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FENÔMENO
EVANGÉLICO
Em 10 anos, adeptos crescem 61% no
Brasil e chegam a diferentes esferas de
participação pública e política
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NESTA EDIÇÃO:

FÉ ESTÁ MUDANDO A
SOCIEDADE
Pesquisa científica, com apoio da Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado de S. Paulo –
FAPESP, envolvendo pesquisadores nacionais
e estrangeiros procura respostas para o crescimento evangélico no país e em outras regiões do
planeta. Segundo censo do IBGE o crescimento,
nos últimos 10 anos, foi de 61%. De acordo com
o Censo, em 2000, a presença evangélica representava 15,4% da população. Em 2010 esse número saltou para 42,3 milhões de pessoas, um
percentual correspondente a 22,2% dos brasileiros. O trabalho dirigido pela pesquisadora Paula
Montero, dá conta que se a tendência atual de
crescimento no número de evangélicos se confirmar, em 2022 os católicos devem representar
menos de metade da população brasileira.
Mas a questão não é só estatística de crescimento. A questão primordial é: Por quê?
Várias hipóteses têm sido levantadas: o catolicismo teria se afastado do povo; as manifestações pentecostais e da teologia da prosperidade,
oferecendo benefícios imediatos aos fiéis; shows,
participação e outras práticas são estudadas. Alguns negam que tenham tido valor.
O problema é que essa mudança de cenário
está cada vez mais influenciando nossa sociedade, trazendo grandes mudanças.
Leia a matéria neste número.
ODAILSON ELMAR SPADA
Editor
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Longevidade, ou
melhor, Imortalidade
O que serão 20 anos
de cadeia para alguém
que não morrerá? E
o conceito de prisão
perpétua? Como ficarão
os casamentos e sua
ideia de que até que a
morte nos separe?
Edmilson Fabbri (*)

D

esde sempre, o homem
trava sua batalha contra
o envelhecimento e a
morte. Os primeiros relatos remontam 2.a.C., com o rei sumério Gilgamesh, da Mesopotâmia,
com o uso de uma planta.
Aquilo que parecia mais um sonho de Ícaro, criou asas, e, hoje, a
medicina voa em vultuosos investimentos para permitir que esses objetivos sejam alcançados.
Existem previsões concretas, com
datas estabelecidas, para que, em
2029, o homem pare de envelhecer,
e, em 2045, mesmo velho, volte a
rejuvenescer, ou seja, ninguém mais
morreria por envelhecimento. Essas
são previsões dos autores do livro
“A morte da morte”, recém lançado
no Brasil, José Luis Cordeiro, venezuelano, e David Wood, inglês. O
primeiro, engenheiro, e o segundo
matemático.
O próprio autor de “Sapiens: uma

Publicado com apoio do Instituto Ciência e Fé, Instituto Euclides da Cunha e instituições de Ensino

breve história da humanidade”, o
israelense Yuval Noah Harari, corrobora com essa ideia dizendo que
hoje, a “morte já é opcional”.
Parece loucura? A princípio sim.
Mas devemos nos lembrar que depois de Gilgamesh, quantas conquistas o homem já teve? Por que
empresas do Vale do Silício destinaram parte de seus lucros, cerca de
600 bilhões de reais para o mercado da longevidade, isso só no ano
passado?
Todos os autores já citados rezam
na cartilha de Raymond Kurzwell,
diretor de engenharia do Google.
Ele é pioneiro nos campos de reconhecimento ótico de caracteres,
síntese de voz, reconhecimento de
fala e teclados eletrônicos. Autor
de vários livros, entre os quais: “A
Medicina da Imortalidade” e “Como
criar uma mente”, além de outros.
Pra maluco ele não serve, nem os
que o seguem.
Muitas questões derivam dessas
novas possibilidades em todos os
campos: político, jurídico e religioso. Valores deverão ser revistos e
conceitos revisitados. O que serão
20 anos de cadeia para alguém que

