para sermos felizes. Mas é preciso atentar 
aos dizeres do crucificado: "os desígnios 
de meu pai são inescrutáveis". Com efei-
to, nossa vida está envolta numa camada 
cinzenta e misteriosa, que nos impede de 
compreender o sentido último do mundo 
e da vida. Daí a filosofia, a teologia, a psi-
cologia. Talvez nossa juventude histórica 
ainda nos impeça de maior clarividência; 
talvez deva ser assim até o final dos tem-
pos.

O que há de certo é que não caminha-
mos como cegos. Deus nos concedeu o 
livre arbítrio, que é direito e responsabili-
dade. Direito de refletir e produzir coisas 
maravilhosas. Responsabilidade porque, 
se não refletimos, corremos o sério risco 
de sair perdedores. As forças naturais não 
perdoam agravos e respondem de modo 
implacável.

Foi necessário o desastre da Chapeco-
ense para que até mesmo as torcidas orga-
nizadas, tão renitentes, começassem a falar 
em paz no futebol. Vejamos até onde vai a 
chama do conhecimento e sentimento da 
verdade, depois de reiterados crimes per-
petrados por rivalidades irracionais. Quiçá 
despertasse, também, não só a paz no fu-
tebol, mas na vida, em todas as relações 
humanas. No Brasil, lesões corporais e 
homicídios praticados por motivos fúteis e 
torpes são constantes, a exemplo de desen-
tendimentos domésticos e latrocínios.

Passamos por uma séria crise política e 
institucional, mas a turbulência subjacente 
entre o povo é produto de nuvens muito 
mais carregadas.

Que o lamentável exemplo fique como 
alerta de que o homem é animal social, 
que não sobrevive fora da sociedade. To-

dos executam suas funções e todos são in-
terdependentes. Assim, a morte inesperada 
ou acidental de um ser humano desloca 
um dos pontos de equilíbrio da vida.

Tornou-se claro, ainda, que os atletas 
não são máquinas robotizadas, mas pes-
soas de carne e osso, que merecem todo 
respeito, ainda que seu desempenho em 
campo não seja o melhor. As torcidas tem 
todo o direito de pedir uma substituição, 
mas sem esquecer que tratam com seres 
humanos, seus problemas sociais, suas 
angústias, suas frustrações, suas perdas e 
assim por diante. O futebol foi tão mecani-
zado que muitos treinadores não falam em 
mudanças de atletas; aludem, insanamen-
te, a "reposição de peças".

“ArenAs”
Os estádios já mudaram seus nomes para 

"arenas", onde forcejavam gladiadores em 
confrontos até a morte ou extremo exauri-
mento, com degradação física irreversível, 
num momento de engatinhamento da me-
dicina, sob os aplausos da massa extática. 
Arenas de feras.

O acidente que abalou o Brasil escan-
carou o lado humano. Esperemos que não 
seja um sentimento efêmero.

As mortes no Brasil são banalizadas, 
principalmente nas "arenas" urbanas. Fi-
quemos no trânsito, para não abordar coi-
sas piores, que produzem mortes diuturnas. 
São motociclistas que arriscam suas vidas, 
por irresponsabilidade ou pela avidez de 
entregar um papel, muitas vezes irrelevan-
tes, em atividade cercada de cegas com-
petições entre empresas. São ônibus que 
ralam pedestres, como se fossem pedras a 
serem afastadas do caminho.

Se o impacto dos chapecoenses sobre 
as consciências trouxer um mínimo de cla-
rividência a nosso povo, poderemos dizer 
que as mortes não foram absolutamente 
vãs; devem ser choradas eternamente, até 
porque foram antinaturais e plenamente 
evitáveis, porém, no ainda desconhecido 
movimento cósmico, terão deixado uma 
terrível mensagem.

Com o grito simbólico “o cam-
peão voltou”, acompanhado de 
choro e aplausos, caixões de 51 

vítimas do maior desastre aéreo da histó-
ria do esporte chegaram na Arena Condá 
na manhã do último sábado, 3 de dezem-
bro. Apesar da chuva, milhares de pessoas 
compareceram ao velório coletivo no es-
tádio da Chapecoense. Na arena lotada, o 
clima era de um vazio inexplicável diante 
da tragédia que envolveu jogadores, inte-
grantes da comissão técnica, dirigentes do 
time e profissionais de imprensa na madru-
gada do dia 29 de novembro em Medellín, 
na Colômbia.

“Eu choro todos os dias. Foi muito triste 
para mim e para a minha família”, diz o 
aposentado Lírio Cervelin sem conseguir 
conter a emoção. Ele conta que seus netos 
também sentiram muito a perda, especial-
mente o que atua nas categorias de base 
do time de Chapecó.

Noticiar esse fato foi um dos momen-
tos mais difíceis da carreira do jornalista 
Marcelo Canelas, da TV Globo, que em 
2013 também fez a cobertura do incêndio 
que tirou dezenas de vidas em Santa Maria 
(RS), sua cidade natal. Ele conta que per-

deu amigos e companheiros de trabalho 
no acidente aéreo. “É muito difícil saber 
que estamos fazendo reportagens sobre a 
morte deles. Ao mesmo tempo, é nossa 
obrigação como jornalistas esclarecer o 
que aconteceu e, especialmente, mostrar 
como todo o Brasil se envolveu no drama 
da cidade”, afirma.

Apoio Aos enlutAdos
Assim que o acidente foi confirmado, fi-

éis da Igreja Adventista do Sétimo Dia se 
reuniram para orar e planejar ações em 
favor das famílias enlutadas. Além de ex-
pressar palavras de conforto e esperança, 
os voluntários distribuíram água mineral, 
folhetos com a inscrição “Força Chape” e 
exemplares do livro Em Busca de Esperan-
ça e A Única Esperança. Os materiais foram 
entregues para familiares das vítimas, torce-
dores, jornalistas e equipes de apoio que 
trabalhavam no estádio da Chapecoense.

Na madrugada de sexta para sábado, 
alguns fiéis permaneceram nas ruas con-
versando com os torcedores e realizando 
serenatas. O pastor e cantor Tiago Arrais 
também esteve na cidade no fim de sema-
na e acompanhou a visita de líderes da 

Chapecoense 
e Consciência 
Humana

Amadeu Roberto Garrido de Paula (*)
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e ajusta os detalhes da ligação entre esses 
mesmos indivíduos. Este tipo de solidarieda-
de se manifesta através da religião, família, 
dos costumes e tradições, ou seja, aspectos 
que contribuem para o vínculo social.

solidAriedAde orgânicA
Também tem como objetivo melhorar o 

vínculo social, mas isso acontece através 
da divisão social do trabalho. Neste caso, 
a diferenciação entre os indivíduos através 
do trabalho resulta na solidariedade, quan-
do existe a interdependência e o reconhe-
cimento que todos são importantes.

nA práticA
Saindo da teoria para a prática, encon-

tramos pontos reflexão de Frankc José de 
Andrade Medeiros, um líder de produção 
e corretor de imóveis que num momento 
difícil de sua via, por estar desempregado, 
escreveu o seguinte:

“Até que ponto somos capazes de di-
vidirmos o pouco que temos com alguém 
que nunca nos ajudou ou com algum des-
conhecido? Até que ponto somos capazes 
de suprimir as nossas necessidades em prol 
das necessidades das pessoas que precisam 
mais do que nós?

