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SÍNODO DA 
AMAZÔNIA

O evento precisa encontrar equilíbrio 
entre ativismo ecológico e realidade dos 

20 milhões que vivem nesta região. 
Índios ou não.
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Com o fechamento do 
Instituto de Medicina 
do Paraná, no dia 01 
de março próximo pas-

sado, a titulo de “Reforma”, perde, 
a cidade de Curitiba e seus cida-
dãos, uma instituição de 87 anos 
de maravilhosos serviços médicos 
prestados.

Nascido em 1932, por sonho do 
Dr. Erasto Gaertner, que dispensa 
apresentações, compôs rapidamen-
te seu corpo clínico com o que ti-
nha de expoentes na área médica 
da cidade: Dante Luiz Junior, Ante-
ro Sady Pizzato, Ernani Simas Alves, 
Hamilton Calderani Leal, e muitos 
outros da mesma linhagem.

Com esse mesmo grupo e sob sua 
liderança, Dr. Erasto criou em 1947 
a Liga de Combate ao Câncer. O 
Instituto de Medicina é quem dava 

guarida aos pacientes sem condi-
ções financeiras que necessitava de 
tratamento oncológico. Ali instalou-
se o primeiro aparelho de radiote-
rapia do Estado do Paraná, coman-
dado por muitos anos por Dr. Sady 
Pizzato. Um marco na medicina da 
época.

Muito voltado para a área cirúr-
gica, nomes como: Leônidas Moce-
lim, Sergio Brenner, Ali Zraik, José 
Pagani, Mohty Domit, Kemal Do-
mit, José Francisco Schiavon, dentre 
tantos outros, por ali passaram lon-
gos anos.

Cheguei ao Instituto, como é ca-
rinhosamente chamado, em 1987 
como sexto anista e nunca mais saí. 
Fiz minha residência em Cirurgia 
Geral (sou da primeira turma), che-

fiada pelo Dr. Sergio Brenner. Ha-
via também à época, residência em 
pediatria.

Nós os residentes éramos quem 
tocávamos o plantão do Hospital. 
Foram 33 anos de plantão ininter-
ruptos. Minha vida médica sempre 
esteve ligada ao Instituto. Foram 
anos maravilhosos de convívio com 
um corpo clinico de alta qualidade, 
bem como enfermagem e funcioná-
rios. Hospital pequeno de apenas 3 
andares, éramos uma família.

Tive o privilégio de dirigir o hos-
pital por duas vezes. Uma na dire-
ção administrativa e mais recente-
mente na direção clinica. Chefiei 
por muito tempo o Pronto Atendi-
mento, conto isso para mostrar o 
quanto o Instituto representou em 
minha vida e o sentimento que ora 
trago no peito.

Muito bem, o tempo passou, as 
administrações foram mudando e 
infelizmente culminou no seu fe-
chamento. Muitos erros foram se 
somando. Incompetência, prepo-
tência, azar? Que cada um vista sua 
carapuça e dê a sua melhor descul-
pa, mas, fato real e imutavelmente 
lamentável, neste momento, é que 
fechou.

Estamos todos de luto. Médicos, 
funcionários, fornecedores, pacien-
tes de várias gerações. A cidade, os 
cidadãos, a medicina...

(*) EDMILSON MARIO FABBRI é clínico e 
cirurgião geral, dirige a Stressclin - Clínica de Pre-
venção e Tratamento do Stress, é um dos diretores 
do Instituto Ciência e Fé.
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NA MÍDIA ELETRÔNICA

MEDICINA

Edmilson Fabbri (*)

Nota de Falecimento

Instituto de Medicina 
do Paraná fechou: 
“Estamos todos de luto. 
Médicos, funcionários, 
fornecedores, pacientes 
de várias gerações. A 
cidade, os cidadãos, a 
medicina...”

MENSAGEM DO SÍNODO
A devastação da Amazônia é fato e a Igreja 

quer fazer valer a encíclica Laudato Si’. No pre-
paro ao Sínodo da Amazônia, a se realizar em 
outubro, em Roma, pregam ações enérgicas para 
coibir essa devastação. Mas, cuidado, estão es-
quecendo que hoje vivem ali mais de 20 milhões 
de pessoas. Como elas ficam nesse contexto?
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Seu evento acontece aqui
www.expotrade.com.br

Seu evento acontece aqui

A pós-modernidade tem vivi-
do sob o impacto cruel do 
terror. Não há mais segu-
rança para ninguém, depois 

que inventaram as redes sociais e o surgi-
mento de comunidades virtuais incontro-
láveis em seus propósitos maléficos. Foi 
isso que motivou a ação ‘heroica’ dos 
dois jovens de Suzano, que perdidos em 
seus propósitos de vida, resolveram ma-
tar pessoas inocentes, tornando-se assim 
distinguíveis pela sua ousadia.

O fórum virtual de discussão chama-
do DOGOLACHAN existe para pregar 
a destruição da sociedade organizada, 
seus valores de sustentação e ódio às mi-
norias raciais e culturais, pregando o uso 
de armas de fogo para matar inocentes. 
É um completo desrespeito a tudo que a 
civilização humana considerou até ago-
ra como válido para se sustentar, neces-
sitando urgentemente de uma forma de 
combate a tais monstruosidades.

Como imitando a violência de vide-
ogames, vê-se agora a sociedade orga-
nizada à mercê de atos nunca antes ad-

mitidos como normais, num desrespeito 
completo a tudo que se deva preservar, 
como fundamento de sua sustentação 
equilibrada, motivando seus seguidores 
a que pratiquem atos de violência que 
destruam a família tradicional, substi-
tuindo-a por um simulacro de convivên-
cia homossexual, transitória, sem amor 
e tradição. Assim, a destruição dos va-
lores tradicionais de ética e compostura 
desapareceram, por influência de novos 
hábitos de comunicação eletrônica, com 
fundamento num conceito de liberdade 
que contraria os mais incipientes princí-
pios de bom senso.

DESPREPARADOS PARA 
DISCIPLINAR

As consequências disso, estamos agora 
assistindo, estarrecidos por ver tantos assas-
sinatos e atos de violência praticados pelo 
simples prazer de matar, uma forma adiá-
fora de praticar atos de ‘heroísmo’, diante 
das frustrações que atingem principalmente 
a juventude sem futuro e sem valores a pre-
servar. Culpar os meios de comunicação 
pela internet e as redes sociais demonstra 
apenas o quanto estamos despreparados 

para disciplinar tais novidades, um verda-
deiro desafio a ser enfrentado com denodo 
e inteligência, seja por parte das famílias, 
seja por parte das autoridades. 

A sociedade humana sempre conviveu 
com seitas demoníacas, um mundo das 
trevas que rotineiramente tem procurado 
destruir os valores que a sustentam. Não 
obstante, com o surgimento da eletrônica, 
o problema ficou extremamente grave, por 
não dispor ainda de meios para efetivar o 
seu controle, havendo apenas uma única 
saída para tais ameaças. E aquela, sem 
dúvida, residiria numa nova maneira de 
compreendermos a juventude, evitando a 
sua ociosidade e os seus descaminhos.

A tarefa é, pois, complexa, demandan-
do, em primeiro lugar, uma restauração 
da hierarquia social, da família tradi-
cional, constituída de pai e mãe. Assim, 

num ambiente familiar seguro, desenvol-
ver a sua educação, enfocada principal-
mente em tarefas sócias que ocupem seu 
tempo e engrandeçam suas vidas. Igual-
mente, orientá-las para o mundo da re-
ligião, daquelas que dignifiquem a vida 
e a liberdade. Sem tais medidas radicais 
e transformadoras, dificilmente sairemos 
desse imbróglio pós-moderno em que 
nos metemos, essa barafunda cultural 
que nos compromete. Os caminhos da 
tecnologia são irreversíveis, estando fal-
tando apenas nosso passo evolutivo para 
discipliná-los. Que Deus nos ilumine 
diante de tantos desafios!!

(*) ANTONIO CELSO MENDES, Mestre e Doutor em Direi-
to pela UFPR, é professor do curso de Direito da PUCPR 
e membro da Academia Paranaense de Letras. Autor de 
“Introdução ao Universo dos Símbolos”. E-mail: antcmen-
des@gmail.com; Site: www.folosofiaparatodos.com.br

O império 
do terror
Antonio Celso Mendes (*)
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No documento, a Amazônia 
é tratada com muita par-
cialidade. O evocado mé-
todo do Ver-Jugar-Agir não 

foi aplicado. O Ver, nesse documento, já 
é um Julgar. Usa lentes míopes e mono-
cromáticas. Vê a árvore e não a flores-
ta. Ignora, a história secular das cidades 
amazônicas, a realidade e a dinâmica de 
uma população urbana de mais de 20 
milhões de habitantes. Como se ela não 
existisse. Excludente, o documento não 
dá voz às populações urbanas. Ignora 
os problemas de cidades com mais de 2 
milhões de habitantes, como Manaus, ou 
Belém (1,5 milhão de pessoas). E o enor-
me vínculo entre o mundo rural e urba-
no na Amazônia. Os autores escolhem a 
Amazônia que lhes interessa e não dialo-
gam, nem ouvem o clamor da realidade 
excluída.

Em seu monólogo, ignoram as razões 
pela qual em 10 anos uma capital como 
Rio Branco se tornou na mais violenta do 
Brasil, e o estado do Acre, com menos 
de um milhão de habitantes, no segundo 
em assassinatos. Como solucionar esse 
desafio? Com ecologia integral? Com flo-
restania?

