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É possível chegarmos a uma era sem discriminação social, religiosa, 
étnica? O Vaticano tem trilhado um caminho de aproximação com os 
judeus. Outras comunnidades ainda debatem tradições.
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NA MÍDIA ELETRÔNICA

Dizer que a realidade do Universo, em sua essência, é 
pulsar quântico, significa entendê-lo como ondas oscilan-
tes que se alternam constantemente em partículas, dentro 
das incertezas que cercam o mundo dos átomos (HEISEN-
BERG). Porém, isto não se dá nas perspectivas da física 
clássica, por fazer parte do universo peculiar das micro-
partículas. Assim, este pulsar dá o perfil de todos os fenô-
menos que observamos, desde o surgimento ou extinção 
de planetas, como também as sístoles e diástoles dos ba-
timentos de nosso coração. Como consequência, tudo se 
torna evanescente e virtual, pela incerteza e oportunidade 
de tudo o que ocorre.

Igualmente, os cientistas verificam que há, no Univer-
so, uma interação estreita entre onda e partícula, similar 
àquela entre matéria e espírito, um jogo duplo condicio-
nante de tudo o que ocorre, o que os levou a perceber suas 
complexas relações de intercâmbio. Ora, o debate surgen-
te aqui é entre dualismo e monismo, o que observamos 
também a partir de nossa constituição psíquica. 

Isto, não obstante, o mistério de sua ocorrência con-
siste em perceber como este Universo vibratório pôde se 
transformar em mundo sensível, constituído de criativida-
de, racionalidade, sentimento e liberdade, as característi-
cas fundamentais de nosso espírito, que pulsa e dá vida 
a tudo que ocorre, permitindo que possamos igualmente 
identificá-lo. 

Em acréscimo, como muitos cientistas verificaram que 
elétrons e fótons parecem ser dotados de percepção e in-
fluência à distância, revestiram-lhes de características psí-
quicas, e foram levados a pensar num holismo inteligente 
de todas as discrepâncias, um único princípio que condi-
cionasse toda a realidade. Portanto, as ondas vibráteis que 
formam o Universo possuem uma única natureza, virtual e 
psíquica, o que nos conduz imediatamente a abandonar a 
tese simplista do materialismo radical.

A natureza do Universo é, pois, decididamente, de ca-
ráter singular, pelos condicionantes espirituais que nele 
estão envolvidos, apesar das aparentes aleatoriedades que 

o mundo material lhe impõe. Encontrar o sentido a tudo o 
que existe é uma tarefa in fieri, um rumo de conscientiza-
ção que se impõe ao suceder das gerações (TEILHARD DE 
CHARDIN).

Importa, pois, que tenhamos uma atitude clara de bom 
senso, não permitindo que os preconceitos históricos das 
ciências obnubilem as evidências que nosso espírito cons-
tata, reconhecendo que a realidade não é simplista, mas 
complexa em sua natureza, abrangendo as três potências 
que a constituem: o universo cósmico, este de nossos senti-
dos; o mundo quântico, das micropartículas, bem diferen-
tes em sua originalidade; e, finalmente, o mundo virtual, 
produto de nossa capacidade mental, que cria a cultura, 
a arte, a ciência, a filosofia e a religião, como expressões 
exclusivas de nossa humanidade. 

O pulsar do Universo não é, pois, apenas uma mani-
festação mecânica, mas envolve um sentido de tempo e 
movimento, essenciais na continuidade da criação, ultra-
passando, portanto, as meras condições energéticas de 
sua atuação. Ora, quem fala em sentido fala também em 
propósito, um direcionamento que é surgimento de vida 
e consciência (telefinalismo). Portanto, o Universo tem 
uma história, a colimação de valores espirituais que es-
tão acima da materialidade ou do aparente caos de suas 
estruturas micro ou macrocósmicas. Assim, integrar nossa 
vida nos destinos transcendentes do Universo é o que há 
de mais coerente com a sua natureza pulsar. A presença 
do ser humano no Universo é, pois, por sua condição de 
ser espiritualizado, um processo querido pela evolução, o 
clímax da identificação do Universo consigo mesmo.

do universo

O pulsar
QUÂNTICO

DIÁLOGO ABERTO COM OS JUDEUS
A aceitação de Jesus Cristo como o Messias tem divi-

dido duas importantes crenças monoteístas. O judaísmo, 
originador do monoteísmo moderno, e o cristianismo, her-
deiro deste monoteísmo, através de sua principal religião, 
o catolicismo, desde o Concílio Vaticano II, avançam a 
passos largos nesse diálogo. Os três últimos papas não 
só estabeleceram contatos, mas participaram de eventos 
de uma e de outra crença. Na esteira, a tentativa de se-
pultamento definitivo do anti-sionismo. Um comportamen-
to gerado do horror cometido contra o povo judaico na II 
Guerra Mundial.

Numa coisa eles concordaram já antes do aprofunda-
mento do diálogo, esse horror, conhecido por holocausto, 
não pode mais manchar as páginas da história humana. 
Mas vai adiante, com líderes do catolicismo participarem 
de rituais judaicos e os líderes judaicos se tornarem tole-
rantes ás praticas cristãs. Antonio Carlos Coelho faz uma 
análise da evolução deste diálogo.

Mas não é só o catolicismo que abreu o diálogo. Entre 
outros cristãos somente grupos de menor expressão con-
tinuam defendendo a tradição de que os judeus não são 
mais o “Povo de Deus”. Algumas comunidades de maior 
expressão tentam se aproximar estabelecendo pontes 
doutrinárias ou sociais com os judeus. Alguns, principal-
mente da linha pentecostal creem na hegemonia sionista, 
no “Fim dos tempos”, outros querem se identificar com 
eles, tratando como irmãos de sangue. Seja lá o que for, 
fica claro que o mundo não suporta mais o segregacionis-
mo racial. Afinal, se somos religiosos, cremos que todos 
somos irmãos.

O irmão Clemente Juliatto, ex-reitor da Universidade 
Católica do Paraná (PUC/PR), foi homenageado com o 
título de Reitor Emérito, no dia 13 de março, dentro das 
comemorações de 58 anos de existência da universida-
de. O jornal Universidade Ciência e Fé registrou o acon-
tecimento, pois ele faz parte do Instituto Ciência e Fé de 
Curitiba.

Temos ainda os comentários transcendentais do advo-
gado Antonio Celso Mendes. Desta vez discorrendo so-
bre o pulsar quântico do universo, e sobre medicina com-
portamental do médico Edmilson Fabbri, com um artigo 
sobre a necessidade do “dolce far niente”.

Isso e muito mais oferecemos para leitura e conside-
ração.

ODAILSON ELMAR SPAPA
editor
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Essa é a famosa tese proposta pelo cien-
tista italiano Domenico de Masi, que, in-
clusive, esteve recentemente no Brasil, 
mais especificamente aqui em Curitiba, no 
1º Congresso Internacional sobre Felicida-
de, onde reforçou a necessidade do “ócio 
criativo”.

Relatou que muitas vezes foi mal inter-
pretado, pois, na verdade, defende apenas 
uma melhor distribuição entre atividade 
profissional, estudo e lazer. Não tendo 
nada a ver com diminuição de horas tra-
balhadas e sim, integração entre produção 
e prazer.

Chaplin já havia levantado esta bandei-
ra com a sua máxima: “Homem, não sois 
máquina. Homem é que sois”.

Por questões de necessidade financeira, 
muitas vezes nos dedicamos inteiramente 
ao trabalho, nos esquecendo da necessida-
de do descanso. Outra questão é o estudo. 
Em função de concursos, muitos se debru-
çam sobre os livros, abrindo mão da vida 
como um todo, não percebendo a impro-
dutividade de tal atitude.

De qualquer sorte, trabalho ou estudo 
em demasia, mata o que temos de mais 
belo: A criatividade. Momentos de insight 
maravilhosos são obtidos quando nos des-
ligamos da atividade produtiva. Lembram-
se daquele ditado que diz: “Quem trabalha 
muito não tem tempo pra ganhar dinheiro”? 
Parece um paradoxo não? Mas, se olhar-
mos sob a ótica da ciência cognitiva, ve-
remos que os momentos de intuição, estão 
diretamente relacionados ao vazio mental. 

Se nosso espirito está positivo e relaxado, 
acessamos com mais facilidade nosso juízo 
intuitivo ante á ponderação analítica.

Quantas vezes já nos pegamos deita-
dos em uma rede, ou sentados em uma 
cadeira de praia, olhando para o mar, ou 
ainda diante de um jardim florido e, de re-
pente, surge uma resposta a uma questão 
que vinha nos incomodando, e dizemos: 
-“ Claro, como não pensei nisso antes”? 
Simplesmente porque não tinha espaço no 
seu computador chamado cérebro. Lotado 
pelos excessos de trabalho e ou estudo, ou 
ainda com as preocupações. Nessas condi-
ções, não acontece aquela percepção súbi-
ta que precede as maravilhosas soluções, 
descobertas e avanços da ciência.

Sabe quando surge a luz no fim do túnel? 
Quando cai a ficha e dizemos: - “Estava na 
cara e eu não vi”. E não vemos mesmo. Es-
tamos tão mergulhados no problema que 
perdemos a noção espacial do todo.

Quando você quer admirar um belo 
quadro pendurado na parede, o que faz? 
Cola seu rosto no quadro para vê-lo de per-
tinho, ou afastasse a uma devida distancia 
que lhe permite, confortavelmente, ter uma 
visão do todo da obra?

Assim são nossos problemas. Para ve-
mo-los melhor, temos que nos afastar o 
suficiente para ter uma visão completa. 
Estando mergulhados dentro dele sua so-
lução dificilmente vira na forma de insight, 
intuição com criatividade.