“Para quem nunca passou nenhum tipo 
de privação, essas questões são muito difíceis 
de responder (pelo menos para a maioria das 
pessoas), mas para quem já passou por difi-
culdades financeiras que conseguiu superar, 
é um pouco mais fácil, porque, usando de 
empatia, coloca-se rapidamente no lugar dos 
necessitados e percebe como é bom ter uma 
mão amiga que o auxilie nestes momentos 
difíceis, ajudando-o a levantar-se.

“Solidarizarmo-nos com as pessoas, se-
jam elas de raça, credo ou classes sociais 
diferentes, é abrirmos o nosso coração para 
a fraternidade e para a comunhão do amor. 
É propagarmos um dos mais belos ensina-
mentos de Jesus, o nosso Senhor: ‘Amai-
vos uns aos outros da mesma forma que 
vos amei’.

“A solidariedade humana, portanto, 
deve superar as mais diversas barreiras que 
se colocarem em seus caminhos. Deve fa-
zer o bem, sem olhar a quem, porque não 
basta somente ajudar. Deve-se fazer de co-
ração. Ela nos faz crescer espiritual e mo-
ralmente”. (Essa reflexão foi publicada no 
Portal Educação)

preservAção dA espécie
Para Valdir José de Oliveira Filho, pre-

sidente da Casa da Criança Paralítica de 
Campinas, solidariedade se manifesta no 

impulso de ajudarmos uns aos outros em 
momentos difíceis, não é nada novo. “Em 
casos extremos a solidariedade atua como 
mecanismo de preservação da espécie e 
canaliza nosso afeto às pessoas. Podemos 
chamar de empatia, de caridade, amor ao 
próximo...”

“Essa solidariedade pode vir de várias 
formas. Seja no impulso provocado por uma 
tragédia, seja em forma de trabalho voluntá-
rio ou até mesmo no dia a dia no trato com 
as pessoas. E isso desperta as mais nobres 
aspirações da humanidade: a procura da 
paz, da liberdade, de oportunidades, da se-
gurança e justiça para os povos”.

chApecoense
Mas, o caso mais recente de comoção e 

solidariedade é o que envolveu o acidente 
que ceifou a vida do Chapecoense, time de 
futebol catarinense. Seguia para a Colôm-
bia, onde jogaria pelo título de Campeão 
Sul-Americano.

Priscila Bertozzi, jornalista e editora da 
LatinPopBrasil esteve no Estádio Atanásio 
Girardot naquela homenagem do Atlético 
Nacional às vítimas do acidente. Descre-
veu o que aconteceu depois do acidente 
levando em conta que a Colômbia vem de 
uma longa luta fraticida com a FARC. “A 
Colômbia de Pablo Escobar. A Colômbia 
do medo. ” Foi “essa Colômbia destruída e 
com a alma marcada que deu uma lição de 
vida, de humanidade e de solidariedade ao 
mundo”, afirmou.

“Conseguiram escrever o mais belo ca-
pítulo da história do futebol mundial. Não 
houve pirotecnia ou festa. Foi uma singela 
homenagem, mas estava ali carregada de 
tantos significados que se tornou um exem-
plo de solidariedade e amor.

“O que ficou claro é que o Nobel da Paz 
concedido ao presidente do país, Juan Ma-
nuel Santos, é mais do que justificado. E 
que o país ensinou a todo mundo como foi 
capaz de se reerguer depois de toda a sua 
história: o que vimos ali é amor. Amor na 
sua forma mais genuína. Amor ao próximo. 
Amor à vida. E o amor vence tudo”.

Um ato que será lembrado. “A Colômbia 
que teremos no coração a partir deste 2016”.

O Verdadeiro Significado de 
Solidariedade

Odailson Elmar Spada (*)

igreja às famílias enlutadas.
No sábado, dia em que os caixões das 

vítimas chegaram na Arena Condá para o 
velório coletivo, uma equipe de médicos 
e enfermeiros, auxiliada por jovens e des-
bravadores, ofereceu atendimento. “Bus-
cando confortar e diminuir a dor que essas 
pessoas estão sentindo, nos mobilizamos 
para conversar com elas, abraçá-las e ofe-
recer apoio àquelas que necessitavam de 
cuidados médicos”, conta Fábia Pierozan, 
técnica de enfermagem.

Outra forma de apoio foi o “Táxi da 
Esperança”. Carros disponibilizados pela 
igreja ficaram de plantão para atender fa-
miliares que necessitaram de transporte 
até o local da cerimônia fúnebre.

homenAgens
(O bispo de Chapecó, Dom Odelir Ma-

gri, transmitiu uma mensagem do papa 
Francisco. O papa disse que estava cons-
ternado com a tragédia e que vai rezar pe-
las vítimas, pelas famílias e pela recupera-
ção dos sobreviventes). (*1)

A homenagem prestada pela Igreja Ad-
ventista por meio dos pastores adventistas 
Moisés Móra e Siloé Almeida na Arena 
Condá. Cid Moreira foi convidado para 
narrar trechos da Bíblia.

Ele leu dois textos clássicos da narrati-
va bíblica: o capítulo 13 da primeira carta 
do apóstolo Paulo aos Coríntios (que des-
creve o amor) e o Salmo 23 (o salmo do 
bom pastor). Na sequência, o pastor Moi-
sés Móra, líder de Jovens Adventistas em 
Santa Catarina, reforçou a esperança na 
promessa bíblica de que as lágrimas e o 
sofrimento terão fim.

“Essa tragédia comoveu não apenas o 
Brasil, mas o mundo. Sentimos muito a dor 
de ter perdido esses guerreiros. Por isso, 
desde os primeiros momentos após a tragé-
dia procuramos demonstrar apoio, carinho 
e amor às pessoas enlutadas”, afirma.

Para a estudante Emili Lazaroto, tam-
bém abalada pela tragédia, foi impressio-
nante ver a onda de solidariedade manifes-
tada por gente do Brasil e de outros países. 
“Especialmente em momentos dramáticos 
como esse, as ações demonstram o que as 
pessoas são de verdade. Ao ver tanta gente 
se importando com o próximo, eu acredito 
que o mundo ainda tem esperança”, res-
salta.
(*) Willian Vieira e Paulo Ribeiro, da equi-

pe de jornalistas da Revista Adventista
(*1) Texto acrescentado para dar maior 

compreensão da homenagem religiosa na 
Arena Condá.

da Chapecoense

Diz a Wikipédia que “solidarieda-
de” é um ato de bondade com 
o próximo ou um sentimento, 

uma união de simpatias, interesses ou pro-
pósitos entre os membros de um grupo. Ao 
pé da letra, significa:

1. Cooperação mútua entre duas ou mais 
pessoas.

2. Interdependência entre seres e coisas.
3. Identidade de sentimentos, de ideias, 

de doutrinas.
Na sociologia, existe o conceito de so-

lidariedade social, que subentende a ideia 
de que os seus praticantes se sintam inte-
grantes de uma mesma comunidade e, por-
tanto, sintam-se interdependentes.