LACUNAS
Enormes lacunas sobre a evolução 

do mundo rural e urbano, a multiforme 
agricultura e pecuária regional, a histó-
ria da colonização nordestina, árabe e 
japonesa e os milhares de assentamen-
tos agrários marcam a cegueira de um 
texto omisso, simplista e sem polifonia. 
São muitas incipiências na análise da re-
alidade amazônica e uma enorme omis-
são e ignorância da história da Igreja na 
região. Nem com a Igreja e sua história 

Sínodo da Amazônia: 
Ignorância e exclusão

Evaristo de Miranda (*)

Alguns documentos da Campanha da Fraternidade, de comissões e pastorais da Igreja 
dão a impressão que a história da Igreja não começou em Jesus Cristo e sim com o 
Concílio Vaticano II. É o caso do texto “Amazônia: novos caminhos para a Igreja e para 
uma ecologia integral”, preparatório ao Sínodo dos Bispos para a Assembleia Especial 
para a Pan-Amazônia. Ele ignora dois mil anos de história eclesial e 500 anos da Igreja 
na Amazônia. Porque parte da Igreja no Brasil nega a si mesma e ao próprio Cristo (Mt 
26,69-75)?
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esse documento dialoga.

Ao tratar da memória histórica ecle-
sial, o documento afirma que “até o iní-
cio do século XX, as vozes em defesa dos 
povos indígenas eram frágeis... Com o 
Concílio Vaticano II, essas vozes se for-
taleceram”. Vozes frágeis? Isso manifesta 
uma gigantesca amnésia de memória his-
tórica e eclesial. Alguns fatos históricos 
merecem ser relembrados nesses cinco 
séculos da história da Igreja no Brasil, 
principalmente no tocante aos índios e 
à Amazônia.

Os autores do documento deveriam 
conhecer o Papa Paulo III. No século 
XVI, apesar dos relatos poéticos, positi-
vos e enfáticos de Pero Vaz de Caminha 
sobre os gentios da Terra de Santa Cruz, 
os índios foram escravizados, mesmo se 
defendidos pelos padres. O Papa Paulo 
III interveio, sustentou seus missionários, 
sua Igreja e afirmou, solenemente, em sua 
bula Sublimis Deus, de 1537, que os ín-
dios eram homens e tinham alma(1) . Na-
quele tempo, uma bula papal era como 
uma espécie de resolução da assembleia 
geral da ONU. Ela é considerada por ju-
ristas a primeira declaração universal dos 
direitos humanos, atacando grupos que 
só viam seus interesses e lucros.

VERDADEIROS HOMENS
Essa Carta Magna dos índios, ele pro-

clamou solenemente: “Nós, ainda que 
indignos, exercemos na terra o poder de 
Nosso Senhor (...) consideramos que os 
índios são verdadeiros homens”. Aos que 
desejavam impedir a atuação da Igreja 
junto aos índios, obstaculizar sua defesa 
e evitar a denúncia de seus crimes contra 
grupos indefesos, o Papa afirmava que 
os índios “não somente são capazes de 
entender a fé católica, como, de acordo 
com nossas informações, acham-se dese-
josos de recebê-la.”

Na defesa de seus direitos e de seus 
bens, o Papa agregava em sua bula “que 
os ditos índios e todas as outras gentes 
(...) ainda que estejam fora da Fé de Cris-
to não haverão de ser privados de sua 
liberdade e do domínio de suas coisas, 
antes bem podem livre e licitamente 
usar, possuir e usufruir de tal liberdade e 
domínio, e não se deve reduzi-los a ser-
vidão”. Voz frágil?

Essa bula papal é considerada por ju-
ristas um marco que deu início ao direito 
internacional no mundo moderno. Foi a 
primeira proclamação intercontinental 
dos direitos inerentes a todos os homens 
e da liberdade das nações, acima dos sis-
temas políticos e interesses econômicos. 
A Igreja e, em seguida, a legislação por-
tuguesa defenderam o direito originário 
dos indígenas independentemente da 
tutela do Estado ou de quem quer que 
seja.(2) 

Entre milhares de páginas escritas em 
defesa dos índios, a leitura das teses e em-
bates do frei Bartolomeu de las Casas(3)  é 
impressionante. Las Casas, como outros 
personagens da Igreja de seu tempo(4) , 
defendeu homens que não eram nem es-
panhóis, nem cristãos.

DEFESA DOS ÍNDIOS
Num contexto diferenciado da Amé-

rica hispânica, Manuel da Nóbrega, José 
de Anchieta e tantos outros jesuítas tra-
balharam na defesa dos índios. Em seus 
testemunhos de vida, eles 
levaram ao extremo limite 
suas consciências humanís-
ticas, bem antes das Missões 
dos Sete Povos. Anchieta, 
ciente do pensamento euro-
peu, disse, em 1585, que os 
índios “têm juízo bastante e 
não são tão boçais e rudes 
como por lá se imagina”. 
As bandeiras paulistas bus-
caram essa “força de traba-
lho” nas reduções guaranis 
dos jesuítas. E os padres e 
irmãos foram martirizados 
junto com os indígenas.

No século XVII, a Igre-
ja começou a penetrar na 
Amazônia. Em 22 de abril 
de 1639, data do desco-
brimento do Brasil, o Papa 
Urbano VIII expediu um 
Breve (Commissum Nobis) 
proibindo, sob pena de ex-
comunhão, “cativar os so-
breditos índios, vendê-los, 
comprá-los, trocá-los, dá-
los, apartá-los de suas mu-
lheres e filhos, privá-los de 
seus bens e fazenda, levá-los 
e mandá-los para outros lu-
gares, privá-los de qualquer 

modo da liberdade, retê-los na servidão 
e dar a quem isto fizer, conselho, ajuda, 
favor e obra, com qualquer pretexto e 
color, ou pregar, ou ensinar que seja isso 
lícito, ou cooperar no sobredito”(5) . 

VOZ FRÁGIL?
Voz frágil? O Breve papal detonou 

revoltas, lideradas por Câmaras munici-
pais, em São Paulo, Santos e Rio de Ja-
neiro. Padres jesuítas foram expulsos de 
seus colégios e sofreram barbaridades. 
Os índios eram usados como serviçais 

domésticos e na agricultura. A popula-
ção branca era toda católica “de modo 
que as disposições da Igreja, se não im-
pediram de todo o comércio de escravos 
naqueles centros, dificultaram a organi-
zação de novas bandeiras de preia”(6) . 
O rei da Espanha, atendendo às súplicas 
dos jesuítas, autorizou o uso pelos índios 
de armas de fogo nas Missões paraguaias. 
Elas terão participação decisiva em várias 
derrotas dos paulistas escravizadores de 
índios, como nas batalhas de Caaçapá-
Guazú e em Mbororé em 1641.

A partir de 1600, a presença da Igreja 
na Amazônia, evangelizando e defen-
dendo os índios, foi fundamental. De 
Olinda a São Vicente, a ação dos Go-
vernadores e da diplomacia lusitana di-
ficultaram a pilhagem francesa na costa 
atlântica. Em 1587, já havia somente 
na Bahia 36 engenhos, exportando 120 
mil arrobas de açúcar, 16 freguesias, 
62 igrejas e três mosteiros. A pirataria 
dirigiu-se à desguarnecida costa norte, 
à Amazônia.

A tentativa francesa de estabelecer-
se em São Luís contou com um exér-
cito composto por apenas católicos, 
para não repetir a guerra de religião 
vivida na fracassada tentativa de esta-
belecimento no Rio de Janeiro, sob o 
comando do católico e cavaleiro de 
Malta, Nicolas Durand de Villegagnon. 
As relações entre franceses católicos e 
índios da região foram amistosas. Os 

O papa Francisco com índios da Amazônia peruana
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franceses foram expulsos pelos luso-
brasileiros em 1615.

PRIMEIROS 
MISSIONÁRIOS

Como esquecer a missão junto aos in-
dígenas de jesuítas como Diogo Nunes. 
Com Manuel Gomes, ele foi um dos dois 
primeiros missionários jesuítas a desem-
barcar em São Luís em novembro de 
1615, como capelão da armada de Ale-
xandre de Moura que expulsou os fran-
ceses do Brasil. Nascido na Capitania de 
São Vicente, Diogo Nunes ingressou na 
Companhia de Jesus na década de 1560. 
E tornou-se um grande especialista na 
língua tupi.

Ele deveria retornar a Pernambuco, 
logo após a vitória contra os franceses. 
Devido a uma epidemia de varíola, ele e 
Manuel Gomes ficaram em São Luís para 
prestar assistência corporal e espiritual 
aos nativos enfermos, visitando aldeias 
até março de 1618. Ao dirigirem-se a 
Salvador, para participar da Congregação 
da Província Jesuítica no Brasil, devido 
às difíceis correntes marítimas da costa 
norte, o navio terminou na Ilha de São 
Domingo. Ali Diogo Nunes faleceu e foi 
sepultado na capela-mor de São Francis-
co em São Domingos.(7)  Ainda, a partir 
de São Luís, os padres jesuítas Benedito 
Amador, Lopo do Couto e Luís Figueira 
evangelizaram o rio Monim e a região.

