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Existem três patamares da gratidão. 
“O mais superficial é reconhecer 
o benefício recebido. O segundo 
patamar contempla o primeiro e 
dá um passo adiante: é dar graças 
pelo favor. O terceiro mergulha 
num nível maior de profundidade: a 
retribuição.”
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NA MÍDIA ElEtRÔNICA
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SAÚDE

Acho que uma das formas mais maravilhosas 
de expressão do ser humano, senão a mais, é 
a gratidão.

Do latim “gratia”, traduz-se por graça, um reconhe-
cimento por algo que recebemos de outrem, sem o en-
volvimento de valor pecuniário na retribuição, pois se-
ria impossível quantificar monetariamente essa dívida. 
Sim, verdadeiramente quem é grato, sente-se endivida-
do com o outro. Essa é a dívida de gratidão.

Salvo melhor juízo, a meu ver, as pessoas tem perdido 
essa noção. As relações tem experimentado uma superficia-
lidade, e se desenrolado de uma maneira tão individualista, 
que essa dívida, muitas vezes, sequer é reconhecida.

Alguns poderão dizer que é uma visão pessimista do 
caminhar dos tempos, porém, quem me conhece sabe 
que sou um otimista de plantão. Muito crente no ser hu-
mano e nas suas possibilidades, mas, realisticamente, 
não posso negar essa observação.

Por júbilo, pertenço à classe médica que tem a pos-
sibilidade maior de presenciar esses gestos, justamente 
por lidar com a vida. Ainda que, por vezes, o reconhe-
cimento possa ser silencioso e a incompreensão, quase 
sempre, um alarido desconexo.

As vezes essa demonstração de gratidão acontece de 
maneiras muito inusitadas.

Certa vez, após operar um paciente com cálculos de 
vesícula, pelo Sus. Paciente morador de uma cidade do 
interior chamada Cantagalo. Ao dar alta para o mesmo, 
recomendando que poderia tirar os pontos sete dias de-
pois na sua própria cidade, para não ter que se deslocar 
novamente a Curitiba, pois são em torno de 350 Km.

Qual foi minha surpresa ao vê-lo, sete dias depois, 
com um pacote nas mãos, dizendo – “Doutor, fiz ques-

gRATIDÃO
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tão de voltar, pois queria dar-lhe este presente. Estava 
sofrendo há tempos e o senhor me ajudou.” Abri o pa-
cote e era uma embalagem com 12 latas de cerveja. 
– “Não sabia se o senhor bebia. Se não beber pode dar 
para as enfermeiras que eu não vou ficar chateado”. Foi 
autêntico. Planejou e executou uma ação onde queria 
mostrar toda sua gratidão. Sentiu-se endividado. A Cer-
veja era tão ruim quanto o seu português, mas o seu 
gesto de uma nobreza, destilando uma alma em estado 
puro, inocente. Lavrador que semeava a terra todos os 
dias, naquele momento semeou essa gesto maravilho-
so. Viajou 350 Km num pós-operatório de retirada de 
vesícula, com dor seguramente, mas precisava se mos-
trar sua gratidão. Tivesse vindo só para tirar os pontos já 
seria uma homenagem.

São gestos como esse que me fazem crer cada vez 
mais no ser humano. Mesmo diante de uma degene-
ração muitas vezes vista em cenas horríveis, um gesto 
assim faz uma estrela nova brilhar no firmamento.

Um dia li um artigo do jornalista Fernando Martins 
sobre o obrigado. Dizia ele que um professor seu con-
cluíra que nem sempre as palavras conseguem abarcar 
todas as dimensões da realidade que pretendem expri-
mir. E que existiam três patamares da gratidão. O mais 
superficial é reconhecer o benefício recebido. O segun-
do patamar contempla o primeiro e dá um passo adian-
te: é dar graças pelo favor. O terceiro mergulha num 
nível maior de profundidade: a retribuição.

E foi assim que eu vi esse gesto do meu paciente, 
sentiu a necessidade da retribuição do que eu tinha fei-
to por ele, sem a menor preocupação das ações, senão 
simplesmente estaria tentado pagar e não retribuindo.

Só através de muita pureza e leveza de alma alguns 
conseguem esse gesto.

A gratidão é, pois, a expressão máxima do que o ser 
humano tem de melhor para oferecer depois do amor.

FACHIN: COMENDADOR 
NO PARANÁ

Homenagem ao Ministro do STF, Luiz Edson Fachin, 
feita pela Associação Comercial do Paraná (ACP), no 
dia 10, reuniu autoridades e notáveis do Estado. Gaú-
cho de nascimento (Rondinha, RS), veio ao Paraná para 
estudar direito. Formou-se na Universidade Federal do 
Paraná (UFPR), onde, posteriormente, foi advogado, 
professor titular de direito civil na Faculdade de Direito. 
Seu doutorado foi defendido na Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC/SP). Na UFPR participou 
ativamente da implantação do doutorado em direito.

Foi nesse período que começou a ser conhecido por 
suas posições em favor do Paraná, tanto no aspecto 
acadêmico como na sociedade, sendo hoje considerado 
mais paranaense que muitos nascidos aqui.

Politicamente colocou-se a favor de movimentos so-
ciais, como a reforma agrária, aproximando-se da ‘es-
querda’, apoiando muitas das ações realizadas durante 
os governos Lula e Dilma Rousseff. Mas, aqui cabe uma 
ressalva, Fachin nunca defendeu o atropelamento da 
Lei. Justiça, sim. Nunca ao arrepio da Lei.

Quando se candidatou ao cargo de Ministro do Supre-
mo Tribunal de Justiça (STJ), encontrou forte oposição 
de políticos que o identificavam como “de esquerda”. 
Eleito e nomeado por Dilma Rousseff, mostrou sua posi-
ção em favor da Justiça, acima de tudo e além das ten-
dências políticas, principalmente ao assumir a relatoria 
da Operação LavaJato.

Na ACP, ao agradecer a homenagem recebida, deu 
uma aula de democracia e civismo, ao apresentar “prin-
cípios de justiça”. Vale a pena aprender com esse mag-
nífico professor. Também reconheceu a contribuição do 
político paranaense Euclides Scalco na consolidação da 
democracia brasileira. E veja que Scalco não represen-
tou as ‘esquerdas’ nesse processo.

Ainda sobre os 500 anos da Reforma Protestante, vale 
ver a opinião de teólogos a respeito. Temos palavras do 
pastor luterano (IECLB) Walter Altmann, um dos líderes 
do luteranismo no Brasil; de Valdinei Ferreira, pastor ti-
tular da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de 
São Paulo e doutor em sociologia pela USP; e do te-
ólogo Edson Luiz Sampel, professor da Faculdade de 
Direito Canônico “São Paulo Apóstolo”, da Arquidiocese 
de São Paulo. Valdinei Ferreira fez uma rápida análise 
da teoria do sociólogo Max Weber sobre a influência da 
Reforma na sociedade capitalista moderna.

Por fim, nada como lembrar e comemorar os 105 anos 
da nossa Universidade Federal do Paraná, um marco de 
pioneirismo e valor cultural no Estado.

Boa leitura!

ODAILSON ELMAR SPADA
Editor
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A ideia de mal surge de uma vi-
são distorcida dos determinis-
mos naturais, quando contra-

riam nossas expectativas pelo bem. Digo 
distorcida por constatar que o bem e o 
mal são estranhos aos fenômenos da Na-
tureza. Ora, tal contradição faz os con-
ceitos de bem/mal se tornarem virtuais, 
pelas próprias condições de nossa espiri-
tualidade e pela tentativa de encontrá-los 
fora de nós. Tal antropomorfismo torna 
a discussão sobre tais valores bastante 
controversa, tornando-nos céticos em re-
lação à sua consistência (anfibologia).

“Há males que vêm pra bem”, eis um 
dito popular que indica a virtualidade 

dos aparentes males, o que nos assegu-
ra que sua ocorrência é aleatória, fruto 
apenas de nossas reações psicológicas. 
Doenças, infelicidades, a própria morte, 
são condições inelutáveis da condição 
humana, o que nos recomenda ser sem-
pre gratos por termos sido trazidos à exis-
tência, algo ocasional e apenas possível. 
Assim, só pela fé será possível compre-
ender e aceitar o que o mal não provoca, 
como imitação do Cristo em Sua agonia.