De acordo com o sociólogo francês Émi-
le Durkheim, existem dois tipos de solida-
riedade: a mecânica e a orgânica.

solidAriedAde mecânicA
Expressa a parecença entre indivíduos 

* ODAILSON ELMAR SPADA é 
jornalista.
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É sempre arriscado falar sobre Deus, 
doenças, saúde, Bíblia e religião. 
O risco é de agregar mais uma fa-

lação àquela dos três amigos vindos visitar 
Jó em seu sofrimento. Em Jó, o texto bíbli-
co denuncia a falação como falta de com-
paixão com o enfermo. Aproximar-se do 
Humano sofredor, fora de uma postura de 
silêncio, é de uma insolvência intolerável. 
É muito delicado alguém cheio de saúde 
debruçar-se sobre a doença do outro.

A perspectiva da Bíblia face à saúde e 
à doença busca a superação da alienação. 
Ela não opõe a saúde à doença. Ao contrá-
rio do paganismo, que vê na doença um 
castigo, um sinal do maligno etc., na pers-
pectiva bíblica a doença não é intrinsica-
mente ruim. Ela faz parte da vida humana. 
Como tristeza e alegria, força e fraqueza, 
coragem e medo, trabalho e repouso.

Há apenas 12 citações sobre saúde na 
Bíblia. Oito citações estão no Antigo Testa-
mento, em apenas cinco livros (2 Re 20,7; 
Sl 38,3; Pv 3,8 e 4,22; Is 39,16.21; Jr 30,17 
e 33,6). As outras quatro estão no Novo 
Testamento (Mt 15,31; Lc 15,27; At 3,16; 
3Jo 2). A doença (enfermidade ou peste ou 
ainda pestilência) é um pouco mais citada. 
Mas nem tanto. São 14 citações, sendo 10 
no Antigo Testamento em cinco livros (Dt 
7,15 e 29,22; 1Re 8,37; 17,7 e 2Re 1,2 e 
8,8; 2Cr 6,28 e 16,12; Sl 41,3; Pr 18,14) e 
apenas quatro no Novo Testamento, todas 
no evangelho de Mateus (4,23;8,17; 9,35 
e 10,1).

Os textos veterotestamentarios evocam 
a proteção divina: “O Senhor afastará de 
ti todas as doenças e todas as funestas epi-
demias do Egito, que bem conheces; Ele 
não as infligirá a ti...” (Dt 7,15-16). E falam 
do carinho de Deus com os enfermos: “O 
Senhor o sustenta em seu leito de sofrimen-
to, arrumando-lhe (revolvendo, afofando) 
o leito de doente” (Sl 41,4). Ou ainda “O 
espírito humano supera a doença, mas se 
ele for quebrado, quem o levantará?” (Pv 
18,14).

A figura de Jesus Cristo é central no tema 
das enfermidades no Novo Testamento. 
“Ele expulsou os espíritos pela palavra e 
curou todos os doentes, para que se cum-
prisse o que fora dito pelo profeta Isaías: 
‘Foi ele quem levou (tomou) as nossas en-
fermidades e carregou sobre si as nossas 
doenças”’ (Mt 8,16-17).

Inspirado em várias versões da oração 
médica do rabino romano Jacob Zahalon, 
publicada em alemão em 1783, e em par-

tes dessa oração atribuídas ao médico Ben 
Maimonides, (judeu de cultura árabe nasci-
do em Córdoba em 1135) editei esta oração, 
dedicada particularmente aos amigos médi-
cos do Instituto Ciência e Fé, como segue:

orAção do médico
Meu Deus, preencha a minha alma do 

amor pela Arte da medicina e por todas 
as criaturas de tuas mãos. Antes de iniciar 
meu santo trabalho de aliviar o sofrimento, 
derramo perante ti minha súplica: conce-
da-me coragem e abundante energia para 
realizar o meu serviço com fé.

Não permita que a sede de riqueza e a 
busca da glória influenciem no exercício 
da minha Arte. Os inimigos da verdade e 
do amor aos homens poderiam facilmente 
me iludir e me afastar do nobre dever de 
fazer o bem aos teus filhos. Sustenta a força 
do meu coração para estar sempre pronto 
para servir o pobre e o rico, o amigo e o 
inimigo, a boa e a má pessoa.

Faça com que eu só veja no humano, 

aquele que sofre. Faça com que meu espíri-
to tenha serenidade e clareza junto do leito 
do enfermo e que ele não seja distraído por 
nada. Que ele tenha sempre presente tudo 
o que a experiência e a ciência lhe ensina-
ram. Grandes e sublimes são as pesquisas 
científicas com o objetivo conservar a saú-
de e a vida de todas as criaturas.

Faça com que os enfermos tenham 
confiança em mim e na minha Arte para 
seguirem meus conselhos e prescrições. 
Afasta de mim os charlatões, o exército de 
parentes com seus milhares de conselhos 
e os guardiões que sabem sempre tudo. 
Esse engodo é perigoso. Por vaidade, ele 
leva ao fracasso as melhores intenções da 
Arte e conduz muitas as criaturas à morte. 
Somente a verdade ilumine meu caminho, 
pois qualquer fraqueza no meu trabalho 
poderá causar destruição e doença à cria-
tura de tuas mãos.

Se os ignorantes me acusam e me cri-
ticam, faça que o amor por minha Arte, 
como uma couraça e me torne invulnerá-

vel. Que eu possa perseverar no verdadei-
ro, sem olhar para o prestígio, a fama ou a 
idade de meus inimigos. Dá-me Senhor, a 
indulgência e a paciência junto aos enfer-
mos teimosos, irascíveis e grosseiros.

Faça, Senhor, com que eu seja modera-
do em tudo, mas insaciável em meu amor 
pela ciência. Afasta de mim a ideia de que 
eu tudo posso. Dá-me a força, a vontade e 
a ocasião para ampliar sempre mais meus 
conhecimentos e minha sabedoria. Hoje, 
eu posso descobrir no meu saber, coisas 
que eu não imaginava ontem. A Arte é 
grande, mas o espírito do homem penetra 
sempre mais adiante.

Saúde e doença na 
perspectiva bíblica

Evaristo E. de Miranda

* EVARISTO DE MIRANDA é 
Doutor em ecologia, pesquisador 
da Embrapa Monitoramento 
por Satélite, diretor do Instituto 
Ciência e Fé de Curitiba.
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O Brasil aguarda, com a expec-
tativa otimista de muitos e a 
torcida contra de uma pequena 

minoria, que o Governo Temer comece 
a funcionar. A medida do teto para as 
despesas dos próximos exercícios está 
bem encaminhada, mas sua aprovação 
será só o primeiro passo – um pequeno 
passo – na direção da reconstrução do 
País. A situação de terra arrasada deixada 
pelo governo anterior vai exigir – mais que 
medidas – de determinação e austeridade 
para implantá-las. Como se estivéssemos 
numa economia de guerra, os agentes 
públicos, em todas as esferas de governo 
e de poder, deveriam adotar o lema “é 
proibido gastar” para que os sacrifícios 
exigidos agora recaiam sobre todos, sem 
exceção, e sobre algum recurso para o 
poder público investir para sanar as tantas 
carências do País, dos estados e dos mu-
nicípios.

Há inúmeros exemplos na história 
mundial e brasileira para nos inspirar. 

