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O registro de medicamento à base de cannabis sativa (maconha), 
concedido pela Anvisa, reacendeu a discussão da legalização da erva. 

Vários países já liberaram o consumo, há até  uma glamourização 
(virou moda), mas continua fazendo mal.
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Aparentemente, a morte significa o patético fim 
de nossos seres biológicos, limitados que esta-
mos aos determinismos naturais. Não obstante, 

a morte nos parece importante à sustentação da vida, sem 
a qual esta não poderia se manter em sua continuidade. 
Em acréscimo, dotados de consciência e a partir dos ins-
tintos naturais de sobrevivência, ficamos com a convic-
ção de que ela se resume apenas num processo natural 
de transformação, não possuindo estrutura essencial. Para 
isso, basta considerar nosso corpo envolvido em diferentes 
condições, quando relacionado, seja ao mundo cósmico, 
seja ao mundo quântico ou pelas características virtuais de 
nossa espiritualidade, que permite identificar-me indepen-
dentemente de meu corpo, sendo este apenas um instru-
mento, uma morada do eu.

O ser humano, por ser capaz de intuir a existência des-
ses três universos diferenciados, mas integrados, os per-
cebe muito semelhantes à manifestação de uma Santa 
Trindade: o Universo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, 
uma perspectiva mística capaz de nos oferecer as íntimas 
relações que há entre o divino e o mundo natural, segundo 
o princípio “Tudo que está em baixo é semelhante ao que 
está em cima”. Tal interação da realidade às suas caracte-
rísticas teológicas representa, para nós, a única forma de 
podermos compreender a morte em suas diferentes dimen-
sões, alcançando assim os aspectos essenciais que condi-
cionam nossa imortalidade.

Dessa forma, no mundo cósmico a morte significa o fim 
de nossa existência, frustrando assim nossas esperanças 
naturais de permanência no mundo físico. Não obstante, 
pela força da mística, da religião e da fé, torna-se possível 
superar tal impasse, confiando na ressurreição dos mortos, 
como cremos ter ocorrido com Cristo. Ainda mais, a per-
manência autônoma de nosso espírito (ou alma) é um fato 
igualmente observado naturalmente, o que vem reforçar os 
argumentos provenientes da fé.

Quanto ao mundo quântico, não há que falar em morte, 
mas apenas em um pulsar permanente de ondas/partículas, 
que desaparecem momentaneamente, mas que nunca pa-
ram de surgir. Mesmo assim, é espantoso como ainda po-
dem se organizar para formar o mundo cósmico, o que nos 
faz pressupor a existência de um design inteligente que as 
torne organizadas. Por consequência, o mesmo acontece 
com nosso mundo visível, no qual nosso desaparecimento 
mortal se coloca similar, oscilando em fases distintas.

Quanto ao mundo virtual, este de nossa espiritualidade, 
verificamos que aqui também não há que falar em morte, 
pois apesar de serem momentâneas, as conquistas do espí-
rito nos asseguram a eternidade dos valores (ser, verdade, 
justiça, amor e liberdade), bens culturais que são perma-
nentes, garantidos por sua transcendência e conservados, 
seja por serem metafísicos, seja pela memória histórica, 
pela arte ou pelos testemunhos documentais.

Verifica-se, portanto, que a ocorrência da morte deve 
ser considerada como resultante dos processos de transfor-
mação que afetam o universo como um todo, superando 
os desgastes entrópicos, sem, contudo, se constituírem um 
fenômeno radical na estrutura íntima da realidade, pois 
nada tem fim, mas tudo perdura sob diferentes formas.

A morte, restrita ao término de nossas experiências sen-
síveis, não ocorre seja no macrocosmo, pelas experiências 
concretas de nossa fé, nem também entre as micropartí-
culas e muito menos com o mundo de nossa consciência, 
cujas manifestações virtuais, abstratas, se colocam acima 
da matéria, do tempo e do espaço. A precedência aqui é 
do Espírito sobre tudo o mais.
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morte 
um momento de transformação

?

A GLAMOURIZAÇÃO DA 
MACONHA

A concessão pela Anvisa do registro ao medicamento 
Mevatyl, conhecido fora do Brasil como Sativex, abre uma 
nova era sobre as discussões relativas à liberação, ou não 
do uso da maconha, principalmente porque cada vez mais 
países legalizam o uso, não só medicinal, mas para consu-
mo social.

Os defensores argumentam que isso poria fim ao trafego. 
É claro que isso passa pelo preço que a erva é colocada no 
mercado. “Os dois primeiros lugares do mundo a regula-
mentar o mercado – os Estados americanos de Colorado e 
Washington – fizeram escolhas distintas. Em Washington, o 
imposto é altíssimo (44%), além de haver um sistema bem 
mais restrito, que emite menos licenças para o comércio. Já 
no Colorado, os impostos são bem mais baixos (28%) e o 
mercado é mais aberto. Com isso, o grama de maconha le-
gal em Washington custa em média 25 dólares, comparado 
a 15 dólares no Colorado – no mercado negro o preço é de 
10 dólares. Consequentemente, os traficantes de Washing-
ton não perderam muitos fregueses – só 30% dos usuários 
trocaram pelo produto legalizado. Já os do Colorado estão 
numa crise econômica profunda: perderam 70% de suas 
vendas”, afirma Denis Russo Burgierman, colunista da re-
vista Super Interessante.

Já Carlos Alberto Di Franco diz que está havendo glamou-
rização (virando moda), mas nem todo marketing do mundo 
pode esconder os danos que essa droga provoca à saúde 
humana. Vale apena ler os argumentos sérios, equilibrados 
e até apaixonados dos dois lados. A discussão está aberta.

Por falar em paixão, vai outro assunto apaixonante: O 
aborto. Dom Odilo Scherer, Cardeal-arcebispo de São Pau-
lo, apresenta forte argumento contra a decisão judicial de 
classificar a permissão do aborto até a 12ª semana de gra-
videz. Vai além, existem pessoas defendendo que a mulher 
deve ter o direito de decidir o que fazer com seu corpo, e 
ele rebate: o feto também “tem o direito de viver e de ser 
amado”. Por que não defendem esse direito?

Ele pergunta, ainda: “Sabe-se quantas consequências e 
quantos sofrimentos, inclusive psíquicos, esse ato causa à 
mulher”. Mais um assunto para debate.

Há ainda diversos artigos e entrevistas sobre a morte. 
Afinal, o que é a morte. Antonio Celso Mendes afirma que 
é um momento de transformação. Em entrevista o teólogo 
Leonardo Boff diz que é uma “passagem pela Clínica de 
Deus”.

Por fim, o médico Edmilson Fabbri expressa sua revolta a 
pessoas que colocam a vida em jogo, por ganância, como 
no caso do piloto do avião que levou o time da Chapecoen-
se à morte.

Boa Leitura

ODAILSON ELMAR SPADA
editor
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Após o trágico acidente com o 
avião que transportava a equipe 
da Chapecoense além de jorna-

listas, dando uma proporção sem prece-
dentes a essa tragédia, fiquei, como todos, 
acompanhando o desenrolar das investiga-
ções da provável causa da queda.

Em todos os acidentes aéreos, a expec-
tativa é sempre a recuperação da famosa 
caixa preta para elucidação dos fatos.

Desta vez não, a situação foi tão bizarra 
que a causa se escancarou rapidamente. O 
piloto, também sócio da empresa, o que 
explica melhor o ocorrido, para evitar uma 
parada para abastecimento, arriscou tudo 
em um voo sem escala.

Existem jogadores que são contumazes 
em arriscar tudo em cassinos, loterias e di-
versos outros jogos de azar, mas esse arris-
car tudo para eles é relativo ao dinheiro. 
No caso do personagem central dessa tra-
gédia, por ganância, para ganhar um pou-
co mais, arriscou a própria vida. Tivesse 
sido somente a sua vida. Ainda vá lá. Um 
ganancioso inconsequente a menos neste 
mundo.

A questão é que, além da vida dele, esse 
mentecapto, sem dar a mínima chance de 
opção para outros 77 passageiros, decidiu 
por eles. Sim, sua moeda de troca por um 
punhado de dinheiro a mais foi a sua pró-
pria vida.

A que ponto chega o ser humano! So-
mos ditos racionais, pelo simples fato de 
nosso universo mental, permitir que exis-
tam pensamentos sobre outros pensamen-
tos, e é nesse momento que nos colocamos 
acima dos chimpanzés e golfinhos.

A consciência humana é única no mun-
do animal, diz o neurocientista indiano 
“Vilayanur Ramachandran”.

Que consciência tinha esse infeliz? Ima-
ginem seu diálogo mental consigo mesmo 
tentando negociar essa possibilidade insa-
na de voar aquele trecho com combustível 
no limite. “Vou usar toda a minha experi-
ência e fazer esta viagem sem reabastecer, 
e se Deus quiser nada vai acontecer”. Se 
Deus quiser? Teria ele consultado Deus so-

bre seu plano de vôo? Teria Deus dito “Vai 
que Eu garanto”.

