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NATAL

Apesar da origem pagã, essa é uma
das datas mais comemoradas pelo
cristianismo
Tradicional festa de Natal em Blumenau, SC, ao estilo Alemão
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FILOSOFIA

NESTA EDIÇÃO:

Pagão ou cristão
De tempos em tempos surgem críticos, com base na
história, para criticar e até condenar o Natal, uma das
maiores festas do cristianismo - independente do desvio
secularizado do comercialismo e consumismo -. A origem
comprovada de que 25 dezembro tem origem nas crenças politeístas dos cidadãos do Império Romano, não tira
a realizadade de que hoje é uma data cristã. Unicamente
cristã.
Os romanos herdaram uma série de crenças dos povos
que dominaram, principalmente das culturas avançadas.
Entre eles a adoração do deus Sol (mitra), de origem persa/egípcia, cuja festa máxima ocorria entre 21 e 25 de
dezembro, no equinócio de inverno (Hemisfério Norte).
Era uma festa muito popular.
Isso levou os líderes da igreja cristã a adotar o dia 25
como do aniversário de Jesus. Pegou. Hoje é celebrado.
Interessante é que das práticas pagãs pouco ﬁcou. E o
que ﬁcou foi cristianizado. Há mais benefício em participar
dessa comemoração, principalmente em louvor ao Cristo,
que tentar abolir. O espírito de Natal traz solidariedade.
Existem algumas considerações sobre o Natal neste
número.
Feliz Natal!
ODAILSON ELMAR SPADA
Editor
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A Voz do Silêncio
“A Voz do Silêncio” escrito por
Helena Petrovna Blavastky,
fundadora da Sociedade Teosófica, é
atual. Porque devemos calar nossas
diferenças (ainda que pareçam
intransponíveis), elevar o Brasil
acima de todas das dificuldades
pessoais e, juntar todos os cacos
deixados pela campanha eleitoral.
Edmilson Mario Fabbri (*)

P

ara ouvir a “Voz do Silêncio”, isto é, a voz de
nosso ser, de nosso espírito, é necessário morrer como seres passionais, é necessário tornar
o coração piedoso, dissolver
todo sentimento de separatividade, estar pronto para matar a dor e a causa
da dor naquele que sofre. Para ouvir
“a Voz do Silêncio” temos que nos
distanciar de nossos sentidos, governar
nossa mente, subjugar a nossa natureza
mundana, passar da ignorância à busca
da sabedoria. “A Voz do Silêncio” só
pode ser ouvida pelos homens idealistas, aquele que não o seja, só escutará
ruídos com os ouvidos físicos, só encontrará os gemidos angustiosos da morte,
será um escravo da vida e jamais contemplará a face inefável da liberdade.
Podemos considerar essa introdução
como sendo um resumo do livro “A Voz
do Silêncio” escrito por Helena Petrovna Blavastky, a fundadora da Sociedade
Teosófica.
Podemos traçar um paralelo muito atual com a situação política no Brasil desde o início da campanha presidencial no ano passado, que culminou com a eleição
de nosso novo presidente, que assume nessa aurora de
2019, os destinos de nossa nação.

Por que digo que o paralelo com “a Voz do Silêncio”
é muito atual? Porque devemos calar nossas diferenças
(ainda que pareçam intransponíveis), elevar o Brasil
acima de todas as nossas dificuldades pessoais e, juntar
todos os cacos deixados pela campanha, para, finalmente, longe de todas as ideologias, trabalharmos para
termos uma nação rica, digna e pronta para mostrar ao
mundo o novo “Jeitinho Brasileiro”: Correto, familiar,
hospitaleiro, amigo, mas acima de tudo com uma grande novidade, honesto.
Que possamos através da política, dentro de seus conceitos mais puros e cristalinos derivados da ética e da moral,
irmãs gêmeas por nascimento. Etimologicamente ética vem
do grego “ethos”, ao passo que moral tem sua raiz no latim
“mores”, significando tanto “ethos” como “mores” a mesma coisa: Costumes. E é nessa modificação dos costumes
que todos aqueles que elevaram esse homem à condição
de Presidente da República apostaram. Os costumes que
se desenvolveram em nossa história pregressa na política,
acabaram por arruiná-la a tal ponto, que ser político virou
sinônimo de ser corrupto, na maior desqualificação que um segmento da sociedade já
sofreu. E o que é pior, justamente o segmento que a representa. Chegou-se no auge da
desmoralização política, não há patamar
mais baixo, e em assim sendo, também não
há como não se reinventar e atender ao clamor de um povo: “Não Roubem!” façam
jus ao voto de confiança que a muito custo
lhes foi dado, mesmo com algumas cobras
criadas reeleitas, o recado foi dado.
Foram quebrados muitos paradigmas
para chegarmos à luz de 2019 com, verdadeiramente, a possibilidade de poder
termos as esperanças renovadas, e que,
independentemente de erros e acertos que
possam vir a ser cometidos, tenham todos
sido precedidos das melhores intenções,
em nome do povo e para o bem do povo.
Que Deus nos ilumine para que todos possamos escutar “a Voz do Silêncio”.
(*) EDMILSON MARIO FABBRI é clínico e cirurgião geral, dirige a Stressclin
- Clínica de Prevenção e Tratamento do Stress, é um dos diretores do Instituto
Ciência e Fé.
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NATAL