não morrerá? E o conceito de prisão
perpétua? Como ficarão os casamentos e sua ideia de que até que
a morte nos separe? Quando os seguidores do catolicismo, judaísmo
e islamismo terão seu juízo final? E
as necessidades das reencarnações
para os espíritas?
Quando se lida com genética,
biologia celular e neurociência, enfim áreas em que se produz mudanças profundas na vida do ser humano, existem conceitos éticos a serem
observados, sob risco de vermos a
civilização atingir o seu ápice tecnológico e sua derrocada no aspecto social.
Longe de mim, inclusive como
médico, não querer ver os avanços
da medicina, mas tudo neste mundo baseia-se em custo-benefício. Alguém, por acaso, já teve o pesadelo
de imaginar José Sarney, senador
por 100, 200, 300 anos??? Ou ouvir-se Lula Livre pela eternidade???
KKKKK
(*) 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.i
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A evolução
da vida e a
consciência
O poder do espírito humano consegue o estabelecimento
de certas relações entre os fenômenos
Antonio Celso Mendes (*)

Q

ue a vida está envolvida
com a consciência desde o
início de seu surgimento é
fato que pode ser facilmente constatado pela observação, estando
mesma inserida no âmago do processo
criativo primário, que consiste em energia e movimento. De fato, os cientistas
têm observado que mesmo no mundo
intra-atômico, este se revela como dotado de autonomia e coerência, frutos da
interação de nossa subjetividade com os
fenômenos observados (?).
Dessa forma, podemos observar que
a Natureza, mesmo sendo muito diversificada em suas manifestações, apresenta
um processo orquestrado de surgimento
da vida, como sejam a transformação
do micro em macrocosmo, o desejo de
procriar e manter a existência, apesar de

todos os percalços; a abundância das sementes, nos indicando que há, nos seres
vivos, um desejo intenso de sobreviver.
Ora, isso apenas confirma a universalidade da constatação de que essas observações efetuadas por nossa inteligência
representam um diferencial qualitativo
que não se confunde com a pura materialidade, nos levando a concluir que a
presença da consciência no orbe criado
representa uma luz dotada de intenção,
que não podemos deixar de reconhecer.
Dessa forma, dado esse perfil, o que é
mesmo a consciência? Ora, os psicólogos,
presos a seus preconceitos ideológicos,
até hoje não encontraram uma resposta
ausente daquelas implicações, o que tem
dificultado a caracterização de sua verdadeira natureza. Fica-nos apenas o fato do
mistério de sua consistência, que é virtual
e não material, mas é presença imprescindível em nossa compreensão dos verda-

deiros propósitos da criação.
Assim, é possível verificar que nosso
espírito encontra um Universo vivo em
suas potencialidades, uma energia vital
que marchou, desde o início de seu surgimento, caminhando paulatinamente no
sentido de sua manifestação autônoma.
Ora, é incrível como tais manifestações
apenas mecânicas da energia tenham
dado origem à inteligência abstrata humana, isto que permite nossa abertura
para a transcendência.
Dessa forma, é o poder do espírito humano que consegue o estabelecimento
de certas relações entre os fenômenos,
o que constitui um privilégio diferencial
da normalidade primária que sustenta a
ocorrência das coisas. Assim, a ciência
tem observado que vida e consciência
são dois aspectos que se complementam,
pois desde o seu aparecimento como fenômeno no planeta Terra, podemos ve-

rificar estarem ambas mutuamente interdependentes.
Ora, este fato nos indica, portanto,
que vida e consciência são dois aspectos integrados de uma só realidade, nos
indicando o verdadeiro sentido da criação, que é permitir a eclosão de uma espiritualidade cada vez mais concreta em
suas influências. PIERRE LECOMTE DE
NOÜY, pensador francês do século passado, denominou este caminhar constante da Natureza em direção ao Espírito de
telefinalismo, ou de que maneira podemos reconhecer uma intencionalidade
material no sentido de desenvolver a revelação de uma espiritualidade, imanente ao mistério do que surge.
*) ANTONIO CELSO MENDES, Mestre e Doutor em Direito 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: antcmendes@gmail.com; Site: www.folosofiaparatodos.com.br
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O brutalitarismo santo
O costume de realizar
cultos em edifícios públicos
é ilegal, intolerante,
usurpador. Apesar da
legislação brasileira ser
clara, pois a definição de
Estado laico passa pela
proibição de atividade
religiosa, qualquer que
seja. Na prática não se dá
valor à lei. Atos religiosos
e sectários têm sido
realizados com a anuência
das autoridades em
dependências públicas e
até com recursos públicos.