Na esteira dessas observações, pesqui-
sadores australianos da Universidade de 
Melbourne, após analisarem o desempe-
nho de 150 voluntários, em atividades 

profissionais, concluíram que o melhor 
desempenho foi entre os que puderam fa-
zer pequenas pausas e observar a natureza, 
fosse através da janela ou mesmo na pro-
teção da tela do computador em compa-
ração aos que mesmo fazendo pequenas 
pausas não observam a natureza. Concluí-
ram que pequenas pausas são importantes, 
porém, quando há uma contemplação da 
natureza, mesmo sendo como fotografia, o 
benefício é ainda maior. O objetivo dessas 
pausas contemplativas visa a recuperação 
da atenção perdida durante períodos ex-
tensos de trabalho. Existe uma necessidade 
para o desempenho de uma tarefa de que 
haja uma “sustentação da atenção durante 
esta tarefa”.

Há uma correlação direta entre viver em 
contato com a natureza e a capacidade de 
lidar com situações de grande pressão. “A 
natureza não anula o estresse, mas contri-

bui para não perpetrá-lo“, afirma o profes-
sor José Antonio Corraliza, da Universida-
de Autônoma De Madrid.

Pois bem, não parece ser difícil para 
ninguém fazer pequenas pausas durante 
seu trabalho ou estudo, e dar uma olhadi-
nha pela janela observando um pequeno 
jardim. Ah! Você vive em uma selva de pe-
dra? Os estudos provaram, protetor de tela 
do computador com uma bela imagem da 
natureza também te da esse beneficio. Sem 
desculpas, mãos a obra.

* EDMILSON MARIO FABBRI é 
clínico e cirurgião geral, dirige a 
Stressclin - Cílcina de Preven-
ção e Tratamento dp Stress, é 
um dos diretores do Instituto 
Ciência e Fé.

Edmilson Fabbri (*)
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Dolce far niente
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Festividades de aniversário da PUCPR, 
este ano, foram em reconhecimento a pes-
soas muito importantes na construção da 
universidade. Foi a união de sonhos, mui-
tos sonhos, que resultaram nesta instituição 
educacional, que até hoje rendem frutos à 
sociedade por meio do conhecimento e da 
solidariedade.

E quem comandou esse crescimento por 
16 anos, como reitor, foi o Irmão Clemente 
Ivo Juliatto. No dia 13 de março ele teve a 
oportunidade de lançar seu livro ''Algumas 
Lembranças'', com impressões da história e 
traços da personalidade da PUCPR. No dia 
14 foi agraciado, em cerimônia especial, 
com a outorga do título de Reitor Emérito.

Sua mente e atividade foi sempre em di-
reção de preservar e desenvolver essa per-
sonalidade. Em 2009, quando reitor, ele la-

çou o Projeto Reflexões. Em sua palestra de 
apresentação, deixou claro o compromisso 
com essa personalidade da Universidade, 
preparando jovens para a profissão, o tra-
balho e as tendências de mercado, mas 
principalmente para a cidadania universal 
solidária e responsável. “Uma instituição 
de ensino precisa dar dois diplomas ao 
aluno: o de competente profissional e o de 
‘gente boa’, bem orientado e com valores”, 
definiu o Juliatto.

Para o reitor da PUCPR, Waldemiro Gre-
mski, o Ir. Clemente foi o grande Messias da 
Instituição. "Quando a gente olha ao redor, 
percebemos muito facilmente que alguém 
dotado de muita sensibilidade cultural an-
dou por aqui. A história desta Universidade 
é a história do Irmão Clemente", afirmou.

Representando a fraternidade marista, 
falou o Ir. Benê Oliveira, Vice-Provincial 
da Província arista Brasil Centro-Sul. Agra-
deceu pela trajetória do Ir. Clemente. O 
evento também contou com a participação 
do quinteto de cordas e do coral da PUC-
PR, que executaram algumas das músicas 
preferidas do homenageado.

(As fotos são de Divulgaçãso da PUCPR)

Clemente Juliatto 
recebe título de 
Reitor Emérito
PUCPR completa 58 anos 
com homenagem a ex-
Reitor. Fotos registram 
cerimônia

No dia anterior (13) ocorreu o lançamento do livro “Algumas lembranças”. Na foto o Ir. 
Clemente Ivo Juliatto com o livro. Ele lembrou que “esse livro nasceu de uma preocupação. 
Daqui há 100 anos ninguém estará aqui, mas o livro estará presente”.

Por fim, o Ir. Clemente, 
agradeceu a homenagem 
e destacou o apoio que 
sempre recebeu da 
Instituição. “Este apoio foi 
marcante em minha vida e 
o mérito é de todos. Quero 
manifestar meu apoio à 
presente gestão e desejar 
grande sucesso em todos 
os seus empreendimentos. 
Reconheço não ser fácil 
gerir uma Universidade, 
exige esforço, tato, 
paciência, além de grande 
autonomia administrativa e 
econômica”, disse.

Na ocasião, o reitor 
da PUCPR, professor 

Waldemiro Gremski, 
falou sobre os 39 anos 

que o Ir. Clemente 
dedicou à instituição. 

“Foi um período de 
muito trabalho para 

dotar a Universidade 
de condições físicas 

e acadêmicas 
que promovem a 

formação integral. O Ir. 
Clemente, junto de sua 

equipe, foi vitorioso 
nesta missão”, 

afirmou.

O reitor da 
PUCPR, professor 
Waldemiro 
Gremski e 
o superior 
provincial, 
Ir. Joaquim 
Sperandio, 
fizeram a entrega 
da outorga do 
título de Reitor 
Emérito, aoex- 
reitor da PUCPR, 
Ir. Clemente 
Juliatto.

Fizeram parte da mesa de honra (da esquerda) o presidente da associação de professores da 
PUCPR, professor Paulo Tadeu Figueira; o presidente do Grupo Marista, Ir. Délcio Balestrin; 
o reitor da PUCPR, professor Waldemiro Gremski; o homenageado, reitor da PUCPR por 
16 anos, Ir. Clemente Juliatto; o superior provincial, Ir. Joaquim Sperandio; o vice-reitor da 
PUCPR, professor Vidal Martins; e o presidente do DCE, Gabriel Kio.
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Orestes Quércia, ex-prefeito, ex-depu-
tado, ex-governador e ex-senador, falecido 
em 2010, numa reflexão transcendental, 
me disse um dia em Fernando de Noronha 
(sic!), que os homens podiam ser divididos 
em dois tipos: os que usam e os que não 
usam canivete.

Na categoria dos que usam canivete está 
a maioria dos agricultores, agrônomos, va-
queiros, fazendeiros e técnicos agrícolas. 
Por que o canivete é tão fundamental para 
esses profissionais e para outros? A resposta 
me foi dada pelo agrônomo José Galvão, 
grande especialista da cultura do café, lá 
em Mococa, nos longínquos idos da déca-
da de 1970: o canivete é fundamental para 
chupar uma laranjinha no pé. E para picar 
o fumo no preparo de um cigarrinho de 
palha. Voilà! Evidentemente, os canivetes 
também servem para muitas e outras apli-
cações neste mundo de Deus. Quem não 
conhece a história da velha senhora que 
acumulava canivetes suíços com vistas ao 
futuro.

Tudo ia bem entre os usuários dos cani-
vetes até a fatídica data de 11 de setembro 
de 2001. Orquestrado pelo terrorista Bin 
Laden, o ataque ao Pentágono e às Torres 
Gêmeas teve um impacto enorme sobre os 
usuários de canivetes e sobre a indústria 
que os produzem, até na Suíça. Os Estados 
Unidos implantaram medidas de seguran-
ça extremamente rígidas. Foram seguidos 
pela Europa e depois por todo o mundo, 
incluindo o Brasil. Resultado: impossível 
pegar um avião com um canivete na cinta, 
na mochila ou no bolso.

As urnas transparentes, colocadas logo 
após os sistemas de detecção de metais 
dos aeroportos, encheram-se de canivetes, 
de tamanhos e marcas diferentes: Corneta, 
La Guiolle, Suíços, Lederman... Canive-
tes de alto valor afetivo, que durante anos 
andaram lado a lado de seus usuários, ter-
minaram lançados nessas urnas. Sem sua 

capinha. O ex-proprietário abalado mal 
podia se despedir, enquanto os alto falan-
tes anunciavam a chamada para embarque 
no seu voo. O destino dessas urnas e de 
seu precioso e diversificado conteúdo, que 
inclui perigosas tesourinhas, assustadores 
cortadores de unha e ferramentas, é um dos 
grandes mistérios da humanidade. Deveria 
ser objeto do jornalismo investigativo.

Há tempos, eu mesmo vivi um drama 
canivético. Quase uma tragédia. Viajava 
para Brasília. Ao passar minha mochila 
pelo detector de metais no novo Aeroporto 
Internacional de Viracopos: problema. O 
funcionário avisou que havia 
um canivete dentro da minha 
mochila. Não era possível. 
Era. Ao abrir a mochila, para 
minha surpresa, descobri 
que, por alguma razão, havia 
esquecido essa relevante fer-
ramenta num dos bolsos. Os 
funcionários da segurança 
aeroportuária me convidaram 
a lançar o canivete na urna. 
Com ele, eu não embarcaria. 
Decidi retornar. Depois de 
refletir um bocado, tomei a 
decisão de esconder meu ca-
nivete em algum lugar do ae-
roporto, para tentar recuperá-
lo em meu retorno. Onde? 
Câmeras por toda a parte. 
Alguém deveria estar moni-
torando minha deambulação. 
E havia gente se deslocando 
em toda a área. Finalmente 
encontrei um nicho com um 
extintor de incêndio, num 
local aparentemente fora do 
alcance da câmara de vídeo 
de vigilância local, moder-
na, tecnológica e implacável. 
Coloquei o canivete atrás do 
extintor. Dei uma benção. 
Rezei para que nenhum in-
cêndio ocorresse no local. 

Bin Laden e 
o canivete

Evaristo Eduardo de Miranda (*)

(*) EVARISTO EDUARDO DE 
MIRANDA é doutor em ecologia, 
pesquisador da Embrapa, favo-
rável ao porte de armas, como 
canivetes, pelo cidadão. Diretor 
do Instituto Ciência e Fé de 
Curitiba e consultor da ONU.