O ser humano tem a tendência de exas-
perar a presença do mal entre os aconte-
cimentos, o que pode indicar uma reação 
doentia ou patológica na apreciação da 
realidade, conforme foi sublinhado por 
FREUD, de forma eloquente, tornando-
nos revoltados e insatisfeitos em relação 
a tudo que nos acontece. Ao contrário, a 
indiferença a tudo que independe de nos-
sa vontade representa uma virtude estoica 
rara, mas bastante transformadora. 

Importa, pois, que tenhamos cuidado 
com esta recorrência da ideia do mal em 
nossa mente, ao vermos em tudo apenas 
os aspectos negativos (maniqueísmo), 
frustrando assim o verdadeiro sentido 
da criação, pois DEUS é bom e jamais 

se daria ao esforço de criar as coisas, se 
não fosse para coroar a felicidade de to-
dos. É claro que, por ter nos dotado de 
liberdade, o alcance dessa felicidade de-
pende muito de nosso caráter e de nossas 
ações, o que demanda muita prudência 
de nossa parte.

O maniqueísmo é uma doutrina fi-
losófica oriunda do Oriente, através do 
zoroastrismo e desenvolvida pelo filóso-
fo árabe MANI a partir do século III de 
nossa era, consubstanciada na concep-
ção de que há no Universo a presença 
de dois princípios, o bem e o mal, que 
permanecem em constante luta para um 
sobrepujar o outro. SANTO AGOSTI-
NHO lutou muito para superar esta ideia, 
para ele comprometedora do verdadeiro 
cristianismo, que só crê em um só Deus, 
bom e generoso. A presença do demônio 
é apenas acidental, como a de um anjo 
decaído.

O Ocidente materialista, ao abando-
nar os valores cristãos, ao substituir a 
solidariedade pelo egoísmo capitalista, 
comete o pecado constante de acreditar 
mais na astúcia do que no bem, perver-
tendo, com isso, uma visão harmônica 

da criação. Temos falhado na considera-
ção das pessoas, temos sido pessimistas 
quanto aos verdadeiros objetivos do pro-
cesso criativo, acreditando mais em nos-
sos interesses ou na objetividade da ciên-
cia do que nas virtualidades da fé. Não 
obstante, como se sabe, nossas ciências 
são adiáforas e não estão aptas a orien-
tar nossa procura dos verdadeiros bens 
que deveriam orientar a nossa vida. Esta 
é uma contribuição pós-moderna às críti-
cas que atualmente são feitas ao alcance 
de suas conclusões, sempre dependentes 
da natureza e do perfil de suas pesqui-
sas. Ora, isto explica os descalabros que 
o conhecimento científico tem causado 
entre nós, apesar de seus profundos be-
nefícios, o que prova suas virtualidades 
e incertezas.

O MAL APRESENTA 
ASPECTOS VIRTUAIS

Antonio Celso Mendes (*)

“Há males que vêm pra 
bem”, eis um dito popular 
que indica a virtualidade 
dos aparentes males, o 
que nos assegura que sua 
ocorrência é aleatória, 
fruto apenas de nossas 
reações psicológicas.

FIlOSOFIA
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EDUCAçãO

A mais antiga universidade 
brasileira só não é ainda 
mais velha por causa da Re-

volução Federalista. Em 1892, o po-
lítico, escritor, advogado e jornalista 
Rocha Pombo liderou um movimento 
em prol da criação de uma universi-
dade no Paraná. A pedra fundamen-
tal chegou a ser lançada na Praça 
Ouvidor Pardinho, em Curitiba. Seria 
o que hoje conhecemos como Uni-
versidade Federal do Paraná. 

Mas a instabilidade e o medo da 
Revolução Federalista, que ocorria 
no Sul do Brasil em função da diver-
gência entre as elites federalistas e 
republicanas, fez o projeto ser abor-
tado. Mesmo já tendo a concessão 
do Governo do Paraná (Lei nº 63 de 
10/12/1892), quando Curitiba conta-
va com apenas 20 mil habitantes, a 
criação da universidade tardaria mais 

20 anos para ter início. 
Finalmente, em 1912, um movi-

mento pró-Universidade do Paraná, 
que contou com apoio de lideranças 
políticas, agitou o meio social. O re-
sultado de tamanha mobilização foi 
positivo. Victor Ferreira do Amaral e 
Silva, que era médico, deputado e di-
retor de Instrução Pública do Estado, 
ao lado de outras lideranças, como 
o também médico Nilo Cairo, lidera-
ram a criação efetiva da Universida-
de do Paraná, sob o lema Scientia et 
Labor (Ciência e Trabalho). 

A criação da universidade se deu 
no dia 19 de dezembro de 1912, 
mesma data em que é celebrada a 
emancipação do Paraná, ocorrida em 
1853. “O dia 19 de dezembro repre-
sentou a emancipação política do Es-
tado e deve também representar sua 
emancipação intelectual”, afirmou, 
na época, Victor Ferreira do Amaral. 

Apesar da parceria e da formali-

zação de que o Paraná seria sede 
da primeira universidade no Brasil, 
que neste ano completa 105 anos, 
a instituição não tinha sede pré-es-
tabelecida. Foi necessário procurar 
um imóvel para que pudesse abrigar 
os primeiros cursos da universidade. 
A primeira sede acabou sendo uma 
casa alugada situada na Rua Comen-
dador Araújo – onde hoje está locali-
zado o Shopping Omar. 

Dessa forma, no primeiro semestre 
de 1913, a universidade começou a 
funcionar efetivamente. Inicialmen-
te era uma instituição particular. Os 
primeiros cursos ofertados foram Ci-
ências Jurídicas e Sociais; Engenha-
ria; Medicina e Cirurgia; Comércio; 
Odontologia; Farmácia e Obstetrí-
cia. Esse passo foi fundamental para 
a universidade, gradativamente, se 
consolidar. Hoje é considerada como 
a mais antiga a ser fundada no Brasil, 
antes, por exemplo, da criação da 

105 ANOS DA UNIvERSIDADE MAIS ANtIgA DO BRASIl

Diego Antonelli (*)

UFPR completa 105 anos

Universidade de Manaus, que data 
de 13 de julho de 1913. 

Empréstimos E dificuldadEs 
Após ter fundado a Universidade 

do Paraná, Victor Ferreira do Ama-
ral – que foi também seu primeiro 
reitor – teve a iniciativa de, por meio 
de empréstimos pessoais, construir 
uma sede própria para a institui-
ção. O que acabou culminado com 
o prédio histórico central, na Praça 
Santos Andrade, em terreno que foi 
doado, na época, pela prefeitura da 
capital.

O coronel Baeta de Faria, que era 
engenheiro militar, foi o responsá-
vel pela concepção e construção do 
edifício da instituição, que se tornou 
símbolo da capital paranaense. As 
obras duraram um pouco mais de um 
ano.

Mas, com a Primeira Guerra Mun-
dial (1914-1918) vieram a recessão 
econômica, que impactou nas matrí-
culas da instituição (já que naquela 
época era particular) e as primeiras 
dificuldades. Dentre elas, uma lei 
que determinava o fechamento das 
universidades particulares, numa 
tentativa do Governo Federal cen-
tralizar o poder sob as instituições 
de ensino superior. No Paraná, era 
necessário então criar alternativas 
para evitar o fechamento da univer-
sidade. 

Em 18 de março de 1915, o De-
creto Federal nº 11.530, da Reforma 
de Carlos Maximiliano Pereira dos 
Santos (chamada Lei Maximiliano), 
exigia que as instituições de ensino 
superior fossem equiparadas a es-
tabelecimentos oficiais e tivessem 
cinco anos de funcionamento, em 
localidade com população superior 
a 100 mil habitantes, que Curitiba 
ainda não tinha. Essa necessidade 
de equiparação chegou a provocar o 
fechamento da Universidade de São 
Paulo, em 1917.

Sem poder levar mais o nome de 
“universidade”, a instituição recorreu 
à estratégia, em 1918, de separar as 

* DIEGO ANTONELLI é jornalis-
ta, graduado pela UFPR, espe-
cializado em História do Paraná; 
pós graduando em Sociologia; 
autor do livro “Voz do Paraná - 
uma história de resistência” (no 
prelo), e “Paraná, uma história”.
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faculdades de Direito, Engenharia e Medi-
cina, concedendo-lhes autonomia de en-
sino, mas mantendo-as no mesmo edifício 
sob uma única diretoria. Era uma alternati-
va para que a instituição não fosse fechada 
pelo governo. 