Do Natalis
Invicti Solis
ao Natale
Domini
Se na antiguidade o Natal foi dedicado ao deus
Mitra (Sol), a partir do século IV, e com a
consolidação do cristianismo, 25 de dezembro
tornou-se uma das principais festas cristãs.
Hoje é comemorado em muitos países

O

Natal, dia 25 de
dezembro, comemora o nascimento
de Jesus Cristo, a
figura mais importante do Cristianismo. Por esse motivo, para os
cristãos, trata-se de uma das principais datas comemorativas, ao
lado da Páscoa, em que se celebra
a ressurreição de Jesus.
O dia de Natal é feriado religioso em muitos locais do mundo.
O chamado ciclo do Natal é
celebrado durante doze dias, que
compreendem o dia 25 de dezembro até o dia 6 de janeiro. Esse
período está relacionado com o
tempo que os três reis magos, Baltazar, Gaspar e Melchior, levaram
para chegar à Belém, cidade onde
nasceu Jesus.

ORIGEM DO NATAL

O Natal teve origem em festas
pagãs que eram realizadas na antiguidade. Nessa data, os romanos
celebravam o solstício de inverno,
o dia mais curto do ano. Eles cultuavam o deus persa Mitra (deus
Sol), popular em Roma. Era o Natalis Invicti Solis. O objetivo era
celebrar a vitória do Sol sobre as
trevas, o renascimento da natureza, a certeza de renovação agríco-

la e dos seres viventes.
Outros povos da antiguidade
também celebravam a data, seja
porque o inverno iria passar ou
pela passagem do tempo.
É o caso dos mesopotâmicos,
que celebravam o “Zagmuk”, uma
festa pagã em que um homem era
escolhido para ser sacrificado.
Isso porque eles acreditavam que
no final do ano alguns monstros
despertavam.

O nascimento de Cristo, cuja comemoração é feita no Natal

CRISTIANIZAÇÃO

A partir do século IV, e com a
consolidação do Cristianismo, a
festividade foi oficializada como
Natale Domini (Natal do Senhor).
Como não se sabe ao certo o dia
em que Jesus nasceu, essa foi uma
forma de cristianizar as festas pagãs romanas, dando-lhes uma
nova simbologia.
A escolha da data foi determinada pelo Papa Julius I (337-352)
e, mais tarde, foi declarada feriado nacional pelo Imperador Justiniano, em 529.
Deste modo, sem estar associada
à sua origem, o Natal passou a ser
comemorado em muitos países.

SÍMBOLOS DO NATAL

Com o Natal surgem vários
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NATAL
sinais representativos dessa comemoração festiva, cada qual com um significado distinto e com origem pagã ou
religiosa.
Quando falamos no nascimento de
Jesus, a representação mais presente na
nossa cabeça é o presépio, afinal ele retrata o cenário onde o Menino nasceu.
E aí, de forma conjunta ou isolada,
conhecemos os elementos que nele figuram: a sagrada família, composta por
Jesus, José e Maria, os três reis magos, o
anjo e a estrela.

PRESÉPIO

Com o tempo, e através de campanhas publicitárias, São Nicolau se tornou popular e deu lugar ao aspecto que
hoje conhecemos do Papai Noel, que
em vez de moedas, deixa presentes às
crianças que se portam bem ao longo
do ano.