As urnas transparentes, colocadas logo após os 
sistemas de detecção de metais dos aeroportos, 
encheram-se de canivetes, ...
O ex-proprietário abalado mal podia se despedir, 
enquanto os alto falantes anunciavam a chamada 
para embarque no seu voo. O destino dessas urnas e 
de seu precioso e diversificado conteúdo, que inclui 
perigosas tesourinhas, assustadores cortadores de 
unha e ferramentas, é um dos grandes mistérios da 
humanidade.

Que ninguém tivesse de recorrer ao extin-
tor. Torci também para que ninguém viesse 
fazer uma faxina nos nichos dos extintores. 
Fiz uma promessa para São Longuinho, 
santo protetor dos usuários de lança, facas, 
peixeiras, facões, terçados e canivetes. E 
embarquei.

Minhas reuniões em Brasília foram um 
tormento. O tempo todo imaginando al-
gum felizardo encontrando meu canivete. 
Cheguei cedo ao aeroporto de Brasília. 
Desembarquei angustiado, tarde da noite, 
em Campinas. O aeroporto estava vazio. 
Rapidamente caminhei para o locus do 
extintor. Passei a mão por trás do cilindro 

vermelho. Apalpei e logo encontrei meu 
canivete. Aleluia! Para minha surpresa, ele 
estava um pouco molhado. Não me inda-
guei muito sobre a origem daquela umida-
de. Tenho certeza. Foram lágrimas.
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O futuro dos judeus e do sionismo segundo as igrejas cristãs

A maior parte dos protestantes e evangélicos (princi-
palmente de linha pentecostal e neopentecostal) creem 
hoje na restauração plena do Estado de Israel, como iní-
cio do reinado de mil anos de Jesus Cristo, cuja capital 
será Jerusalém. Essa profecia está inserida na doutrina 
do Tempo do Fim (conhecida também como do “arreba-
tamento secreto”). É claro que existem muitas versões 
sobre detalhes. Em quase cada site sobre o assunto 
existe uma interpretação diferente, mas em linhas gerais 
concordam num período em que judaísmo moderno se-
ria conversão ao messianismo e seria o protagonista da 
criação do Reino de Jesus Cristo (o reino de 100 anos).

Um dos estudos mais completos sobre o “Tempo do 
Fim” está no portal http://www.tempodofim.com/, criado 
por Marcelo e Marcia Palermo (pastores do Ministério 
Interdenominacional do Grupo Apostólico de Pais Es-
pirituais), confirmado, em parte, no portal da Igreja As-
sembléia de Deus (http://assembleiadedeustiradentes.
webnode.com.br/como-morreram-os-apostolos/escato-
logia-biblica/). A Igreja Universal do Reino de Deus tam-
bém apoia a doutrina, com algumas modificações.

Eis um resumo da parte que envolve os judeus:

ARREBATAMENTO
A doutrina começa com o arrebatamento de santos 

(pessoas escolhidas por sua fidelidade a Jesus desapa-
receriam da Terra, para se encontrar com Jesus em al-

gum lugar do Universo). Um pouco antes, ou depois, os 
judeus reconstruiriam o Templo de Jerusalém, depois de 
derrubar a Mesquita de Omar (Alguns estudiosos apon-
tam o Templo como o que foi construído em São Paulo 
pela Igreja Universal). Nessa época Israel firmaria um 
acordo de paz com o anticristo.

OS SETE ANOS
Durante sete anos haveria uma convulsão social e físi-

ca da Terra. Os santos e os judeus que não haviam sido 
arrebatados sofreriam uma grande tribulação e persegui-
ções. O Senhor interviria em favor dos judeus e os pro-
tegeria. Haveria uma oportunidade para que os judeus 
se convertessem ao cristianismo e o mundo se ajuntaria 
para destruir os judeus. Somente um terço deles sobrevi-
veriam. 144 mil judeus, transformados em testemunhas 
surgiriam e iriam pelo mundo convertendo o restante dos 
judeus.

ARMAGEDOM
No fim dos sete anos aconteceria a batalha do “Arma-

gedom”, no vale de Megido, Israel. O mundo reunido sob 
a liderança do anticristo contra os judeus e os santos de 
todas as nações. Mas Jesus aparece nos céus em toda 
a sua Glória e frustra a intenção do anticristo. Os judeus 
e os santos reinarão com Cristo por mil anos, antes da 
eternidade.

PENTECOSTAIS:
Um remanescente dos judeus estará com Jesus

O professor C. J. Labuschagne escreveu o seguinte sobre o relacionamen-
to de Israel com Jeová: “Desde o início da sua história, Israel aprendeu pela 
experiência como o Deus ‘nacional’ sabia agir de um modo bem não-nacional 
e até mesmo antinacional. ” Prova disso foi o que se deu no primeiro século. A 
nação de Israel rejeitou o Messias, e Jeová rejeitou a nação de Israel.

AMA A TODOS, ABENÇOA A TODOS
Uma prova de que Jeová é um Deus universal são as palavras de 

Paulo: “Não há distinção entre judeu e grego, porque há o mesmo Se-
nhor sobre todos, que é rico para com todos os que o invocam.” (Ro-
manos 10:12) Está mais do que claro: toda a humanidade obediente 
pode receber as bênçãos de Jeová.

Jeová promete um futuro maravilhoso para todos os seus filhos huma-
nos fiéis e obedientes, independentemente de nacionalidade ou raça. 

NÃO AO SIONISMO
As Testemunhas de Jeová são cristãs e baseiam suas crenças nas 

Escrituras. Embora algumas religiões ensinem que o ajuntamento dos 
judeus na Palestina esteja relacionado com profecias das Escrituras, 
as Testemunhas de Jeová não têm esse conceito. Elas não acreditam 
que esse acontecimento político tenha sido especificamente predito nas 
Escrituras, que não promovem nenhum governo humano nem exaltam 
nenhum grupo étnico ou povo sobre outro. A Sentinela, a revista oficial 
das Testemunhas de Jeová, declarou categoricamente: “Não [há] apoio 
bíblico para o sionismo político.”

Fonte: http://wol.jw.org/pt/wol/d/r5/lp-t/102001328 e https://www.jw.org/
pt/testemunhas-de-jeova/perguntas-frequentes/crencas-sobre-sionismo/

TESTEMUNhAS DE JEOVÁ: 
A nação de Israel é rejeitada

Era dia de Iom Kipur, o mais sagrado do 
calendário judaico. A sinagoga Beit Yaacov 
estava cheia. Faltava pouco para o encerra-
mento das rezas do dia quando o arcebispo 
de Curitiba entrou na casa de orações. Esta-
va só. O vice-presidente da Federação Isra-
elita do Paraná o convidou para colocar-se 
nas primeiras cadeiras, próximo onde esta-
va o Rabino. Dom Peruso acompanhou as 
orações em hebraico. Rezou e cantou junto 
com a comunidade. O Arcebispo estudou 
em Jerusalém e conhece a língua hebraica. 
Apenas uns poucos sabiam da sua presen-
ça. Havia muita gente e Dom Peruso vestia 
roupas comuns, não teria sido percebido se 
não fosse o Rabino Pablo chamá-lo à frente 
para uma benção especial. Era a primeira 
vez, em Curitiba, que uma autoridade da 
Igreja entrava numa sinagoga no dia de 
Iom Kipur, e quem sabe, se essa não foi a 
primeira vez no Brasil ou, quiçá, no mun-
do que uma autoridade religiosa visita uma 
comunidade judaica em seu dia mais es-
pecial. A presença de Dom Peruso foi uma 

honra à comunidade judaica de Curitiba.
Há algumas décadas a visita de alguma 

autoridade religiosa católica a uma sinago-
ga era praticamente impensável. Por dois 
mil anos os cristãos e os judeus viveram 
separados devido ao preconceito e às fre-
quentes perseguições promovidas às co-
munidades judaicas. A superação do pre-
conceito e a mudança de postura da Igreja 
Católica em relação aos judeus se deu, 
oficialmente, nos anos 60, com o Concílio 
Vaticano II, no pontificado de João XXIII.

Não distante do término da Segunda 
Guerra, quando a memória do Holocausto 
ainda estava muito viva e havia um número 
significativo de sobreviventes na Europa, o 
Papa João XXIII surpreendeu a comunida-
de judaica de Roma com um gesto jamais 
imaginado.  Numa manhã de sábado, o 
Papa que estava em seu automóvel, pediu 
ao motorista para parar diante da Grande 
Sinagoga de Roma quando os judeus saíam 
das orações da manhã.  João XXIII desceu 
do carro e abençoou aquelas pessoas que 
conversavam na porta do templo. Foi uma 
surpresa. Jamais acontecera algo seme-
lhante na história. Mais do que um gesto de 
carinho e respeito fraterno, era o prenúncio 

Os Papas e os Judeus
de João XXIII a Francisco

Antonio Carlos Coelho (*)

“Há algumas décadas 
a visita de alguma 
autoridade religiosa 
católica a uma sinagoga 
era praticamente 
impensável”.

Dr. Isac Baril, vice-presidente da Federação Israelita do Paraná, Dom José Peruso, Rabino 
Pablo Berman, rabino da Comunidade Israelita do Paraná e o professor  Antonio Carlos 
Coelho, presidente do Instituto Cultural Judaico Bernardo Schulman.

Odailson Elmar Spada, pesquisa e edição
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Futuro glorioso do povo judaico não é primazia das profecias conside-
radas cristãs, ou evangélicas, grupos judeus messiânicos têm trabalhado 
ativamente para tornar real o que creem serem profecias da restauração 
gloriosa do povo e da nação Israel na “Terra Santa”. 

Um grupo intitulado de Shalom Israel, que atua nos Estados Unidos, 
Europa e Israel vem se notabilizando por ações em favor da retirada total 
de islamitas da palestina e preparando-se para a construção de um novo 
Templo Judaico, exatamente no mesmo lugar onde hoje se ergue a Mes-
quita da Rocha (Oman). Algumas vezes até com atos violentos.