Durante cerca de 30 anos buscou-se res-
taurar a unidade da universidade. Era preci-
so reunificar a instituição. Foi aí que o Cír-
culo de Estudos Bandeirantes (CEB) ‘salvou’ 
a instituição. Entre 1935 e 1936 o círculo já 
havia criado o primeiro curso de Filosofia 
no estado. Para a UFPR voltar a ser universi-
dade, era preciso por questões legais ter um 
curso de Filosofia. Os irmãos maristas, que 
idealizaram o CEB, acabaram cedendo, em 
1946, o curso para a universidade do Para-
ná. Para essa unificação foi fundamental o 
apoio da imprensa e da comunidade para-
naense.

fEdEralização 
Restaurada a universidade, em 1946 ini-

ciou-se a batalha pela sua federalização. 
Afinal, os recursos eram escassos e verbas 
federais faziam falta para ajudar a custear as 
despesas. Flávio Suplicy de Lacerda, reitor 
à época, mobilizou as lideranças do Estado 
para pleitear essa bandeira junto ao governo 
federal.

Só quatro anos depois, em 1950, a Uni-
versidade do Paraná passou a se chamar 

Universidade Federal do Paraná (UFPR), 
passando a ser uma instituição pública e 
gratuita. Adotou-se, dessa forma, o tripé 
“Ensino, Pesquisa e Extensão”, norteando as 
atividades da universidade em direção ao 
desenvolvimento da comunidade em que 
está inserida. 

Com o Regime Militar a partir de 1964, 
muitas perseguições políticas a alunos e 
professores da UFPR foram registradas pela 
história. Centros acadêmicos foram fecha-
dos; jornais universitários censurados, além 
de registros de torturas a quem lutava contra 
o regime. Já com o fim do regime ditatorial, 
a UFPR realizou a primeira eleição direta 
para reitor em 1985. O vitorioso foi o pro-
fessor Riad Salamuni.

Entre acertos e erros, lutas e dificuldades, 
a UFPR, 105 anos depois de sua criação, 
permanece tendo uma importância funda-
mental para o desenvolvimento social, inte-
lectual e cultural de toda sociedade. 

outros acontEcimEntos da ufpr:
1953 – Início da construção do Hospital 

de Clínicas
1956/1958 – Construção do complexo da 

Reitoria
1993- Inauguração do Campus Palotina
1997 – Inauguração do Campus Jardim 

Botânico
2005 – Inauguração da UFPR Litoral

1913: Lançamento da pedra fundamental

Construção do prédio histórico.

Prédio histórico na Praça Santos Andrade.

1926: Solenidade na Praça Santos Andrade, com o prédio histórico ao fundo.
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Martinho Lutero tem na 
crítica às indulgências 
o ponto mais lembrado 

quando se fala nas razões que o leva-
ram a se insurgir contra a Igreja. Nessa 
questão das indulgências – apenas um 
dos tantos pontos propostos por ele –, 
é importante compreender o que está 
por trás dessa crítica. Segundo o teó-
logo Walter Altmann, Lutero queria 
destacar a noção de gratuidade da 
salvação, acessível a todos. “Essa no-
ção de gratuidade segue relevante nos 
dias de hoje, em que temos numerosas 
formas ‘modernas’ de mercantilização 

da fé”, acrescenta. Segundo Altmann, 
essa gratuidade tem conexão direta 
com a noção de liberdade, já que a 
partir da cisão emergem outras tantas 
formas de se viver o cristianismo.

“Num mundo globalizado e de 
comunicação global, característico 
para a atualidade, há uma movimen-
tação religiosa com uma intensidade 
jamais vista”, pontua.

Em meio a tantas formas de profes-
sar a fé, o teólogo destaca outro va-
lor que se torna importante em nosso 
tempo: o diálogo inter-religioso. Isso 
porque, no passado, a Reforma ge-

rou muito mais do que disputas te-
ológicas, chegando a guerras. Hoje, 
destaca que é importante fazer essa 
reforma da Reforma e compreender 
a necessidade de alimentar o espírito 
ecumênico. É uma espécie de apro-
ximação, não só com católicos, mas 
com diversos credos. “Hoje, ao re-
chaçarmos qualquer tentação ou in-
tento de enfrentar os muçulmanos em 
nome da fé cristã, devemos construir 
de todos os modos possíveis avenidas 
de respeito e diálogo”, exemplifica.

E sobre a aproximação entre católi-
cos e luteranos, pontua: “não se trata 

de uma meta já plenamente alcança-
da, mas de uma trajetória em curso. 
Pode-se dizer que o conflito foi deixa-
do para trás. Há um reconhecimento 
comum de que pessoas católicas e lu-
teranas são irmãs em Cristo, a separa-
ção é sentida com dor e o diálogo tem 
avançado em muitas questões” (...).

-----------
Em que medida podemos afirmar 

que a Igreja Católica também “é re-
formada” depois de todas as ques-

500 ANOS DA REFORMA PROtEStANtE

Neste 31 de outubro de 2017 come-
morou-se o quinto centenário da Refor-
ma Protestante, quando Martinho Lutero 
(1483-1546), membro da Ordem de Santo 
Agostinho (OSA) —entidade religiosa que 
existe até hoje— deflagrou a revolta ou o 
protesto contra as mazelas de clero tão 
renascentista e, portanto, excessivamente 
ligado aos prazeres terrenos.

Tudo começou com a fixação das fa-
mosas 95 teses na porta da catedral de 
Wittenberg, na Alemanha, exprobrando a 
"venda" de indulgências (31 de outubro de 
1517).

Infelizmente, as diatribes do frade te-

desco extrapolaram o repto em favor de 
mudança no comportamento moral dos 
eclesiásticos e degeneraram em ataque à 
doutrina, que já completava 1.500 anos.

Lutero, o principal prócer da Reforma, 
não quis executar somente mudanças aci-
dentais, principalmente em prol da morali-
dade dos padres, mas procedeu a altera-
ções essenciais no ensinamento católico, 
criando, destarte, nova religião, praticada 
hoje em dia pelos chamados protestantes 
ou evangélicos.

Por exemplo, dos sete sacramentos ad-
ministrados pela Igreja, Lutero rejeitou to-
dos, salvo o batismo que, mesmo assim, 
passou a ter interpretação diferente.

Demais, a gente aprende na escola, nas 
aulas de história, que a Reforma também 
aboliu a doutrina da necessidade de boas 
obras para a salvação, bem como centrali-
zou a fonte da revelação divina unicamen-
te na Bíblia, recusando a tradição como 
outra vertente da referida revelação.

De qualquer modo, é preciso dizer que 
a Reforma só foi possível porque se serviu 
da imprensa, inventada no século 15.

Assim, a tese luterana de "somente a es-
critura" (sola scriptura), desacompanhada 
da tradição sagrada, ganhou vigor com os 
milhares de Bíblias que se imprimiram.

Sem embargo, antes da descoberta do 
prelo, a Bíblia correspondia à verdadei-

ra biblioteca (ninguém podia ter uma em 
casa!), ciosamente preservada pela Igreja 
católica (os monges copistas) e lida, desde 
os albores do cristianismo, todo domingo, 
em cada missa, em três diferentes passa-
gens, tomadas do Testamento velho e do 
Testamento novo. Até hoje é assim.

E se não tivesse ocorrido a Reforma 
Protestante? A Igreja católica continuaria, 
nos dias atuais, a desempenhar o papel de 
única porta-voz do Evangelho pregado por 
Jesus há dois mil anos? Dificilmente!

A Reforma do século 16 realizou-se sob 
o influxo de exacerbada mentalidade sub-
jetivista, que só recrudesceu desde então.

Nos tempos hodiernos, quando pululam 
bastantes seitas religiosas, a par da se-
riedade da esmagadora maioria dos pro-
testantes e dos católicos, a religião cristã 
do livro (a Bíblia) implica um certo capital 
simbólico da fé, o qual – sabemo-lo bem 

– pode redundar em ganho monetário. 
Quem não conhece a expressão jocosa 
"pequenas igrejas, grandes negócios"?

Desta feita, mesmo que a Reforma ja-
mais existisse, a Bíblia, livro agora bara-
to e de mão (não mais uma biblioteca de 
papiros), decerto seria açambarcada pela 
livre interpretação dos que querem fazer 
dinheiro com a religiosidade e têm fácil 
esse tesouro, cujo desfrute financeiro re-
quer tão minguado investimento logístico.

E se não houvesse 
ocorrido a Reforma?

Edson Luiz Sampel (*)

Infelizmente, as diatribes 
do frade tedesco 
extrapolaram o repto 
em favor de mudança 
no comportamento 
moral dos eclesiásticos 
e degeneraram em 
ataque à doutrina, que já 
completava 1.500 anos.