Essa questão me remete a outra situação 
que há tempos venho observando. Como 
nós, latinos, temos por questões culturais, 
a sensação da proteção divina nas nossas 
ações irresponsáveis. Fechamos os olhos 
e dizemos “Seja o que Deus quiser”. Essa 
transferência de responsabilidade, dando à 
Deus, sem consultá-lo, a decisão pelo re-
sultado final, mostra o nível de nossa ne-
gligência.

E por que digo latinos? Porque me parece 
que europeus, americanos do norte e asiá-
ticos, para ficar apenas nesses três exem-
plos, são educados dentro de um padrão 
de comportamento que não lhes permitem 
a negligência, ou melhor, lhes imputam ta-
manha responsabilidade por seus atos, em 
termos jurídicos, que eles crescem olhan-
do para as leis com olhos mais temerários. 
Parece-me que para eles o certo é certo, e 
o errado é errado. Muitas vezes para nós, o 
certo é certo e o errado pode não ser tão er-
rado assim se der pra “dar um jeito”. Somos 
mais benevolentes, mais condescendentes. 
Acolhemos o mal feito com 
certa paternalidade.

No caso em questão, 
o filho do outro sócio da 
companhia, tinha um car-
go importante no governo 
o que facilitava, por trá-
fico de influência, a em-
presa operar, mesmo com 
diversos problemas. Não o 
bastante, o despachante do 
vôo, mesmo alertado por 
uma funcionária face a gra-
ve situação do plano de vôo 
do piloto que não previa re-
abastecimento, não deu im-
portância e o liberou. Após 
o ocorrido a funcionária 
teve que pedir asilo no Bra-
sil, pois estava sendo amea-
çada por ter cumprido o seu 
trabalho. Fizeram dela um 
belo bode expiatório, como 
sempre.

Que as lições tiradas des-
se fatídico episódio, tragam 
as revisões devidas, para 
que novas tragédias possam 
ser evitadas, principalmen-
te como as desse tipo, total-
mente evitáveis. Em outras 
situações estaremos sempre 
rezando para que Deus nos 
ajude.

Morrer por 
dinheiro

Edmilson Fabbri (*)
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O aborto seria aprovável até a 12.ª se-
mana de gestação porque o tubo neural 
do feto ainda não se formou? Assim, a sua 
condição equivaleria à de um morto cere-
bral? Mas se assim fosse, como justificar 
os estudos e práticas de psicologia e de 
psiquiatria que se ocupam da vida hu-
mana desde uma fase bem anterior a 12 
semanas de gestação? A condição de um 
morto cerebral nunca pode ser equiparada 
à de um feto, que está em plena dinâmica 
vital.

Na vida humana, não se pode estabe-
lecer uma fase que já não seja humana 
desde o seu primeiro início, na fecunda-
ção. Aquilo que aparece na 13.ª semana 
já existia também desde a primeira semana 
de gestação: um ser humano vivo. Embora 
ainda não esteja completo, ele já existe em 
sua identidade humana, que não se inicia 
somente na 13.ª semana de gestação.

Legalizar o aborto valorizaria a autono-
mia da mulher e o respeito pela sua deci-
são livre? A questão não está bem coloca-
da. A decisão não envolve exclusivamente 
a mulher, mas também a vida de mais um 
ser humano; e a liberdade de um não pode 

prejudicar o direito do outro. O feto ou 
bebê, enquanto é gerado, não é parte do 
corpo da mulher, mas já é um outro ser hu-
mano, que tem o direito de viver e de ser 
amado.

DIGNIDADE DA MULHER
O aborto implica a supressão da vida 

de um ser humano e esse ato não pode ser 
considerado um direito de ninguém, nem 

valorizaria a dignidade da mulher. Sabe-
se quantas consequências e quantos sofri-
mentos, inclusive psíquicos, esse ato causa 
à mulher. O sofrimento de uma gravidez 
indesejada ou difícil pode ser aliviado e 
não pode ser equiparado ao dano causado 
por um aborto, sobretudo porque se trata 
de uma vida suprimida.

Afirma-se que o Estado brasileiro é 
laico e não deveria levar em conta argu-

mentos de tipo religioso. Esse é um sofis-
ma frequente e mal esconde uma discri-
minação religiosa contra o direito à livre 
manifestação dos cidadãos. Além disso, 
os direitos humanos independem de re-
ligião e valem para todos, tanto como 
benefício quanto como imperativo ético. 
No caso do aborto, não se trata de ques-
tão religiosa, mas do mais elementar di-
reito humano à vida.

Razões a favor do aborto
A recente decisão 
do Conselho Federal 
de Medicina (CFM) 
favorável ao aborto 
até a 12.ª semana de 
gravidez, dependendo 
apenas da vontade 
autônoma da mulher, 
dá-nos a ocasião para 
tratar mais uma vez 
desse tema. Ouso 
escrever novamente 
sobre o assunto mesmo 
porque o silêncio 
poderia sugerir falta 
de argumentos, e isso 
não é verdade. Por 
falar nisso, tratemos 
de alguns argumentos 
favoráveis ao aborto.

Dom Odilo P. Scherer (*)
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DESENVOLVIDOS?
Países desenvolvidos seriam favoráveis 

ao aborto e só os obscurantistas, funda-
mentalistas e fanáticos seriam contrários à 
sua aprovação. Será mesmo? Dar aos adul-
tos e fortes a possibilidade de dispor da 
vida de indefesos e inocentes, até ao ponto 
de suprimi-los, não parece um sinal de ver-
dadeiro desenvolvimento, mas de retorno 
à lei da selva.

O bem da sociedade justificaria a eli-
minação dos indesejados, dos defeituo-
sos e doentes, das "vidas inviáveis" antes 
mesmo de nascerem? Foi com semelhan-
tes raciocínios, habilmente apresentados, 
que regimes totalitários, cruéis e desuma-
nos eliminaram milhões de seres huma-
nos considerados inferiores ou não dig-
nos de viver.

MAIORIA FAVORÁVEL?
A maioria das pessoas seria favorável ao 

aborto? Isso requer uma verificação séria, 
pois não parece verdade. Mesmo se fosse, 
o direito de matar pessoas não pode ser 
submetido à vontade da maioria; há coisas 
que independem de consenso por serem 
verdades ou direitos inalienáveis. Nin-
guém pensaria em submeter a uma decisão 
consensual o direito a respirar, comer ou 
dormir. Muito menos ainda, o direito de 
viver!

A violência sexual, que viola a "dignida-
de sexual" da mulher, ou certas situações 

de injustiça social, que dão origem à po-
breza, legitimariam, talvez, o aborto? O 
problema é que, dessa forma, se decretaria 
de maneira simplista a pena de morte con-
tra um ser humano inocente e indefeso, em 
vez de atingir os verdadeiros culpados por 

injustiças e violências.
Fala-se que há males que vêm para bem. 

Assim, mesmo admitindo que o aborto seja 
um mal, considera-se que dele resultaria 
um bem, pois se evitariam os sofrimentos 
de "vidas inúteis", o fardo social de seres 
humanos improdutivos, o aumento da po-
breza e a temida explosão demográfica. É 
preciso lembrar, contudo, que os fins não 
justificam os meios. Os males sociais e os 

da saúde precisam ser enfrentados, mas ja-
mais mediante a negação do direito à vida 
das pessoas.

“SINAL DE ATRASO”?
Diz-se ainda que os países mais desen-

volvidos já liberaram o aborto e a não le-
galização dessa prática seria um sinal de 
atraso. Por certo, o descontrole na práti-
ca do aborto em clínicas especializadas, 
ou por mãos inexperientes, é um sinal de 
atraso e de pouco respeito à vida humana 
ou à lei que a protege. A solução seria, 
então, a legalização do aborto? Não o se-
ria, antes, mediante uma atenção maior 
à saúde das gestantes e à educação para 

comportamentos sexuais dignos e respon-
sáveis, sem o recurso à fórmula simplista 
e inaceitável da supressão de vidas inde-
fesas e inocentes?

Não é por demais inglório manifestar-
se sobre essa questão antipática, receben-
do o carimbo de "conservador" e "mente 
fechada"? Dia mais, dia menos, o aborto 
será aprovado; existem pressões mui-
to fortes sobre os legisladores e diversos 
interesses estão em jogo. Vale mesmo a 
pena? Eis o problema. A questão delicada 
da dignidade humana e do direito à vida é 
demasiado séria para ficar refém da pres-
são ideológica.

Não é questão religiosa, mas de direi-
tos humanos. Só haveria uma maneira 
de mudar essa visão: se fosse provado, 
de maneira convincente, que o feto ou 
o bebê ainda não nascido não é um ser 
humano. Mas esse é um outro discurso, 
longo e complexo. Afirmamos que é um 
ser humano e, portanto, seu mais ele-
mentar direito, que é viver, não lhe deve 
ser negado.