Roberto Romano (*)

O

Estado moderno exige três
monopólios para evitar o
morticínio generalizado: o
uso exclusivo da força física contra a virulência dos indivíduos e
grupos (assassinatos, roubos, sequestros)
e defesa coletiva na guerra ou tensão internacional. Só o Estado pode prender
corpos e treinar soldados para batalhas.
A segunda exclusividade a temos nas
formas jurídicas. Só o Estado pode editar leis. O terceiro monopólio reside nos
impostos. Apenas o mando estatal tem o
Um exemplo do desrrespeito à lei, ocorreu em
2015, quando se realizou culto evangélico na
Câmara Federal, sob a presidência do então
deputado Eduardo Cunha
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direito de os exigir. Nenhum particular
tem legitimidade para prender, obrigar
a obediência à lei, recolher contributos.
Tais monopólios não podem ser aplicados de modo imprudente.
Os limites do poder surgiram nas primeiras cidades. O controle social perde
força se ocorre abuso. A natureza humana exige respeito e liberdade. Recordemos que o poder absoluto corrompe
absolutamente e, assim, mina a própria
base da obediência.
Spinoza, grande autor ético, longe de
ser otimista ingênuo afirma que nenhuma
sociedade subsiste “sem governo (imperio) e força, sem leis que moderem e controlem o apetite do prazer e das paixões”.
Mas a ordem pública erra ao exagerar no
uso da força. “A natureza humana não
suporta ser constrangida de maneira
absoluta. Como diz Sêneca, o Trágico,
‘governos ferozes não persistem muito
tempo, o poder moderado permanece,
violenta imperia nemo continuit diu;
moderata durant’” (Tratado TeológicoPolítico, capítulo 5). A advertência volta
no capítulo 16: “Ninguém conserva um
poder violento, (...) pois é quase impossível que a maioria dos indivíduos concorde com um absurdo” desses. O governo
deve possuir força para comandar. Logo,
é preciso que a sociedade lhe transfira a
potência para que ele exerça a soberania
à qual todos devem obedecer, livremente ou por medo. Lemos na mesma página: “Democracia é a união dos homens
em um todo que possui direito soberano

coletivo sobre tudo o que está sob seu
poder”. Nenhum setor privado desafie
o Estado, mas não opere o governo em
nome de agrupamentos sociais, religiosos, econômicos, bélicos. A religião, por
exemplo, se unida ao Estado, dele parasita os monopólios essenciais. Ela tenta
concorrer com a soberania, enfraquece
de modo absurdo o poder público.
A Igreja Católica tentou controlar
corpos e mentes, receber impostos, definir normas para todos os cidadãos. No
Tratado de Westfalia ela foi banida do
horizonte diplomático, embora até hoje
conserve influência significativa. O seu
alento foi dado por concordatas com diversos governos, contraditórias ideologias e formas jurídicas. Entre os acordos
lamentáveis sublinhemos o de império
com o governo de Hitler, o Tratado de
Latrão e outros que lhe permitiram sobrevida. Desde a doutrina da soberania
indireta do papa formulada pelo cardeal
Bellarmino, ela reivindica dos governos
privilégios legais, financeiros, educativos.
Sua intolerância no Brasil se deu, entre muitas técnicas de pressão, na famosa
Liga Eleitoral Católica (LEC). O rebanho
lia ao entrar no templo os nomes dos
vetados por serem liberais, socialistas,
espíritas, protestantes, agnósticos. A LEC
desapareceu, mas a Igreja apoiou muitos
regimes desde que vantagens fossem por
ela auferidas. A Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB) abençoou
o golpe de 1964 e o AI-5. Só a minoria