Na Inglaterra bombardeada na segun-
da guerra mundial, a realeza britânica se 
submeteu, abdicando de seus privilégios, 
ao mesmo racionamento de seus súditos. E 
aqui no Brasil, no Paraná, quando uma ge-
ada negra atingiu as lavouras de café, no 
inverno de 1975, com efeitos devastadores 
sobre a economia do Estado e o desloca-

mento de milhares de pessoas do campo 
para as áreas urbanas e outras regiões, a 
vontade política, a firmeza e a dedicação 
do governador da época, Jayme Canet 
Júnior, conseguiram, com o sacrifício de 
todos, colocar o Estado novamente na 
direção do progresso.

Canet nunca fez concessões ao populis-
mo. Investiu pesado em infraestrutura sem 
jamais ceder à tentação de fazer obras 
monumentais para marcar o seu Governo. 
E, talvez por isso, mereça tanto o respeito 

e a admiração que os paranaenses lhe de-
dicam como uma das maiores lideranças 
de sua história. Suas atitudes no exercício 
da função pública eram tão importantes 
quanto as ações que praticava para en-
frentar a situação calamitosa e recuperar 
o Paraná.

O descalabro das contas públicas, tanto 
do Governo Federal como de estados e 
municípios, exige a determinação de polí-
ticos com vocação para estadista. Porque 
as barreiras à frente não são apenas as 

É Proibido Gastar

João Elísio Ferraz de Campos (*)

* JOÃO ELÍSIO FERRAZ DE 
CAMPOS, empresário, membro 
da diretoria do Instituto Ciência 
e Fé de Curitiba. Foi governador 
do Paraná

vozes discordantes da minoria oposicio-
nista contra as propostas sem apresentar 
qualquer alternativa e sem qualquer “mea 
culpa” pelo apoio à política econômica 
que nos levou ao caos. O perigo maior 
vem dos aliados que nem sempre estão 
dispostos a abrir mão de suas prerrogati-
vas, de enfrentar corporações e interesses  
contrariados e arranjam argumentos para 
desfigurar as propostas, como, em maior 
ou menor escala vem acontecendo em 
Brasília e no Rio de Janeiro.

Há que ter firmeza e determinação. 
Como tiveram os governadores Beto 
Richa, do Paraná, e Paulo Hartung, do 
Espírito Santo, que, enfrentando os riscos 
de perder popularidade, já fizeram os 
ajustes necessários para sanar as finanças 
de seus estados. Políticos em geral costu-
mam reagir a cortes e nem só a esquerda, 
de maneira estridente, se coloca contra 
o estado mínimo. Veladamente, muitos 
representantes do centro e da direita tam-
bém não querem um estado enxuto, com 
poucas benesses a distribuir.  

Todos eles não percebem, ou não que-
rem perceber, que o Estado não precisa 
ser grande. Precisa, isso sim, ser forte. 
Forte para coibir os abusos que dilapidam 
o patrimônio público e desperdiçam o di-
nheiro dos impostos. Não precisa e nem 
deve ser grande. Deve apenas ser forte 
o suficiente para recuperar a confiança 
do País em seu futuro e dos brasileiros 
em perspectivas concretas de progresso e 
bem estar.

Na Inglaterra bombardeada na segunda guerra mundial, a realeza 
britânica se submeteu, abdicando de seus privilégios, ao mesmo 

racionamento de seus súditos.
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Odailson Elmar Spada (*)

Em sua mais recente coluna no site 
da Associação Evangelística Billy 
Graham, o evangelista de 98 anos 

respondeu a uma preocupação de um lei-
tor. Questionado sobre o aspecto religioso 
das festas de final de ano, ele respondeu 
que não há como negar que as pessoas 
hoje em dia parecem mais interessados em 

comprar presentes e decorar a casa que re-
fletir sobre o seu significado.

Como faz desde a sua fundação, a 
Samaritan’s Purse, braço de ação social da 
Associação Evangelística, hoje presidida 
por Franklin Graham, distribuirá este ano 
centenas de milhares de presentes e litera-
tura cristã para crianças carentes em dife-
rentes partes do mundo.

Embora a maioria da população nos Es-
tados Unidos se identifique como cristã – o 
mesmo ocorre no Brasil – nem todo mundo 
genuinamente comemora o nascimento de 
Jesus Cristo. Deixando de lado os debates 
sobre o 25 de dezembro ser realmente o 
dia em que Jesus nasceu, Billy Graham pe-
diu que os cristãos não esquecessem que a 
data é, sobretudo, um lembrete da bonda-
de de Deus e de sua provisão de salvação 

para a humanidade.
Além disso, exortou seus leitores que 

não tratassem o Natal como apenas um 
feriado secular. Sugere que essa época do 
ano deveria ser um período para que todos 
agradeçam a Deus pelo seu amor renovem 
seu compromisso com Ele.

“Durante o período que antecede o 
Natal, encorajo as pessoas a lembrar que 
Deus ofereceu Jesus Cristo como seu maior 
presente para a humanidade. Com isso em 
mente, faça com que Jesus Cristo se torne o 
centro da sua vida a cada dia”, escreveu.

Encerrou citando o versículo de 2 Corín-
tios 9:15: “Graças a Deus por seu dom

Indescritível! ”
(*) JARBAS ARAGÃO é jornalista ligado ao 

portal Gospel Prime, teólogo (Batista), profes-
sor de inglês e tradutor.

Há no mundo ocidental um cres-
cente clima de preocupação 
com respeito ao significado do 

Natal. A comemoração do nascimento de 
Cristo, envolvendo suas tradições, trans-
formou-se em festividade vazia. Muitos 
não dão mais qualquer valor. Apenas uma 
data destinada aos prazeres e diversões. A 
mídia e a comercialização da data, apro-
veitando-se de alguns pontos das tradições 
venderam o Natal como época para se 
gastar com presentes e prazeres. Social-
mente, o que antes era motivo de alegria, 
confraternização, solidariedade, vem se 
transformando, para muitos, um período 
de depressão e desespero.

“Eu não vou à casa aonde a família 
está. Eles têm presentes para todos, mas 
eu não consegui comprar para todos. Vou 
ficar mal com isso...”. Essa é apenas uma 
das muitas desculpas para não participar 
do Natal. Muitos preferem “desaparecer” 
(vão para a praia...).

E o aniversariante, Jesus Cristo, onde 
fica? O secularismo (modernismo) tomou 
conta da festividade de tal modo que todas 
as igrejas cristãs têm publicado mensagens 
de apelo à crença original.

25 de dezembro
Evangélicos em geral questionam, com 

razão, que o dia 25 de dezembro não é 
o verdadeiro dia do nascimento de Jesus 

Cristo. Historiadores, arqueólogos e outros 
pesquisadores marcam fim de setembro, 
ou começo de outubro, a época mais pro-
vável do nascimento, levando em conta 
condições climáticas e de costumes do 
povo judeu.

A Bíblia não dá indicações suficientes 
para se fixar a data do nascimento de Jesus. 
Aliás, o profeta Daniel, quando registrou 
a profecia da vinda do Messias (Príncipe 

Ungido) em Daniel, capítulo 9, versículos 
de 20 a 27, não mencionou o nascimen-
to, mas o batismo, marcando o início do 
último grupo de 7 anos. No meio da se-
mana, marca a profecia, Ele faria “cessar 
o sacrifício” (clara indicação do sacrifício 
de Cristo). Dados que facilitam a identifi-
cação das datas desses acontecimentos. 
Se estudarmos os dados dos evangelhos, 
chegaremos ao sacrifício do Messias na 
Páscoa judaica do ano 31 (segundo calen-
dário gregoriano).