O padre Luís Figueira foi a maior fi-
gura da Ordem, nesses primeiros anos 
da sua existência na Amazônia. Ele pro-
moveu a catequização do Xingu, fundou 
a missão de Itacuruçu (Veiros) em 1637 
e a de Sousel, em 1639. Em 1643, em-
barcaram, em Lisboa, quatorze jesuítas 
com destino à Amazônia, acompanhan-
do o recém-nomeado governador Pedro 
de Albuquerque. A nau naufragou, nas 
costas da ilha de Marajó. Morreram nes-
se desastre cerca de onze missionários, 
entre os quais o padre Luís Figueira, uma 
grande perda para Companhia de Jesus. 
Vozes frágeis e emudecidas?

JESUÍTAS
A partir de 1650, além da evangeliza-

ção do Xingu, chegaram os jesuítas ao 
Tapajós e ao Médio Amazonas. E estive-
ram em grande atividade no rio Pará. Em 
1652, mais nove jesuítas, sob a direção 
de Francisco Veloso, vieram reforçar as 
ações. Eles fundaram o Colégio de Santo 
Alexandre, em Belém (26/1/1653), peça 
fundamental na expansão da Ordem. 
Cresceram as lutas entre a Companhia 
e os colonos interessados na escravidão 
dos índios. As primeiras instruções reais 
proibindo o resgate dos indígenas foram 
as de 1652. Com a revolta da população, 
tais instruções foram sustadas através da 
Carta Régia de 17 de outubro de 1653, 

com algumas concessões aos colonos.
A 24 de novembro chegou no Pará o 

padre Antonio Vieira, investido na auto-
ridade de Superior das Missões. Graças à 
sua interferência foi redigida a Carta de 
9 de abril de 1655. Ela de novo libertava 
os selvagens e entregava o poder tem-
poral sobre eles à Companhia de Jesus. 
Durante seis anos houve paz aparente, 
quebrada, em 1661, pelos próprios co-
lonos ao efetuarem a primeira expulsão 
dos jesuítas do Estado. Eles somente re-
tornariam por força da Carta Régia de 12 
de setembro de 1663. Padre Vieira, uma 
voz frágil?

Em 22 de junho de 1657, partiu de São 
Luís do Maranhão uma expedição co-
mandada pelo cabo Bento Maciel Paren-
te em direção ao coração da Amazônia. 
Os padres Francisco Veloso e Manuel 
Pires, acompanharam. O padre Antônio 
Vieira, Visitador Geral das Missões dos 
Estados do Pará e Maranhão, pregou na 
partida dessa bandeira.

Quem me dera poder agora chamar 
por seus nomes as almas de todos aque-
les que eu acompanhei, quando fui à 
Missão do Maranhão, e nela trabalharam 
e morreram gloriosamente! Dirá o Padre 
Antônio Vieira na Exortação I em Véspe-
ra do Espírito Santo, em 1688.

CATEQUIZANDO
No rio Solimões, as missões dirigidas 

pelo jesuíta Samuel Fritz floresceram na 
bacia do Juruá. Ele trabalhou 42 anos na 
Amazônia, catequizou omáguas, yurimá-
guas, aisuaris e ibanomas. Escreveu num 
diário sua viagem de três anos descendo 
o Amazonas e deixou o famoso Mapa 
Geographico del Río Marañon ó Ama-

zonas, de 1691, uma carta muito precisa 
do rio Amazonas. Ele foi cognominado o 
Apóstolo da Amazônia e não da ecologia 
integral.

Com as negociações entre o rei de 
Portugal e as Ordens Religiosas, o rei Pe-
dro II, expediu as Cartas Régias de 19 de 
março de 1693, dividindo as terras e os 
índios da região entre jesuítas e francis-
canos. Em seguida, em 29 de novembro 
de 1694, os carmelitas e mercedários 
entraram nessa divisão, estabelecendo a 
estratégia de evangelização sobre toda a 
Amazônia.

Da multiplicidade dos aldeamentos e 
missões religiosas, principalmente jesuí-
ticas, surgiram: Cametá, na foz do Tocan-
tins; Airão, Carvoeiro, Moura e Barcelos, 
no rio Negro; Santarém, na foz do Tapa-
jós; Faro, no rio Nhamundã; Borba, no 
rio Madeira; Tefé, São Paulo de Oliven-
ça e Coari, no Solimões; e no Amazonas, 
Itacoatiara e Silves. O espaço urbano 
das cidades da Amazônia organizou-se e 
cresceu em função das igrejas.

ENCICLOPÉDIA DA 
AMAZÔNIA

O padre João Daniel (1722-76), foi 
autor de uma obra enciclopédica sobre 
o rio, a natureza e os homens da Ama-
zônia. Cronista da Companhia de Jesus, 
o padre João Daniel viveu na região en-
tre 1741 e 1757, quando foi preso por 
ordem do Marquês de Pombal. Não so-
breviveu aos 18 anos de prisão, vítima 
do “despotismo esclarecido”. Nunca se 
auto intitulou “profeta”, nem nenhum de 
todos seus irmãos martirizados. Sistema-
tizou em 776 páginas, na prisão, uma 
obra monumental sobre geografia, histó-

ria, economia, flora e a fauna, aquática e 
terrestre, costumes dos povos e civiliza-
ções da região.

A presença jesuítica e das missões na 
Amazônia e na região conhecida como 
Cabeça do Cachorro, foram fundamen-
tais para sua incorporação ao Brasil. A 
conexão, entre as bacias do Negro e Ori-
noco (canal do Cassiquiare), foi confir-
mada pela primeira vez pelo padre jesuí-
ta Manuel Roviare em 1744.

Muitos outros fatos produzidos pela 
evangelização da população amazôni-
ca ao longo dos séculos XIX e XX, como 
o trabalho dos salesianos, poderiam 
ser evocados. Manifestações religiosas, 
como as do Círio de Nazaré, são ainda 
a expressão dessa história e dessa face, 
tão própria do catolicismo na Amazônia. 
Nada disso existe neste famigerado do-
cumento preparatório.

O documento não trata a regressão 
acelerada do catolicismo e a expansão 
das igrejas evangélicas, em ambientes 
urbanos, rurais e junto aos indígenas. 
Não oferece nenhuma análise das razões 
desse fenômeno e de suas consequências 
para a Igreja católica. Ele abusa da retó-
rica e tenta resolver sua ignorância com 
semântica dualista, descolada da reali-
dade. Há tempo de retoma-lo, revisá-lo, 
preencher lacunas e enriquece-lo com 
dimensões que a riqueza e a multiplici-
dade amazônica exigem. Com polifonia 
e diálogo. E não com exclusão. Os pas-
tores têm responsabilidade sobre todo o 
seu rebanho. E, a cada dia, ele diminui 
no redil. A unidade eclesial impõe. A 
Igreja não deve ser uma ong, já disse o 
Papa Francisco.

(*) EVARISTO DE MIRANDA é doutor em ecologia, pes-
quisador da Embrapa, diretor do Instituto Ciência e Fé.
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A vulgaridade que se espalha por to-
dos os cantos passou a invocar o nome 
de Deus como se fosse um produto nas 
prateleiras dos supermercados. Não se 
trata sequer do ignorante, mas respei-
toso temor reverencial de séculos atrás, 
quando os raios e trovões faziam tremer 
por ser “a ira divina”. Agora se invoca 
Deus a granel, na política ou no dia a 
dia, até para os atos mais diabólicos...

Quando, porém, o papa e a Igre-
ja Católica buscam estudar e analisar 
a progressiva degradação do planeta, 
muitos se esquecem de que a vida é a 
obra suprema. O próximo sínodo dos 
bispos sobre a Amazônia, a realizar-
se em Roma, é o exemplo concreto da 
preocupação que deveria abarcar toda 
a sociedade, não apenas os católicos e 
os luteranos tradicionais, mas, mesmo 
assim, é atacado.

A devastação da Amazônia é um hor-
ror concreto, agravado nas últimas dé-
cadas pela mineração e pelo desmata-
mento predatórios, que competem entre 
si sobre quem degrada mais… A região 
em que chovia todos os dias (e as reuni-
ões se marcavam para “antes” ou “de-
pois” da chuva) agora já padece de seca, 
numa antevisão do deserto. A maior 
bacia hidrográfica do planeta abrange 
nove países sul-americanos e os bispos 
da região (não só do Brasil) analisarão 
ações e estratégias para enfrentar o que 
se agrava a cada dia com o desmata-
mento e com rios e igarapés contamina-
dos pelo mercúrio da mineração.

No Brasil, porém, o ministro Augusto 
Heleno, do Gabinete de Segurança Ins-
titucional (sucessor do antigo SNI dos 
tempos ditatoriais), está preocupado 
com o sínodo e o considera uma afron-
ta ao governo Bolsonaro e à própria 
soberania do Brasil. “Nós não damos 
palpite sobre o Deserto de Saara ou o 
Alasca”, disse, adiantando que o gover-
no pretende neutralizar as conclusões 
que surjam do sínodo...

BIOMA EM RISCO
Por que “neutralizar”, se a reunião 

será em outubro e nem se sabe o que 
recomendará?