Em Washington, no início deste ano, o movimento instalou um escritório 
destinado a fazer lobbying sobre os congressistas, visando o abandono 
da hipótese de defesa do surgimento de uma nação árabe em território 
palestino.

Recentemente, em março, entenderam que a reunião do Papa Francis-
co com líderes europeus, quando o papa abençoou os presentes, seria o 
cumprimento da profecia apocalíptica da “submissão dos líderes europeus 
ao ‘falso profeta’” (http://shalom-israel-shalom.blogspot.com.br/).

Eles creem que:
1 – TRIBULAÇÃO - Deus colocará o povo judeu no meio de um período 

de tribulação sem paralelo (Deuteronômio 4:30), com o propósito dos ju-
deus receberem jesus como seu Messias.

2 – SALVAÇÃO - Um remanescente dos judeus recebê-lo como Senhor 
e Salvador (Zacarias 12:10).

3 – PRIMAZIA - Deus irá então ajuntar todos os judeus crentes em Isra-
el, onde serão estabelecidos como a nação de primazia no mundo durante 
o reino milenar de Jesus (Deuteronômio 28:1, 13; 2 Samuel 7:9; Isaías 60-
62; Miquéias 4:1-7). ( http://shalom-israel-shalom.blogspot.com.br/)

Esse movimento tem apoio de vários grupos evangélicos, entre alguns 
grupos de mórmons (Igreja dos Santos dos Últimos Dias).

JUDEUS MESSIANICOS:
Movimento pela restauração de Israel

A Igreja Adventista do Sétimo Dia mantém no Brasil 
e em vários outros países vem mantendo diálogo entre 
judeus e adventistas, através da criação de comuni-
dades inter-religiosas com o nome de Beth B’nei Tsion 
(Templo/Congregação dos Filhos de Sião). Trata-se de 
um esforço para que seus membros conheçam melhor 
as tradições judaicas e se relacionem com esse povo, 
estabelecendo um diálogo a partir de suas crenças em 
comum:

• O culto ao Deus de Israel.
• A guarda do sábado.
• A observância das leis de alimentação dadas na Torá.
• O papel central que a Torá e os outros ensinamentos 

da Bíblia devem ter na vida de um ser humano.
Entre seus objetivos estão a apreciação e respeito 

pelo povo judeu, bem como a luta contra o antissemitis-
mo existente na cultura cristã e ocidental, de modo geral, 
e contra suas manifestações no seio da sociedade, de-
senvolver no meio adventista, como um todo, um maior 
conhecimento, apreciação e respeito pelo povo judeu, 
pelo Judaísmo e por Israel, como também pelas raízes 
judaicas da fé cristã.

Para isso deve-se prover um local que possa servir de 
base para um diálogo aberto e respeitoso entre a comu-
nidade adventista e a judaica, e entre os membros de 
ambas as comunidades. Enfim, criar e aprofundar uma 
amizade mútua (como registrado na Wikipédia - https://
pt.wikipedia.org/wiki/Beth_B'nei_Tsion).

Em Curitiba existe uma dessas comunidades, que fica 

na Av. Munhoz da Rocha, 168, Juvevê. Um dos pastores 
que lideram essa comunidade é Bruno Santelli de Oli-
veira. É dele o esclarecimento do pensamento oficial de 
como a Igreja Adventista encara o judaísmo:

“O que esperar do futuro do povo judeu?
“Algumas teorias são alimentadas pelo preconcei-

to que as instituições cristãs construíram desde o sur-
gimento da Igreja Católica. Uma delas afirma que os 
judeus são “rejeitados” e por isso perderam o direito à 
salvação.

“A Igreja Adventista do Sétimo Dia compartilha de uma 
perspectiva distinta a essa teoria: o povo judeu pode ter 
sido rejeitado, mas como portador de luz e não como 
digno à salvação. A salvação é o assunto central da Bí-
blia e nela encontramos todas as pistas de identificação 
daqueles que serão salvos.

“Primeira pista: todos os seres humanos concorrem à 
salvação.

“Segunda: os salvos são aqueles que guardam os 
mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus (Apoc. 
12.7).

“Ser portador de luz não é ser apenas o guardião da 
palavra de Deus, pois isso faz parte da história dos filhos 
de Israel. Os adventistas acreditam que no fim dos tem-
pos, o povo judeu encontrará razões para aceitar Jesus 
como o Messias profetizado e será uma grande força na 
propagação do evangelho. Certamente essa é uma vi-
são coletiva, que deve considerar o livre arbítrio do judeu 
como indivíduo”.

ADVENTISMO
Os judeus como grande força em favor do Messias

de uma nova etapa nas relações entre cató-
licos e judeus. 

A relação de Ângelo Giuseppe Roncalli 
(João XXIII) com os judeus vem de 1935, 
quando exercia as funções de administra-
dor apostólico e, posteriormente, núncio 
apostólico em Istambul. Em 1940 o Cardeal 
Roncalli tomou conhecimento da persegui-
ção dos judeus ao contatar com refugiados 
oriundos da Polônia que desejavam chegar 
a então Palestina. Foi assim que o futuro 
papa começou a trabalhar para salvar ju-
deus de diversos países e regiões, tais como 
a Hungria, a Romênia, a Itália, a França, 
a Alemanha, a Eslováquia, a Croácia, a 
Grécia e a Bulgária. Além disso, ajudou os 

refugiados que chegavam na Turquia a al-
cançarem a Palestina, que naquele tempo 
estava sob o mandato britânico.

Enquanto o cardeal Roncalli tratava 
de salvar judeus na Turquia, na Polônia 
o jovem Karol Woijtyla (Papa João Paulo 
II) auxiliava-os a escapar do alcance dos 
nazistas falsificando documentos e salvo 
condutos. 

Até mesmo o controverso Papa Pio XII 
salvou muitos judeus. Quem leu o livro o 
“Papa dos Judeus” de Andrea Tornelli, viu o 
quanto ele agiu em favor dos judeus. Mui-
tos judeus e cristãos ainda acreditam que 
Pio XII era pró-nazismo. Ele não era nazista 
e sim, ferrenho anticomunista. Naqueles 

anos o marxismo ainda não “combinava” 
com cristianismo e, por ele ser contra o co-
munismo, sofreu os efeitos da propaganda 
soviética. Ainda hoje há quem tente provar 
a amizade de Pio XII com Hitler.  Não se-
riam mais só os comunistas à moda antiga 
que trabalham por uma imagem negativa 
do Papa, há também as forças mais con-
temporâneas contrárias à Igreja Romana 
que investem na destruição da imagem 
de um dos mais proeminentes pontífices, 
como bem fazem e fizeram contra os pa-
pas e a Igreja tentando de desqualificá-los 
de sua de força moral e espiritual. 

João Paulo II, ainda jovem estudante em 
Wadowice, acompanhou a perseguição de 

seus colegas e amigos judeus, e escreveu 
sobre isso no seu livro “Cruzando o Limiar 
da Esperança”. Ele foi o primeiro pontífice a 
entrar numa sinagoga e o primeiro a visitar 
Auschwitz e o Memorial do Holocausto em 
Jerusalém, o Yad Vashem. Foi ele também 
que, ao contrário do Papa Paulo VI, que se 
negou a pronunciar o termo “estado” para 
referir-se a Israel, reconheceu o Estado de 
Israel, estabelecendo oficialmente a em-
baixada do Vaticano no país. O Papa João 
Paulo II, na sua relação com os judeus, se 
diferencia em muito dos outros papas.  Ele, 
sendo polonês, acompanhou a perseguição 
aos judeus.  Perdeu amigos e pessoas da 
sua convivência diária e o seu sentimento 
está traduzido em seus discursos e escritos. 
Em Curitiba viveu uma senhora judia po-
lonesa, Sara Goldstein, recentemente fale-
cida, que por algumas vezes esteve com o 
Papa polonês. Eles foram colegas na escola 
de Wadowice. Sara foi uma das tantas que 
o jovem Karol viu abandonar os estudos 
naqueles anos tristes.

Papa João Paulo II participou de diver-
sos eventos com a comunidade hebraica, 
como, por exemplo, o concerto dirigido por 
Gilbert Levine, e que contou com a presen-
ça de Elio Toaff, o Rabino chefe de Roma, 
do presidente da Itália Oscar Luigi Scalfaro 
e de sobreviventes do Holocausto vindos 
do mundo inteiro. Em outubro de 2003, a 
Liga Anti-Difamação emitiu um comunica-
do congratulando-se com João Paulo II por 
seu vigésimo-quinto ano de papado. Em 
janeiro de 2005, João Paulo II se tornou o 
primeiro papa a receber a benção sacerdo-
tal de um rabino, quando Benjamin Blech, 

Papa João XXIII assinando uma das suas 
encíclicas.  Papa Francisco e o Rabino Skorka.
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Entre os cristãos, há uma escola do pen-
samento chamada Teologia da Substituição, 
às vezes conhecida como Supercessionismo. 
Esta visão defende que quando os Judeus 
crucificaram o Messias perderam todas as 
promessas que Deus fez a Israel e essas pro-
messas foram transferidas à Igreja. O Novo 
Concerto substituiu o Antigo. Consequente-
mente, os Judeus já não são o povo escolhi-
do de Deus, e Deus não tem planos futuros 
específicos para a nação de Israel. As muitas 
promessas feitas a Israel na Bíblia devem ser 
cumpridas na Igreja Cristã. Consequente-
mente, as profecias nas Escrituras a respeito 

da bênção e da restauração de Israel à Terra 
Prometida são “espiritualizadas” ou “alegori-
zadas” em promessas de bênçãos de Deus 
para a Igreja.