(*) EDSON LUIZ SAMPEL, 
teólogo, é professor da Fa-
culdade de Direito Canônico 
“São Paulo Apóstolo”, da 
Arquidiocese de São Paulo

Lutero e as 95 teses (cena do filme Lutero)

Lutero e a redescoberta do Evangelho
500 anos depois, uma nova reforma visando ao diálogo inter-religioso, afirma o pastor 
luterano (IECLB) Walter Altmann (*). Leia trechos da entrevista concedida a João Vitor 
dos Santos, no Instituto Humanitas Unisinos (IHU)

Walter Altmann
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tões trazidas por lutero?
O conflito religioso que se produ-

ziu entre Lutero e a Igreja Católica, 
embora não fosse sua intenção rom-
per com ela (ao contrário, Lutero foi 
excomungado da Igreja Católica em 
janeiro de 1521 pelo Papa Leão X), 
se agudizou ainda mais em tempos 
posteriores, tanto nas questões dou-
trinárias quanto nos desdobramentos 
políticos, levando inclusive à extra-
ordinariamente sangrenta Guerra dos 
Trinta Anos (1618-1648), até que, 
exauridos em sangue, católicos e pro-
testantes estabelecessem um acordo 
de convivência territorial, com territó-
rios católicos e territórios protestantes. 
(O pluralismo religioso, em que dife-

rentes confissões religiosas convivam 
no mesmo espaço geográfico, só viria 
muito tempo depois, com o advento 
pleno da Modernidade.)

Mas o dissenso católico-protes-
tante, aparentemente absoluto e irre-
conciliável, haveria de perdurar até o 
século XX. O advento do movimento 
ecumênico no seio do protestantis-
mo, com raízes no século XIX, mas 
estabelecido a partir da Conferência 
de Missão de Edimburgo, em 1910, e 
a adesão oficial da Igreja Católica ao 
movimento ecumênico, com o Vati-
cano II (1962-1965) transformaram 
radicalmente as relações entre os 
diferentes integrantes da família cris-
tã, abrindo crescentes espaços para 

o respeito e o entendimento mútuo, 
bem como a cooperação, não por úl-
timo em áreas sociais.

O Vaticano II implantou uma série 
de reformas e fez uma série de afir-
mações teológicas básicas que eram 
caras ao protestantismo desde seus 
primórdios, entre outras: a missa na 
língua vernácula, e não mais em latim; 
a ênfase na Bíblia, proporcionando o 
acesso dos fiéis a ela; a compreensão 
da eclesialidade plena da igreja local, 
a valorização do sacerdócio comum 
dos fiéis; a compreensão da Tradição 
como um desdobramento da Escritu-
ra, e não como um adendo a ela. (...)

-------------
Passados 500 anos, como avalia a 

relação entre luteranos e católicos? 
Quais os desafios para o diálogo in-
ter-religioso do nosso tempo?

O mais recente documento ela-
borado pela Comissão Internacional 
Católico-Luterana, instituída pelo 
Vaticano e pela Federação Luterana 
Mundial – FLM, de 2013, tem o sig-
nificativo título “Do conflito à comu-
nhão”. Não se trata de uma meta já 
plenamente alcançada, mas de uma 
trajetória em curso. Pode-se dizer 
que o conflito foi deixado para trás. 
Há um reconhecimento comum de 
que pessoas católicas e luteranas são 
irmãs em Cristo, a separação é sen-
tida com dor e o diálogo tem avan-
çado em muitas questões. Ainda há 
obstáculos, sobretudo de entendi-
mento eclesiológico, mas já não na 
compreensão da salvação.

Diferenças aí são entendidas como 
ênfases complementares. A Decla-
ração Conjunta Católico-Luterana 
acerca da Doutrina da Justificação, 
de 1999, foi entrementes subscri-
ta também pelo Concílio Metodista 
Mundial e pela Comunhão Mundial 
das Igrejas Reformadas (calvinistas), 
e em princípio também acolhida fa-
voravelmente pela Comunhão Angli-
cana. Os obstáculos remanescentes 
estão aí para serem superados. Mas, 
à parte de resistências internas, tanto 
no protestantismo quanto no catoli-
cismo, impera um espírito de rela-
ções fraternas. Tanto que tem havido 
mundo afora comemorações conjun-
tas de católicos e luteranos acerca 
dos 500 anos da Reforma, não por 
último pelo próprio Papa Francisco 
e o Presidente da Federação Lutera-
na Mundial, Bispo luterano Munib 
Younan, de Jerusalém, em Lund, na 
Suécia, em 31 de outubro de 2016. 
Não é de se excluir que no dia 31 de 
outubro deste ano, na data dos 500 
anos, haja novos gestos simbólicos 
que reforcem ainda mais a caminha-
da rumo à comunhão almejada.

Fonte: A entrevista (na íntegra) foi publi-
cada na revista IHU On-Line, edição número 
514, cujo tema de capa é Lutero e a Refor-
ma – 500 anos depois.

 

(*) WALTER ALTMANN é pastor emérito da Igreja Evan-
gélica de Confissão Luterana no Brasil – IECLB, com 
doutorado em Teologia pela Universidade de Hamburgo, 
Alemanha, professor de Teologia na Faculdades EST, de 
São Leopoldo/RS, presidente do Conselho Latino-Ameri-
cano de Igrejas – CLAI, de 1995 a 2001, pastor-Presiden-
te da IECLB de 2002 a 2010 e moderador do Conselho 
Mundial de Igrejas – CMI, de 2006 a 2013.

A Reforma foi um movimento de nature-
za espiritual, com consequências econô-
micas, políticas e culturais. O objetivo dos 
reformadores era a correção dos desvios 
da igreja medieval. Distâncias e barreiras 
que marcavam a vida religiosa foram abo-
lidas: entre Deus e os seres humanos, en-
tre o clero e o povo, entre o texto sagrado 
e os fiéis.

Entretanto, como observou Max Weber 
(1864-1920), efeitos não previstos acom-
panharam o movimento. O monopólio re-
ligioso foi rompido, e se inaugurou, ainda 
que de modo embrionário, o pluralismo.

As esferas civil e espiritual foram sepa-
radas. A vida econômica foi impulsionada 
por nova racionalidade. Por diferentes e 
tortuosos caminhos, a distância entre ci-
dadãos e governantes foi questionada, e 
novos modelos de governo representativo 
emergiram no Ocidente.

Seria pueril creditar à Reforma a cons-
trução da modernidade ocidental, mas 
também seria uma grave omissão não re-
conhecer sua contribuição, ao lado de ou-
tros movimentos do espírito humano, para 
os fundamentos da vida moderna.

Que significa celebrar os 500 anos da 
Reforma no Brasil? Sugiro que comece-
mos lembrando um de seus princípios: a 
igreja reformada deve sempre se refor-
mar.

É preciso repudiar, em um exercício de 
autocrítica, o uso cada vez mais frequente 
de títulos religiosos por parte de candida-
tos que se pretendem representantes dos 
evangélicos. Uma das marcas da Reforma 
é sua diversidade de organização e pen-
samento; logo, ninguém está autorizado a 
representar na política partidária os evan-
gélicos.

Embora, por respeito às liberdades in-

dividuais, não se deva impedir alguém de 
ser candidato utilizando na sua propagan-
da seu título religioso, entendemos que, 
dentre as medidas saneadoras para a 
política, esse uso deva ser reservado às 
finalidades religiosas, e nunca para candi-
datura eleitoral.

É no mínimo questionável a seriedade, 

para com sua própria religião, daquele 
que não tem pudor de usá-la com finalida-
des eleitorais.

Isso não significa o banimento das vi-
sões religiosas na política. Afinal, a de-
mocracia é empobrecida quando valores 
dos cidadãos são menosprezados sob o 
pretexto de laicidade estatal, assim como 
é distorcida quando se instrumentaliza o 
Estado para a imposição de comporta-
mentos morais que só fazem sentido se 
respaldados na escolha e convicção pes-
soal.

Mas, nas suas relações com o Estado, 

a religião cava seu próprio inferno de des-
crédito quando cai na tentação de lançar 
mão do poder político para obtenção de 
vantagens, como se viu na tentativa re-
cente do perdão de dívidas das igrejas 
para com a Receita Federal.

Honraremos o espírito da Reforma Pro-
testante lutando por uma reforma política 
de verdade para o Brasil, e não buscando 
privilégios para instituições religiosas in-
fratoras da lei.