Convocado pelo papa Francisco em 
2017, um ano antes da eleição de Bol-
sonaro, o sínodo é uma reunião interna 
da Igreja e só a ela cabe definir os pró-
prios rumos. O bispo de Marajó, dom 
Evaristo Spengler, um dos relatores do 
encontro (junto a prelados de outros 
oito países) lembra que a Igreja “não 
pode ser neutra ou impassível” diante 
de um crime causado pela visão de lu-
cro fácil. Está em risco um exuberante 
bioma que se estende das montanhas 
do Peru, junto ao Oceano Pacífico, até 

o Atlântico.
O ministro do Gabinete de Seguran-

ça Institucional foi comandante militar 
na Amazônia brasileira e hoje é a figu-
ra mais influente do governo, mas se 
equivocou ao não entender a missão da 
Igreja. Amar o planeta não será, antes 
de tudo, amar a humanidade? No equí-
voco teve até a companhia de alguns 
que – alheios à realidade interna da 
Igreja – fantasiaram situações ou divi-
sões há muito inexistentes no catolicis-
mo ou entre os membros do Conselho 
Mundial de Igrejas.

O sínodo sobre a Amazônia será, 
de fato, o desdobramento concreto da 
encíclica Laudato Si’, do papa Fran-

cisco, sobre “os cuidados com a casa 
comum”, nosso planeta. Lançada em 
maio de 2015, é o mais importante do-
cumento do século. Profundo, analítico 
e didático, alerta sobre a responsabili-
dade de cada um na vida no planeta. 
Denuncia a horda brutal da cobiça que, 
alegando um falso “progresso”, enten-
de que a natureza é algo a destruir e 
malbaratar, a desrespeitar e odiar. E que 
tudo, até o horror, é válido em nome do 
lucro...

A encíclica deu nova dimensão à luta 

pela preservação ambiental. Ao superar 
as ribombantes frases declaratórias dos 
governos e governantes, saltou dos dis-
cursos para a consciência dos indivídu-
os, a partir do conceito de vida.

NOVO “PECADO CAPITAL”
O meio ambiente surgiu (ou ressur-

giu) como tema teológico, ligado um-
bilicalmente à vida na Terra ou à nossa 
existência e ao que nos rodeia. Anos 
antes, em 2008, o papa Bento XVI havia 
definido quatro novos “pecados capi-
tais” – a poluição ambiental foi um de-
les, ao lado da manipulação genética, 
das drogas e da exploração econômica 
que provoca a desigualdade social.

Mas na voraz sociedade de consu-
mo (que naturalmente nos conduz ao 
hedonismo e ao prazer) a ideia de “pe-
cado” já não tem a profundidade de sé-
culos atrás. Hoje, se não somos capazes 
de dominar os sete pecados capitais da 
tradição bíblica – gula, luxúria, avare-
za, ira, soberba, vaidade e preguiça –, 
como incorporar os quatro apontados 
no século 21?

A encíclica sobre “os cuidados com 
a casa comum” abriu nova reflexão a 
respeito da responsabilidade não só dos 
governantes ou dos empresários, mas 
de cada um de nós em torno da vida 
no planeta. O sínodo busca encontrar 
caminhos para concretizar o que a en-
cíclica aponta.

A Igreja não é um ente etéreo. His-
toricamente, está comprometida com a 
defesa da vida. Aquilo que a teologia 
chama de eternidade é, em essência, a 
manutenção da vida tal qual foi estabe-
lecida pelo Deus criador, seja ele qual 
for – o “fiat lux” da Bíblia ou o “big-
bang” da ciência.

ETERNIDADE
Só há eternidade se houver o plane-

ta. Sem ele, é o nada!
Afinal, por que defender o meio am-

biente apenas nas grandes conferências 
de chefes de Estado e, logo, relegar as 
palavras a plano inferior?

A Eco-92, realizada há 27 anos no 
Rio de Janeiro, elaborou a Agenda 21 
como cartilha a adotar no novo século 
para nos salvar da hecatombe próxima. 
Em 2012, também no Rio, nos 20 anos 
da reunião anterior, nova reunião de 
cúpula dos chefes de governo reiterou 
a advertência, sem que o essencial hou-
vesse mudado. O aquecimento global 
continuou, sem medidas urgentes de 
reversão.

Agora, porém, quando o sínodo dos 
bispos sobre a Amazônia busca saídas 
para mitigar e extirpar o horror numa 
região sensível do planeta, há quem use 
até “o nome de Deus” para se opor à 
iniciativa...

(*) FLÁVIO TAVARES é jornalista e escritor, prêmio 
jabuti de literatura em 2000 e 2005, prêmio apca 2004, 
é professor aposentado da Universidade de Brasília.

Em nome de Deus

O sínodo é uma reunião interna da Igreja e só a ela cabe 
definir os próprios rumos

Flávio Tavares (*)
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Marcelo Gleiser, físico te-
órico, cosmólogo e um 
dos principais defensores 
da visão de que ciência, 

filosofia e espiritualidade são expressões 
complementares da necessidade huma-
na de abraçar o mistério e o desconhe-
cido, foi anunciado no dia 19/03/2019 
como o ganhador do Prêmio Templeton 
de 2019.

Gleiser, 60, professor de Física e As-
tronomia que ocupa a cátedra Apple-
ton de Filosofia Natural no Dartmouth 
College, em Hanover, estado de New 
Hampshire nos Estados Unidos, ganhou 
reconhecimento internacional por meio 
de livros, ensaios, blogs, documentários 
de TV e conferências que apresentam a 
ciência como uma busca espiritual para 
entender as origens do universo e da vida 
na Terra.

Nascido no Brasil, onde seus livros são 
best-sellers e suas aparições na televisão 
atraem audiências na casa dos milhões, 
Gleiser se torna o primeiro latino-ameri-
cano a receber o Prêmio Templeton.

CAMPO QUÂNTICO
Por 35 anos, sua pesquisa tem exami-

nado uma ampla gama de tópicos, desde 
o comportamento de campos quânticos 

e partículas elementares até a cosmo-
logia do universo inicial, dinâmica das 
transições de fase, astrobiologia e no-
vas medidas fundamentais de entropia 
e complexidade baseadas em teoria da 
informação, com mais de 100 artigos re-
visados por pares publicados até o mo-
mento.

Gleiser é uma voz proeminente entre 
os cientistas, do passado e do presente, 
que rejeitam a noção de que apenas a 
ciência pode levar a verdades fundamen-
tais sobre a natureza da realidade. Em 
vez disso, em sua carreira paralela como 
intelectual público, ele revela os víncu-
los históricos, filosóficos e culturais entre 
as ciências naturais, as humanas e a es-
piritualidade, e defende uma abordagem 
complementar ao conhecimento, espe-
cialmente em questões em que a ciência 
não pode fornecer uma resposta final.

COM O MISTÉRIO
Ele frequentemente descreve a ciência 

como um "engajamento com o misterio-
so", inseparável da relação da humanida-
de com o mundo natural. 

Seus escritos propõem que a ciência 
moderna trouxe a humanidade de volta 
ao centro metafórico da criação - sua 
doutrina do "humanocentrismo" – re-

velando a improvável singularidade do 
nosso planeta e a excepcional raridade 
dos seres humanos como seres inteligen-
tes capazes de entender a importância de 
se estar vivo. Essa inversão do Coperni-
canismo, diz Gleiser, leva à necessidade 
de uma nova moralidade cósmica onde a 
sacralidade da vida é estendida ao plane-
ta e a todos os seres vivos.

VALOR DO PRÊMIO
O Prêmio Templeton, no valor de 1,1 

milhão de libras esterlinas, é um dos 
maiores prêmios anuais individuais do 
mundo e homenageia uma pessoa que 
fez uma contribuição excepcional para 
afirmar a dimensão espiritual da vida, 
seja por insights, descoberta ou traba-

lhos práticos. O anúncio foi feito hoje 
(19/03/2019) pela John Templeton Foun-
dation, com sede em West Conshoho-
cken, Pensilvânia, através de seu website 
em http://www.templetonprize.org/.

SIR JOHN TEMPLETON
Fundado em 1972 pelo falecido in-

vestidor global e filantropo Sir John 
Templeton, o Prêmio é um pilar dos es-
forços internacionais da Fundação para 
servir como um catalisador filantrópico 
para descobertas relacionadas às ques-
tões mais profundas que a humanidade 
enfrenta. A Fundação apoia a pesquisa 
em assuntos que vão da complexidade, 
evolução e emergência à criatividade, 
perdão e livre arbítrio.

Templeton 
premia Gleiser: 
Ciência e Fé

Renata Pacheco Jordão (*)

Marcelo Gleiser recebe o “Nobel” da espiritualidade

“Eu vejo o ateísmo como sendo inconsistente com o 
método científico, pois é, essencialmente, a crença 
na descrença”... “Você pode não acreditar em Deus, 
mas afirmar com certeza sua inexistência não é 
cientificamente consistente.”
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"O professor Gleiser incorpora os 

valores que inspiraram meu avô a esta-
belecer o Prêmio Templeton e a criar a 
Fundação John Templeton", disse Hea-
ther Templeton Dill, atual presidente da 
John Templeton Foundation. "Dois valo-
res que foram especialmente importantes 
para ele, e que foram o foco de vários 
projetos financiados pela Fundação, são 
a busca da alegria em todos os aspectos 
da vida e a profunda experiência huma-
na de maravilhamento e contemplação."