Inst ituto
ICHTHYS
de Psicologia Analítica

A técnica, criada por Carl Gustav Jung e 
sistematizada por Robert Johnson, vem sendo 
desenvolvida e ampliada no Brasil pela analis-
ta junguiana Sonia Lyra, PhD e por um grupo 

Sonia Regina Lyra, PhD, é analista jungui-

, da AJB 
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O aborto implica a supressão da vida de um ser 
humano e esse ato não pode ser considerado um 
direito de ninguém, nem valorizaria a dignidade 

da mulher. Sabe-se quantas consequências e 
quantos sofrimentos, inclusive psíquicos, esse 

ato causa à mulher. O sofrimento de uma gravidez 
indesejada ou difícil pode ser aliviado e não pode 
ser equiparado ao dano causado por um aborto, 

sobretudo porque se trata de uma vida suprimida.
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A concessão de registro, no início de janeiro, ao medicamento 
Mevatyl, conhecido fora do Brasil como Sativex, abre uma nova 
era sobre as discussões relativas à liberação, ou não do uso da 

maconha. A decisão da Anvisa decorre da criação de regras sobre o 
uso da erva para fins medicinais, aprovada em novembro último.
Afinal, a maconha é nociva, ou não, à saúde humana? O Conselho 

Regional de Medicina de São Paulo afirma que é mais nocivo a 
repressão ao uso da erva do que os males que ela propicia. Já o 

Conselho Federal de Medicina é contra a descriminalização.
Carlos Alberto Di Franco, colunista do O Estado de São Paulo, 

afirma que “maconha é maconha. Seu princípio ativo é a 
Cannabis. Essa substância produz efeitos que podem ser usados 

pelos médicos em benefício do paciente, mas também gera 
consequências deletérias ao corpo humano”. Denis Russo 

Burgierman, há um ano, constatou que a luta contra a legalização 
da maconha já está perdida, segundo o The Economist. O que falta 
é determinar a regulamentação. Para os adventistas do sétimo dia, 
no entanto, legal, ou não legal, a droga continua sendo nociva e a 

abstinência é sempre recomendável.
Essa discussão é colocada ao leitor.

Aprovação da Anvisa 
a remédio derivado da 
maconha reabre debate
Produto é indicado para o tratamento de adultos que tenham espasmos relacionados à esclerose múltipla

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) concedeu pela primeira vez o registro 
a um medicamento à base de cannabis sativa, 
a maconha, no país. Chamado Mevatyl, o pro-
duto é indicado para o tratamento de adultos 
que tenham espasmos relacionados à escle-
rose múltipla. O registro na Anvisa é um docu-
mento obrigatório para que qualquer medica-
mento possa ser comercializado no Brasil.

As regras para aprovar medicamentos à 
base de maconha foram aprovadas pela An-
visa em novembro do ano passado.

O Mevatyl, conhecido fora do Brasil como 
Sativex, é aprovado em 28 países, entre 
eles, Canadá, Estados Unidos, Alemanha e 
Dinamarca. O remédio tem a seguinte com-
posição: tetraidrocanabinol (THC), 27 mg/
mL+canabidiol (CBD), 25 mg/mL).

Conforme dados de estudos clínicos feitos 
com o Mevatyl, a ocorrência de dependência 

com o seu uso é improvável. O produto será 
comercializado com tarja preta e rotulagem 
dirá que o uso ficará sujeito a prescrição mé-
dica por meio de notificação de receita A e 
de Termo de Consentimento Informado ao 
Paciente.

O medicamento é da britânica GW Pharma Li-
mited, e a detentora do registro do medicamento 
no Brasil é a empresa Beaufour Ipsen Farma-
cêutica Ltda., localizada em São Paulo (SP).

IMPORTAÇÃO
Para a compra de outros medicamentos à 

base de maconha, a Anvisa tem o seguinte 
procedimento: primeiramente, o paciente pre-
enche um formulário contendo os dados do 
paciente, o sintoma a ser tratado e o nome do 
produto. O documento passará por avaliação, 
e se aprovado, a importação pode ser feita 
por bagagem acompanhada, por remessa ex-
pressa ou por registro do Licenciamento de 
Importação.

É a primeirva vez que remédio à base de maconha obtém registro
Aline Leal - Agência Brasil
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O Uruguai, que já permitia o consumo 
da maconha, legalizou a produção e a ven-
da da droga. Em entrevista à revista Veja, o 
presidente Tabaré Vázquez, 76 anos, que 
ocupa o cargo pela segunda vez, falou a 
respeito da política de drogas daquele 
país.

“Estamos implementando a lei aos pou-
cos. Não é como colocar 
um produto qualquer no 
mercado”(...) “Quando se 
começou a combater o 
tabagismo porque estava 
demonstrado que o hábito 
provocava problemas car-
diovasculares e câncer, 
as empresas lançaram o 
cigarro light. Depois, o ul-
tralight. Mas isso não im-
porta. Todos eles causam 
danos ao organismo.

Maconha é maconha. 
Seu princípio ativo é a 
Cannabis. Essa substância 
produz efeitos que podem 
ser usados pelos médicos 
em benefício do paciente, 
mas também gera con-
sequências deletérias ao 
corpo humano. Por mais 
que se tenha obtido uma 
maconha geneticamente 
pura, isso não significa 
que os efeitos nocivos fo-
ram extraídos e só ficaram 
os positivos”.

Indagado se acredita 
que a regulação da maconha 
vai reduzir o narcotráfico e 
a criminalidade, Vázquez 
deixou claro que estão ca-
minhando em terreno des-
conhecido e incerto. “É muito 
cedo para tirar conclusões desse 
tipo. Teremos de esperar um tem-
po maior. Só então veremos o que 
aconteceu”. É uma aventura. Pode 
custar muitas vidas.

O atual presidente herdou do an-
tecessor, José Mujica – que pertence 
à mesma coligação de esquerda, a Frente 
Ampla -, a lei que regulariza a produção, 
a venda e o consumo de maconha. Nas 
entrelinhas da entrevista, e em vários mo-
mentos, Vázquez teve a honestidade de re-
conhecer que as coisas não são tão simples 
como apregoam os defensores da liberação 
das drogas.

Na verdade, os defensores da regulação, 
lá e aqui, armados de uma ingenuidade 
cortante, acreditam que a descriminaliza-
ção reduzirá a ação dos traficantes. Mas 
ocultam uma premissa essencial no terrí-
vel silogismo da dependência química: a 
compulsividade. É raro encontrar um con-

sumidor ocasional. Existe, sim, o usuário 
iniciante, mas que muito cedo se transfor-
ma em dependente crônico. O usuário, por 
óbvio, não ficará no limite legal. Sempre 
vai querer mais. É assim que a coisa acon-
tece na vida real. O tráfico, infelizmente, 
não vai desaparecer.

A psiquiatra mexicana Nora Volkow é 

uma referência na pesquisa da dependên-
cia química no mundo. Foi quem primeiro 
usou a tomografia para comprovar as con-
sequências do uso de drogas no cérebro. 
Desde 2003 na direção do Instituto Nacio-
nal sobre Abuso de Drogas, nos Estados 
Unidos, Nora Volkow é uma voz respei-
tada. No momento em que recrudesce a 
campanha para a descriminalização das 
drogas, suas palavras são uma forte estoca-
da nos argumentos politicamente corretos.

A cientista foi entrevistada também pela 
revista Veja, faz alguns anos. O semanário 
trouxe à baila um crime que chocou a so-
ciedade. O cartunista Glauco Villas Boas e 

seu filho foram mortos por um jovem com 
sintomas de esquizofrenia e que usava 
constantemente maconha e dimetiltripta-
mina (DMT), na forma de um chá conheci-
do como Santo Daime.

“Que efeito essas drogas têm sobre um 
cérebro esquizofrênico?” A resposta foi 
clara e direta: “Portadores de esquizofrenia 

têm propensão à paranoia e 
tanto a maconha quan-

to a DMT 

(presente no chá do Santo Daime) agra-
vam esse sintoma, além de aumentarem a 
profundidade e a frequência das alucina-
ções. Drogas que produzem psicoses por 
si próprias, como metanfetamina, maconha 
e LSD, podem piorar a doença mental de 
uma forma abrupta e veloz”. De lá para cá 
nada mudou.

Quer dizer, a descriminalização das dro-
gas facilitaria o consumo das substâncias. 
Aplainado o caminho de acesso às drogas, 
os portadores de esquizofrenia teriam, em 
princípio, maior probabilidade de surtar e, 
consequentemente, de praticar crimes e 
ações antissociais.

Maconha, glamourização e realidade
Carlos Alberto Di Franco (*)

(*) CARLOS ALBERTO DI 
FRANCO é jornalista - E-mail: 
difranco@iics.org.br

Ao que tudo indica, foi o que aconteceu 
com o jovem assassino do cartunista. Essa 
suposição, muito razoável, é um tiro de 
morte no discurso da ingenuidade.