corajosa de bispos, padres, religiosos e
leigos enfrentou o poder de exceção.
Hoje a democracia recebe ameaças
nos Estados Unidos, na Europa e na
América do Sul, por uma onda clerical
de origem protestante. Na era Vargas
procissões católicas eram reverenciadas
nos palácios por dirigentes do Executivo,
do Legislativo, do Judiciário. O Cristo Redentor é um Coração de Jesus e simboliza a soberania espiritual da Igreja sobre
o Estado. Mas mesmo então havia certa
distância e decoro no comércio entre os
domínios.
A frágil democracia é hoje erodida nos
palácios governamentais, legislativos e
do Judiciário. O absurdo chega ao patético. O costume de realizar cultos em
edifícios públicos é ilegal, intolerante,
usurpador e criminoso – atenta contra a
República, a igualdade de todos perante
a lei. E vem de longa data. Neste espaço
já verberei tal atentado na Câmara Municipal paulistana. Recentemente o presidente da República efetivou com pastores e outros um ato religioso no palácio
de governo. Gravíssimo desvio da norma
constitucional, o feito passou em brancas
nuvens. O Ministério Público fingiu nada
ver, o que é mais do que absurdo: é ilicitude de sua parte.
E tem mais: em 18 de dezembro de
2019, no Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) o presidente do Supremo Tribunal,
Dias Toffoli, autorizou uma reza para finalizar trabalhos do colegiado. O cúmulo
foi a leitura aos presentes de mensagem

redigida pelo cardeal Tempesta, do Rio
de Janeiro. Cito para vergonha da cidadania democrática: “Que o Senhor abençoe essa nossa casa, esse CNJ, em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo”. O
CNJ não tem o direito de rezar por um
ou outro campo religioso. Os seus integrantes louvem seu Deus nos templos ou
moradias. A piedade imprudente insulta
quem não partilha suas crenças.
O coletivo, no seu todo, ainda é movido pelo Estado, segue as leis do Estado, paga impostos ao Estado. É crime
parasitar a soberania em favor de uma
fé particular. Nenhuma seita, igreja ou
movimento está acima do Estado Democrático de Direito. Os cultos usurpadores, praticados e assistidos com tibieza
por autoridades, ameaçam o poder legítimo. Breve o mando estatal estará nas
mãos dos “terrivelmente evangélicos” ou
católicos. Serão abolidas a cidadania e a
República. Em tal via teocrática não mais
teremos presidentes da República, legisladores ou juízes, mas apenas sacerdotes
que, imitando o Irã, dominam corpos e
almas.
Eles governarão irresponsavelmente
em seu brutalitarismo porque padres e
pastores, como os reis absolutos, se corrompem absolutamente, pois só respondem diante do ser divino, quando morrem.
(*) ROBERTO ROMANO, professor da UNICAMP, é
autor de 'Razões de Estado e outros Estados da Razão'
(perspectiva)
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Fé
Pública
Pesquisadores locais e
estrangeiros buscam
compreender crescimento
evangélico no Brasil, o maior
do mundo
Christina Queiroz
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Pregador evangélico lê a Bíblia em voz alta em frente à
Catedral da Sé, em São Paulo (Foto: Léo Ramos Chaves)
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N