"O trabalho do professor Gleiser exi-
be uma inegável alegria pela explora-
ção. Ele mantém a mesma sensação de 
maravilhamento contemplativo que ex-
perimentou pela primeira vez quando 
criança na praia de Copacabana, con-
templando o horizonte ou o céu noturno 
estrelado, curioso sobre o que está além", 
acrescentou Heather. "Como ele escreve 
em A Ilha do Conhecimento, "Maravilha-
mento e contemplação são a ponte entre 
o nosso passado e presente, e o que nos 
propele em direção ao futuro enquanto 
continuamos a procurar."

PARTE ESPIRITUAL
"O caminho para a compreensão e a 

exploração científica não é apenas sobre 
a parte material do mundo, mas também 
é uma parte espiritual do mundo", in-
dica Marcelo Gleiser em sua aceitação 
em vídeo do Prêmio em https://youtu.be/
b8SI7dmfpeY. "Minha missão é trazer de 
volta para a ciência, e para as pessoas 
interessadas na ciência, esse apego ao 
misterioso, para fazer as pessoas enten-
derem que a ciência é apenas mais uma 
maneira de nos envolvermos com o mis-
tério de quem somos."

Em sua carta endossando a indicação 
de Marcelo Gleiser para o Prêmio, Evan 
Thompson, professor de filosofia na Uni-
versidade de British Columbia no Cana-
dá, observou: "Seus incansáveis esforços 
para trazer uma visão coesa, justa e in-
clusiva da humanidade e seu futuro es-
tão avançando o florescimento humano, 
reunindo pessoas de diferentes culturas e 
origens religiosas em uma conversa glo-
bal sobre a importância de ir além dos 
velhos estereótipos para celebrar a con-
dição humana e nosso papel como guar-
diões planetários."

UMA PRIMEIRA VEZ
"Esta é uma extraordinária 'primeira 

vez' para Dartmouth, e não poderíamos 
estar mais orgulhosos de Marcelo, cujo 
trabalho vai ao âmago do lugar da huma-
nidade no cosmos e explora as maiores 
questões sobre a nossa existência", dis-
se o presidente de Dartmouth, Philip J. 
Hanlon.

"Este prêmio reconhece o seu lugar 
entre os cientistas, teólogos, escritores 

e outros que transformaram a maneira 
como vemos o mundo."

Marcelo Gleiser nasceu no Rio de 
Janeiro em uma família influente na co-
munidade judaica e recebeu uma edu-
cação conservadora em escola hebraica. 
Ele começou a faculdade de Engenharia 
Química, mas logo mudou para a Físi-
ca, formando-se bacharel pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro 
em 1981. No ano seguinte, fez mestrado 
em física pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro e, em 1986, obteve seu 
doutorado em física teórica pelo King's 
College de Londres.

Como pós-doutorando, escreveu uma 

série de artigos sobre as consequências 
cosmológicas de teorias com dimensões 
espaciais extras, conforme propostas por 
modelos de unificação, e um dos pri-
meiros artigos examinando a teoria das 
supercordas em sua relação com o Big 
Bang. Logo, sua pesquisa se ramificou 
em aspectos de quebra de simetria, tran-
sições de fase e estabilidade de sistemas 
físicos, conceitos que influenciariam sua 
crítica posterior das chamadas "teorias 
de tudo".

A CARREIRA
Aos 32 anos, Gleiser foi nomeado pro-

fessor assistente de Física e Astronomia 

em Dartmouth e tornou-se professor ti-
tular em 1998, aos 39 anos. Durante es-
ses anos ele se distanciou das teorias de 
unificação e expandiu suas visões cientí-
ficas em um contexto cultural maior, re-
sultando em seu primeiro livro "A Dança 
do Universo". Concebido como um livro 
didático para cursos não-científicos em 
Dartmouth, essa exploração das raízes 
filosóficas e religiosas do pensamento 
científico e sua influência dos tempos 
antigos aos modernos marcou o apare-
cimento de Gleiser como um intelectual 
público.

Mais quatro livros em inglês e nove em 
português foram publicados, detalhando 
seu crescente ceticismo quanto à busca 
por encontrar a perfeição matemática na 
natureza e, ao invés disso, conclamando-
nos à celebração da imperfeição, da assi-
metria e do desequilíbrio como poderes 
criativos conjuntos na natureza.

Ele se tornou um crítico da tendência 
de se fazerem pronunciamentos exage-
rados sobre assuntos incognoscíveis, por 
exemplo, a inevitabilidade da unificação 
das forças e a certeza sobre a física já ter 
resolvido a questão do início do univer-
so. Além disso, ele cada vez mais rejei-
tou as alegações de outros cientistas que 
defendem a irrelevância da filosofia e da 
religião.

PROPRIEDADES DA 
MATÉRIA

A pesquisa de Gleiser foi se direcionan-
do para a investigação de como as pro-
priedades da matéria mudaram à medida 
que o universo evoluiu, e para as forças 
que contrabalançam a tendência de dis-
sipação ou decaimento de um sistema. 
Em 1994 ele co-descobriu os "oscillons" 
- pequenos e persistentes "aglomerados" 
de energia feitos de muitas partículas - e 
ele continua examinando suas notáveis 
propriedades. Atualmente, ele usa a te-
oria da informação para explorar como 
a estabilidade de sistemas físicos - desde 
escalas subatômicas até astrofísicas - está 
codificada na complexidade de suas for-
mas. Ele também voltou sua atenção para 
a origem da vida na Terra, em particular 
para o papel das assimetrias bioquímicas 
na formação inicial de polímeros, pre-
cursores de biomoléculas complexas, e 
se tornou uma voz influente na crescente 
comunidade da astrobiologia.

É AGNÓSTICO NÃO-ATEU
Ao mesmo tempo em que se descre-

ve como agnóstico, ele também é um 
declarado não-ateu. "Eu vejo o ateísmo 
como sendo inconsistente com o método 
científico, pois é, essencialmente, a cren-
ça na descrença", observou ele em uma 
entrevista em 2018 na Revista Scientific 
American. "Você pode não acreditar em 

Sir John Templeton criador do prêmio

Dois dos livros de Marcelo Gleiser
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O encontro ocorreu na PUCPR nos 
dias 11 a 13 de abril, tendo como or-
ganizador o Instituto Ciência e Fé da 
PUCPR, com apoio da Conferência 
Nacional dos Bispos no Brasil (CNBB) 
e a Arquidiocese de Curitiba.

Para Marcelo Gleiser o ‘Átrio dos 
Gentios’ é um espaço adequado para 
a construção do diálogo entre a ciência 
e a fé, na complementariedade dos di-
versos saberes. Neste aspecto abordou 
que o ser humano é paradoxo e possui 
uma existência finita no Planeta, modo 
este que se repete em todos os seres 
vivos, “há um ciclo de criação e des-
truição do Universo e nós somos parte 
dele. Uma das grandes indagações do 
ser humano é entender de onde nós 
viemos, por que nós estamos aqui, qual 
o sentido de nossa existência”.

O Astrofísico defendeu ainda a ex-
clusividade do ser humano no Univer-
so, “podem existir outros seres extrater-
restes, mas seres humanos só existimos 
nós”, pontuou ao defender que a ciên-
cia não consegue “desprovar” o que 
não podemos ver, e que só pode provar 
o que é observado por nós. Para Glei-
ser o ateísmo é um método inconsis-
tente pois trata-se de “acreditar em não 
acreditar”.

IMPORTANTE DIÁLOGO
O cientista Marcelo Gleiser não se 

intimidou, nem radicalizou posições, 
frente a posições defendidas pelas tra-
dições religiosas, ao enfrentar o cardeal 
Gianfranco Ravasi, no ‘Átrio dos Gen-
tios’. Mesmo sendo um não crente (sua 
posição é de “agnóstico não ateu”), ele 
se importou com o diálogo entre ciên-
cia e religião. Seus objetivos foram cla-

ros, ao criticar o 
ateísmo militante 
e o princípio an-
trópico.

Professor de 
filosofia natural e 
de astronomia do 
Dartmouth Colle-
ge, EUA, onde le-
ciona deste 1991, 
graduou-se em fí-
sica na Pontifícia 
Universidade Ca-
tólica do Rio de 
Janeiro, obteve o 
mestrado na Uni-
versidade Federal 
do Rio de Janeiro e 
o doutorado no King’s College da Uni-
versidade de Londres, Reino Unido. 
Realizou pesquisas de pós-doutorado 
no Fermilab e na Universidade da 
Califórnia, em Santa Barbara, ambos 
nos EUA. Publicou mais de 80 artigos 
científicos. É membro da Sociedade de 
Física Americana e da Sociedade Inter-
nacional para o Estado da Origem da 
Vida.

PROMOVENDO 
DIÁLOGOS

Sua disposição em levar avante esse 
diálogo, como resposta ao esforço do 
cardeal Ravasi no ‘Átrio dos Gentios’, 
se traduz no projeto de criar o Institu-
to de Engajamento Interdisciplinar em 
Dartmouth (ICE), cujo objetivo é pro-
mover diálogos públicos em grandes 
cidades americanas com cientistas, hu-
manistas, líderes espirituais. O site é: 
http://ice.dartmouth.edu/.

Gleiser afirmou na sua palestra: “Há 
uma posição militante, radical – eu di-
ria ‘evangélica’ – do ateísmo dos ‘qua-

tro cavaleiros do apocalipse’ [Richard 
Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris 
e o falecido Christopher Hitchens]. O 
ateísmo, se ele é definido daquela for-
ma radical, é o “acreditar em não acre-
ditar”. Isso é uma inconsistência lógica 
que vai contra a definição do método 
científico, que é obter – ou tentar ob-
ter – alguma evidência empírica para 
basear seus argumentos. Acreditar em 
não acreditar é destruir imediatamente 
qualquer esperança de uma evidência 
empírica, é repetir o erro que você está 
criticando”.