Meras desculpas para tirar o sentido 

religioso do Natal e, principalmente entre 
evangélicos, existem aqueles que publi-
cam em blogs, facebook e outras mídias 
extensas defesas contra a celebração de 
Natal. Alguns chegam a rejeitar e até pre-
gam contra, lembrando a origem pagã. 25 
de dezembro era a época do solstício de 
inverno, no hemisfério norte, quando os 
cultos pagãos antigos adoravam o Deus-
sol (mitra, no culto babilônico, persa, que 

foi assimilado pelos gregos e romanos).
O pastor Antonio Carlos do Nasci-

mento, diácono da Assembleia de Deus 
publicou em seu blog “wwwcristianismo-
emfoco.blogspot.com.br”, que “o Natal é 
uma blasfêmia para com Cristo, e nenhum 
cristão com consciência pura deveria ter 
qualquer relação com Ele. ”

Foco em cristo
Já o Pastor Silas Malafaia, pertencente 

a mesma igreja Assembleia de Deus, líder 
do ministério Vitória em Cristo, diz: “Eu 

nunca vi um besteirol tão grande como 
este de que nós não podemos celebrar o 
Natal pois é uma data de uma festa pagã. 
O que estamos celebrando não é a data e 
sim o nascimento de Cristo. O argumento 
estúpido também poderia ser usado para 
dizer que não podemos usar gravata pois 
foi um gay que a inventou. ”

Para o pastor Pr. Carlito Paes, da Igreja 
Irmãos Menonitas, de Catanduvas, SP, o 
sentido do Natal é o mesmo de Malafaia: 
“O Natal não é uma data religiosa, ou mes-
mo, uma força mística de paz ou um vento 
de bons fluídos. Natal é uma pessoa; Natal 
é Jesus! Mais do que tudo, o mundo preci-
sa da verdadeira mensagem de esperança 
que só o Natal de Jesus pode trazer.”

O pensamento Adventista não é distante 
disso. O pastor Yuri Ravem, do Blog Nisto 
Cremos, afirma que devemos ter o nasci-
mento e vida de Cristo como foco princi-
pal de nossos festejos. Esse foco pode ser 
reforçado com dedicação solidária aos ne-
cessitados. O Natal é uma grande oportu-
nidade para se fazer o bem.

Assim, além da ceia de Natal, da reu-
nião de família, dos momentos despre-
tensiosos com os filhos, dos presentes, o 
ponto alto é a celebração religiosa, ou a 
missa, ao nome de Jesus Cristo. Mas não 
esqueça, o Natal é a melhor oportunidade 
do ano para socorrermos quem necessita 
de alimento, roupa e até de amor, conforto 
e carinho. Feliz Natal!

(*) ODAILSON ELMAR SPADA é jornalista

O que é o Natal para você?

“O nascimento e vida de Cristo deve ser o foco 
principal de nossos festejos. Esse foco pode 
ser reforçado com dedicação solidária aos 

necessitados. O Natal é uma grande oportunidade 
para se fazer o bem”

“Não celebrem o Natal 
como um feriado secular”

Mensagem é do 
evangelista Billy Graham. 
Ele  pediu reflexão sobre 
a essa festa

Jarbas Aragão (*)
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O Papa Francisco disse no domingo, 
4 de dezembro, no Vaticano que 
a preparação para o Natal exige 

uma “conversão” interior “que rejeite o egoís-
mo, a corrupção e a exploração dos mais po-
bres”, que considerou “atitudes do diabo”.

“Com o nascimento de Jesus em Belém, 
é o próprio Deus que faz morada no meio 
de nós para libertar-nos do egoísmo, do 
pecado e da corrupção”, realçou, perante 
milhares de peregrinos e visitantes reuni-
dos para a tradicional recitação do ângelus 

dominical, ao meio-dia de Roma.
Na Praça de São Pedro, onde está coloca-

da a árvore de Natal e o presépio (inaugura-
dos na sexta-feira, dia 9), Francisco observou 
que a celebração do nascimento de Jesus é 
“sobretudo um acontecimento religioso”, 
pelo que além da “grande alegria exterior” é 
necessária uma “preparação espiritual”.

“Trata-se de deixar os caminhos cô-
modos mas enganadores dos ídolos deste 
mundo: o sucesso a todo custo, o poder à 
custa dos mais fracos, a sede de riqueza, o 
prazer a qualquer preço”, explicou.

O Papa repetiu estes alertas, convidando 
os católicos a expulsar as “atitudes peca-
minosas” e a levar a cabo “uma mudança” 
na sua vida, isto é, a “converter-se todos os 
dias, um passo em frente, todos os dias”.

Falando no segundo domingo do Ad-
vento, o tempo litúrgico de quatro sema-
nas com que a Igreja Católica prepara o 

Natal é o nascimento do Menino 
Jesus, e quem era esse Menino 
Jesus? Era um homem que viveu 

a bondade, a fraternidade, o amor, a soli-
dariedade, a misericórdia, então é isso que 
se comemora no nascimento de Jesus.

Há muitas pessoas que pensam que 
Natal é só festa, presentes, ceia. Outras, 
ainda, se lembram só do Papai Noel, um 
velhinho muito bonzinho de uma cidade 
lá do norte da Europa, o qual presentea-
va as pessoas: crianças e adultos. A figura 
do Papai Noel é linda. Ele é representado 
por todos nós. Representa o amor que nós 
temos pelos nossos filhos, nossos pais e 
netos, pelos nossos amigos, pelas pessoas 
que precisam, porque não damos só um 
presente de Natal ao nosso pai, amigo ou 
mulher. Nós podemos presentear também 
a muitos necessitados.

Saber presentear quem está em orfa-
nato, em hospital, os velhinhos abando-
nados, os moradores em situação de rua, 
constitui o espírito do Natal. Espírito de 
amor, de fraternidade, de doação, o espí-
rito de amor ao próximo, de solidarieda-
de. Demonstrar, pela alegria, pelo festejo, 
pela árvore de Natal toda iluminada, pelo 
que Jesus nos mostrou, o caminho da nos-
sa bondade, do nosso caráter, do nosso 
amor, da paixão pela vida, da esperança. 

Esse é o verdadeiro espírito natalino!
Eu gosto muito quando as pessoas pre-

senteiam as outras com coisas que elas 
mesmas fazem, às vezes uma bonequinha 
feita a mão, as vezes um bordado, um 
bolo. Também é gostoso quando você ga-
nha um presente grande, como uma bici-
cleta, mas que isso não seja só comércio. 

Vimos em novembro que as lojas já 
começavam a se enfeitar para o Natal, e 

isso faz parte da nossa cultura e é assim 
em todo o mundo. Mas é importante não 
esquecer que alguém nasceu com a finali-
dade de nos salvar e nos mostrar um novo 
mundo, é isso que temos que celebrar.