ROUPA DO PAPAI NOEL

O primeiro presépio foi montado por
São Francisco de Assis. No século XIII,
na Itália, São Francisco quis recriar a
cena do nascimento de Jesus para explicar para o povo como teria acontecido.
Depois, cada vez mais a montagem
do presépio tornou-se uma tradição for- O presépio é uma tradição iniciada por São Francisco de Assis
te e passou a ser montado nas casas, nas
igrejas e em diversos locais durante o ci- pelos reis magos para encontrar o lugar quer, mas um pinheiro (abeto), porque
clo do Natal.
onde Jesus tinha nascido.
essa árvore é a que mais resiste aos inverO presépio simboliza a união do divinos rigorosos. Ela é, portanto, símbolo de
no com o terreno, afinal reúne pessoas, ÁRVORE DE NATAL
esperança e paz, assim como Jesus para
animais e a figura de Deus.
A árvore de Natal é um dos símbolos os cristãos.
Ainda no campo religioso, os bonitos mais emblemáticos da festa. Nem todo
anjos usados na decoração do Natal reme- mundo monta o presépio, mas a árvore, PAPAI NOEL
tem a São Gabriel, o anjo que terá anun- muita gente tem.
Se a árvore é o símbolo mais embleciado à Maria que ela seria mãe de Jesus.
A tradição de montá-la, numa propos- mático, o Papai Noel é o personagem
Os três reis magos são os magos que ta religiosa, é mais recente. Foi Martinho mais importante da festa.
foram à procura de Jesus para adorá-lo e Lutero, a principal figura da Reforma
A figura do Papai Noel é inspirada em
levar-lhe presentes. Aí está mais um fa- Protestante, quem montou a primeira ár- um bispo turco chamado São Nicolau.
tor religioso ao lado do costume de dar vore em casa.
Ele costumava deixar moedas próximas
presentes no Natal, o que faz aumentar o
Antes de Lutero as pessoas já usavam às chaminés das pessoas mais necessitafrenesi do comércio nessa altura do ano. árvores enfeitadas para comemorar a das. É por isso que ele representa a geneE as estrelas nos topos das árvores chegada do inverno. É justamente por rosidade que acaba invadindo os corade Natal são justamente o sinal seguido isso que não se trata de uma árvore qual- ções na época natalina.

Até o final do século XIX, o Papai Noel
era representado com uma roupa de inverno na cor marrom ou verde escura.
Em 1886, o cartunista alemão Thomas Nast criou uma nova imagem para
o bom velhinho. A roupa nas cores vermelha e branca, com cinto preto, criada por Nast foi apresentada na revista
Harper’s Weeklys neste mesmo ano.
Em 1931, uma campanha publicitária
da Coca-Cola mostrou o Papai Noel com
o mesmo figurino criado por Nast, que
também eram as cores do refrigerante.
A campanha publicitária fez um grande
sucesso, ajudando a espalhar a nova imagem do Papai Noel pelo mundo.

CEIA DE NATAL

A sua origem vem da Europa, onde as
pessoas costumavam deixar a porta das
suas casas abertas para receber viajantes.
Ela simboliza a união e a confraternização das famílias. Assim, na véspera
de Natal, os familiares se reúnem à mesa
para a tradicional ceia de Natal.
Na cultura brasileira é comum ter o
peru de Natal, as frutas secas e o panetone.
FONTES: Daniela Diana (portal “Toda Matéria”); Dmitri
Kikot (portal “Rússia Bayond”); portal “Sua Pesquisa”;
portal de Luis Pellegrini; portal Guia dos Curiosos

Seu evento acontece aqui
Seu evento acontece aqui
www.expotrade.com.br
www.expotrade.com.br
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NÃO TROPECE NA LÍNGUA

Acentuação - Oxítonas
Maria Tereza de Queiroz Piacentini (*)
O sabiá não sabia nadar.
Pelé sofreu um ferimento na pele.
Em maio não se usa maiô.
Observe que as palavras sabiá, Pelé e maiô foram

acentuadas para que pudessem ser lidas corretamente.
Sem o acento, nós as leríamos como paroxítonas: saBIa,
PEle, MAIo (a penúltima sílaba forte). Por que Telê tem
acento? Porque a pronúncia é diferente de tele (telecomunicações). O coco-da-baía, por exemplo, não preci-

sa de acento, pois é um paroxítono natural, como soco,
bolo, tolo, mofo. A exceção é que deve ser acentuada
(cocô).
Oxítonas são chamadas as palavras cujo acento tônico cai na última sílaba.

1. Assinalam-se com acento agudo ou circunflexo os vocábulos oxítonos que terminam em A, E, O seguidos ou não de S:
Iaiá ia ao parque comigo.
Na sua casa tem um pé de cajá.
Pepe veio receber seu cachê.
Vi jacarés nadando no rio.

Acabou o jogo de dominó.
Seus dois avôs usavam chapéu-coco.
Nesta regra se incluem as formas verbais seguidas de

pronomes: contá-lo, amá-la, dizê-lo, magoá-las, marcála-ei, fá-lo-á, fê-los, movê-las-ia, pô-los, qué-los, dá-nos,
etc. (ver também Não Tropece na Língua 251: http://www.
linguabrasil.com.br/nao-tropece-detail.php?id=422).