A gravidade da hora exige a criação do 
voto distrital, o fim do foro privilegiado e da 
reeleição sem limites para o Legislativo.

É preciso avançar com medidas para re-
dução dos custos da representação políti-
ca e do poder financeiro nas campanhas, 
dentre outras tantas medidas que diminu-
am o abismo entre os cidadãos e seus re-
presentantes.

Tais objetivos somente serão alcança-
dos se a sociedade fizer as regras da po-
lítica, e não os políticos de carreira que aí 
estão.

As teses fixadas às portas da igreja do 
Castelo de Wittenberg, na Alemanha, lem-
bram-nos que as escolhas religiosas terão 
sempre consequências políticas.

Algumas dessas consequências são co-
nhecidas já no presente, e outras o serão 
somente no futuro. O que se pode conhe-
cer das escolhas feitas no Brasil de hoje 
exige uma reforma de verdade, na política 
e nas igrejas.

Reforma, Brasil
Valdinei Ferreira (*)

Livro A Ética Protestante e o Espírito do 
Capitalismo, de Max Weber

(*) VALDINEI FERREIRA é 
pastor titular da Primeira Igre-
ja Presbiteriana Independente 
de São Paulo e doutor em 
sociologia pela USP
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O Ministro do STF, Luiz Ed-
son Fachin, recebeu na 
sexta-feira (10/11), das 

mãos do presidente da Associação 
Comercial do Paraná (ACP) Gláu-
cio Geara a comenda Barão do Ser-
ro Azul 2017. A solenidade reuniu 
380 convidados nos salões do Gra-
ciosa Country Club, com destaque 
para magistrados do TRF-4 – como 
o presidente Thompson Flores -, o 
desembargador Gebran Neto; o juiz 
Sergio Moro, procurador da Repú-
blica Deltan Dallagnol, grande nú-
mero de juízes federais, estaduais, 
do TRT e professores. O governador 
José Richa também esteve presen-
te.

A escolha de Fachin é um gol 
de placa que o presidente da ACP, 
Gláucio Geara, fez num momento e 
valorização da Justiça, e do STF em 
particular. Momento de redefinição 
dos direitos da cidadania.

Com o gesto, Geara antecipou-se 
a outras instituições paranaenses – 
como a academia, da qual Fachin é 
oriundo - em manifestações públicas 
de apreço ao magistrado.

PRINCÍPIOS DE 
JUSTIÇA

Na fala de Fachin, num discurso 
permeado de citações de notáveis 
do Direito, não faltou também o to-
que literário: citou Ibsen e a poeta 
paranaense Helena Kolody. Mas co-
meçou o discurso recorrendo à his-
tória definição do tribuno romano 
Ulpiano, sobre no que se constitui a 
justiça: "Os princípios da justiça são 
viver honestamente, não causar dano 
ao próximo e dar a cada um o que é 
seu".

Do discurso do ministro Edson Fa-
chin, eis pontos salientes:

sEm futuro
•   Não há mesmo futuro fora da 

Constituição. Ninguém nem institui-
ção alguma daquela que é paradigma 
maior a direcionar a interação entre 
sociedade, Parlamento, judiciários e 
agentes públicos, no respeito às dife-
renças, na formulação de consensos 
e na realização da justiça.

•   ..."nações não fracassam com 
instituições econômicas inclusivas... 
com igualdade de oportunidade, 
com serviços eficientes, com um sis-
tema jurídico que funcione e seja im-
parcial".

liBErdadE dE opinião
•   "... é por meio da liberdade de 

imprensa, de manifestação do pensa-
mento, de expressão intelectual e ar-
tística que se constrói o senso crítico 
de um povo, banida toda e qualquer 

forma de censura."

JudiciÁrio prEVisÍVEl
•   "... para de viabilizar a justiça, o 

Judiciário deve promover segurança 
por meio de sua atuação, o que sig-
nifica um mínimo indispensável de 
previsibilidade."

•   "O conjunto dos julgados pro-
duzidos ao longo dos tempos não 
poderia ser chamado jurisprudência, 
quer se sofresse variações ao sabor 
de percepções momentâneas, quer 
se jamais pudesse ser repensado".

o dissEnso aparEntE
•   O ministro disse também: "Me-

lhor um dissenso genuíno do que 
uma placidez aparente, teatral ou 
dissimulada; melhor uma tensão fi-
dedigna do que um verniz que não 

nos libere para enfrentar nossos fan-
tasmas culturais e sociais (...)

atiVidadEs Estatais
•   A excessiva concentração de 

atividades estatais, notadamente do 
Executivo, e especialmente no âmbi-
to federal, mina a eficiência do Esta-
do para o desenvolvimento social e 
econômico.

•   Descentralizar e desconcentrar, 
preservadas as vedações constitucio-
nais, é uma senda rumo à eficácia 
dos princípios positivados na Cons-
tituição.

(...) é hora de reencontro do Estado 
com a sociedade, do País com sua 
própria história."

scalco, EXEmplar
Em tom confiante – depois de ter-

Em homenagem recebida 
da ACP, o Ministro 
não abriu mão de seus 
princípios e pregou 
“princípios de justiça” e 
democracia.

“Não há crise 
institucional no 
Brasil”, diz Fachin 
em discurso 
agradecendo a 
comenda recebida

Aroldo Murá G. Haygert (*)

Fachin e Scalco: na homenagem de entrega 
da Comenda Barão do Serro Azul. Fachin com o governador Beto Richa

 HOMENAgEM

Ministro Luiz Edson Fachin: maior acerto é democracia
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se referido ao paranaense Euclides 
Scalco, como paradigmático homem 
público brasileiro, sob aplausos dos 
presentes -, Fachin encerrou sua fala 
citando Helena Kolody: "Sonhar é ter 
um grande ideal na inglória lida, tão 
grande que não cabe inteiro nesta 
vida, tão puro que não vive em pla-
gas deste mundo".

a fala dE GEara
A fala do presidente da ACP, Gláu-

cio Geara, foi de confiança no papel 
do Judiciário brasileiro, de acatamen-
to às decisões das cortes, bem assim 
expondo a trajetória do homenagea-
do, ministro Luiz Edson Fachin.

Uma rápida inserção na história 
do ministro do STF, feita por Geara, 
mostrou como foi construída a figura 
ímpar do magistrado hoje membro 
da mais alta corte do país.

Gláucio mostrou os muitos anos e 

passos dados pelo gaúcho que, com 
sua família, muito jovem, escolheu o 
Paraná, e foi viver no Oeste do Es-
tado. O envolvimento profundo de 
Fachin nos estudos, assim como na 
vida acadêmica e advocacia foram 

igualmente registrados.
A Associação Comercial do Para-

ná, disse Geara, estava honrada em 
entregar a Comenda Barão do Serro 
Azul a alguém do porte do ministro. 
Ao mesmo tempo, indicou a impor-
tância do momento, quando alguns 
notáveis da magistratura – como o 
ministro Thompson Flores, do TRF 

da Quarta Região, acompanharam a 
solenidade.

Gláucio reafirmou os princípios 
de acatamento e valorização da 
Justiça e do Direito, que norteiam a 
ACP, bem como a contribuição da 
instituição para a consolidação da 
democracia e do desenvolvimento 
da livre iniciativa.

para scalco, a calorosa 
EXaltação

Quando Euclides Scalco pegou-
me pelo braço, ao final do discurso 
de Edson Fachin e levou-me em dire-
ção ao homenageado, surpreendi-me 
com o que constatei em seguida. Foi 
além do que eu pudesse esperar:

Nos poucos metros que nos dis-
tanciavam do palco em que Fachin 
e Gláucio Geara confraternizavam e 
posavam para os fotógrafos, houve 
uma sucessão de paradas de Scalco. 
Eram personalidades da vida judici-
ária brasileira apressando-se em se 
levantar e cumprimentar o ex-minis-
tro de FHC, um dos poucos nomes 
citados no discurso de Fachin como 

exemplar por sua qualidade ética e 
referencial em política.

O presidente da OAB-PR, Noro-
nha, que se apressou em abraçar 
Scalco, disse ser a citação do minis-
tro ao nome de Scalco prova de que 
ele não plantara em vão na vida pú-
blica brasileira.

saudação dE moro
O que testemunhei e ouvi tem de 

ser registrado: Sergio Moro, hoje juiz 
midiático, amado e combatido ao 
mesmo tempo, foi o primeiro a ma-
nifestar apreço a Scalco. "Grande 
prazer!", disse, apertando as mãos do 
tucano fundador do PSDB hoje esfa-
celado.