SEM SIGNIFICADO
Os integrantes das Escolas Teológicas do 

Concerto e Reformada (muitos de denomi-
nações tradicionais) juntam-se também com 
frequência à Teologia da Substituição. Para 
eles o reaparecimento de Israel na cena do 
mundo não serve a nenhuma finalidade e é 
uma contradição ao seu ensino. Isto explica 
como uma organização como o Conselho 
Mundial de Igrejas pode ser tão anti-Israel 
em sua visão do mundo, ou como a Igreja 

Presbiteriana (PCUSA) pode justificar livrar-
se de todas as posses financeiras relaciona-
das a Israel.

Isso explica também como os mais eleva-
dos oficiais eleitos da América podem per-
seguir uma política diplomática de dividir Is-
rael com os Palestinos enquanto professam 
o Cristianismo. Mesmo que a relação entre 
forçar Israel a ceder terras Bíblicas e a ocor-
rência de assim chamados desastres naturais 
desafie a pura coincidência, eles não veem 
nenhuma conexão porque foram ensinados 
que a existência de Israel não carrega hoje 
nenhum significado Bíblico.

O QUE DEUS DIZ?

Parece que todos estão reivindicando a 
herança prometida a Israel. Mas o que Deus 
diz? Israel foi esquecida por causa de sua 
deslealdade, para ser substituída pela igre-
ja? Assim disse o Senhor: “Se puderem ser 
medidos os céus lá em cima, e sondados os 
fundamentos da terra cá em baixo, também 
eu rejeitarei toda a descendência de Israel, 
por tudo quanto fizeram,” diz o SENHOR. (Je-
remias 31:37)

(*) JACK KELLEY é missionário voluntário do 
Cristianismo Evangélico, tendo atuado como escritor, 
professor e pastor leigo nos Estados Unidos. Hoje 
reside no México, onde desenvolve ministério sem 
cor religiosa, mas de tendência Presbiteriana.

REfORMADOS/PRESBITERIANOS:

Deus não tem planos futuros para Israel

Jack Kelley (*)

Barry Dov Schwartz e Jack Bemporad visi-
taram o pontífice no Salão Clementino do 
Palácio Apostólico.

Após a morte de João Paulo II a Liga 
Anti-Difamação - ADL emitiu uma nota na 
imprensa que dizia: “mais mudanças para 
melhor haviam ocorrido em seus vinte e 
sete anos de papado do que nos quase 2000 
anos anteriores”.  Em outro comunicado, 
emitido pelo diretor do conselho para as-
suntos australianos, israelenses e judaicos 
de Israel, o Dr. Colin Rubinstein, afirmou 
que “o papa será lembrado por sua inspira-
dora lembrança espiritual em prol da causa 
da liberdade e da humanidade. Ele conse-
guiu muito mais em termos de transformar 
as relações tanto com o povo judeu quanto 
com o Estado de Israel do que qualquer ou-
tra figura na história da Igreja Católica”.

O Papa Bento XVI muito fez pela apro-
ximação entre judeus e católicos. Grande 
parte dos documentos que fomentam o di-
álogo religioso e a educação católica para 
as relações com o judaísmo passaram por 
suas mãos. O Papa Bento XVI, em sua te-
ologia, aproxima frequentemente o olhar 
sobre Antigo Testamento e, em muitas 
ocasiões, destaca a questão da escolha di-
vina do povo da Bíblia.  Após sua eleição, 

foram os judeus os primeiros não cristãos, 
a serem recebidos pelo Papa Bento XVI. 
E, nesse encontro, reforçou o interesse da 
Igreja em estreitar as relações fraternas com 
o povo hebreu. O Cardeal Ratzinger que, 
tantas vezes foi acusado de ser nazista pelo 
fato de ser alemão (mais uma tentativa de 
desqualificar os papas promovida pelas 
“forças malignas”) foi quem mais se esfor-
çou, juntamente com seu amigo o Papa 
João Paulo II para o desenvolvimento do 
diálogo religioso e para que, na formação 
dos sacerdotes, fosse contemplado o co-
nhecimento da espiritualidade e da litera-
tura sagrada judaicas.  Em maio de 2006, 
como fez João Paulo II, visitou os Campos 
de Auschwitz na Polônia. Era a sua segun-
da visita aos campos. No seu discurso se 
colocou como filho do povo em que teve, 
em seu meio, os maiores criminosos que a 
história já conheceu: “O Papa João Paulo II 
veio aqui como um filho do povo polaco. 
Hoje eu vim aqui como um filho do povo 
alemão, e precisamente por isto devo e 
posso dizer como ele: não podia deixar de 
vir aqui. Tinha que vir. Era e é um dever 
perante a verdade e o direito de quantos 
sofreram, um dever diante de Deus, de es-
tar aqui como sucessor de João Paulo II e 

como filho do povo alemão filho daquele 
povo sobre o qual um grupo de criminosos 
alcançou o poder com promessas falsas, 
em nome de perspectivas de grandeza, de 
recuperação da honra da nação e da sua 
relevância, com previsões de bem-estar e 
também com a força do terror e da inti-
midação, e assim o nosso povo pôde ser 
usado e abusado como instrumento da sua 
vontade de destruição e de domínio”.

No entanto, o Papa Bento XVI foi acu-

sado de não permitir o acesso aos arquivos 
do Vaticano no setor guarda documentos 
do período do Holocausto. Isso despertou 
suspeitas. Para alguns judeus havia o in-
teresse do pontífice esconder informações 
sobre o período de Pio XII, uma vez que 
este Papa foi acusado de colaborar com os 
nazistas.  Mas, por outro lado, para mui-
tos observadores do mundo judaico, Bento 
XVI não pode ter sua memória vinculada 
a não abertura dos arquivos do Vaticano. 

P. Francisco no portão do Campo de Extermínio de Auschwitz na Polônia. Local onde foram 
mortos 1,5 milhão de judeus.

Papa João Paulo II no Yad Vashem, memorial do Holocausto em Jerusalém.

 Papa João Paulo II com o Rabino Chefe Askenazi, Meir Lau, em Jerusalém.
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O seu discurso na Sinagoga de Colônia 
em 2005 e na Grande Sinagoga de Roma 
em 2010, o mostra como um Papa que foi 
muito além de qualquer outro pontífice na 
questão com os judeus. 

E, por fim, o Papa Francisco. Logo após 
sua eleição, quando ainda despertava es-
panto por não querer morar no palácio 
pontifício e não aceitar trocar os velhos 
calçados pretos com os saltos gastos pelo 
tradicional múleo, recebeu seu amigo o 

Rabino Skorka, rabino em Buenos Aires, 
juntamente com o jornalista judeu portu-
guês Henrique Cymerman. Papa Francisco, 
a exemplo de seus antecessores, procurou 
aproximação com a comunidade judaica 
de Roma. Como fizeram João Paulo II e 
Bento XVI, Papa Francisco, em 2016, visi-
tou a Sinagoga de Roma. A visita a sinago-
ga tem um significado especial, pois, ela é 
a casa mais antiga da comunidade judaica 
europeia. Esta comunidade foi visitada pe-

los apóstolos Pedro e Paulo no século I da 
nossa época quando a Igreja se instalava 
em Roma. 

Muitas vezes as falas de Francisco são 
publicadas pela imprensa como sendo no-
vas. No entanto, o Papa não está sendo 
inédito, e nem tem a pretensão, quando se 
refere a qualidade e importância dos judeus 
e da relação destes com os católicos. Ele 
faz questão de recordar a Declaração Nos-
tra Aetate e seus antecessores, bem como 
reafirma o desejo da Igreja em fortalecer o 
diálogo e ampliar os meios e oportunida-
des de conhecimento mútuo. 

Frequentemente noticia-se algo sobre 
as relações da Igreja com o Judaísmo. É 
claro que a notícia vem com tom de no-
vidade, senão não seria notícia. Mas, na 
maioria das vezes, o desconhecimento 
dos jornalistas e de muitos leitores, leva 
a tomar a informação como uma grande 
novidade por parte de uns e, por outros, 
como um absurdo. Por exemplo: recente-
mente publicou-se que o Papa Francisco 
teria dito que os judeus “também serão 
salvos”. Ora, o Papa não decide sobre a 
salvação dos judeus. Se ele fez tal afir-
mação, dirigiu-se aos católicos, especial-
mente àqueles que ainda estejam marca-

dos pelo preconceito e pela ignorância 
religiosa, e que possam acreditar que os 
judeus não terão direito à salvação por 
não serem crentes em Jesus Cristo. E, 
além disso, o papa não está dizendo ne-
nhuma novidade, senão o que já está na 
Declaração Nostra Aetate ou em algum 
outro documento da Igreja.

Desde o Papa João XXIII, o Concílio Va-
ticano II, com a Declaração Nostra Aetate 
e o reconhecimento do Vaticano ao Estado 
de Israel, podemos estar certos de que os 
futuros pontífices estarão dispostos a coo-
perar com o desenvolvimento da fraterni-
dade entre católicos e judeus. No nosso 
tempo não há mais lugar para atos que não 
favoreçam a aproximação entre esses que 
são os portadores da mesma e rica tradição 
monoteísta e da mesma ética que funda-
menta a cultura ocidental. 

A Igreja dos Santos dos Últimos Dias (Mór-
mon) tem uma prática doutrinária complexa. 
Em sua origem evocam a descendência de 
Israel, portanto herdeiros de sangue as pro-
messas bíblicas a Israel. Na condição real de 
um grande número de conversos, não des-
cendentes, surge a figura do “Israel espiritu-
al”, comum à maioria das igrejas cristãs.

Jack Kelley, missionário voluntário do Cris-
tianismo Evangélico (de tendência calvinis-
ta), afirma que “a igreja Mórmon, com seus 
membros que reivindicam ser descendentes 
da tribo de Efraim (alguns incluem Manassés 
também) que escapou da destruição Babilô-
nica navegando para as Américas. Deles é o 
Templo de Deus, dizem, e na terra comprada 
em Kirtland, Missouri, a Nova Jerusalém se 

estabelecerá. Cada Mórmon praticante re-
cebe uma benção Patriarcal que revela sua 
linhagem na casa de Israel.