2. Marca-se com o acento agudo o E da terminação em ou ens:
Tem alguém aí?
Os que eram louvados são agora mencionados com
desdém.
Vários nenéns foram doados ilegalmente.

É necessário colocar acento gráfico na última sílaba
de palavra acabada em EM (ou seu plural ENS) para ela
não ser lida como paroxítona, como em: forem, morem,
desdenhem, cosem, acalmem, bebem, cedem etc. (verbos) ou imagem, imagens, garagem, plumagem, nuvem,

item, itens, hifens, liquens, jovens, totem (substantivos)
etc. Quando a palavra é monossílaba, o acento não
é necessário: nem, vem, sem, tem, cem, quem, bem,
trem, tens, vens, bens.

3. Usa-se o acento agudo nas palavras oxítonas com os ditongos abertos éis, éu(s) ou ói(s): anéis, corcéis, fiéis, papéis; céu, chapéus, ilhéus, véu; constrói, corrói, destrói,
herói, sóis.
4. Terminação em I e U. Observe:
Aqui estão os livros. Desculpe, não quis feri-lo. Chamou à parte os gurupis.
O urso-panda come bambu. Vendem-se perus congelados. Eles parecem urubus.
Não há necessidade de acentuar graficamente aqui,
feri-lo, gurupis, bambu, peru, urubus, por exemplo,
porque pronunciar fortemente a última sílaba de palavras terminadas em i e u é o natural. Mas repare que

em todos os exemplos o i ou o u formaram sílaba com
outras letras (qui, ri, pis, bu, rus, bus). Porém, quando
o i e o u estão sozinhos na sílaba, devem ser acentuados:
Sai já daqui – já saí. Ontem caí da escada como laranja cai do pé. Daí disseram: dai-nos seu perdão. Concluí que o tolo jamais conclui com acerto. Ai, como
deve doer aí.
Atravessou a vau carregando um baú. Nas naus por-

tuguesas havia muitos baús. Maus elementos não entram no grupo Emaús.
O hiato, portanto, é a razão de algumas formas
verbais serem acentuadas e outras não. Exemplos:
atraí-lo, distraí-la, traí-los, construí-la, subtraí-los,
distribuí-los, atribuí-lo, destruí-la, instruí-lo, constituí-lo. Mas: admiti-lo, abri-las, adverti-las, muni-lo,
fingi-lo, permiti-nos, garanti-lo, persegui-las, consegui-los.

MONOSSÍLABOS TÔNICOS
Na regra dos oxítonos se incluem os monossílabos
tônicos, palavras de uma só sílaba com pronúncia forte. Assinalam-se com o acento agudo os que terminam
em a, e, o abertos, e com o acento circunflexo os que

acabam em e, o fechados, seguidos ou não de s: pá,
pé, pó / pás, pés, pós; dê, dês, vô, vôs; Sé, lá, lê, dá, nó,
nós, vó, vós.

-----------------

(*) MARIA TEREZA DE QUEIROZ PIACENTINI, Diretora do Instituto Euclides
da Cunha e autora dos livros ‘Só Vírgula’, ‘Só Palavras Compostas’ e ‘Língua
Brasil – Crase, pronomes & curiosidades’. Site: (www.linguabrasil.com.br)

Veja onde encontrar seu jornal, gratuitamente
Instituições de Ensino: PUC-PR, em todos os campi; UFPR, Departamento de
Genética; Universidade Positivo; UNIFAE; Studium Theologicum; Faculdades
Espírita; Faculdades do grupo UNINTER (FACINTER, FATEC, IBPEX, INFOCO);
Faculdade Evangélica do Paraná, curso de Teologia; Universidade Tuiuti;
Colégio Nossa Senhora Medianeira; Colégio Bagozzi, Curso de Filosofia dos
Padres Xaverianos; FAVI e Ichthys Instituto de Psicologia e Religião, cursos de
Pós-graduação Psicologia e Religião e Psicologia Analítica e Religião Oriental
e Ocidental; Faculdades ESEI (prof. Eliseu); Faculdades Santa Cruz (Letras); EBS
- Business School; Coordenadoria de Educação a Distância (CEAD).