Ao gesto de Moro seguiram-se 
cumprimentos e apertos de mãos 
também efusivos a Scalco do pre-
sidente do TRF-4, de Porto Alegre, 
Thompson Flores, e desembargador 
Gebran Neto, paranaense que com-
põe aquele colegiado federal de se-

gunda instância, sediado em Porto 
Alegre.

BEto ricHa
Ainda na direção do palco, Scalco 

foi, de forma igualmente carinhosa, 
cumprimentado por Beto Richa. O 
governador do Paraná foi além do 
aperto de mão protocolar, abraçou 
seu padrinho (de crisma, no ritual ca-
tólico), amigo de família, companhei-
ro de José Richa, Mário Covas, FHC, 
Pimenta da Veiga, e outros notáveis, 
nas históricas batalhas da Constituin-
te de 1988 e da fundação do PSDB.

Ao ver Euclides Scalco se aproxi-
mando do palco, o ministro Fachin 
abriu os braços e deixou registrar 
o momento: ele, Scalco e Gláucio 
numa foto histórica.

"Vou participar..."
Minha surpresa, boa em todos os sen-

tidos, foi o ministro Edson Fachin ter-se 
dirigido a mim – que fique no nível de 
baixo do palco – para cumprimentar-
me e dizer em tom muito ameno:

- Murá, que bom vê-lo. Sim, quero 
participar de seu livro Vozes do Para-
ná. Só não posso ainda dar data para 
nossa entrevista, ando muito ocupa-
do. Oportunamente vou avisá-lo.

no são VicEntE?
Arrisquei antecipar a entrevista su-

gerindo: "Quem sabe, ministro, numa 
missa dominical do padre Bottas, no 
Asilo São Vicente?".

- Não tenho ido às missas lá, ul-
timamente, explicou, reforçando a 
despedida com novos cumprimentos. 
E uma observação final: "Aguarde".

Minutos antes do rápido diálogo 
com Fachin, observei o representan-
te do arcebispo metropolitano, (dom 
Peruzzo), padre José Aparecido, sen-
do fotografado com o poderoso mi-
nistro do STF, por quem passam as 
grandes encrencas da LavaJato.

(Fonte: Coluna do Aroldo Murá no Diário 
Indústria & Comércio, Portal Banda B, Blog 
e Facebook de Aroldo Murá, nos dias 12 
a17/11)

* AROLDO MURÁ G.HAYGERT é 
jornalista; presidente do Instituto 
Ciência e Fé de Curitiba; autor da 
coleção Vozes do Paraná - Retratos 
de Paranaenses (artigo publicado no 
9º Volume).
E-mail: aroldo@ciênciaefe.org.br

Procurador federal Deltan Dallagnol; desembargador João Pedro Gebran Neto; ministro 
Fachin; desembargador Carlos Eduardo Thompson, presidente do 4º TRF; e Glaucio Geara, 
presidente da ACP.

“Os princípios da justiça são viver honestamente, não 
causar dano ao próximo e dar a cada um o que é seu”, 
reafirma o Ministro Fachin.

Com o Padre José Aparecido: chanceler do 
Arcebispado de Curitiba Gláucio Geara: momento oportuníssimo
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HIStÓRICA CARtA DE DOttI AO SENADO, 
EM DEFESA DE lUIZ EDSON FACHIN

Quando o ministro Luiz 
Edson Fachin, do STF, 
recebeu das mãos de 

Gláucio Geara, presidente da As-
sociação Comercial do Paraná, a 
Comenda Barão do Serro Azul, no 
Graciosa Country Club, o jurista 
René Ariel Dotti foi especialmente 
festejado pelo homenageado. Pois é 
oportuno lembrar que Dotti foi au-
tor da histórica Carta ao Senado da 
República defendendo a aprovação 
do nome de Fachin para o cargo de 
Ministro do STF, em 2015.

A Carta teve grande repercussão 
em amplos setores acadêmicos e 
profissionais do Direito, tendo sido 
reproduzida em redes sociais.

O documento foi encaminhado a 
cada um dos Senadores, dias antes 
do plenário do Senado inquirir o 
candidato que já havia passado na 
Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

O então presidente do Senado 
Renan Calheiros era um fortíssimo 
opositor e deu demonstrações pú-
blicas nesse sentido.

Da Carta de Dotti, eis alguns tre-
chos:

proVação BÍBlica
“...Que conta alguma coisa da 

provação bíblica de Luiz Edson Fa-
chin como candidato a uma vaga 
no Supremo Tribunal Federal do 
Brasil no ano da graça de dois mil e 
quinze. René Ariel Dotti

sEnHorEs sEnadorEs:
Ingressando junto com o Sena-

dor Alvaro Dias na sala onde se 
realizaria a sabatina de Luiz Edson 
Fachin pela Comissão de Constitui-
ção e Justiça da Câmara Alta, pude 
testemunhar a abordagem de qua-
tro ou cinco cidadãos que exibiam 
várias folhas de papel. Afirmavam 
ansiosamente estarem ali milhares 
de assinaturas de eleitores de um 
município do interior de São Paulo 

repudiando a candidatura de Fachin 
e que o Senador “pensasse bem no 
que iria fazer”. Um deles, aumen-
tando o decibel de voz e gesticu-
lando descomedidamente, lançou o 
repto, alto e bom som:

“Senador! Pense bem nos milhões 
de votos que o senhor pode perder. 
O senhor não está pensando em seu 
futuro?”.

Caminhando tranquilo, seguro e 
polidamente Alvaro Dias respon-
deu:

“Eu estou pensando no futuro do 
Brasil”.

tEatro dE aBsurdo
Aquela cena foi para mim o mo-

mento de ouverture de um teatro 
do absurdo, cujo enredo já havia 
sido anunciado pelos mais variados 
e surpreendentes meios de comu-
nicação individual e coletiva. Um 
número infinito de redes sociais 
distribuía armas e munição para 
atacar o candidato ao cargo de Juiz 
como se ele fosse o comandante 
de um exército com imenso poder 
verbal capaz de solapar as institui-
ções democráticas do próprio país, 
afrontar princípios fundamentais 
gravados na Constituição e sempre 
com o poder maligno das ideias 
disfarçadas pelo tom melífluo da 
palavra.

mundo noVo
Ele poderia instrumentalizar mal-

sinadas doutrinas capazes de subju-
gar ideológica e politicamente ou-
tros magistrados da Suprema Corte 
Brasileira e seduzi-los a acompa-
nhá-lo ao encontro de um admirá-
vel mundo novo, que embora com 
algumas adaptações à concepção 
original de ALDOUS HUXLEY, faria 
com que brasileiros e os estrangei-
ros residentes no país fossem sub-
metidos a lavagens cerebrais para 
destruir valores morais e sociais da 
comunidade.

mEtas satÂnicas
Entre as metas satânicas de FA-

CHIN estariam, por exemplo, a de-
fesa da poligamia, a desapropriação 
de terras produtivas, a abolição do 
direito de propriedade em favor do 
esbulho possessório, eufemistica-
mente batizado de função social, 
arbitrada por critérios flutuantes e 
sem necessidade das garantias do 
devido processo legal que deve re-
ger as desapropriações por neces-
sidade ou utilidade pública ou por 
interesse social. (...)

A consideração e o respeito dedi-
cados ao candidato durante toda a 
prova, a pontualidade e o interesse 
público das perguntas foram corres-
pondidos com a seriedade e racio-
nalidade das respostas.

HumildadE E saBEdoria
Na honrosa cadeira do Senado Fe-

deral, em dia e noite mais importan-
te de sua vida pessoal e familiar, da 
carreira de professor universitário, 
das atividades de advogado, das as-
pirações de cidadão, LUIZ EDSON 
FACHIN falou para os meios de co-
municação e, em especial com voz 

e imagem transmitidas pela televi-
são para milhões de espectadores 
de todo o Brasil, com repercussão 
no exterior. E o fez com humildade, 
sabedoria e vigor característicos de 
um MAHATMA GANDHI.

dirEito À propriEdadE
Vale repetir o seu juramento pú-

blico acima transcrito quando, em 
resposta à pergunta que partia do 
pressuposto de que ele havia, em 
diversas ocasiões, menosprezado o 
direito à propriedade, afirmou:

“Está assentado no texto consti-
tucional o direito de propriedade 
como fundamental. Eis, portanto, 
limite à atuação do juiz: a letra im-
perativa da Constituição” (Grifos 
meus). (...)