Gleiser afirma que “a ciência não 
consegue ‘desprovar’ a existência de 
algo; ela só é capaz de comprovar a 
existência. Esse tipo de argumento do 
ateísmo militante cientificamente não 
faz sentido. Você pode dizer, como 
Carl Sagan dizia, acho que citando um 
antropólogo da UCLA, que ‘ausência 
de evidência não é evidência de au-
sência’”.

(*) ODAILSON ELMAR SPADA é jornalista.

Deus, mas afirmar com certeza sua ine-
xistência não é cientificamente consis-
tente."

Em 2016, Gleiser fundou o ICE (Ins-
titute for Cross-Disciplinary Engagement) 
em Dartmouth para transformar e avan-
çar o diálogo construtivo entre as ciên-
cias naturais e as humanidades na aca-
demia e na esfera pública, especialmente 
em questões fundamentais, onde reunir 
conhecimentos multidisciplinares é es-
sencial. O Instituto, apoiado em parte por 
uma doação da John Templeton Founda-
tion, patrocina diálogos e workshops em 
cidades dos Estados Unidos com cientis-
tas, humanistas e líderes espirituais.

Marcelo Gleiser e sua esposa Kari Am-
ber Gleiser, psicóloga especializada em 
trauma, são atletas de nível internacio-
nal em "corridas Espartanas" (Spartan ra-
ces) - corridas de longas distâncias com 
obstáculos – e ultramaratonas, que ele 
descreve como integrações meditativas 
da mente e do corpo no vasto mundo da 
natureza. Eles moram com seus filhos em 
Hanover, New Hampshire, nos Estados 
Unidos.

Ele se junta a um grupo de 48 vence-
dores do Prêmio, incluindo Madre Tere-
sa, que recebeu o prêmio inaugural em 
1973, o Dalai Lama (2012) e o Arcebispo 
Desmond Tutu (2013). O Prêmio Tem-
pleton do ano passado foi concedido à 
Sua Majestade o Rei Abdullah II da Jor-
dânia, por seus esforços a fim de promo-
ver um Islã de paz e por buscar a harmo-
nia religiosa dentro do Islã e entre o Islã 
e outras religiões. O laureado de 2017 
foi o filósofo americano Alvin Plantinga, 
cujos estudos tornaram o teísmo uma op-
ção séria e válida dentro da academia. 
Os cientistas que receberam o prêmio 
em anos anteriores incluem Martin Rees 
(2011), John Barrow (2006), George Ellis 
(2004), Freeman Dyson (2000) e Paul 
Davies (1995).

Marcelo Gleiser receberá formalmente 
o Prêmio Templeton em uma cerimônia 
na cidade de Nova York na quarta-feira, 
29 de maio.

# # #
NOTAS DOS EDITORES

Mais informações biográficas sobre o 
Professor Marcelo Gleiser, um vídeo de He-
ather Templeton Dill anunciando e Marcelo 
Gleiser aceitando o Prêmio Templeton de 
2019, fotografias e informações sobre os 48 
laureados do Prêmio Templeton anteriores, 
estão disponíveis em http://www.temple-
tonprize.org/ e https://www.youtube.com/
watch?v=wCzKvLdfOMQ.

Siga o Prêmio Templeton no Twitter usan-
do @TempletonPrize e #TempletonPri-
ze2019.

(*) RENATA PACHECO JORDÃO é jornalista da agência 
de comunicação FleishmanHillard Brasil.

No ‘Átrio dos Gentios’ Marcelo 
Gleiser destacou diálogo ciência e fé

Evento ocorrido em 2016 trouxe o físico à PUCPR (Curitiba), a convite 
do Cardeal Gianfranco Ravasi, presidente do Conselho Pontifício para a 

Cultura da Santa Sé, no projeto ‘Átrio dos Gentios’, para expor suas ideias 
de complementaridade entre ciência, fé e espiritualidade na PUCPR

Odailson Elmar Spada (*)

Marcelo Gleiser na PUCPR Curitiba, com o cardeal Gianfranco 
Ravasi
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CIêNCIA

O ganhador deste ano do Prêmio 
Templeton, uma espécie de Nobel do 
diálogo entre a ciência e a espirituali-
dade, é o físico brasileiro Marcelo Glei-
ser, 60, do Dartmouth College (EUA).

A láurea rende a seu vencedor 1,1 
milhão de libras esterlinas (cerca de 
R$ 5 milhões), valor que supera o do 
próprio Nobel, por “uma contribuição 
excepcional à afirmação da dimensão 
espiritual da vida, seja por meio de in-
sights, descobertas ou obras práticas”.

Conhecido do grande público por 
seus best-sellers sobre cosmologia, pelas 
aparições na TV e pelas colunas que as-
sinou durante anos nesta Folha, Gleiser é 
o primeiro brasileiro e latino-americano 
a ser agraciado com o Templeton. Em 
entrevista por telefone, ele contou que 
estava sabendo que tinha sido o esco-
lhido desde o final de dezembro, mas a 
fundação responsável pelo prêmio pediu 
sigilo ao longo dos últimos meses. “Eles 
são superprotetores nessa questão”, diz o 
físico nascido no Rio de Janeiro. O anún-
cio oficial do prêmio coincide com o ani-
versário de Gleiser.

Apesar do prestígio associado à láu-
rea, o Templeton também costuma ser 
criticado por cientistas que defendem 
formas mais radicais de ateísmo. São 
figuras como o zoólogo britânico Ri-
chard Dawkins, para quem a premia-
ção é dedicada exclusivamente a cien-
tistas “dispostos a falar alguma coisa 
legal sobre religião”.

EXISTEM OUTRAS 
FORMAS

Gleiser afirma estar tranquilo quan-
to a isso. Diz que receber o prêmio é 
uma honra enorme. “Essas pedradas eu 
já recebo faz muitos anos porque sou 
uma voz que celebra a pluralidade do 
conhecimento”, argumenta. “A ciência 
é a melhor metodologia que existe para 
descrever a realidade do mundo físico, 
mas existem outras formas de se relacio-

nar com o mundo que não podem ser 
desprezadas. Eu sempre convido as pes-
soas a conversar comigo sobre isso.”

Gleiser hoje se define como agnós-
tico, mas não como ateu. “No fundo, 
eu considero o ateísmo inconsistente 
com o método científico, por ser uma 
espécie de crença na não crença”, ex-
plica. “Eu não vejo nenhuma evidência 
que possa comprovar a existência de 
Deus, mas também não acho que seja 
possível descartá-la. É preciso manter a 
cabeça aberta porque a gente não co-
nhece suficientemente o Universo.”

FLERTE COM O MISTÉRIO
Nos últimos anos, em livros como 

“A Ilha do Conhecimento” e “A Simples 
Beleza do Inesperado”, Gleiser tem ex-
plorado a ideia de que existiriam limites 
intrínsecos para o que a ciência e a razão 
humanas podem descobrir sobre o Cos-
mos. “A gente nunca vai poder ter um co-
nhecimento final sobre o Universo, mas 
eu enxergo isso como uma coisa positi-
va. A ciência é um flerte com o mistério. 

Einstein definia isso como o sentimento 
religioso cósmico, que seria a fonte de 
toda a arte e de toda a ciência.”

Para Gleiser, muitos cientistas que 
atacavam o fenômeno da religião de 
forma rasa também não levam em con-
ta o senso de comunidade e dignidade 
que a fé traz para bilhões de pessoas 
no mundo todo. “E são coisas que essas 
pessoas provavelmente não teriam fora 
das religiões. Negar isso empobrece a 
nossa humanidade – somos seres mul-
tidimensionais.”

CREDIBILIDADE 
ABALADA

O físico carioca defende que parte 
da credibilidade da ciência é abalada 
quando os pesquisadores abandonam 
uma posição humilde e mais transpa-
rente em favor de uma posição de auto-
ridade absoluta sobre todas as questões. 
“É lógico que o aquecimento global é 
um fato, que as vacinas fazem bem, 
mas não dá para fingir que a ciência 
tem todas as respostas sobre as origens 

do Universo ou da vida na Terra.”
No ramo da cosmologia, alguns 

cientistas têm defendido que é preciso 
abraçar a ideia de que não existe um 
só Universo, mas sim uma infinitude 
deles, formando um Multiverso cujas 
leis podem variar infinitamente. Isso 
explicaria por que o funcionamento do 
nosso Cosmos parece ter sido “ajusta-
do” com tanta precisão, a ponto de fa-
vorecer o surgimento da vida – um dos 
últimos argumentos de quem busca 
indícios científicos de uma inteligência 
por trás do Universo. Se a ideia do Mul-
tiverso estiver correta, dizem eles, esse 
argumento cairia por Terra – apenas 
teríamos dado a sorte de estar num uni-
verso favorável à vida entre inúmeros 
que não o são.

DEUS OU MULTIVERSO
“Isso faz meio que parte do marke-

ting da área. Físicos como o britânico 
Bernard Carr dizem que, se você não 
quer Deus, tem de aceitar o Multiverso. 
Eu acho isso bem problemático – dá a 
impressão de que os cientistas moder-
nos se esqueceram da filosofia, ao con-
trário do que acontecia com a geração 
de Einstein.”