Além disso, a maconha, droga glamou-
rizada pelos defensores da descriminali-
zação, é frequentemente a porta de en-
trada para outras drogas. “Há quem veja 
a maconha como uma droga inofensiva”, 
diz Nora Volkow. “Trata-se de um erro. 
Comprovadamente, a maconha tem efei-
tos bastante danosos. Ela pode bloquear 
receptores neurais muito importantes”, 
sublinha.

Pode, efetivamente, causar ansiedade, 
perda de memória, depressão e surtos psi-
cóticos. Não dá para entender, portanto, o 
recorrente empenho de descriminalização.

Também não serve o falso argumento de 
que é preciso evitar a punição do usuá-

rio. Nenhum juiz, hoje em dia, deter-
mina a prisão de um jovem por usar 

maconha. A prisão, quando é 
feita, está ligada à prática de 
delitos que derivam da de-
pendência química: roubo, 
furto, tráfico, etc. Na maioria 
dos casos, acertadamente, o 
que há é a aplicação de pe-
nas alternativas, tais como 
prestação de serviços à 
comunidade e eventuais 
multas, no caso de réu 
primário.

Caso adotássemos os 
princípios defendidos pe-
los lobistas da liberação, 
o Brasil estaria entrando, 
com o costumeiro atra-
so, na canoa furada da 
experiência europeia. 
Todos, menos os ingê-
nuos, sabem que, assim 
como não existe meia 
gravidez, também não 
existe meia dependên-
cia. É raro encontrar um 

consumidor ocasional. Existe, 
sim, usuário iniciante, mas que 

muito cedo se transforma em depen-
dente crônico. Afinal, a compulsão é a 
principal característica do adicto. Um 
cigarro da “inofensiva” maconha pre-
conizada pelos arautos da liberação 
pode ser o passaporte para uma over-
dose de cocaína. Não estou falando de 
teorias, mas da realidade cotidiana e 

dramática de muitos dependentes.
As drogas estão matando a juventude. 

A dependência química não admite dis-
cursos ingênuos, mas ações firmes e in-
vestimentos na prevenção e recuperação 
de dependentes.
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(44%), além de haver um sistema bem mais 
restrito, que emite menos licenças para o 
comércio. Já no Colorado, os impostos são 
bem mais baixos (28%) e o mercado é mais 
aberto. Com isso, o grama de maconha 
legal em Washington custa em média 25 
dólares, comparado a 15 dólares no Colo-
rado – no mercado negro o preço é de 10 
dólares. Consequentemente, os traficantes 
de Washington não perderam muitos fre-
gueses – só 30% dos usuários trocaram 
pelo produto legalizado. Já os do Colorado 
estão numa crise econômica profunda: per-
deram 70% de suas vendas.

O Uruguai, que já decidiu pela legaliza-
ção mas ainda está em processo de regu-
lamentar seu mercado, quer cobrar menos 
imposto ainda que o Colorado. O objetivo 
lá é fazer com que o preço do produto le-
gal seja igual ao do traficante, tirando-o do 

mercado. Calcula-se que as receitas trazi-
das pela maconha representem em torno 
de 50% do mercado global de drogas ilí-
citas, estimado em cerca de 300 bilhões 
de dólares – ou seja, o espalhamento da 
legalização pelo mundo tem o potencial 
de ferir de morte as organizações de tráfi-
co, que hoje são as instituições criminosas 
mais poderosas do mundo.

Mas é claro que, quando a maconha 
é muito barata, há o risco de o consumo 
aumentar – e a Economist acredita que é 
importante evitar que isso aconteça. Afi-
nal, embora os danos à saúde causados 
pela maconha no geral não sejam gravíssi-
mos, há ainda muita incerteza quanto aos 
efeitos de fumar grandes quantidades em 
frequências altas demais – essa incerteza 
é razão suficiente para que os governos 
sejam cautelosos. Ainda mais porque os 

dois públicos que mais correm perigo com 
o uso da maconha – os muito jovens e os 
dependentes – são justamente os mais sen-
síveis a preços altos.

A revista, que costuma ser ouvida com 
atenção por governantes e legisladores do 
mundo inteiro, recomenda que os países 
mais ricos adotem impostos altos, para não 
incentivar demais o aumento do consumo. 
Já os países da América Latina, que hoje 
têm problemas brutais de violência finan-
ciada pelo tráfico de drogas, precisam que 
a maconha legal custe mais barato, para 
reduzir o poder do crime organizado. Uma 
outra alternativa, no meio-termo, é fazer 
o mesmo que os EUA fizeram nos anos 
1930, quando legalizaram o álcool (que 
havia sido proibido na década anterior): 
primeiro implementaram impostos baixos. 
Aí, depois de alguns anos, quando Al Ca-
pone e seus colegas já haviam falido e os 
consumidores já estavam satisfeitos com a 
indústria legalizada, os impostos subiram. 
Hoje, o álcool é bem caro nos EUA, refre-
ando o consumo, mas ninguém recorre a 
traficantes de bebidas.

O Conselho Regional de Medicina do 
Estado de São Paulo (Cremesp) emitiu uma 
nota no início de novembro, posicionando-
se a favor da descriminalização do porte de 
maconha para consumo pessoal. O tema 
foi tratado pelo conselho por conta dos dez 
anos de vigência do artigo 28 da Lei nº. 
11.343/2006, a chamada Lei de Drogas.

A decisão de defender publicamente a 
descriminalização foi tomada após uma 
reunião da Câmara Técnica de Psiquiatria 
que debateu as consequências do uso da 
substância e de sua criminalização. A en-
tidade destaca que, apesar de reconhecer 
os danos que a droga pode causar à saúde 
dos usuários, é fundamental que o tema 
seja tratado na esfera de saúde pública, 
com foco na prevenção.

“O modelo criminalizante, majoritário 
na história brasileira, desfavorece o acesso 
da população às informações necessárias 
para o alerta sobre os danos causados pelo 
uso dessas substâncias e aos cuidados as-
sistenciais a que têm direito aqueles que 
sofrem agravos dele decorrentes”, disse o 

texto divulgado pelo Cremesp.
O presidente do Cremesp, o psiquia-

tra Mauro Aranha, destaca que o conse-
lho apoia a descriminalização do porte 
da droga para uso próprio, e não da sua 
venda, do tráfico. “A maconha é uma rea-
lidade no país e no mundo, não há como 
evitar que as pessoas comprem a droga. 
O indivíduo não pode ser penalizado. 
Ele deve ser orientado e tratado, mas não 
preso”, disse Aranha, acrescentando que 
geralmente são “as pessoas mais vulnerá-
veis, que vivem nas periferias das grandes 
metrópoles” que são presas por porte de 
maconha para uso próprio.

JULGAMENTO NO STF
Outro ponto destacado é a análise so-

bre a constitucionalidade da Lei de Dro-
gas, que tramita no Supremo Tribunal Fe-
deral (STF).

A lei define como crime adquirir, guar-
dar ou portar drogas, mesmo que para 
consumo pessoal.

O STF julga um recurso que se contesta 

a condenação do comerciante Francisco 
Benedito de Souza por portar 3 gramas de 
maconha dentro de uma penitenciária em 
Diadema, em São Paulo, em 2009. O jul-
gamento deveria ter acontecido em agosto 
de 2015, mas foi adiado.

POSICIONAMENTO CONTRÁRIO
A posição do Cremesp contraria a do 

Conselho Federal de Medicina e a de ou-
tras entidades médicas, que entendem que 
o artigo da Lei de Drogas deve ser manti-
do inalterado, já que a descriminalização 
contribuiria para o maior consumo de dro-
gas, impulsionando o poder do tráfico e 
elevando os índices de violência.

De acordo com o Departamento Peniten-
ciário Nacional do Ministério da Justiça (De-
pen/MJ), o número de prisões relacionadas a 
porte de drogas cresceu desde que a lei en-
trou em vigor. Em 2006, 15% dos detentos 
respondiam por esse tipo de crime, enquan-
to em 2014, esse número subiu para 28%.

(Fonte: site Opinião & Notícia)

A matéria de capa de 13 de fevereiro de 
2016 da revista britânica The Economist, 
considerada a mais influente publicação 
entre os defensores do liberalismo econô-
mico, replicada no site da revista Super 
Interessante em 17 de fevereiro, informou 
que o debate sobre a conveniência de le-
galizar a maconha está terminado – e a 
resposta é “sim”. A revista faz um abran-
gente balanço de todos os experimentos 
que estão acontecendo em vários países do 
mundo com novas políticas para lidar com 
a droga. “Uma grande mordida foi tirada 
do mercado da máfia, milhares de jovens 
foram poupados de uma ficha criminal e 
centenas de milhares de dólares foram le-
gitimamente ganhos e taxados. Até o mo-
mento, não houve explosão no consumo 
nem na criminalidade”, diz o artigo.