Na provação bíblica que está vi-
vendo, sem mostrar revolta por acu-
sações iníquas e juízos temerários; 
escondendo na alma as lesões morais 
que o atingiram, LUIZ EDSON FA-
CHIN irá cobrir o passado com a toga 
do juiz, a veneração pelo Direito, a 
prática da Justiça e o amor a Deus.

Curitiba, 18 de maio de 2015., 
René Ariel Dotti”

René Ariel Dotti: defesa do futuro ministro
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MEIO AMBIENtE

Você conhece algum país do 
mundo que dedique tanta 
área de seu território à pro-

teção, preservação e conservação da 
vegetação nativa e da biodiversidade 
como o Brasil? Será que algum país 
chega perto do que faz o Brasil, em 
termos absolutos e relativos, pelo 
meio ambiente? Mesmo assim, o país 
é alvo permanente de críticas mal-
dosas, infundadas e ignorantes sobre 
a situação da preservação de seus 
ecossistemas, aqui e no exterior. Te-
nha em mãos este resumo atualizado 
para apresentar a quem necessitar 
possa ou precise.

ÁReAs PRotegidAs
Quinto país do mundo em exten-

são territorial, o Brasil é o primeiro em 
áreas protegidas, segundo dados da 
Unep e do WCMC. O Brasil destina 
30% de seu território – mais de 2,5 
milhões de quilômetros quadrados 
(km2) – para áreas protegidas, sejam 
unidades de conservação, sejam ter-
ras indígenas. As áreas terrestres pro-
tegidas pelo Brasil representam 14% 
de todas as existentes no planeta (18 
milhões de km2) e mais da metade do 
total destinado à proteção na América 
Latina e Caribe. A média de áreas pro-
tegidas em todos os países com mais 
de 2,5 milhões de km2 de extensão é 
de 10%, contra 30% no Brasil. Como 
afirma o Protected Planet Report da 
Unep de 2016, o Brasil detém e man-
tém “a maior rede nacional de áreas 
protegidas do mundo”.

ÁReAs PReseRvAdAs
Na zona rural brasileira, uma legis-

lação ambiental exigente determina 

a manutenção de áreas destinadas à 
preservação da vegetação nativa, no 
interior dos imóveis rurais. Essa área 
varia de 20% do imóvel até 80%, 
naqueles situados na Amazônia. O 
mapa dessas áreas foi detalhado nos 
últimos três anos pelo Cadastro Am-
biental Rural (CAR), em mais de 4,1 
milhões de imóveis. Hoje, os produ-
tores rurais destinam à preservação 
da vegetação nativa e da biodiversi-
dade uma área superior a 1,7 milhão 
de km2, no interior de seus imóveis e 
sem qualquer subsídio governamen-
tal. Isso corresponde a 20,5% da su-

perfície do Brasil.

ÁReAs ConseRvAdAs
Existem ainda, no Brasil, amplas áre-

as de vegetação nativa em terras públi-
cas. E, também, muitos ecossistemas 
são explorados de forma sustentável e 
secular por atividades de pecuária ex-
tensiva. Isso conserva a vegetação nati-
va e a biodiversidade, como ocorre no 
Pantanal, Caatinga, Cerrados, Pampa e 
Campos de Altitude. No total, o Brasil 
dedica mais de 66% de seu território 
à proteção, preservação e conservação 
da vegetação nativa e da biodiversida-

de, conforme pode ser visto no mapa 
sobre uso e ocupação das terras no 
Brasil. As pastagens ocupam 21% do 
território nacional e todos os cultivos e 
florestas plantadas, apenas 9%. Mesmo 
assim tem gente achando que é pouco 
os 66% e muito os 9%.

Vegetação protegida, preservada e conservada no Brasil

Evaristo E. de Miranda (*)

(*) EVARISTO EDUARDO DE 
MIRANDA é doutor em ecologia, 
pesquisador e chefe geral da 
Embrapa Monitoramento por 
Satélite, consultor da ONU e 
diretor do Instituto Ciência e Fé 
de Curitiba.

Quinto país do mundo em 
extensão territorial, o Brasil 
é o primeiro em áreas 
protegidas, segundo dados 
da Unep e do WCMC.
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Espírita; Faculdades do grupo UNINTER (FACINTER, FATEC, IBPEX, INFOCO); 
Faculdade Evangélica do Paraná, curso de Teologia; Universidade Tuiuti; 
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Paróquias e Igrejas: São Francisco de Paula; São João Batista Precursor; Santo 
Antonio Maria Claret; N. S. de Salette; do Espírito Santo; Igreja da Ordem; Sagrado 
Coração Pinheirinho (Igreja Preta), Santíssimo Sacramento (pe. João Carlos Velo-
so), Paróquia São Marcos - Barreirinha, Pilarzinho (seminarista Leandro); Paróquia 
de Santo Agostinho, Ahu (com Suzy, pastoral da Liturgia), Paróquia Bom Pastor 
(Vista Alegre), Paróquia Santo Antonio Maria Caret (Alto Boqueirão), em Curitiba; 
São Pedro e N. S. Perpétuo Socorro, em São José dos Pinhais; Capela São Miguel 
Arcanjo, em Pinhais; Paróquia Santíssimo Sacramento (Av. Iguaçu), em Curitiba.
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Conferência dos Religiosos do Brasil CRB-PR; Museu Paranaense, Sindicato dos 
Representantes Comerciais do Paraná (SIRECOM-PR).
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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 *

 --- Gostaria de saber, ao ler um texto, discriminar entre a utilização de um infinitivo pessoal e o modo do subjuntivo. Fernando Cunha
 

inFinitivo e sUBJUntivo – diFeRenÇAs

O problema é distinguir o infinitivo pessoal do 
tempo futuro do subjuntivo quando se usam verbos 
regulares, pois nesses dois casos a conjugação é 
idêntica: amar, amares, amar, amarmos, amarem, 
por exemplo, serve tanto à conjugação do infini-
tivo quanto do subjuntivo futuro. Então, a manei-
ra prática de distinguir um de outro é reconhecer, 
no período, a preposição (ligada ao infinitivo) e a 
conjunção (ligada ao subjuntivo). 

 
O INFINITIVO PESSOAL é usado no que se de-

nomina de “oração subordinada reduzida de in-
finitivo”. Caracteriza-se por não exprimir sozinho 
nem o tempo nem o modo – o valor temporal e 
modal depende do contexto. Observar as prepo-
sições:

 
1. Deram um telefonema para convidar os ami-

gos...
2. Saiu antes de faltar um minuto.
3. Mesmo sem ser conveniente, ele vai dar o 

troco.
4. Ao estar com D. Diva, dê a ela minhas lem-

branças.
 
O FUTURO DO SUBJUNTIVO marca a eventu-

alidade no futuro; é usado sobretudo em orações 
subordinadas adverbiais condicionais e temporais, 
neste caso com as conjunções se e quando: 

 
1. Só irei se ela me convidar.
2. Sairei quando faltar um minuto.
3. Se for conveniente, ele dará o troco.
4. Quando estiver com D. Diva, dê a ela minhas 

lembranças.
 
Vimos, em primeiro lugar, exemplos de orações 

reduzidas (de infinitivo) e, em contraposição a elas, 
orações desenvolvidas (adverbiais). Em 1 e 2, usa-
mos verbos regulares. Em 3 e 4, verbos irregulares, 
com os quais constatar a diferença é mais fácil, já 
que sua conjugação no futuro difere bastante da 
do infinitivo pessoal.

 
Para ilustrar melhor a diferença entre oração re-

duzida de infinitivo e oração desenvolvida com o 
uso do subjuntivo em geral (presente, pretérito, fu-
turo), vamos fazer uma equivalência usando ape-
nas verbos irregulares:

 
Para manter a forma, você deve nadar. = Para 

que você mantenha a forma, deve nadar.
 Verifique os dados antes de eu ir lá. = Verifique 

os dados antes que eu vá lá.
 Sem ele saber disso, joguei os papéis fora. = 

Sem que ele soubesse disso, joguei os papéis fora.
 Vão fechar o contrato somente depois de 

dispor(em) de verba. = Vão fechar o contrato so-

mente depois que dispuserem de verba.
 Ao fazer isso, você jogará fora sua felicidade. = 

Se fizer isso, você jogará fora sua felicidade.
 