O Natal é o nascimento, a presença do 
Filho de Deus que por amor à humanida-
de se faz humano. E, como humano, nasce 
numa manjedoura, recebe a visita dos Reis 
Magos com seus presentes. Uma criança 
acaba de nascer, e essa criança é a espe-

rança das nações, a salvação da humani-
dade. Esse é o presente de Natal. 0s outros 
presentes são uma expressão, um símbolo 
lindo do presente maior Jesus Cristo, que 
nasce para oferecer a felicidade, a paz, O 
amor a todos OS seres humanos.

de corAção pArA corAção
Que possamos compreender esse ver-

dadeiro espírito natalino, que é lindo de 
morrer, é gostoso de ser celebrado, fes-
tejado, e mais ainda de ser vivido na co-
munhão, de aproximação de pessoas que 
talvez precisemos perdoar, acolher. Que 
possamos nos aproximar do pai, mãe, ir-
mãos, marido, esposa com caminho al-
gum gesto, palavra e quem sabe até mes-
mo com algo que revele para o próximo a 
experiência de doação. Assim, poderemos 
festejar o Natal com os mais próximos e 
também com aquelas pessoas mais distan-
tes e que precisam de nossa compreensão, 
acolhida, carinho e até mesmo de um pre-
sente material.

É isso o espirito de Natal, espírito de 
luz, bondade, alegria, gratidão por um ser 
que veio ao mundo e se sacrificou para 
salvar todos os homens. Que possamos 
passar isso do nosso coração para o cora-
ção dos outros.

(*) MARIA HELENA BRITO IZZO é colu-
nista na Revista Família Cristã e terapeuta 
familiar.

Espírito natalino
Maria Helena Brito Izzo (*)

Assim, poderemos 
festejar o Natal com 
os mais próximos e 

também com aquelas 
pessoas mais distantes

Papa propõe Natal livre do 
«egoísmo» e da «corrupção»

Francisco realça 
importância da preparação 
espiritual para celebrar o 
nascimento de Jesus

Natal, Francisco disse que a mensagem 
destes dias se centra num “anúncio feliz” 
do Reino de Deus que já está “no meio” 
da humanidade, a “mensagem central” da 
missão cristã.

“Quando um missionário, um cristão vai 
anunciar Jesus, não faz proselitismo como 
se fosse um adepto de futebol que procura 
mais simpatizantes para a sua equipe, vai 
simplesmente anunciar: ‘o Reino de Deus 
está no meio de vós’”, assinalou.

O Papa sustentou que, quando a propos-
ta de Deus é acolhida com “fé e humilda-
de”, nascem “o amor, a alegria e a paz”.

“Que a Virgem Maria nos ajude no en-
contro com este Amor cada vez maior que 
na noite de Natal se fez pequeno, peque-
no, como uma semente caída na terra; e 
Jesus é esta semente, a sementes do Reino 
de Deus”, pediu.

drAmA dA imigrAção
Vaticano inaugurou, na Praça de São Pe-

dro, a árvore de Natal e o presépio, que neste 
ano reproduz a paisagem de Malta e tem uma 
clara referência ao drama da imigração.

Desta vez, a árvore colocada no Vati-
cano é um abeto vermelho de 25 metros 
das florestas de Scurelle, doado pela região 
de Trento, no norte da Itália. As bolas de 
enfeite foram colocadas por várias crianças 
que estão internados em departamento de 
oncologia de hospitais italianos e que par-
ticiparam de uma oficina.

Já o presépio é um presente da arqui-
diocese e do governo de Malta, construído 
pelo artista Manwel Grech, que venceu o 
concurso organizado para projetá-lo. Ele 
foi colocado no obelisco da Praça de São 
Paulo, reproduzindo a paisagem de Malta 
com sua arquitetura, fauna e flora locais.

Também inclui a tradicional "cruz de 
Malta" e um "luzzu", uma típica embarca-
ção do país, com as cores azul e amarela, e 
que faz referência à situação de refugiados 
e imigrantes que cruzam o Mar Mediterrâ-
neo em busca de abrigo na Europa.

A obra mede 17 metros de comprimento, 
12 de profundidade e oito de altitude, contan-
do com 17 figuras, sem considerar os animais.

O papa Francisco comparou a tragé-
dia vivida por milhares de imigrantes que 
tentam atravessar o Mediterrâneo com a 
rejeição que Maria viveu quando não con-
seguiu ter abrigo para dar à luz a Jesus.

"Na experiência dolorosa desses irmãos 
e irmãs voltamos a ver o Menino Jesus, 
que, no momento do nascimento, não en-
controu abrigo e viu a luz na gruta de Be-
lém", disse Francisco.

PS: AGÊNCIA ECCLESIA

Presépio e árvore na Praça São Pedro, Vaticano
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O teólogo brasileiro Leonardo 
Boff, de 77 anos, recebeu no 
domingo (27/11), pelo conjunto 

de sua obra, a medalha Carl-Friedrich-von-
Weizsäcker em Berlim, na Alemanha. Ao 
conceder a honraria, a sociedade nomeada 
em homenagem ao físico e filósofo alemão 
Carl Friedrich von Weizsäcker destacou 
Boff por seu "forte compromisso" com a Te-
ologia da Libertação.

Em entrevista à DW, o estudioso fala 
sobre a presença da religião no líder 
cubano Fidel Castro e em Cuba e sobre as 
perspectivas para a ilha caribenha após a 
morte do revolucionário. O teólogo tam-
bém comenta a eleição de Donald Trump 
como presidente dos EUA, classificando-o 
como "o pior que a cultura americana 
pode produzir". Boff aborda ainda o tema 
da religião como mercadoria e sua influ-
ência sobre a política e o atual cenário 
político no Brasil.

DW: O senhor é um revolucionário teo-
lógico. Fidel Castro foi um revolucionário 
político. Ambos lutaram contra a pobreza 
na América Latina. O senhor conheceu Fi-
del pessoalmente?

Leonardo Boff: Estive muitas vezes com 
ele, mais de dez. Quando tive aquele casti-
go de Roma [em 1985, Boff foi condenado 
a um ano de "silêncio obsequioso", sendo 
proibido de lecionar], ele me pediu para 
passar 15 dias de férias com ele em Cuba. 
Então, tivemos a oportunidade de discutir 
muitas coisas, o futuro de Cuba, da demo-
cracia, da humanidade. Ele se interessou 
muito pela teologia da libertação, leu vá-
rios livros meus, do Gustavo Gutiérrez e do 
Frei Betto. E daí surgiu uma amizade muito 
forte. Até os primeiros meses da Revolução 
Cubana, ele sempre carregava uma cruz no 
peito. Ele disse muitas vezes que, se tivesse 
existido a Teologia da Libertação na época, 
ele iria assumi-la, e não o marxismo.