“Historicamente os Mórmons referem-se a 
si mesmos como Israel, e nós, que não so-
mos membros, ainda somos chamados de 
Gentios. Quando morava em Salt Lake City 
e trazia Judeus como Gershon Solomon do 
Temple Mount Faithful, e o Rabino Chaim Ri-
chman do Instituto do Templo ao nosso mi-
nistério para nos ensinar sobre o futuro Tem-
plo, me deleitava nos olhares chocados que 
recebia quando lhes dizia que tinham vindo 
ao único lugar no mundo onde um Judeu é 
considerado um Gentio.

“De acordo com a escatologia Mórmon, 
num tempo em que a constituição dos EUA 

estiver por um fio, um líder Mórmon emergi-
rá em um cavalo branco para salvar a terra e 
restaurar a paz”. (http://olharprofetico.com.br/
selah/profecia/52aquelesquereivindicamserju
deusmasnaosao)

“No entanto, existem muitos movimentos 
e comunidades em todo o mundo judeu, e 
eles variam muito no grau em que eles es-
tão dispostos e são capazes de se empenhar 
em colaboração inter-religiosa significativa 
com a Igreja Mórmon”, diz Mark Paredes, um 
membro do Comitê de Conselho de Assuntos 
Públicos sul da Califórnia da Igreja Mórmon, 
sobre as Relações com judeus (http://www.
jewishjournal.com/jews_and_mormons/item/
jewishmormon_collaboration_39120701/)

A salvação para os judeus, no entanto, está 

intimamente ligada a adesão judaica aos prin-
cípios Mórmons. “Todos os que desejarem a 
salvação plena, devem procura-la na igreja 
SUD (Mórmon), pois esse é o canal estipu-
lado por Deus (sempre lembrando que quem 
salva não é a igreja, mas sim as ordenanças 
estipuladas por Jesus Cristo encontradas 
nela, ... Aparentemente esse é um motivo 
muito bom, que pode explicar a necessidade 
de o Senhor escolher entre os gentios, um 
povo diferenciado, para que através desse 
povo, possa começar de maneira inversa seu 
trabalho final, sim, ou seja, agora primeiro aos 
gentios, e depois, por fim, aos judeus”. Sa-
lienta o blog Mitos e Verdades sobre os Mór-
mons (http://mormonsemitos.blogspot.com.
br/2011_04_01_archive.html)

IGREJA DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS

O futuro dos Judeus envolve os Mórmons

(*) ANTONIO CARLOS CO-
ELHO é professor, diretor do 
Instituto Ciência e Fé, presidente 
do Instituto de Cultura Judaica 
Bernardo Schulman.

 Papa Bento XVI com o Rabino Chefe Askenazi, Meir Lau, em Jerusalém.

Papa Francisco num almoço com amigos da comunidade judaica de Buenos Aires. Arcebispo Jorge Bergoglio em evento com a comunidade judaica na Argentina
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Em sua encíclica Laudato Si', "Louvado 
Sejas", o papa Francisco, no seu papel de 
grande líder da humanidade, traz o chama-
do para que nós revertamos nossas ações 
de degradação, resultados do atual padrão 
de desenvolvimento econômico, e tenha-
mos cuidado com o planeta Terra, a nos-
sa casa comum. Para isso, ele nos mostra 
como tudo está conectado e nos convida a 
refletir sobre nossa relação com a natureza 
e como nós, seres humanos, dependemos 
do meio ambiente para a nossa qualidade 
de vida.

No Brasil, o bioma Mata Atlântica evi-
dencia de maneira mais clara essa relação. 
Muitas pessoas têm a falsa impressão de 
que a Mata Atlântica está restrita àquelas 
grandes áreas de florestas distantes das 
cidades. Na verdade, ela está muito mais 
perto do que a gente imagina. Somos 145 
milhões de pessoas que habitam as 3.429 
cidades do bioma, dentre elas algumas das 
maiores do País, como Rio de Janeiro (RJ), 
São Paulo (SP), Salvador (BA) e Curitiba 
(PR).

Originalmente, a Mata Atlântica cobria 
mais de 131 milhões de hectares do ter-
ritório nacional. Para sabermos quais são 
os 17 estados inseridos no bioma, basta 

pensarmos naqueles que são banhados 
pelo Oceano Atlântico, do Rio Grande do 
Sul ao Ceará, e incluir Minas Gerais, Mato 
Grosso do Sul, Goiás e Piauí, onde a Mata 
Atlântica avança continente adentro.

Hoje, restam 16 milhões de hectares 
(12,5%) do que um dia foi floresta. Os mo-
tivos para tamanha devastação recontam a 
própria história do Brasil. Desde o início da 
colonização, em 1500, passando por todos 
os ciclos econômicos, da cana-de-açúcar a 
industrialização e urbanização, a história 
do desenvolvimento do País é também a 
história da devastação da Mata Atlântica.

Do mesmo modo como nossa história se 
confunde com a da Mata Atlântica, nosso 
futuro também depende dela. Moramos na 
Mata Atlântica e dependemos dos serviços 
por ela prestados, como a regulação do cli-
ma, abastecimento de água, fornecimento de 
recursos para a economia, qualidade de vida 
e bem-estar, o que faz da conservação e re-
cuperação do bioma um desafio coletivo.

SEM FLORESTA NÃO HÁ ÁGUA
A crise hídrica que assolou o Sudeste do 

Brasil em 2014 e 2015, região de domínio 

da Mata Atlântica, portanto rica em flores-
tas, solos férteis e nos, pegou de surpresa 
os moradores da região. Foi um verdadeiro 
choque-cultural para pessoas acostumadas 
com a falsa sensação de abundância de re-
cursos naturais. Um alerta, sobretudo, de 
como as ações humanas têm interferido 
rapidamente nos impactos do clima, com 
duras consequências para todos nós.

Um estudo da Fundação SOS Mata 
Atlântica constatou que a cobertura flores-
tal nativa na bacia hidrográfica e nos ma-
nanciais que compõem o Sistema Cantarei-
ra, centro da crise no abastecimento, era 
uma das principais causas da falta de água. 
Restam apenas 488 quilômetros quadra-
dos (21,5%) de vegetação nativa na bacia 
hidrográfica e nos 2.270 quilômetros qua-
drados do conjunto de seis represas que 
formam o Cantareira.

O levantamento avaliou também os 
5.082 quilômetros de rios que compõem o 
sistema. Desse total, apenas 23,5% (1.196 
quilômetros) contam com vegetação nativa 
em área superior a um hectare em seu en-
torno. Outros 76,5% (3.886 quilômetros) 
estão sem matas ciliares, em áreas altera-

das, ocupadas por pastagens, agricultura e 
silvicultura, chácaras de recreio, entre ou-
tros usos.

O desmatamento dessas áreas não é a 
única causa da seca, mas uma maior co-
bertura vegetal evitaria o esgotamento dos 
reservatórios, ou seja, os impactos seriam 
muito menores. As áreas verdes, sobretudo 
as matas ciliares, aquelas que ocorrem nas 
margens de rios e mananciais, protegem as 
nascentes e todo o fluxo hídrico.

Um dos primeiros efeitos do desmata-
mento é a redução da permeabilidade do 
solo. Se o uso for destinado a construção 
de edificações (portanto, à pavimentação 
da área) ou à pastagem de gado, que piso-
teia o chão, esse efeito é intensificado. O 
solo sem a proteção da cobertura vegetal é 
endurecido, o que reduz a velocidade e a 
quantidade de infiltração da água, além de 
favorecer o escoamento da chuva e proces-
sos de erosão.

Por outro lado, quando retida pela flo-
resta, a água da chuva se infiltra no solo de 
maneira lenta, alimentando o lençol freáti-
co e abastecendo as nascentes. O material 
orgânico presente na vegetação favorece as 

Mata Atlântica: A casa comum 
de 145 milhões de brasileiros

Malu Ribeiro (*)

“Mata Atlântica é 
reconhecida como 
mantenedora do ciclo 
hidrológico, o que 
nossas autoridades 
parecem ignorar, dada a 
falta de investimentos 
na manutenção e 
recuperação dessa 
vegetação. Basta notar 
como nossa legislação 
ambiental vem sendo 
enfraquecida para 
regularizar usos do solo 
e atividades econômicas 
em áreas de preservação 
permanente, que 
deveriam ser destinadas 
a conservação das águas.”

Parque Estadual do Guartelá: Área hoje disputada por posseiros, apesar de ser protegida por lei. Na Assembléia Legislativa do Paraná tramita 
projeto de liberação de territórios para agricultores e pecuáristas.
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condições de infiltração e armazenamen-
to da água. A mata em tomo da nascente 
funciona ainda como uma barreira natural 
para a contenção de enxurradas e carrea-
mento de sedimentos e de poluição. Com 
o lençol freático abastecido, garantem-se 
nascentes jorrando água mesmo em perío-
dos de estiagem.

Outro ponto fundamental é que a flores-
ta contém a erosão, que tem impacto direto 
na qualidade da água, na vazão dos rios e 
na capacidade de armazenamento dos re-
servatórios. A qualidade está relacionada à 
poluição, pois a chuva que cai sobre o solo 
sem proteção escorre diretamente para os 
rios e mananciais, levando consigo o que 
encontrar pelo caminho, como pedras e 
materiais orgânicos em geral. Se pensarmos 
em áreas de produção agrícola, incluem-se 
nessa soma grandes quantidades de agrotó-
xicos e insumos.

Por fim, há a contribuição das flores-
tas ao próprio ciclo de chuvas. Ao extra-
írem água do solo por meio das raízes, 
carregá-la até as folhas e evaporá-la para 
a atmosfera, as árvores têm a capacidade 
de manter a umidade do ar, aumentando 
assim as condições de chuva. Por isso, a 
Mata Atlântica é reconhecida como mante-
nedora do ciclo hidrológico, o que nossas 
autoridades parecem ignorar, dada a falta 
de investimentos na manutenção e recupe-
ração dessa vegetação. Basta notar como 
nossa legislação ambiental vem sendo en-
fraquecida para regularizar usos do solo e 

atividades econômicas em áreas de preser-
vação permanente, que deveriam ser desti-
nadas a conservação das águas.