Cascavel: Faculdades Assis Gurgacz (FAG).
Paróquias e Igrejas: São Francisco de Paula; São João Batista Precursor; Santo
Antonio Maria Claret; N. S. de Salette; do Espírito Santo; Igreja da Ordem; Sagrado
Coração Pinheirinho (Igreja Preta), Santíssimo Sacramento (pe. João Carlos Veloso), Paróquia São Marcos - Barreirinha, Pilarzinho (seminarista Leandro); Paróquia
de Santo Agostinho, Ahu (com Suzy, pastoral da Liturgia), Paróquia Bom Pastor
(Vista Alegre), Paróquia Santo Antonio Maria Caret (Alto Boqueirão), em Curitiba;
São Pedro e N. S. Perpétuo Socorro, em São José dos Pinhais; Capela São Miguel
Arcanjo, em Pinhais; Paróquia Santíssimo Sacramento (Av. Iguaçu), em Curitiba.

Livrarias: Ave Maria, Letternet, Paulinas, Paulus e Vozes.
Instituições de Saúde: Hospital de Clínicas da UFPR; Hospital Nossa Sra. das Graças.
Outras Instituições: Biblioteca Pública do Paraná; CNBB Regional Sul II;
Conferência dos Religiosos do Brasil CRB-PR; Museu Paranaense, Sindicato dos
Representantes Comerciais do Paraná (SIRECOM-PR).
Outros Recebedores Permanentes: Lideranças do magistério em Campinas-SP
(pelo Dr. Evaristo de Miranda); juízes, desembargadores, promotores e procuradores de Justiça de Curitiba (cortesia Garante Condomínios Garantidos do Brasil);
sócios e colaboradores do Instituto Ciência e Fé.
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ADEUS À INSÔNIA E... ZZZZZZZZZZ
Causas, recomendações, conselhos e dicas
para conciliar o sono
Coleção: Pensar positivo
Rosalba Hernández
Fruto da colaboração de um neurologista especializado em distúrbios do sono com uma jornalista
conhecida na área da psicologia, a obra contém
uma análise das causas da falta de sono em geral
e um conjunto de recomendações, conselhos e
dicas para conciliar o sono, terminando com os
votos de bons sonhos!
Páginas: 88
Preço Referência: $ 8,60

AMOR E LIBERTAÇÃO
Superando mágoas e invejas, ciúmes e traumas
emocionais
Coleção: Vida Plena
Carlos Afonso Schmitt
O autor trata dos ressentimentos que são carregados ao longo da vida, causando sofrimentos que
podem até mesmo se transformar em distúrbios
físicos e psíquicos. Segundo ele, nesses casos,
somente uma profunda terapia de perdão pode
promover a cura, libertando a pessoa das amarras
do passado e permitindo que ela siga novos
caminhos.
Páginas: 80
Preço referência: R$ 16,80

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

HAITIANOS NO BRASIL
E a Sua Relação Com a Comunicação, o
Consumo e o Trabalho
Cristóvão Domingos de Almeida
Este livro aborda um fenômeno recente dos
processos migratórios, com inﬂuência direta
sobre a sociedade brasileira: a vinda de haitianos
para o Brasil. O estudo desse fenômeno é feito
estabelecendo conexão com o consumo de mídia
como base informacional para o acesso ao mundo
do trabalho.
Páginas: 136
Preço referência: R$ 35,00

HISTÓRIA E DIDÁTICA
Coleção: Como bem ensinar
Aprender é se informar e, dependendo da natureza
da informação, aprender História pode ser também
se transformar. Por exemplo, não conseguimos
argumentos para algum conﬂito e lembramo-nos
de uma lição de História e, dessa forma, fazemos
disso um meio para resolver nosso problema imediato, o saber ganha signiﬁcação e nos transforma.
Páginas: 160
Preço referência: R$ 30,00

DISCURSO DO MÉTODO & ENSAIOS
René Descartes, Pablo Ruben Mariconda (Org.)

Com esta Introdução à semiótica, Lucia Santaella
e Winfried Nöth apresentam os elementos da
semiótica e as abordagens principais à ciência
dos signos, da comunicação e das linguagens. A
abordagem é pluralista. Em nove lições, o livro introduz os conceitos principais das teorias do signo
e oferece um panorama abrangente das correntes
mais importantes da semiótica contemporânea.
Páginas: 256
Preço Referência: R$ 49,00

Em outubro de 1637 foi anonimamente publicada
a primeira obra de Descartes, unanimemente
considerada como um marco fundamental para
o processo de constituição da ciência moderna.
A atual edição é comentada e traz a tradução do
"Discours de la méthode" e dos três ensaios (“La
dioptrique”, “Les météores”, “La géométrie”) que
originalmente o acompanhavam.
Páginas: 525
Preço Referência: R$118,00
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Este não é mais um livro sobre política, é sim um
livro para pensar a política e nos fazer lembrar que
somos indispensáveis para que ela funcione. Os
autores se reuniram para desenvolver esta valiosa
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