Depois da Revolução Cubana, muitos 
católicos fugiram de Cuba. A Igreja era 
considerada contrarrevolucionária. Só em 
1992, Fidel mudou a Constituição, e Cuba 
se transformou num Estado laico. Assim, 
era possível ser cristão e membro do Par-
tido Comunista ao mesmo tempo. Os seus 
encontros com Fidel contribuíram para 

essa abertura?
Frei Betto e eu trabalhamos durante cin-

co anos para reconciliar a Conferência dos 
Bispos de Cuba com o governo cubano. 
Promovendo o diálogo entre as duas partes, 
tentando desmontar o ateísmo. A frase que 
mais impactou Fidel foi quando Frei Betto 
disse: "Não podem existir Estados confessio-
nais. Cuba é um Estado confessional porque 
impôs a confissão marxista." Fidel levou um 
susto. Depois de cinco anos de diálogo, 
Cuba foi declarada um Estado laico. Assim, 
Fidel abriu as portas para que padres e frei-
ras pudessem voltar a Cuba. O mérito desse 
trabalho é de Frei Betto. O que de fato mu-
dou a situação foi o livro dele [do Frei Betto] 
Fidel e a religião [1985]. O livro vendeu um 
milhão de exemplares em Cuba. Agora saiu 
uma nova edição, outra vez com uma tira-
gem de um milhão de exemplares. Então, o 
povo percebeu que não há contradição en-
tre cristianismo e socialismo. A partir disso, 
Fidel aceitou e convidou o papa João Paulo 
2º, depois o papa Bento 16, e agora o papa 
Francisco, duas vezes. 

Como o senhor vê o futuro político de 

Cuba? O país vai se transformar numa 
ilha caribenha sem grande significado 
político?

Não acredito nisso. A cultura socialista 
entrou no povo. Eles sentem orgulho de 
ter conseguido resistir diante do gigan-
te, que como um leão queria engoli-los. 
Agora, nós sempre fazíamos essa crítica 
pessoalmente ao Fidel. Não basta fazer re-
volução da fome, tem que fazer revolução 
da liberdade. E ele não fez a revolução 
da liberdade. Manteve o partido único e 
sempre argumentou: "Vocês não podem 
imaginar o que significa a pressão que 
sinto dos EUA, que querem retomar a ilha, 
então, eu não posso afrouxar. Porque há 
muita espionagem, muita penetração por 
parte dos americanos. Por isso, tenho que 
manter a mão firme".

Muitos cubanos bem formados não 
veem mais futuro em seu país e emigram. 
Eles querem liberdade, e o Partido Comu-
nista quer permanecer no poder. Os dias 
do socialismo estão contados?

Acho que a evolução vai ser progressiva, 
abrindo cada vez mais. Mais e mais vai se 

desenvolvendo um socialismo de liberda-
de, mas mantendo a dimensão econômica 
e social no sentido de que o importante não 
é a propriedade privada, mas a proprieda-
de comum. É o que o socialismo afirma, 
como uma alternativa ao capitalismo.

Falando em capitalismo, qual foi o seu 
primeiro pensamento quando soube da 
eleição de Donald Trump como novo pre-
sidente dos EUA?

Trump é o pior que a cultura america-
na pode produzir. Não sabemos qual é o 
projeto dele. Não sabemos, é um mistério 
como ele vai conduzir a maior potência do 
mundo. Então é algo perigoso. A humani-
dade está temerosa.

A influência da religião sobre a políti-
ca está aumentando? Nos EUA, acredita-
se que os evangélicos tenham tido grande 
influência sobre a eleição presidencial. No 
Brasil, os evangélicos e seu lobby político 
estavam entre os defensores do controver-
so impeachment da ex-presidente Dilma 
Rousseff...

As religiões, especialmente as pente-
costais, seguem a lógica do mercado. Elas 
ganham muito dinheiro com seus progra-
mas de televisão, apoiam aqueles que de-
fendem seus interesses e privilégios. Então 
elas não respeitam o caráter laico do Esta-
do. Elas mobilizam e manipulam os fiéis. 
Há vários pastores que fazem campanha 
política e utilizam a religião de uma forma 
perversa. Está dentro da lógica do capita-
lismo, em que tudo é uma mercadoria. A 
religião também é uma mercadoria.

Como o senhor vê a situação política 
atual no Brasil? O país tem que esperar até 
as eleições de 2018 para sair da crise?

Acho que esta semana vai ser impor-
tante porque virão grandes manifestações 
e, possivelmente, se Temer tiver que re-
nunciar, haverá uma nova eleição. Mas 
é uma eleição indireta, feita pelo Parla-
mento. Aí é possível que o PSDB ganhe 
e assuma. Alguns querem que Fernando 
Henrique Cardoso seja o presidente da 
transição. Seria a forma mais suave de 
superar a crise porque há o risco de uma 
grande convulsão social. Como está ago-
ra, o país não aguenta.

“Cuba precisa de 
revolução da liberdade”
Em entrevista à Deutsche Welle, Leonardo Boff relembra seus encontros com Fidel Castro, 

a quem criticava por fazer revolução da fome, mas não da liberdade. Teólogo também 
comenta eleição de Trump nos EUA e crise no Brasil

Para Leonardo Boff, Fidel fez a “revolução da fome, tem (agora) que fazer a revolução da liberdade”
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Veja onde encontrar seu jornal, gratuitamente

* Maria Tereza de Queiroz Piacentini, 
Diretora do Instituto Euclides da Cunha 
e autora dos livros ‘Só Vírgula’, ‘Só Pala-
vras Compostas’ e ‘Língua Brasil – Crase, 
pronomes & curiosidades’  
(www.linguabrasil.com.br)

NÃO TROPECE NA LÍNGUA

Maria Tereza de Queiroz Piacentini *

NORMA CULTA E 
VARIAÇÃO LINGUÍSTICA

Não é fácil estabelecer áreas de uso distintas para a norma culta e a norma-padrão porque muitas vezes as duas andam de mãos dadas. Por exemplo, na imprensa escrita 
se encontra simultaneamente o uso da norma canônica e das outras variedades linguísticas, embora o consenso seja de que os jornais e revistas de grande circulação são 
paradigmas da norma culta, pois produzidos por pessoas de escolarização completa, como os jornalistas, e circulam num estrato social urbano identificado como “culto”, 
de camadas da população que apresentam história de letramento familiar e amplo acesso aos bens de consumo, cultura e lazer.

***

Falamos acima em variedades linguísticas. É in-
questionável que as línguas variam, mudam, se ex-
pandem, morrem. As línguas comportam variações 
e mudanças no tempo, no espaço, na forma, no seu 
funcionamento. Encontram-se, portanto, variações 
geográficas (vocabulário e prosódia mudam de re-
gião para região); sociais (com as variáveis de clas-
se, sexo, idade, grupo étnico, escolaridade e fatores 
individuais); de registro (formal e informal); estilísti-
cas, semânticas, lexicais e fonológicas.

O problema do certo/errado (conceito embu-
tido na dicotomia entre língua-padrão = correto, 
e não padrão = errado) parece residir na pouca 
compreensão de que a variação está inscrita na 
língua, é própria dela. Como lembra Marina Ya-
guello (2001), “nunca ninguém deteve a evolução 
de uma língua, a não ser deixando de falá-la”. En-
sina a autora que a mudança linguística é movida 
por duas forças distintas: uma procede da língua 
mesma, é inerente à sua lógica interna; a outra 

procede da comunidade linguística, das condi-
ções sócio-históricas em que é produzida. 

A própria norma prescritiva não se põe a salvo 
das mudanças: ela também se deixa influir pelos 
empréstimos estrangeiros, pelas inovações e flutua-
ções de uso (o verbo obedecer, por exemplo, antiga-
mente era transitivo direto, passou a indireto e está 
voltando aos tempos clássicos na forma de obedecer 
ordens, obedecer o papai).