 A revista afirma que não faz mais sen-
tido ficar debatendo se a legalização é de-
sejável ou não – é hora de avançar e dis-
cutir o “como”. “Ativistas a favor e contra 
a maconha precisam se ajustar a essa nova 
realidade. Aqueles que prefeririam banir a 
droga precisam parar de chicotear o cavalo 
morto da proibição e iniciar campanhas a 
favor de versões da legalização que cau-
sem menos dano. ” Já os defensores da erva 
têm que ficar atentos às formas de regular 
os mercados, para evitar que eles caiam 
em mãos tão descomprometidos com o 
bem público como aquelas que atendem 
os consumidores de tabaco, por exemplo.

Há muitos jeitos diferentes de legalizar 
a maconha – e cada um deles nos levará 
a um lugar bem diferente. Pegue como 
exemplo a carga de impostos que pode 
ser aplicada ao produto. Os dois primeiros 
lugares do mundo a regulamentar o mer-
cado – os Estados americanos de Colorado 
e Washington – fizeram escolhas distin-
tas. Em Washington, o imposto é altíssimo 

(*) DENIS RuSSO BuRGIER-
MAN é colunista da revista Sem-
Semente e da Super Interessante.

Conselho de Medicina de SP defende 
descriminalização da maconha
Cremesp emite nota defendendo que porte da droga para uso pessoal deixe de ser crime

“Argumento a favor da legalização da maconha 
venceu”, admite a revista The Economist
Principal publicação de 
direita no mundo afirmou, 
há um ano, que o debate 
está concluído, e que a 
legalização venceu. Agora 
as autoridades enfrentam o 
mais difícil: decidir como.

Denis Russo Burgierman (*)

“Quando a maconha é muito barata, há o risco de o consumo 
aumentar – e a Economist acredita que é importante evitar que 

isso aconteça.”
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A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem na raiz de 
seu surgimento, em 1863, uma posição firme e um dos 
pilares de suas crenças a abstenção no uso de drogas, 
sejam quais forem. Inclusive realizando campanhas 
contra elas numa época em que não se reconhecia es-
sas substâncias como nocivas à saúde. Para seus fiéis 
não há diferença entre drogas lícitas ou ilícitas. Se são 
nocivas à saúde estão proscritas em nome da manuten-
ção do bem-estar.

A base teológica se encontra notadamente no ensino 
bíblico. O corpo humano é “templo do Espírito Santo” ou 
“do Deus vivente” e deve ser cuidado de forma inteligente 
(veja I Coríntios 6:19 e II Coríntios 6: 15-17).

Não aceitando a crença popular de origem grega da 
dicotomia (homem formado de duas coisas separadas: 
corpo e espírito) ou tricotomia (corpo, alma e espí-
rito), os adventistas creem na formação holística do 
homem. É um ser indivisível, criado para ser (não ter) 
alma (Gênesis 2:7). Assim, qualquer substância que 
possa interferir na saúde física ou mental do homem 
é rejeitada.

Diz resolução de confirmação dessa crença, votada 
pela Igreja em 1990, que “precisamos procurar manter-
nos na melhor forma física e mental, para podermos 
desfrutar da Sua (de Cristo) comunhão e glorificar o Seu 
nome”.

Neste nível, discussões sobre legalização da maconha 
são de pouco valor. Ela continuará sendo uma droga que 
nos afasta de Deus, legal ou ilegalmente.

Por outro lado, historicamente, os adventistas têm bus-
cado de todas maneiras possíveis arrancar os seres hu-
manos das garras do vício, seja do fumo, do álcool, da 
maconha ou outras drogas.

LUTA CONTRA DROGAS
Diz o documento de 1990: “A posição da igreja sobre o 

uso do álcool e do tabaco não mudou. Em décadas recentes 
esta igreja promoveu ativamente a educação antialcoólica 
e antidroga no seu próprio seio, e uniu-se a outras organi-
zações para educar a comunidade em geral na prevenção 
do alcoolismo e da dependência de drogas. A igreja criou 
no princípio dos anos 60 um ‘Programa para Deixar de Fu-
mar’ que se estendeu a todo o mundo e ajudou dezenas de 

milhares de fumante a livrar-se do tabaco. Originalmente 
conhecido como o ‘Plano dos Cinco Dias’ para deixar de 
fumar, será provavelmente o mais bem-sucedido de todos 
os programas visando o abandono do tabaco”.

“A criação de centenas de novos produtos químicos 
em laboratórios e a redescoberta e popularização de an-
tigas drogas naturais, como a maconha e a cocaína, vie-
ram complicar um problema comparativamente simples e 
apresentar um desafio cada vez maior tanto à igreja como 
à sociedade em geral”.

“Numa sociedade que tolera e até fomenta o uso de 
drogas, a toxicodependência é uma ameaça que não para 
de crescer. Redobrando os seus esforços no campo da 
prevenção, a igreja tem organizado novos programas para 
as suas escolas, incluindo programas de apoio para ajudar 
os jovens a manter-se abstinentes”.

“A igreja procura também ser uma voz influente cha-
mando a atenção da mídia, e das autoridades governativas 
e legislativas, para os danos que a sociedade está sofrendo 
pela constante propaganda e distribuição de álcool, taba-
co e outras drogas”.

USO MEDICINAL
Baseados nesses princípios os adventistas continuam 

não aceitando a maconha. Porém não estão fechados aos 
avanços da pesquisa científica em torno de propriedades 
medicinais da erva e seus componentes químicos. Mesmo 
assim admitem o uso de algum de seus princípios ativos 
que forem indicados, comprovadamente, para uso na me-
dicina. Alegam, no entanto, que esse derivado da maco-
nha esteja isento de efeitos colaterais adversos, não haja 
medicamentos eficazes de outra fonte e sua aplicação ti-
nha acompanhamento especializado.

(*) ODAILSON ELMAR SPADA é jornalista.

Adventistas creem que uso de drogas é ofensa a Deus
Nosso corpo é o “templo de Deus”, por isso não se deve ingerir nada que faça mal, seja uma droga leve como 
maconha, ou drogas lícitas como tabaco e álcool

Odailson Elmar Spada (*)
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“A morte é um acabar de nascer. Como 
dizia José Marti: ‘morrer é fechar os olhos 
para ver melhor’, ver Deus e as realidades 
bem-aventuradas que desde sempre nos 
preparou”. É assim que o teólogo Leonardo 
Boff (*) apresenta seu entendimento sobre a 
morte. “A vida se estrutura dentro de duas 
linhas: numa, a vida começa a nascer e vai 
nascendo ao longo do tempo até acabar de 
nascer. É o momento da morte. Na outra, a 
vida começa a morrer, pois lentamente o 
capital vital vai se consumindo ao longo da 
vida até acabar de morrer”, explica. Nessa 
sua perspectiva, está incrustado o conceito 
de ressurreição. “No cruzamento das duas 
linhas se dá a passagem para outro nível de 
vida que os cristãos chamam de ressurrei-
ção: a vida que chega, na morte, à plena 
realização de suas potencialidades”.

Assim, o teólogo se propõe a olhar a 
experiência do Cristo para ampliar o en-
tendimento sobre a morte. “Como todos os 
humanos, ele temeu a morte porque amava 
esta vida”, pontua. “Mas Jesus superou o 
momento da desesperança. Triunfou uma 
entrega serena ao Mistério sem nome”, 
completa, ao lembrar que a resposta a en-
trega foi a ressurreição. O teólogo ainda re-
cupera a história de São Francisco de Assis 
para falar da cosmologia da morte. Lembra 
que o frei não toma a morte como algo si-
nistro, “mas uma irmã que nos conduz ao 
nosso destino derradeiro”. Para Francisco, 
“morrer é entrar também em comunhão 
com a Mãe Terra”. Foi, segundo Boff, por 
isso que ele pediu que o colocassem nu 
sobre a terra, num “arquetípico de uma 
profunda comunhão com a irmã e Mãe 
Terra”.

Na entrevista a seguir, concedida por 
e-mail à Revista IHU On-Line, Boff ainda 
lembra como a atual vida moderna, presa 
ao material, tende a entender a morte como 
perda, uma desgraça. O que, para ele, é 
uma perspectiva reducionista diante da 
potência de vida que há na humanidade. 
Por isso, provoca: “precisamos é acolher a 

morte como parte da vida. Não como uma 
desgraça, mas como a passagem alquímica 
para outro estágio do mistério da vida”.

Confira a entrevista.

A morte pode ser entendida como um 
fim da vida?

Não considero a morte como o fim da 
vida. Morrer é um acabar de nascer. A vida 
vai para além da morte. Por isso meu livro 
sobre o tema não se intitula: “Vida depois 
da morte”, mas “Vida para além da morte”. 
A vida se estrutura dentro de duas linhas: 
numa, a vida começa a nascer e vai nas-
cendo ao longo do tempo até acabar de 
nascer. É o momento da morte. Na outra, 
a vida começa a morrer, pois lentamente o 
capital vital vai se consumindo ao longo da 
vida até acabar de morrer.