SANEAMENTO JÁ!
No Brasil, apenas 40% do esgoto gerado 

é tratado, e cerca de 35 milhões de brasi-
leiros ainda não têm acesso água tratada, 
segundo dados do Ministério das Cidades/
SNIS (Secretaria Nacional de Informações 
sobre Saneamento) 2014 e Instituto Trata 
Brasil. Mais de 70% das doenças que le-
vam a internações hospitalares no País são 

decorrentes de contato com a água conta-
minada, segundo dados da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e do Sistema de 
Informações Hospitalares do Sistema Úni-
co de Saúde (SIH/SUS). Ou seja, temos 
aqui um exemplo de como o descaso com 
o meio ambiente traz impacto direto ao 
bem-estar humano.

Por isso, a Fundação SOS Mata Atlântica 
está mobilizando a população pelo direito 
ao saneamento básico universal e à água 
limpa em rios e praias brasileiros com a 
Campanha Saneamento Já!, que, além de 

Os católicos que foram a missas des-
de a Quarta-feira de Cinzas notaram que 
a Igreja no Brasil está bem preocupada 
com a destruição do meio-ambiente no 
país. Pelo segundo ano consecutivo, a 
entidade dos bispos (a CNBB) alerta para 
a urgência da preservação do planeta e 
dos biomas brasileiros na Campanha da 
Fraternidade, realizada anualmente nas 
semanas que antecedem a Páscoa.

Não é para menos: a devastação das 
florestas brasileiras voltou a disparar de-
pois de uma queda entre 2005 e 2010. A 
redução desse período serviu como uma 
luva para a propaganda da candidatura 
presidencial de Dilma Rousseff, em 2010, 
mas, como tudo em seu governo, era fal-
sa. Tanto que, ao se candidatar à reelei-
ção, em 2014, impediu o INPE (Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais) de di-
vulgar os números de desmatamento da 
Amazônia, para evitar que a mentira se 
tornasse conhecida da opinião pública. A 
omissão forçada de estatísticas oficiais 
não teve até hoje a punição devida.

URGÊNCIA
Como já disse no passado em dois ar-

tigos para a Folha, sobre a devastação 
da Amazônia, com o mesmo título de hoje 
(em 2011 e em 2014), o jornalismo não 
tem se revelado um meio eficiente para 

alertar a opinião pública da urgência da 
ameaça. Agora mesmo, enquanto todos 
os olhos se voltam para Curitiba, o agro-
negócio brasileiro volta a golpear nosso 
maior patrimônio natural como "nunca 
antes na história deste país"...

Ao longo dos séculos anteriores, a ex-
ploração destrutiva fazia mal à floresta, 
mas, de tão grande, ela dava sinais de 
resiliência. Nos últimos anos, no entanto, 
o sistema climático amazônico dá sinais 
de falência, como alertou em 2014 um 
dos seus maiores estudiosos, o cientista 
Antônio Nobre (do INPE). Até aquele ano, 
mais de 40% da Amazônia já tinham sido 
destruídos de forma irreversível.

Entre outros sintomas, a capacidade de 
reter água na floresta e devolver grande 
parte dela para o ar na forma de chuva 
se rompeu, o que explica as inéditas se-
cas na Amazônia (2005 e 2010). Também 
estão ameaçados os chamados "rios aé-
reos", que transportam chuvas para o Su-
deste pelo vento. E isto causou a longa 
crise hídrica que enfrentamos por vários 
anos.

GRANDES OBRAS
A maior ameaça hoje é a indução da 

destruição pela série de grandes obras 
iniciadas nos governos Lula e Dilma, 
das quais Belo Monte está longe de ser 
exemplo único (o plano oficial prevê cer-
ca de 100 hidrelétricas) ao mesmo tempo 

em que o Ministério do Meio-Ambiente 
sofre com uma série gestões fracas, que 
evitam o enfrentamento.

O resultado é expresso pelos números 
oficiais: a eliminação total da floresta cor-
respondeu a cinco vezes o tamanho da 
cidade de São Paulo (uma das maiores 
e mais espalhadas do mundo) e a cur-
va aponta para cima: o crescimento é o 
maior desde o ano 2000.

Quem acompanha os estudos do INPE 
vê que as áreas indígenas são as únicas 
que resistem à devastação. Para eliminar 
esse último bastião, o governo Temer no-
meou um ministro da Justiça que, depois 
de criticar a Lava Jato, atacou os direitos 
indígenas que tem por missão preservar.

Se a imprensa, a opinião pública e os 
políticos preocupados com o ambiente 
não conseguem reverter essa destrui-
ção suicida, quem sabe a Igreja alerta a 
Deus, que dizem ser nosso compatriota, 
sobre o que o Brasil está fazendo com a 
Amazônia e outros dons da Criação. 

Amazônia morre e os jornais não veem

(*) MALU RIBEIRO é coorde-
nadora a Rede das Águas da 
Fundação SOS Mata Atlântica. 
Mais informações no www.
sosma.org.br/apoia.

Leão Serva (*)

(*) LEÃO SERVA é jornalista, 
ex-secretário de Redação da 
Folha, escritor e colunista.

eventos de coletas de assinaturas em di-
ferentes cidades, conta com uma petição 
disponível para assinaturas em www.sane-
amentoja.org.br.

A campanha é uma soma de esforços 
entre a Organização Não Governamental 
(ONG), o Instituto Trata Brasil, a Campanha 
da Fraternidade - que em 2016 chamou a 
atenção para o direito ao saneamento bási-
co - e mais de 40 outras organizações, es-
colas e grupos, que já aderiram à iniciativa 
e contribuem com a coleta de assinaturas.

A falta de saneamento não pode conti-
nuar a afetar a saúde das pessoas e causar 
prejuízos econômicos, sociais e ambien-
tais. Soluções existem, e é fundamental 
que o saneamento seja assumido como 
prioridade na agenda governamental, exe-
cutado com transparência e participação 
da sociedade.

MATA ATLÂNTICA E 
DESENVOLVIMENTO

É preocupante o descuido com que os 
nossos governantes têm tratado a questão 
ambiental. Tivemos na última década um 
retrocesso enorme na legislação brasileira 
que trata do meio ambiente. Como a mu-
dança do Código Florestal Brasileiro, que 
flexibilizou a proteção de entorno de nas-
centes a mananciais, por exemplo. E há 
no Congresso diversos projetos de lei que 
visam a enfraquecer a legislação, como o 
que busca alterar o licenciamento ambien-
tal ou dificultar a criação de Unidades de 
Conservação. Tudo motivado por um mo-
delo errôneo de desenvolvimento, que ain-
da avança por nossas florestas e entende o 
meio ambiente como entrave.

O modelo de ocupação do território 
adotado até agora no Brasil nos trouxe ao 
limite, expôs a nossa fragilidade e a neces-
sidade urgente de promovermos mudan-
ças. Precisamos reconhecer efetivamente 
o quanto dependemos dos remanescentes 
florestais da Mata Atlântica e assumir que 
essas áreas frágeis precisam ser protegidas 
para prover a população com os diversos 
serviços ambientais que prestam. Pois mu-
dar para melhor a qualidade de vida é ir 
muito além da promoção do crescimento 
do Produto Interno Bruto (PIB). E neces-
sário garantir a manutenção dos meios de 
suporte ao desenvolvimento que estão no 
ambiente natural compartilhado por todos.

Mas não basta apenas cobrarmos medi-
das de empresas ou dos nossos governan-
tes. Precisamos também colocar a mão na 
massa e ser agentes desses processos de 
mudança. Mudanças que devem começar 
já, pois o meio ambiente, a nossa casa co-
mum, tem pressa.

Flagrante de desmatamento irregular em encosta de morro em Foz do Iguaçu
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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 *

--- Na maioria das ervas medicinais temos nomes compostos; qual o critério de se escrever buchinha-do-norte, bálsamo-branco, alfavaca-do-mato, artemísia vulgar, arnica rasteira, 
boldo-do-chile, barba-de-velho, dente-de-leão... Geraldo Luiz da Silva Jardim, Santo Amaro da Imperatriz/SC

COMPOSTOS DO REINO ANIMAL E VEGETAL

Embora você possa ver nomes grafados sem hífen, saiba 
que todos os compostos da fauna e flora devem ser hife-
nizados porque eles formam uma unidade semântica (de 
significado). Um dos casos de composição vocabular com 
hífen se refere a dois ou mais vocábulos somando-se na 
designação de um só ser ou indivíduo. Em 2009, porém, 
o Acordo Ortográfico aboliu a hifenização nas palavras 
compostas que contenham formas de ligação, como a pre-
posição “de”, mas preservou o hífen em todos os casos de 
plantas e animais.

É por isso que devemos grafar assim: faisão-real, ave-
do-paraíso, arara-azul, baleia-franca, lobo-marinho, mico-
leão-dourado, onça-pintada, onça-parda, papagaio-do-pei-
to-roxo, papa-terra, pica-pau-do-campo, tigre-de-bengala, 
urso-polar, urso-branco, urso-de-óculos... Escreva também 

com hífen: anis-estrelado, carqueja-mansa, cáscara-sagra-
da, artemísia-vulgar, arnica-rasteira.