“O fato de as línguas passarem por mudanças no tempo é algo que pode ser percebido de mais de uma forma. Uma delas é o contato com pessoas de outras faixas etá-
rias. Quanto maior a diferença de idade, maior a probabilidade de encontrarmos diferenças na forma de falar de duas pessoas”, explica Paulo Chagas (In Fiorin. Introdução 
à lingüística. SP: Contexto, 2003).

***

Em seu artigo “Norma-padrão brasileira” (2002), 
Carlos Alberto Faraco esclarece que a raiz do precon-
ceito linguístico na cultura brasileira e das atitudes pu-
ristas e normativistas que veem erros em toda parte 
e condenam qualquer uso – mesmo aqueles ampla-
mente correntes na norma culta e em textos de nossos 
autores mais importantes – de formas que fujam ao 
estipulado pelos compêndios gramaticais mais con-
servadores está na grande distância que se colocou, 
desde o início, entre a norma culta e o “padrão artifi-
cialmente forjado”. 

É dentro dessa perspectiva da variação e evolução 

linguística – de regências verbais mutantes, ortogra-
fia e prosódia alteradas, novos significados a antigos 
vocábulos etc. – que Marcos Bagno diz ser preciso 
reconhecer que

tudo o que a Gramática Tradicional chama de “erro” 
é na verdade um “fenômeno” que tem uma expli-
cação científica perfeitamente demonstrável. Se mi-
lhões de pessoas (cultas inclusive) estão optando por 
um uso que difere da regra prescrita nas gramáticas 
normativas é porque há alguma regra nova sobrepon-
do-se à antiga. Assim, o problema está com a regra 
tradicional, e não com as pessoas, que são falantes 

nativos e perfeitamente competentes de sua língua 
(Preconceito lingüístico: o que é, como se faz. SP: 
Loyola, 2003).
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INTRODUÇÃO AO AJUSTAMENTO DE 
OBSERVAÇÕES: APLICAÇÕES GEODÉSICAS
Camil Gemael, Álvaro Muriel Lima Machado e 

Romualdo Wandresen

Desde Gauss e Legendre, astrônomos e geodesis-
tas se valem do Método dos Mínimos Quadrados 

(MMQ) no ajustamento de informações. Hoje, o 
MMQ é intensa e extensamente utilizado em todos 

os setores técnicos e científicos cujos cálculos se 
valem de valores observados. Este é o escopo 

desta obra, nascida nas aulas que Camil Gemael, 
do Departamento de Geociências da UFPR.

Páginas: 430
Preço: R$ 40.00

BENTO, BRASIL E DAVID:
O discurso regional de formação social e 
histórica paranaense
Maria Julieta Weber Cordova

Este é um livro sobre a invenção e a construção de 
identidades regionais e discursos no Paraná; como 
a tradição consolida plataformas de ação e repro-
dução no mundo dos intelectuais. Nele estudamos 
a obra de Bento Munhoz da Rocha Netto, Brasil 
Pinheiro Machado e David Carneiro.
Páginas: 271
Preço: R$ 38,00

O FENÔMENO RELIGIOSO
Ser católico no meio do pluralismo religioso

Ir. Mary Donzellini

Este Caderno Catequético abre excelentes 
perspectivas para os que se empenham em ser 

católicos no meio do pluralismo religioso. Trata- se 
de ótimo subsídio para a formação dos catequistas 

frente às manifestações religiosas que marcam 
profundamente nossa sociedade.

Páginas: 72
Preço Loja Virtual: R$ 14,00

VOCAÇÃO: UM SENTIDO À VIDA
Dom Hilário Moser

Este livro, em linguagem simples e breve, quer 
ajudá-lo a buscar um sentido que valha a pena 
para a sua vida. Desde toda a eternidade, o Pai me 
amou e me quis neste mundo; Jesus, seu Filho, se 
sacrificou por mim para que eu tenha vida em abun-
dância; o Espírito do Senhor me assiste, orienta e 
acompanha... Estas páginas procuram iluminar sua 
mente e aquecer seu coração.
Páginas: 48
Preço Loja Virtual: R$ 10,00

ESTOU COM MEDO!
Os contos como método para a superação dos 

temores das crianças
Ana Gutiérrez, Pedro Moreno

O propósito desta obra é oferecer aos pais, 
professores e às pessoas envolvidas no cuidado 
das crianças uma ferramenta poderosa e eficaz 

para a superação dos medos infantis utilizando os 
contos terapêuticos. Histórias com características 
com as quais a criança se identifica. É possível o 
processamento das emoções e a superação das 

dificuldades e temores.
Páginas: 192

Preço Loja Virtual: R$ 32,30

TRATANDO PESADELOS PÓS-TRAUMA
Uma abordagem cognitivo-comportamental
Joanne L. Davis

A violência tem se mostrado um problema crescen-
te, levando cada dia mais pessoas a sofrerem as 
consequências físicas e psicológicas do estresse 
pós-trauma, entre os quais os pesadelos e outros 
distúrbios do sono. Com uma linguagem clara 
e objetiva, a obra deve interessar bastante aos 
profissionais de saúde mental, estudantes de 
Psicologia e demais estudiosos no assunto.
Páginas: 328
Preço Loja Virtual: R$ 75,00

SILÊNCIO INTERIOR
A chave para encontrar o equilíbrio e a 

espiritualidade
Graham Turner

Viagem em busca do conhecimento de diversas 
culturas e tradições religiosas. Experimente as 
formas de cultivo do silêncio. Descubra como 

muitas pessoas, individualmente ou em grupos 
e comunidades, vivem o silêncio e encontraram 

maneiras de cultivá-lo e, sobretudo, quais os bene-
fícios desta opção para sua vida.

Páginas: 248
Preço Loja Virtual: R$ 29,90

IMITAÇÃO DE CRISTO E SEGUIMENTO DE 
JESUS
Tomás de Kempis, Leonardo Boff

Por séculos os leitores de “Imitação de Cristo”, do 
cônego Tomás de Kempis, refletiram sobre como 
aplicar seus ensinamentos, palavras de orientação, 
consolo e advertência. A tradução e adaptação é do 
teólogo Leonardo Boff, que também acrescentou o 
livro “Seguimento de Jesus”, em que dá uma visão 
mais moderna dos ensinamentos de Kempis.
Páginas: 304
Preço Loja Virtual: R$ 24,90
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INTELECTUAIS, 
MODERNIDADE 
E FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES 
NO PARANÁ: 1910-
1980
Carlos Eduardo Vieira, Dulce Regina Baggio Osinski, 
Marcus Levy Bencostta (Orgs.)

O livro propõe uma reflexão em torno do papel de educadores 
que exerceram funções intelectuais no âmbito da formação de 
professores e da melhoria da qualidade do ensino no Paraná. 
Nos nomes analisados estão: Lysimaco Ferreira da Costa, Raul 
Rodrigues Gomes, Erasmo Pilotto, Pórcia Guimarães Alves, 
Eurico Back e Ivany Moreira.

Páginas: 197
Preço Loja Virtual: R$ 30,00
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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.

Visita Panorâmica Circuito  Especial Ecomuseu Refúgio Bela Vista Kattamaran

Consulte roteiros e ingressos em

www.turismoitaipu.com.br