No cruzamento das duas linhas se dá 
a passagem para outro nível de vida que 
os cristãos chamam de ressurreição: a vida 
que chega, na morte, à plena realização 
de suas potencialidades, ao irromper para 
dentro de Deus. Mas não de qualquer jeito, 
pois somos imperfeitos. Passaremos pela 
clínica de Deus na qual amadureceremos 
até chegar à nossa plenitude. É o juízo puri-
ficador. Outros chamam de purgatório. Em 
todos os casos não vivemos para morrer, 
como diziam os existencialistas. Morremos 
para ressuscitar, para viver mais e melhor.

Como podemos relacionar morte e ju-
ízo final? Em que medida esse temor ao 
juízo se transforma no medo da morte, li-
mitando uma compreensão mais ampla?

Para a pessoa que morre, o mundo se 
acabou. Deixou-o para trás. Começa ou-
tro tipo de mundo. Depois do tempo vem 
a eternidade. Mas entre um e outro há o 
juízo, não medido pelo tempo do relógio, 
sempre igual, mas pelo tempo existencial, 
próprio de cada pessoa. Por esse juízo nos 
é concedida a oportunidade de uma visão 
global de nossa vida, dentro da corrente da 
vida universal e de nosso lugar dentro do 
universo.

Nessa cisão entre o tempo e a eternidade 
se cria a oportunidade de uma “de-cisão” 
derradeira, uma adesão ao projeto de Deus 
sobre nossa existência. Creio que será sem-
pre positiva, tal é a intensidade da visão de 
amor e de atração da divina realidade. A 
pessoa pode custar em desfazer-se de laços 
desordenados que não o alinhavam na ló-
gica global do universo e de Deus. Mas o 
fará, pois fomos criados para sermos com-
panheiros do infinito Amor. Morrer é voltar 
à casa a qual sempre pertencemos e que, 
depois de um penoso caminhar, chegare-
mos felizes a ela.

Como o conceito de morte pode nos 
evocar comunhão? E como compreender 
o conceito de ressurreição a partir da 
morte?

Morrer é penetrar no coração do univer-
so, onde todas as coisas são um, quer dizer, 
onde todas as teias de relação, que consti-
tuem a realidade universal, encontram o 
seu nó de origem e de sustentação. É a pos-
sibilidade de comunhão de tudo com tudo 
e a identificação de nosso lugar e de nossa 
importância para o todo e no todo. Nós 
mesmos nos tornamos cósmicos. Esse é o 
conceito teológico de ressurreição. Não se 
trata da reanimação de um cadáver como o 
de Lázaro que, no final, acabou novamente 
morrendo. Trata-se da superação da morte 
e do ter que morrer.

Ressurreição comporta a realização de 
todas as potencialidades escondidas dentro 
de cada pessoa. Somos um projeto infinito, 
somos seres feitos de utopias e de sonhos. 
Agora eles podem vir à tona e conhecer 
uma ridente e plena concretização. Aí sur-
ge aquilo que São Paulo diz ao se referir, 
na Epístola aos Coríntios, à ressurreição de 
Jesus: é irrupção do “novissimus Adam”, 
do ser novo, que recém acabou de nascer. 
Ele é o primeiro entre muitos irmãos e ir-
mãs. Conosco acontecerá o mesmo, cada 
um conforme a sua identidade que é sin-
gular e única. Mas todos ressuscitaremos, 
pois essa é a mensagem derradeira da res-
surreição de Jesus. Não é apenas algo que 
ocorreu somente com ele. É o Messias que 
ressuscita. E ele ressuscita com a comuni-
dade. E a comunidade é a humana e tam-
bém cósmica.

O que a história do Cristo ensina e ins-
pira a pensar sobre a morte?

Jesus morreu não porque todos morrem. 
Ele foi sentenciado e condenado à morte. 
A morte lhe foi imposta. A forma como ele 
acolheu a morte nos é inspiradora. Como 
todos os humanos, ele temeu a morte por-
que amava esta vida e seus amigos e ami-
gas com quem compartilhava uma comu-
nidade de destino. Mas como diz a Epístola 
aos Hebreus, “Jesus dirigiu preces e súpli-
cas entre clamores e lágrimas àquele que o 
podia salvar da morte” (5,8). O texto conti-
nua dizendo “e foi atendido por sua pieda-
de”. Exegetas de renome como Bultmann e 
Harnack afirmam que aqui havia um “não” 
(ouk): “e não foi atendido embora fosse Fi-
lho de Deus” (5, 8). Isso é coerente com a 
história real de Jesus. Ele não foi libertado, 
ao contrário, sofreu a execução.

A mesma angústia face à morte mostrou 
no jardim das Oliveiras: “Pai, afasta de mim 
este cálice”. O texto diz que suou sangue. 
Médicos afirmam que condenados à morte, 
diante do pavor, suam sangue. Mas a maior 
expressão, de quase desespero, manifestou 
no alto da cruz, clamando em sua língua 
materna conservada na versão de São Mar-
cos: “Meu Deus, meu Deus, por que me 
abandonaste (Mc 15, 34)? ” E o texto termi-
na de uma forma aterradora: “Dando um 
imenso grito, Jesus expirou” (Mc 15,37).

SUPERAÇÃO DA DESESPERANÇA
Mas Jesus superou o momento da de-

sesperança. Triunfou uma entrega serena 
ao Mistério sem nome, embora sempre o 
chamasse na linguagem da ternura infan-

A passagem pela 
clínica de Deus
Leonardo Boff entende 
que a vida vai para além da 
morte. Assim, morrer não é 
findar-se. É se transfigurar 
e concluir algo iniciado na 
irrupção do parto

João Vitor Santos (*)



11UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ  |  JANEIRO 2017  |

til de Abba, “meu querido paizinho”: “Pai, 
em tuas mãos entrego o meu espírito”. A 
resposta desta entrega confiante, para além 
de toda a tentação, foi a sua ressurreição. 
O Pai o ressuscitou inaugurando uma nova 
humanidade, finalmente, redimida.

Qual a lição? Temeu a morte como to-
dos a temem. Bebeu o cálice do temor e 
do pavor até ao fundo. Gritou ao céu. Mas, 
por fim, resignado e livre, acolheu o desíg-
nio misterioso do Pai, aceitando a morte. 
Bem diz no evangelho de João. “Ninguém 
me tira a vida, eu a dou por mim mesmo”. 
Essa doação e entrega pode nos inspirar. A 
morte pertence à vida e devemos integrá-
la. Nós não sucumbimos à morte, mas nos 
transfiguramos através da morte, como foi 
o caso de Jesus. Em outras palavras: a pala-
vra derradeira pronunciada por Deus sobre 
o nosso destino não é a morte, mas a vida 
em plenitude, a vida ressuscitada.

Como a experiência de São Francisco 
pode nos inspirar a pensar sobre a morte? 
Em que medida é possível afirmar que essa 
experiência atualiza a do próprio Cristo?

São Francisco viveu uma experiência 
singular da morte. Como se havia recon-
ciliado com todas as coisas, chamando-
as com o doce nome de irmãos e irmãs, 
o mesmo fez com a morte. Ela é irmã que 
nos leva para a Casa do Pai. Não é uma 
figura sinistra que nos vem arrebatar a vida. 
Mas uma irmã que nos conduz ao nosso 
destino derradeiro. Morrer é ir ao encontro 
do Pai, sem medo, pois Ele é pura bonda-
de, misericórdia e amor. Morrer é cair em 
seus braços para o abraço infinito da paz 
e do amor.

Em São Francisco não há angústia como 
notamos em Jesus, pois seguramente tinha 
diante dos olhos o fato da ressurreição. Há 
acolhida e total entrega. Morrer é entrar 
também em comunhão com a Mãe Terra. 
Pediu que o desnudassem e o colocassem, 
nu, sobre a terra. Isso é arquetípico de uma 
profunda comunhão coma irmã e Mãe Ter-
ra que ele cantou no “Cântico ao Irmão 
Sol”. Somos Terra, dela viemos e para ela 
vamos, entregando o corpo que ela nos 
deu.

Talvez, a única semelhança seja a total e 
serena entrega ao Pai, no supremo momen-
to, como finalmente e depois de muita luta, 
o fez Jesus. Por isso que os franciscanos, 
guardando a tradição de São Francisco, 
sempre que um frade falece, fazem festa 
na comunidade, com comes e bebes, pois 
celebram a entrada do confrade no Reino 
da Trindade.

No livro “Vida para além da morte” 
(Petrópolis: Vozes, 1973), apresenta uma 
perspectiva de que o purgatório pode se 
constituir na terra, em vida, a partir das 
dores e sofrimentos a que se é submetido. 
Gostaria que recuperasse essa ideia e re-
fletisse como essa perspectiva pode contri-
buir para dissociar a ideia de morte e dor.