Gleiser, porém, abandona o tom 
conciliatório ao criticar grupos que de-
sejam misturar crenças religiosas com 
aulas de ciência nas escolas. “É uma 
coisa trágica, que traz o pior da relação 
da ciência com a religião, que é uma 
tentando ofuscar a outra.”

MARCELO GLEISER
Formado em física pela PUC-RJ, 

Gleiser é professor titular de física, 
astronomia e filosofia natural no Dart-
mouth College, nos EUA, desde 1991. 
Também é autor de 14 livros e colabo-
rou com a Folha desde 1997 –durante 
17 anos, assinou uma coluna domini-
cal que originalmente se chamava Mi-
cro/Macro.

Marcelo Gleiser é colunista da Folha de São Paulo e o jornal não poderia deixar de registrar (com 
orgulho) o prêmio recebido pelo cientista. Veja o artigo escrito pelo jornalista especializado em 
ciência Reinaldo José Lopes publicado no dia 19 de março:

Astrônomo Marcelo Gleiser ganha ‘Nobel’ 
do diálogo da ciência com espiritualidade

Prêmio, que já foi dado ao Dalai Lama, é de cerca de 
R$ 5 milhões, valor que supera o do próprio Nobel
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Preocupações com a preservação do 
meio ambiente datam da mais remota 
Antiguidade. Platão, há 2.500 anos, com-
parou o desmatamento na Grécia do seu 
tempo com “o esqueleto de um homem 
doente: toda a gordura e a carne tenra se 
foram, deixando apenas a moldura nua 
da Terra”.

Alguns governantes, ao longo da His-
tória, se deram conta das consequências 
negativas da destruição das florestas. Os 
antigos egípcios penalizavam quem cor-
tasse árvores e na civilização inca essa 
prática era punível com a morte.

Apesar disso, a expansão do Império 
Romano varreu as florestas de quase toda 
a Europa e da Inglaterra. O mesmo foi 
feito pelos colonizadores portugueses, 
que devastaram a Mata Atlântica até es-
gotar a produção de pau-brasil.

A situação começou a mudar no sé-
culo 16, por diversas razões: em alguns 
países, como a Áustria, um refloresta-
mento foi feito por questões econômicas; 
em outros, pelo interesse dos aristocratas 
europeus em preservar as florestas em 
torno dos seus castelos para garantirem 
espaço para suas caçadas. Aliás, essa é a 
razão pela qual Londres tem hoje tantos 
parques. Na enorme expansão da con-
quista do território da América do Norte, 
reservas naturais foram criadas até por 
motivos estéticos, sob a influência de in-
telectuais como Thoreau.

ASSOCIAÇÕES 
AMBIENTALISTAS

Surgiram no século 19 as primeiras 
associações ambientalistas do mundo, 
como a Open Society, na Inglaterra, em 
1865, o Sierra Club, nos Estados Unidos, 
em 1892, e a Audubon Society, também 
dos Estados Unidos, em 1905.

O caráter básico delas era a conserva-
ção da natureza, o que levou à criação, 
em 1952, da União Internacional para a 
Conservação da Natureza.

No fundo, eram todas elas organiza-
ções inspiradas em nobres propósitos, 

bem aceitos pelo establishment e próxi-
mas da “direita”, mas pouco eficazes em 
evitar a degradação ambiental decorren-
te da industrialização selvagem do sécu-
lo 19, devida à utilização de carvão em 
grande escala. Nos países menos desen-
volvidos, a expansão colonial dos sécu-
los 19 e 20 levou a degradação ambien-
tal ao resto do mundo.

Foi só a partir da metade do século 20 
que surgiram na Europa e nos Estados Uni-
dos movimentos sociais e organizações 
que começaram a questionar seriamente 
os modelos de desenvolvimento econô-
mico que levavam à degradação ambien-
tal. Esses movimentos, que se organiza-
ram em parte pela repulsão à Guerra do 
Vietnã, acabaram se expandindo para a 
luta contra o apartheid na África do Sul, a 
discriminação racial nos Estados Unidos, 
a cruzada contra o uso da energia nucle-
ar, depois do acidente de Chernobyl, e a 
emancipação feminina, que a pílula anti-
concepcional acelerou.

ATIVISMO
Algumas dessas organizações, como 

o Greenpeace, introduziram um tipo de 
ativismo que não existia no movimento 
ambientalista do início do século 20, que 
era até então tolerado pela “direita”. Por 
essa razão a revolução cultural dos anos 

1970 ganhou aspectos mais próximos do 
que se rotula como “esquerda” do mo-
vimento ambientalista, crítico da econo-
mia capitalista dos países do Ocidente e 
da economia dos países da área socialis-
ta, uma vez que a União Soviética não 
revelou preocupações maiores com a 
preservação ambiental do que seus ad-
versários ocidentais na guerra fria.

O que estamos presenciando agora 
neste início do século 21 é um movi-
mento de “contracultura” ao que se po-
deria considerar exageros da revolução 
cultural dos anos 70. Ele se manifesta no 
renascimento da valorização da família, 
no nacionalismo e nas restrições à entra-
da de imigrantes de Estados islâmicos e 
africanos, sobretudo na Europa e nos Es-
tados Unidos. Neste país em particular, a 
eleição de Donald Trump tem sido inter-
pretada como uma reação ao “politica-
mente correto” dos anos de Bill Clinton e 
Barack Obama.

Ele se manifesta também por meio de 
ideologias evangélicas cristãs (não ca-
tólicas), baseadas na sua interpretação 
pessoal dos Evangelhos, e atrai também 
grupos de protestantes, mórmons e ju-
deus. Eles têm em comum um forte apoio 
à economia de mercado (sem controle 
governamental), questionam a Teoria da 
Evolução, são contrários à manipulação 

genética, eutanásia, homossexualidade, 
educação sexual, ao aborto; e são céti-
cos em relação ao aquecimento global, 
além de terem uma forte suspeita das 
elites científicas que questionam as inter-
pretações literais da Bíblia.

AQUECIMENTO GLOBAL
Uma vítima dessa descrença no conhe-

cimento científico é a recusa em aceitar 
o fato notório de que a atividade huma-
na é a causa principal do aquecimento 
global, o que favorece grupos econômi-
cos importantes nos países produtores de 
combustíveis fósseis e, principalmente, 
empresas de petróleo e de carvão.

Existe, porém, um elemento novo que 
surgiu nesse debate, com o trabalho dos 
cientistas de grandes universidades ame-
ricanas como Princeton, Universidade da 
Califórnia, e também de alguns pesquisa-
dores brasileiros. Esses cientistas analisa-
ram as causas da degradação ambiental, 
como certos tipos de tecnologias – co-
muns a todos os países industrializados, 
capitalistas ou comunistas – e o uso de 
combustíveis fósseis. E identificaram os 
verdadeiros vilões, os responsáveis pelos 
problemas.

Esses trabalhos tiveram o mérito de 
“despolitizar” o debate e abrir cami-
nho para a adoção de tecnologias lim-
pas, como o uso de energias renováveis. 
Exemplo de sucesso nessa área foi a me-
lhora da qualidade do ar, da água e a 
disposição do lixo, cujas consequências 
positivas são visíveis a olho nu.

Contudo o aquecimento global é mais 
difícil de explicar, porque não é visível, 
seus impactos não são imediatos – so-
mente se dão no longo prazo – e com-
batê-lo tem custos elevados. É por essa 
razão que é preciso, nesse caso, um es-
forço redobrado dos cientistas para evitar 
que o tema do aquecimento global seja 
novamente “politizado” e deixar muito 
claro que não é sensato adiar as medidas 
que poderão resolvê-lo.

(*) JOSÉ GOLDEMBERG, professor emérito da USP, foi 
ministro do Meio Ambiente

POLITIzAÇÃO

Movimento ambientalista é 
de esquerda ou direita?

É preciso redobrar esforços para evitar que o aquecimento global seja ‘politizado’ de novo

José Goldemberg (*)
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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 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.

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 procura-
dores de Justiça de Curitiba (cortesia Garante Condomínios Garantidos do Brasil); 
sócios e colaboradores do Instituto Ciência e Fé.

Veja onde encontrar seu jornal, gratuitamente

NÃO TROPECE NA LÍNGuA

Maria Tereza de Queiroz Piacentini (*)

Vimos, na edição anterior, as regras gerais de em-
prego do artigo definido e indefinido. Há, no entanto, 
muito mais: o uso é variado e amplo. Normalmente nos 
guiamos pela intuição, mas é possível estabelecer algu-
mas normas que presidem o uso ou a omissão do artigo. 
Vejamos caso a caso. 

•   Só é possível comparecer ao baile com trajes de 
época. 

“De época” é expressão usada para designar algo 
(fantasia, móvel, filme) que traz o estilo ou as carac-
terísticas de determinado período (no passado). Com 
o artigo (da), seríamos obrigados a determinar qual a 
época. 

•   Maria Cleusa pediu que você ligasse para ela. 
O artigo junto ao nome de batismo da pessoa é facul-

tativo: no Sul do Brasil é sempre usado, ao passo que em 
outras regiões dispensa-se o artigo sistematicamente. 

•   João Figueiredo pediu para ser esquecido. 
Os nomes próprios de pessoas, quando usados por 

inteiro, não devem ter artigo; este no entanto poderá 
ser usado se com a pessoa mencionada houver fami-
liaridade, real ou pretensa: Agradeci a ajuda da Nilcéa 
P. Lemos na elaboração da tese. Comprei um disco da 
Gal Costa. 