Veja o feijão, por exemplo. Há o registro de uma varieda-
de enorme deles no dicionário. Foi daí que se inspirou o jor-
nalista e escritor catarinense Celso Vicenzi ao elaborar uma 
lista de ocasião* “para apimentar a vida” de quem, “entra 
ano e sai ano, continua nessa vidinha feijão-com-arroz”:

feijão-careta: para os conservadores
feijão-casado: para os solitários
feijão-chicote: para esquentar uma sessão sado-masô
feijão-de-praia: para servir à beira-mar
feijão-de-boi: sirva antes que a vaca vá pro brejo
feijão-de-frade: se não estiver bom, vá reclamar ao bispo
feijão-de-metro: para quem já passou das medidas

feijão-de-pombinha: para pombinhos recém-casados 
feijão-de-porco: para os mal-educados
feijão-tropeiro: para abastecer a tropa
feijão-do-mato: para ecologistas
feijão-flor: para a namorada
feijão-da-índia: para ser servido em fila indiana
feijão-manteiga: para comer com pão
feijão-mulatinho: ideal para loirinhas, ruivinhas e mo-

reninhas
feijão-bravo: para casais que brigaram
feijãozinho-bravo: para quando já começaram a fazer 

as pazes.

*Texto publicado no jornal Diário Catarinense em 
30.1.2004

--- A palavra Chefe substituto tem hífen ou não? É palavra composta: Chefe-substituto ou Chefe substituto? Sérgio Alexandre, Belo Horizonte/MG

Não é palavra composta: aqui temos um substantivo e 
um adjetivo que não têm aderência semântica, ou seja, 
as parcelas conservam sua significação individual; não há 

uma significação global distinta, como em “amor perfeito/
amor-perfeito” ou “mesa redonda/mesa-redonda”. Portan-
to devemos escrever sem hífen: chefe substituto, juiz subs-

tituto, professor substituto, secretária substituta, etc., da 
mesma forma como escrevemos “professor adjunto, secre-
tária adjunta, secretária executiva, chefe especial”.

O USO DE NÃO COMO PREFIXO
--- Não cumulativo tem hífen ou não? Fátima Pereira, São Paulo/SP

Não existia posição oficial sobre o uso do advérbio não 
com valor prefixal diante de substantivos e adjetivos, caso 
em que o hífen era usado para assinalar que se tratava de 
uma unidade semântica. Seria dizer que nos valíamos do 
hífen quando o não era um prefixo e fazia parte indissolú-
vel do substantivo ou do adjetivo, marcando o fato de ha-
ver um sentido único e unificado entre as duas palavras.

Na verdade, não era muito fácil saber em que momen-
to o hífen teria de ser utilizado, principalmente quando 
aparecia antes de particípio usado sem o verbo auxiliar, 
uma vez que o particípio acumula a função de adjetivo. 
Na língua inglesa a questão é mais simples, pois há uma 
clara distinção gráfica entre “[it is] not alcoholic” e “non-
alcoholic”, só para exemplificar.

O inglês e outras línguas mantêm esse hífen, mas a Acade-
mia Brasileira de Letras, pensando em facilitar a nossa vida, 
decidiu aboli-lo junto com a implementação do Acordo Orto-
gráfico em 2009. Contudo, ela deixou aberta a possibilidade 

de usarmos o hífen excepcionalmente, para evitar ambigui-
dades, o que está exposto no meu livro Só Palavras Compos-
tas - Manual de consulta e autoaprendizagem (2010).

Agora, fica ainda a questão de quando, em que situa-
ção, usar o não como prefixo, ainda que sem o hífen.

Em português, temos que pensar que esse “não” po-
deria ser substituído pelo prefixo latino de negação “in-”. 
Ou seja, ele costuma ocorrer quando “in” não cai bem. 
Fala-se, por exemplo: substituível e insubstituível, tocado 
e intocado, possibilitar e impossibilitar, crível e incrível... 
Mas seria inviável dizer que o negativo de industrializado 
é in-industrializado, para dar um exemplo. Recorre-se en-
tão ao advérbio-prefixo: “[produto] não industrializado”. 
Também: o não pagamento em vez de “impagamento”, a 
não intervenção em vez de “in-intervenção” etc.

Alguns exemplos em frases:

Havia até mesmo não católicos rendendo homenagem 

ao Papa João Paulo II.
A empresa mostrou em Londres o protótipo de uma mo-

tocicleta não poluente, movida a energia elétrica.
Segundo o Código do Consumidor, o prazo para recla-

mar pelos vícios aparentes prescreve em trinta dias tratan-
do-se de produtos não duráveis.

Uma política não intervencionista exige alto grau de 
diplomacia.

Não se pode dizer que o Poder Constituinte é, sempre, 
um poder não jurídico, autônomo e ilimitado.
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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 

 

Conheça a obra que traz ampla abordagem da técnica 
da Imaginação Ativa, diferentes abordagens e pesquisas

Adquira também os cadernos de Imaginação Ativa – Coleção Arquétipos – autoria da fotógrafa Sonia Lyra. 
o

ichthysinstituto.com.br/vendas-online.asp

neiro: Adelaide de Faria Pimenta; Albertina 

Sérgio Dohms, Karine Fernanda Perondi; Lu-

Cássia Moraes Pinotti; Sandra Regina Almei-

LIVRO: R$ 90,00 + frete

CADERNOS: 
Unidade: R$ 50,00 + frete
Kit com os 4 modelos:
R$ 180,00 + frete
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Sua Biblioteca

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

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

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

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

NUNCA ANDEI SÓ
Uma vida de fé e dependência de Deus

João Garcia

Um envolvente testemunho em forma de autobio-
grafia do pastor Batista João Garcia. O cumpri-

mento do chamado e a firme convicção na provi-
são de Deus em toda e qualquer circunstância. O 

chamado, as escolhas pessoais, os relacionamen-
tos, as dificuldades de adaptação. Um excelente 

conteúdo para motivador.
Páginas: 336

Valor Loja Virtual: R$ 59,90

DIACONIA CRISTÃ
O Serviço da Mordomia
Orlando Martins

Fundamental para o estudo e aplicação dos dons 
espirituais para o crescimento pessoal do cristão 
e da Igreja. Mas, o que é um Servo? Quais os 
pré-requisitos para atuar no Serviço cristão? Qual 
o nível de espiritualidade? É a Diaconia um serviço 
espiritual para poucos ou um chamado para 
todos? Estas e outras respostas você encontrará 
aqui.
Páginas: 120
Valor Loja Virtual: R$ 29,90

A TEOLOGIA MÍSTICA DE SÃO BERNARDO
Étienne Gilson

Étienne Gilson se propõe aqui resumir o aspecto 
menos estudado da mística cisterciense: aquilo a 
que se poderia chamar sua sistemática. “Bernardo 
não foi de modo algum um metafísico, mas também 
deverá permanecer para nós um teólogo cujo poder 
de síntese e vigor especulativo o colocam entre os 
maiores”.
Páginas: 320
Valor Loja Virtual: R$ 59,00

EXALTAÇÃO A MARIA SANTÍSSIMA
Reflexões sobre a Salve-Rainha

Gemma Scardini

Através deste estudo, vamos reconhecer mais 
fortemente as "maravilhas" que Deus fez em Ma-
ria, o que ela mesma declara em seu Magnificat. 

Essas meditações da Salve-Rainha - tomando 
parte por parte o que significam - foram feitas com 

muita acuidade e reflexões, pois nos obrigaram 
a perceber com força e fidelidade o papel de 

Nossa Senhora para com todos aqueles que a Ela 
recorrem.

Páginas: 96
Valor Loja Virtual: R$ 11,00

50 ANOS APÓS O CONCÍLIO VATICANO II
Teólogos do mundo inteiro deliberam

Federação Internacional das Universidades 
Católicas

Esta obra é fruto da reflexão de teólogos do mundo 
inteiro, sobre a perenidade do Concílio Vaticano 

II. Cinquenta anos após seu encerramento, o Vati-
cano II nos fala, e nos fala talvez mais que nunca. 
Em um mundo fragilizado e fraturado, o testemu-

nho dado pelo Concílio de uma comunhão possível 
entre Deus e a humanidade permanece.

Páginas: 176
Valor Loja Virtual: R$ 49,50

ENTRE AS SOMBRAS E A LUZ
Marcus Vinícius Telles Fadel

Este romance mistura ficção e eventos reais em 
uma narrativa envolvente e repleta de suspense 
que conduz o leitor por um dos mais ricos capítu-
los da história da humanidade - o Império Romano, 
no início do Cristianismo. A leitura deve despertar 
a atenção de um amplo público, de jovens e adul-
tos aos leitores mais velhos, seja pela história de 
amor envolvendo os personagens principais, seja 
pelos fatos históricos.
Páginas: 632
Valor Loja Virtual: R$ 79,50

ABRIR A JANELA DA ALMA
Os grandes místicos cristãos e suas orações

Anselm Grün

Ao ler as orações deste livro e entregá-las ao seu 
coração durante a meditação, você entrará em 

contato com as experiências vividas pelos místicos 
e pessoas orantes de diferentes épocas até hoje. 
Poderá perceber a transformação de sua própria 
vida através das palavras e das orações deles e 
também sentir sua alma aberta diante de Deus.

Páginas: 176
Valor Loja Virtual: R$ 29,90

TRABALHO
A arte de viver e trabalhar em plena consciência
Thich Nhat Hanh

Este livro se destina tanto ao leitor não familiari-
zado com o budismo quanto àquele que já tem 
experiência com seus conceitos e práticas. A ênfase 
do autor está em aplicar o budismo na busca de 
relações e de ambientes mais agradáveis e har-
moniosos, trazendo benefícios para nós mesmos e 
para as pessoas ao nosso redor. É também um livro 
de coaching para a vida.
Páginas: 128
Valor Loja Virtual: R$ 24,90
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Newton Finzetto
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Jubal Sergio Dohms
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Raul Anselmi Junior

Diretoria 
de Ciências

Sociais
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Teológicos

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

de Rio Grande, RS)
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Diretoria
de Ciência

e Tecnologia

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

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

COMO VENDER BEM
A arte de se comunicar contando histórias
Cléo Busatto

Como vender bem - A arte de se comunicar con-
tanto histórias é dirigido a todas as pessoas que 
usam a fala como instrumento de trabalho. A obra 
traz 10 técnicas essenciais para você conseguir se 
comunicar bem, seja para vender um produto, uma 
ideia ou atingir uma meta.
Páginas: 80
Valor Loja Virtual: R$ 23,00
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