A categoria “purgatório” é tardia na re-
flexão teológica. Como Jacques Le Goff o 
mostrou, ela surgiu no mundo medieval 

no contexto das hierarquias da nobreza e 
das correspondentes ofensas que podem 
ocorrer contra elas. Para cada ofensa, o 
seu merecido castigo. O purgatório foi in-
corporado à teologia, a partir de algumas 
referências de Santo Agostinho, que insi-
nuava o fato de que não se pode chegar 
a Deus imperfeitos. Temos que nos aper-
feiçoar para sermos adequados ao mundo 
da absoluta perfeição divina na eternidade. 
O purgatório cumpriria essa função de pur-
gação.

A tendência da moderna teologia ecu-
mênica é dispensar o purgatório como 
construção teológica e não mais como 
doutrina oficial. A vida, vivida com virtu-
des, superando dificuldades e padecimen-
tos, mas principalmente, vivendo amor e 
a compaixão fazem com que vamos nos 
purificando. A grande purificação viria no 
momento do juízo que se dá entre o fim 
do tempo e o começo da eternidade. No 
juízo nos damos conta de nossos benfei-
tos e malfeitos, de qual foi o nosso projeto 
fundamental. Somos colocados diante de 
Deus-amor e bondade e de nossa missão 
no desígnio do Mistério dentro da história 

e do próprio universo. É o momento de fa-
zermos um ato de amor e de total entrega 
a Deus. Alguns o farão com dificuldades, 
dada a sua adesão a um tipo de vida que 
não se alinhava ao propósito do Criador. 
Mas face a tanta bondade, amor e miseri-
córdia do Deus-Trindade, nos rendemos 
em arrependimento e ação de graças. Sai-
remos purificados.

E então participaremos do mundo para 
o qual fomos destinados desde toda a eter-
nidade. Bem disse o Papa Francisco: para 
Deus não há condenação eterna. Há mise-
ricórdia. Seguramente se revelará a justiça 
no juízo. Mas passamos pelo juízo e, trans-
figurados, gozaremos e cantaremos, canta-
remos e celebraremos, celebraremos e co-
mungaremos a vida infinita, terna e eterna 
do Deus-comunhão-de-divinas Pessoas.

Muitas pessoas que se anunciam católi-
cos – e por vezes até professam sua fé no 
catolicismo – acabam buscando referência 
em outras religiões quando confrontadas 
pela experiência da morte. Como compre-
ender esses movimentos? Em que medida 
isso revela os limites do catolicismo na 
construção que faz da morte?

A teologia oficial que entrou nos cate-
cismos é mais devedora da cosmovisão 
grega do que da leitura cristã da vida e 
da morte. Ainda se manejam os concei-
tos antropologicamente pobres de corpo 
e alma ao invés de captar o ser humano 

como o faz a visão originária e bíblica: o 
ser humano em suas várias situações. Um 
dos maiores reducionismos da encarna-
ção da fé cristã na cultura greco-latina foi 
praticamente o abandono da mensagem 
revolucionária da ressurreição. Ela ficou 
como uma espécie de milagre para mos-
trar que Jesus era Deus, quando na ver-
dade, mostrava a verdadeira leitura cristã 
sobre o destino humano, chamado à trans-
figuração.

Em seu lugar entrou o tema fácil de ori-
gem platônica, da imortalidade da alma, 
entregando o corpo ao pó da terra. A res-
surreição ficou algo para o fim do mundo. 
Como não sabemos quando ele acontece-
rá, o tema ressurreição perdeu relevância 
existencial. Graças a Deus que a moderna 
teologia ecumênica resgatou a centralidade 
da ressurreição e permitiu uma nova leitura 
do destino final do ser humano. Ressusci-
taremos no fim do mundo, vale dizer, no 
momento em que para cada um o mundo 
acabou e se inicia a eternidade. Quer di-
zer, ressuscitaremos na morte. Vamos in-
teiros com toda nossa realidade, purificada 
pelo juízo, ao seio do Pai e Mãe de infinita 

bondade.
Entretanto, essa ressurreição não é com-

pleta. Nem a de Jesus. Apenas o núcleo 
pessoal ressuscitou. Enquanto nossa Casa 
Comum, o inteiro universo também não 
participa da ressurreição, vivemos uma 
ressurreição ainda por completar. No final, 
tudo será transfigurado. Será como o corpo 
da Trindade.

Em que medida a morte, numa perspec-
tiva escatológica, pode suscitar uma refle-
xão sobre a esperança cristã?

Se entendermos a escatologia não como 
algo que acontece no termo da história, 
mas como a presença antecipada dos bens 
do Reino, como o perdão, a graça e, es-
pecialmente, a ressurreição, podemos nos 
encher de alegria e desafogo existencial. 
Morrer é atender a um chamado de Deus. 
E vamos felizes ao encontro dele. Na pas-
sagem se dá a nossa transfiguração. Não 
morremos, nos transfiguramos. Nietzsche 
comentava que os cristãos andam tão tris-
tes como se não tivesse havido redenção 
nem tivesse eclodido a ressurreição. Temos 
mil razões para vivermos felizes e serenos, 
mesmo dentro das maiores dificuldades, 
pois o fim é bom e significa a plenificação 
de todos os nossos sonhos e desejos, a irra-
diação total da vida.

Quais caminhos são necessários percor-
rer para dissociar a ideia de morte da ideia 

de perda – de alguém – e associar a ideia 
de integração com o todo da criação, qua-
se que como uma perspectiva cosmológica 
de povos originais?

O que precisamos é acolher a morte 
como parte da vida. Não como uma des-
graça, mas como a passagem alquímica 
para outro estágio do mistério da vida. Os 
mortos não são ausentes. São apenas invi-
síveis. E podem ser invocados e senti-los 
como companheiros em nossa caminhada. 
É o conteúdo concreto do que está no Cre-
do: “creio na comunhão dos santos”. Isso 
não tem nada a ver com os santos e santas 
que estão nos altares. Mas tem a ver com 
todos os que estão em Deus, onde cremos 
que estarão nossos entes queridos. Ficamos 
tristes com a partida. Mas podemos ficar 
alegres com a chegada deles na suprema 
felicidade.

Em que medida a lógica desses nossos 
tempos nos levam a falar da morte de uma 
maneira exterior a nós mesmos? Quais as 
implicações dessa perspectiva?

Para os modernos, vítimas da cultu-
ra materialista e consumista do capital, a 
morte significa a maior desgraça. Pois para 
a maioria tudo acaba no pó cósmico. Então 
não vale a pena fazer qualquer sacrifício 
em função de uma vida que vai para além 
da morte. Tudo se realiza aqui. Esta visão 
é pequena e não corresponde aos impulsos 
do coração, aos sonhos que nos habitam, 
de querer vida e mais vida, e a eternida-
de da vida. Por isso existe nos países ricos 
como nos Estados Unidos todo um disfarce 
da morte, uma indústria de preparação dos 
cadáveres para que pareçam vivos e sejam 
colocados até de pé. Estimo que esta vi-
são é pobre demais para se adequar com 
aquilo que de fato ocorre em nossa interio-
ridade, em nossos anelos mais profundos. 
Ela é contra vida, pois a vida chama à vida 
e não à morte. Por isso devemos sempre 
defendê-la em sua dignidade, a partir da-
queles condenados a ter menos vida. Estes 
serão os primeiros a herdar a vida no Reino 
da Trindade.

(*) JOÃO VITOR SANTOS, jornalista, 
mestre em Comunicação Social pela uni-

sinos (São Leopoldo, RS). Atua na Revista 
do Instituto Humanitas unisinos (IHu).

(*) LEONARDO BOFF, pseudônimo de 
Genézio Darci Boff, é teólogo, doutor em 
Filosofia e Teologia pela universidade de 

Munique, Alemanha. Professor emérito 
de Ética, Filosofia da Religião e Ecologia 

na universidade do Estado do Rio de 
Janeiro. Escritor com mais de 100 livros 
publicados. Dois deles abordam o tema 

da morte: “Vida para além da morte” 
(1973) e “A ressurreição de Cristo - a nos-

sa ressurreição na morte” (1974).

(*) REVISTA DO INSTITuTO HuMANITAS 
uNISINOS (IHu On-Line), 496, Ano XVI, 

31.10.2016 (http://www.ihuonline.unisinos.
br/index.php?option=com_content&view=

article&id=6664&secao=496)

A tendência da moderna teologia ecumênica é dispensar o 
purgatório como construção teológica e não mais como doutrina 

oficial. A vida, vivida com virtudes, superando dificuldades e 
padecimentos, mas principalmente, vivendo amor e a compaixão 

fazem com que vamos nos purificando.
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* 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 *

--- O contexto: para o qual está-se candidatando... O "está-se" é correto? Francisco Schoeder, São Paulo/SP

ESTÁ-SE, CORRELAÇÃO VERBAL, 
SUJEITO COMPOSTO

Não, essa construção é considerada gramaticalmen-
te errada, pois apresenta uma ênclise ao verbo auxiliar 
quando há um pronome relativo [qual] a ele anteposto, 
que em tese atrairia o pronome átono. Assim, a frase em 
questão comporta três opções corretas:

1 - para o qual está se candidatando
2 - para o qual está candidatando-se
3 - para o qual se está candidatando

A primeira é a colocação mais usada no Brasil: pro-
nome átono solto entre os dois verbos da locução ver-
bal (veja que a posição é a mesma, mas sem o hífen 
característico da ênclise, o que aliás muda a entona-
ção). A segunda construção, com ênclise no gerúndio, 
é também comum. A terceira é a alternativa para a atra-
tividade do pronome relativo qual, que como estamos 
vendo nem sempre prevalece quando se tem uma locu-
ção verbal.