Quando se empregam verbos regulares no sub-

juntivo, torna-se ainda mais útil a dica dada a prin-
cípio, qual seja, observar a presença da preposição 
(junto ao infinitivo pessoal) e da conjunção (junto 
ao subjuntivo), sobretudo quando se trata do tem-
po futuro, dada a semelhança formal já mencio-
nada:

Ao sair da sala, feche a porta. = Quando sair/ na 
hora em que sair da sala, feche a porta.

Ao dirigir desse jeito, você levará multa. = Se 
dirigir desse jeito, você levará multa.

Depois de entendermos a questão, tudo ficará 
bem. = Quando entendermos a questão, tudo fi-
cará bem.

Vou esperar até ele vender tudo.  = Vou esperar 
até que ele venda tudo.

Não faça nada sem ela mandar.  = Não faça 
nada sem que ela mande.
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sua Biblioteca

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

Editora Prismas
R. Morretes, 500 - Portão, 
Curitiba, PR - (41) 3030-1962
Loja virtual: editoraprismas.com.br/

Rua João Negrão, 280-2ºAndar
Curitiba, PR - (41) 3360-7489
http://www.editora.ufpr.br/portal/#

ERA UMA VEZ UM CABELO
Alopecia areata em histórias reais
Andressa Pedras, Beatriz Santos

O livro apresenta as histórias de pacientes com 
Alopecia Areata, doença autoimune que causa a 
queda de cabelos e pelos do corpo. As autoras 
abordam diversos aspectos da doença, como 
o preconceito, o diagnóstico, os tratamentos, a 
questão da autoestima decorrente de um problema 
estético e a importância de um acompanhamento 
psicológico.
Páginas: 168
Preço: R$ 26,20

EU NUNCA VI UM ANJO: CURAS, MILAGRES, 
TEMPLOS E HOSPITAIS
Reflexões entre o púlpito e o bisturi
José Fernandes de Oliveira

Neste livro, Pe. Zezinho se ocupa dos anjos de 
carne e osso: profissionais de saúde que, solícitos, 
tratam do corpo das pessoas quando precisam ser 
hospitalizadas. Trata-se de reflexões acerca da 
fragilidade e da finitude humanas, dos médicos e 
dos enfermeiros que usam sua experiência para 
tentar curar seus clientes enfermos.
Páginas: 192
Preço: R$ 31,80

REVITALIZAÇÃO E ENSINO DE LÍNGUA 
INDÍGENA
Francisco Vanderlei Ferreira da Costa

Este livro discute a interação da Comunidade Tupi-
nambá com a língua indígena Tupi/Tupinambá, lín-
gua que se encontra em processo de revitalização. 
Para isso, adota-se a postura de iniciá-lo trazendo 
a própria comunidade Tupi, com suas várias nome-
ações, isso nos séculos XVI e XVII, indicando as 
particularidades desse vasto e heterogêneo grupo 
que ocupava grande parte do litoral da região que 
seria nomeada de Brasil.
Páginas: 293
Preço: R$ 62,00

AMBIENTES PRÉ-HISTÓRICOS:
Uma interpretação das pinturas rupestres do 
Parque Nacional Serra da Capivara
Vitor José Rampaneli de Almeida, Mario 
Lincoln De Carlos Etchebehere & Angela Maria 
Rampaneli

No Parque Nacional Serra da Capivara - P.N.S.C. e 
adjacências, existe uma concentração muito grande 
de sítios arqueológicos que fornecem informações 
diversificadas sobre as primeiras ocupações huma-
nas na América, pois retratam muitas características 
de sua existência nos diferentes ecossistemas da 
região.
Páginas: 187
Preço: R$ 60,00

TERMOS DA POLÍTICA: COMUNIDADE, 
IMUNIDADE, BIOPOLÍTICA
Roberto Esposito

Nenhum conceito atraiu tanto o interesse da 
filosofia política nos últimos dez anos quanto o 
conceito de biopolítica. […] Essa atenção renovada 
pela biopolítica data de quando pareceu que tal 
conceito poderia captar, na fusão entre biologia e 
política, uma transformação do modo como a pró-
pria política é entendida e teorizada. […] de onde 
a biopolítica se origina e o que quer dizer fundir os 
lemas do bios e da política em um único vocábulo?
Páginas: 216
Preço: R$ 40,00

VILLA-LOBOS, UM COMPÊNDIO: novos 
desafios interpretativos
Paulo de Tarso Salles e Norton Dudeque (Orgs.)

O PAMVILLA é um grupo de pesquisadores, 
reunidos mais sistematicamente desde 2012, que 
vem desenvolvendo pesquisas sobre diversos 
aspectos da vida e da obra de Heitor Villa-Lobos. 
O presente volume reúne textos que repensam 
as representações indígenas ouvidas na obra do 
compositor (nos ensaios de Leopoldo Waizbort e 
Pedro Paulo Salles).
Páginas: 492
Preço: R$ 60,00 

A ARTE DE ENCONTRAR A MEDIDA CERTA DE 
VIVER
Anselm Grün

É comum presenciarmos situações em que, nitida-
mente, houve excessos ou passou-se dos limites. 
Ou, ao contrário, não terem feito o que poderiam. 
Adquirir o sucesso do equilíbrio e da ponderação 
é o caminho de sabedoria buscado por todas 
as grandes filosofias e pelas grandes tradições 
religiosas do mundo.
Páginas: 128
Preço: R$ 20,00

LIDERANDO PARA ALTA PERFORMANCE
Conceitos e ferramentas
Pedro Mandelli, Antônio Loriggio

A eficiência operacional e a busca de resultados 
econômicos crescentes e sustentáveis trouxeram 
a necessidade imperativa de gerir a execução e 
ao mesmo tempo desenvolver um time que tenha 
o senso de propriedade como mola mestra de seu 
trabalho. Este livro abrange exatamente o caminho 
para desenvolver pessoa a pessoa, de forma indivi-
dualizada, no sentido de amadurecer cada liderado 
para o autogerenciamento.
Páginas: 224
Preço: R$ 29,90
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VOZES DO PARANÁ 9: Retratos de Paranaenses
Autor: Aroldo Murá G. Haygert

Realização: editoras Bonijuris, Esplendor e Alma Mater

21 perfis biográficos que abordam a trajetória profissional dos per-
sonagens que fazem o Paraná de hoje, além de aspectos curiosos 

de suas vidas familiar e pessoal.

Jayme Canet Jr (in memoriam); João Ferraz de Campos (in memoriam); Pedro laporte 
trombini (Pedro latro, Nova geração); Álvaro Dias; Carlos Deiró; Christiano Machado; 
Dom José Antonio Peruzzo; Eleidi Freire-Maia; Francisco Souto Neto; José Haraldo lobo; 

Reverendo Juarez Marcondes; leomar Marchesini; linei Dellê Urban; luiz de lacerda 
Filho; Mansur theophilo Mansur; Marilena Wolf de Mello Braga; Osmar Dias; Paulo Nauia-

ck; Ricardo Hanel; Robert Bittar; Szyja Ber lorber.

Para adquirir o livro, fazer contato com o Instituto Ciência e Fé de Curitiba, pelo telefone 
(41) 3243-2530, falar com Aroldo Murá g.Haygert, ou pelo e-mail: aroldo@cienciaefe.org.br

ENCONTRO, DIÁLOGO E ACORDO. PAPA FRANCISCO, 
CUBA E ESTADOS UNIDOS
Jaime Ortega Alamino

Impacto da ação do papa Francisco sobre a aproximação dos 
Estados Unidos e Cuba é um acontecimento mundial. Exata-
mente nesse pensamento acerca do homem e o mundo de hoje 
é que se detém o livro do cardeal Ortega, de Cuba, elucidando 
um discurso reflexivo sobre Papa Francisco e o desgelo Cuba-
Estados Unidos.
Páginas: 88
Preço: R$ 20,00
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Recorde
DE EXPORTAÇÕES NOS PORTOS

 Economia de

R$ 2 bilhões
EM GASTOS

430 mil
EMPREGOS
gerados nos últimos anos

47%
DO ORÇAMENTO
investido em saúde
e educação

 Redução
da dívida
DE 90% PARA 29% DA RECEITA LÍQUIDA

O Governo do Paraná teve coragem para escolher o caminho mais impopular e duro: 
o caminho que pensa no futuro. Apertamos o cinto, reduzimos os gastos
e reprogramamos investimentos. Nas contas públicas, isso se chama Ajuste Fiscal.

Governo do Paraná. Sempre a favor dos paranaenses.

O AJUSTE FISCAL 
EQUILIBROU AS CONTAS. 
E O PARANÁ VOLTOU
A CRESCER.