•   Gostaria de descer o Amazonas até os Andes. 
Usa-se o artigo com nomes próprios geográficos, no-

mes de países e de alguns Estados brasileiros (o Paraná, 
o Rio de Janeiro, a Bahia, o Rio Grande do Sul, o Espí-

rito Santo etc.). 

•   Visitarei Belo Horizonte e Salvador nos próximos 
dias. 

Nomes de cidades prescindem de artigo. Há exce-
ções: o artigo pode ser usado quando o nome da cidade 
deriva de um substantivo comum: o Rio de Janeiro, o 
Cairo, o Porto, sendo optativo em outros casos: (o) Re-
cife, (a) Laguna (SC). 

•   Finalmente visitarei a Ouro Preto dos meus so-
nhos. 

Nomes de cidades passam a admitir o artigo desde 
que acompanhados de qualificação (“dos meus so-
nhos”, neste caso).

•   Sua Alteza casou com Dona Teresa Cristina. / 
Espero não ter interrompido V. Exa. 

Não se usa artigo antes de pronomes pessoais e de 
tratamento. 

•   Falei com a srta. Ana, sua secretária, antes de vir 
procurá-la, senhora deputada. 

Dentre as expressões de tratamento, senhor, senhora 
e senhorita são as únicas que admitem artigo, mas não 
quando vocativo, ou seja, quando nos dirigimos à pró-
pria pessoa. 

•   Santo Antônio é seu padroeiro e confidente. 
Os adjetivos São, Santo e Santa, quando acompa-

nhados de nome próprio, não admitem artigo; tampou-
co se articula Nosso Senhor e Nossa Senhora. 

•   Voltou para casa mais tarde do que de hábito. / 
Voltou para a casa dos pais depois da separação. 

O artigo é omitido antes da palavra casa quando 
designa residência, lar. Mas não quando particula-
rizada ou usada na acepção de prédio, estabeleci-
mento. 

•   Finalmente estou em terra – já não aguentava o 
enjoo do navio. 

Omite-se o artigo junto ao vocábulo terra quando em 
oposição a bordo, mar. 

•   Esteve em palácio por convocação do Governa-
dor. 

Costuma-se omitir o artigo com a palavra palácio 
quando designa a residência ou o local de despacho de 
um chefe de governo. 

•   Pagou R$ 4,00 o quilo da maçã. / Custa mil o 
metro. 

O artigo é usado nas expressões de peso e medida 
com o sentido de “cada”. 

•   O inverno brasileiro é moderado. 
Usa-se o artigo com as estações do ano, exceto quan-

do elas vêm precedidas de de, significando "próprio de", 
como em “gosto do sol de inverno”.

(*) 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” - www.linguabrasil.com.br 

Usos e não usos do artigo 
definido e indefinido (2) 
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R Emiliano Perneta, 332, Curitiba, PR
(41) 3224-1442
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Rua Voluntários da Pátria 225, Curitiba/PR
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OS SABERES PSI EM QUESTÃO
Sobre o conhecimento em Psicologia e 
Psicanálise
Ines Loureiro/Luís Claudio Figueiredo

Este livro reúne o material de uma disciplina 
ministrada por Luís Claudio Figueiredo durante 10 
anos na PUC-SP. O percurso aqui realizado mostra 
o desencontro histórico e o radical mal-entendido 
entre os ideais epistêmicos da Modernidade e os 
saberes psicológicos. Mostra também o diálogo 
com filosofias para além ou aquém dos limites da 
representação.
Páginas: 304
Preço referência: R$ 57,80

SILHUETAS DE DEUS
Fernando Altemeyer Jr.

Este livro é uma coletânea de 45 reflexões divi-
didas em três partes de 15 pequenos capítulos. 
Os primeiros 15 dedicados ao Deus-Pai, que nos 
acolhe em braços maternais. Os segundos 15 tex-
tos a Jesus, o Filho Amado, em dedo de prosa que 
alimente a nossa coragem. Enfim, os derradeiros 
15 capítulos, dedicados a pensar e a compartilhar 
as carícias do Espírito Santo.
Páginas: 384
Por: R$ 49,00

CÂNCER: UMA MONTANHA-RUSSA 
ASSUSTADORA
Reinventando a mim após o diagnóstico
Wayne Tefs

O livro conta a história verídica de seu autor, Way-
ne Tefs, que desde 1994 convive com um câncer 
de tipo carcinoide, inoperável. Ele narra os altos 
e baixos, ou seja, a montanha-russa a que se vê 
submetido desde o diagnóstico, e o processo pelo 
qual aceitou sua condição física e espiritualmente, 
tentando aprender algo a partir dessa experiência 
tão pungente.
Páginas: 272
Preço referência: R$ 42,50

FILHOS FELIZES
O segredo da educação de adolescentes para 
uma vida bem-sucedida
Mariangela Mantovani

A adolescência é um período longo e turbulento, 
que carrega resquícios da infância. Por isso, o ado-
lescente, muitas vezes, se sente perdido, precisa 
de orientação, de acolhimento, de incentivo, de 
compreensão. O livro é um verdadeiro guia para 
pais e educadores antenados com as necessida-
des dos adolescentes de hoje.
Páginas:  128
Preço referência: R$ 25,50

Rua Ângelo Vicentim, 70, Barão Geraldo, 
Campinas, SP  - (19) 3249-0580
loja virtual: www.ecclesiae.com.br

Praça da Sé, 108-Térreo
São Paulo / SP-(11) 3107-2623
http://editoraunesp.com.br/

A IDEIA DE VERDADE E A EDUCAÇÃO
Ruy Afonso da Costa Nunes

O autor nos apresenta neste livro um estudo a res-
peito das concepções de verdade de vários autores 
da Antiguidade, da Idade Moderna e Contempo-
rânea, guiando-nos de maneira clara e didática 
numa visão geral sobre o tema, enriquecida pela 
quantidade e pela precisão de suas pesquisas, 
sem poupar a crítica e a ironia para com alguns 
filósofos.
Páginas: 232
Preço referência: R$ 45,10

POLITIZAÇÃO DA BÍBLIA
As raízes do Método Histórico-Crítico e a 
secularização da Escritura (1300-1700)
Benjamim Wiker, Scott Hahn

Esse estudo tem objetivo de demonstrar que os 
problemas da crítica histórica não são primordial-
mente exegéticos, mas filosóficos, e suas raízes 
intelectuais remontam ao nominalismo do final da 
Idade Média, quando surgiram maneiras alternati-
vas de ler as Escrituras, estranhas não apenas à 
Igreja e sua tradição, mas às formas clássicas de 
interpretar textos.
Páginas: 784
Preço referência: R$ 87,53

POLÍTICAS DA NATUREZA
Como associar a ciência à democracia
Bruno Latour

Há quase trinta anos, o sociólogo, antropólogo e 
filósofo francês Bruno Latour vem se dedicando a 
refletir sobre o casamento, não livre de adversida-
des, da ecologia com a política. Diante das trans-
formações climáticas, das agressões sistemáticas 
das quais o planeta padece, eles têm conseguido 
efetivo respaldo político?
Páginas: 351
Preço referência: R$68,00

PROCESSO OU CRIAÇÃO
Uma introdução ao pensamento dos letrados 
chineses
François Jullien

Que toda realidade seja concebida como processo 
em curso que depende de uma relação de intera-
ção; que todo real nunca seja analisável como enti-
dade individual, mas como relação; que na origem 
de todo fenômeno haja, consequentemente, não 
uma, mas duas instâncias funcionando correlativa-
mente (yin/yang, Terra/Céu, paisagem/emoção...).
Páginas: 363
Preço referência: R$ 82,00
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Vozes do Paraná 10 
retratos de Paranaenses

Espedito da Rocha (in memoriam), Bruno Pessuti e Pedro Duarte (Nova Geração), Cecilia 
Lopes da Silva, Claudio Loureiro, Dimitry Kozemjakin, Doralice Zanetti, Edson Gradia, Edson 
Militão, Ferdinando Scheffer, Francisco Zardo, Gláucio De Mio Geara, Helio Gomes Coelho Jr, 

Hélio Bruck Rotenberg, João Manuel Simões, José Candido Muricy, Karina Furlan Anselmi, 
Luiz Gonzaga Paul, Mário Petrelli, Ottílio Mônaco e Toninho Vaz 

21 PERSONAGENS QuE FIzERAM E FAzEM A 
DIFERENÇA NO PARANÁ:

Contatos e vendas com EDITORA BONIJuRIS (41) 3323-4020, Hélio Martins (41) 99526-1304 e 
Aroldo Murá G. Haygert (41) 3243-2530, ou pelo e-mail: aroldo@cienciaefe.org.br

OS JOVENS, A FÉ E O DISCERNIMENTO VOCACIONAL
Documento final da XV Assembleia Geral Ordinária do 
Sínodo dos bispos

Este Documento é oferecido ao Santo Padre, como também 
a toda a Igreja, como resultado deste Sínodo. Uma vez que o 
caminho sinodal ainda não está finalizado e prevê uma fase de 
aplicação, o Documento final será um roteiro para orientar os 
próximos passos que a Igreja é chamada a dar.
Páginas: 112
Preço referência: R$ 10,00



|  MARÇO 2019  |  UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ16