Devo esclarecer, a propósito, que é possível usar “es-
tá-se”, mas em outra situação, por exemplo no início de 
uma frase:

Está-se ficando cada vez mais exigente.

Sobre o assunto, ver também as colunas Não Trope-
ce na Língua 55 e 56 (http://www.linguabrasil.com.br/
nao-tropece.php).

--- Como dizemos/escrevemos: Desejou (que) vá ou Desejou (que) fosse? Márcio Osório, Jaboatão dos Guararapes/PE

Depende da situação. Se o fato ainda não aconte-
ceu, você pode usar o presente do subjuntivo [que 
vá] com o pretérito na oração principal, como neste 
caso: 

João esteve aqui em casa ontem e desejou que você 
vá bem na prova amanhã.

Do contrário, sem tempo preestabelecido, usam-se 
os verbos das duas orações no pretérito:

Ele desejou que ela fosse embora.
Eu queria que você saísse e comprasse um dicioná-

rio.
Sua mãe desejava que ele fosse médico em vez de 

enfermeiro.

--- Minha dúvida diz respeito ao uso do verbo no singular ou plural em frase como: Todo pai e mãe tem (ou têm?) direito a... Maria Laís Pestana, São Paulo/SP

Neste caso se trata de sujeito composto, com dois 
núcleos ligados por E, portanto o verbo deve fazer a 
concordância no plural:

Todo pai e (toda) mãe têm direito a saber o que está 
acontecendo.

(= Todos os pais e mães têm )

A mãe mais nova e a avó mais idosa serão homena-
geadas.

Todo homem e toda mulher devem manter sua au-
tonomia.
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AMAR... APESAR DE TuDO
Para que cada um de nós transforme seu 

destino em um projeto consciente
Jean-Yves Leloup

Jean-Yves Leloup nos convida a dar um passo 
consciente em direção a uma vida plenamente 

assumida. Fala daquilo que está dentro de nosso 
ser, no mais profundo de nós - o amor -, e vai lan-

çando luzes para permitir que cada aspecto aflore, 
que tomemos consciência e que nos rendamos à 

proposta de mudança que a vida nos faz.
Páginas: 168

Preço Loja Virtual: R$ 30,00

HISTÓRIA COMPARADA
José D'Assunção Barros

A História Comparada é uma modalidade que 
rediscute as tendências e procedimentos da histo-
riografia tradicional. O autor analisa desde o con-
texto que favoreceu o surgimento da perspectiva 
comparatista em História, até questões operacio-
nais, conceitos e metodologias que precisam ser 
conhecidas pelos historiadores e cientistas sociais.
Páginas: 184
Preço Loja Virtual: R$ 47,20

REFÉNS DO DEMÔNIO
Cinco casos de possessão e exorcismo

Malachi Martin

Malachi Martin, padre exorcista, narra aqui cinco 
casos de possessão demoníaca e exorcismo de 

cidadãos americanos das décadas de 1970-80. Ele 
escreveu esta obra a partir das transcrições exatas 

dos relatos dos envolvidos nos casos. Além disso 
oferece explicações detalhadas de como se dão a 

possessão e o exorcismo.
Páginas: 532

Preço Loja Virtual: R$ 75,00

ÉTICA, OU CONHECE-TE A TI MESMO
Pedro Abelardo

A ética de Abelardo é de fundamental importân-
cia para o entendimento do sistema escolástico 
posterior, influenciado por Aristóteles e Boécio. 
Trata-se da relação entre a consciência e as leis e 
entre a reta intenção e a moral objetiva. Dá sentido 
ao pensamento escolástico, num debate com São 
Bernardo de Claraval.
Páginas: 190
Preço Loja Virtual: R$ 29,90

REVOLuCIONÁRIOS, 
MÁRTIRES E TERRORISTAS

A utopia e suas consequências
Jacques A. Wainberg

O objetivo é analisar o que tem ocorrido a milhares 
de jovens em boa parte do mundo, desde as déca-
das de 1960 e 70, e que volta a ocorrer no século 

XXI, nas ações de grupos salafistas que atacam 
e matam pela ressurreição do califado. Esses 

grupos oferecem a eles uma sensação neotribal 
de pertencimento, que lhes serve de antídoto à 

vitimização.
Páginas: 392

Preço Loja Virtual: R$ 33,60

MEMÓRIAS DA IGREJA DE SÃO PAuLO
Homenagem ao Cardeal Dom Paulo Evaristo 
Arns Arcebispo emérito de São Paulo no seu 
jubileu áureo episcopal 1966-2016
Valeriano dos Santos Costa (org)

Este livro focaliza Dom Paulo como frei, bispo, 
arcebispo, cardeal e Grão-Chanceler da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, tendo muito 
presente a tocante influência de São Francisco de 
Assis em sua vida, desde muito jovem.
Páginas: 312
Preço Loja Virtual: R$ 24,00

ÁGuA, uM DIREITO HuMANO
Gabriela Rodrigues Saab Riva

A água é um recurso imprescindível para a vida e 
o desenvolvimento humano. Mas está desapare-

cendo. Existe uma crise hídrica global. O Papa 
Francisco, em sua encíclica Laudato Si, chama 
a atenção para a diminuição da qualidade dos 
recursos hídricos, O livro mostra que é preciso 

buscar maior positivação e efetivação do direito à 
água e ao saneamento adequados nos âmbitos 

internacional, regional e local.
Páginas: 224

Preço Loja Virtual: R$ 28,26

ALEGRIA DO AMOR: DAS SEMENTES AOS 
FRuTOS
João Décio Passos

Um roteiro para ajudar na compreensão do Do-
cumento Amoris Laetitia do Papa Francisco; uma 
contribuição com a sua recepção dentro da Igreja e, 
quem sabe, fora da Igreja. O autor apresenta uma 
interpretação sem nenhuma pretensão de que ela 
seja a única ou de que seja a melhor.
Páginas: 104
Preço Loja Virtual: R$ 15,00
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utilidade Pública Estadual

(Lei 11.614, de 26 de novembro de 1996)

www.cienciaefe.org.br
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Endereço administrativo:
Casa Pe. Reus

Rua Maria Leal de Oliveira s/n, Planta
Suburbana – Piraquara, PR

Fone: (41) 3673-2316
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Av. 7 de setembro, 5569, ap. 1101
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Presidente: Aroldo Murá Gomes Haygert
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Secretário Geral: Antônio Carlos da Costa Coelho
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Luiz Carlos Martins Gonçalves
Hélio de Freitas Puglieli
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Euclides Scalco
Maria Aparecida Martins Gonçalves
Aroldo Murá G. Haygert
Celso F. Nascimento
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Conselho
Deliberativo

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

Conselho
Fiscal

Jonas Pinheiro
Jean Carlos Selletti
Fábio Cezar Leite Haygert
Hélio Martins de Freitas
Euclides Scalco
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 
de Ciências

Sociais

Diretor: Euclides Scalco
Membros: D. Ricardo Hoepers (Bispo 

de Rio Grande, RS)
Aroldo Murá G. Haygert
Luiz Fernando de Queiroz
Hélio de Freitas Puglielli

Diretoria 
de Temas

Teológicos

Diretor: Jean Selleti
Membros: D. Ricardo Hoepers (Bispo 

de Rio Grande, RS)
Antonio Carlos da Costa Coelho

Diretoria
de Ciência

e Tecnologia

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

IHU-Unisinos
Av. Unisinos, 950 - São Leopoldo – RS
Fone: +55 51 3590-8213
http://www.ihu.unisinos.br/#

IV Colóquio 
Internacional IHu
POLÍTICAS 
PÚBLICAS, FINANCEIRIZAÇÃO E CRISE SISTÊMICA
Gilberto Antonio Faggion e Lucas Henrique da Luz (orgs.)

Análise transdisciplinar da construção e efetivação das políticas 
públicas no Brasil, tendo como referência a financeirização 
e a crise sistêmica, de forma a apontar e problematizar seus 
principais resultados, limites e possibilidades [...]
Páginas: 380
Loja Virtual: Baixar PDF gratuitamente em: http://
repositorio.unisinos.br/ihu/iv-ci-ihu/IV_CI_IHu.html#2
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