os últimos 30 anos, os evangélicos aumentaram sua participação na vida pública
transcendendo a fronteira da
Igreja para ocupar espaços na mídia, na
cultura e na política. Inicialmente objeto
de estudos na sociologia brasileira, o fenômeno passou a chamar a atenção de
pesquisadores de outras áreas do conhecimento, como a antropologia, após a divulgação dos resultados do último Censo, realizado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) em 2010,
que identificou aumento de 61% na população evangélica do país, no período
de 10 anos. De lá para cá, múltiplas hipóteses vêm sendo desenvolvidas para
tentar apreender a realidade marcada
pela disseminação das igrejas evangélicas em todo o território brasileiro – entre
elas as diferenças hierárquicas e de funcionamento, em relação ao catolicismo.
“Em termos absolutos, o Brasil foi o
país que registrou o maior crescimento da população evangélica, em todo
o mundo, nos últimos anos”, afirma o
historiador e antropólogo Paul Freston,
professor na Balsillie School of International Affairs e na Wilfrid Laurier University, em Waterloo, Ontário, no Canadá.
Na década de 1980, Freston foi um dos
primeiros a pesquisar religiões evangélicas no país – denominação que engloba

igrejas cristãs não católicas e herdeiras
do protestantismo –, dedicando-se a estudar as diferenças entre as instituições
do protestantismo histórico, pentecostalismo e neopentecostalismo.
O livro Evangélicos y poder en América Latina (Konrad Adenauer Stiftung e Instituto de Estudios Social Cristiano, 2018),
coordenado pelo sociólogo peruano José
Luiz Pérez Guadalupe, da Escola de Governo e Políticas Públicas da Pontifícia
Universidade Católica do Peru (PUCP),
investiga a atuação dessas religiões em
diferentes nações, propondo o termo “revolução silenciosa” para a expansão que
vem abalando a hegemonia católica de
cinco séculos na região. A obra mostra
como os evangélicos deixaram os “templos de garagem” para ocupar cargos
no Legislativo, em prefeituras e grandes
empresas. De acordo com Guadalupe,
apesar de comum a toda América Latina, o fenômeno apresenta características
específicas em cada país. Assim, se no
México a comunidade evangélica é pequena, na Guatemala e em El Salvador
ela representa quase metade da população, enquanto na Colômbia e no Peru
evangélicos têm se envolvido cada vez
mais na tomada de decisões políticas. É
no Brasil, contudo, destaca ele, que os
evangélicos alcançaram a maior estruturação política.

No país, o Censo mostra que 26,2 milhões de pessoas se declaravam evangélicas, no ano 2000, o que representava
15,4% da população. Em 2010 esse número saltou para 42,3 milhões de pessoas, um percentual correspondente a
22,2% dos brasileiros. Em 1991, os evangélicos somavam 9% e, em 1980, 6,6%
da população brasileira. O levantamento
mais recente do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) constatou
que evangélicos se expandem em movimento oposto ao observado no catolicismo, que desde a década de 1990 registra
quedas significativas em seu número de
fiéis: em 2010, 64% dos brasileiros professavam a religião, contra os 91% registrados em 1970. O IBGE calcula que
anualmente são abertas 14 mil igrejas
evangélicas no país. Em 2022, mantida
a tendência atual de crescimento no número de evangélicos, os católicos devem
representar menos de metade da população brasileira.

ESPAÇOS INSTITUCIONAIS

Em relação aos evangélicos, estudiosos
identificaram que o crescimento tem sido
acompanhado do aumento de sua presença em espaços institucionais como a
Câmara dos Deputados, o Executivo, em
escolas e na mídia. “O incremento demográfico evangélico tem transbordado

para outras dimensões da vida pública”,
afirma Ronaldo de Almeida, do Departamento de Antropologia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Ele
pesquisa religiões evangélicas desde a
década de 1990 e observa que a dinâmica também se manifesta em programas
da TV aberta, em que Igrejas compram
parte da grade de programação para
transmitir cultos, na maior veiculação de
música gospel em estações de rádio, e na
paisagem urbana, com a multiplicação
de igrejas de todos os portes em diferentes áreas das cidades.
Paula Montero, do Departamento de
Antropologia da Universidade de São
Paulo (USP) e que desde 2015 coordena projeto de pesquisa sobre o secularismo brasileiro, explica que há cerca de
30 anos a religião era entendida como
uma instituição voltada para os próprios
adeptos e suas crenças, compartilhadas
quase exclusivamente pelo grupo de fiéis. Os estudos acadêmicos dedicavamse, então, a compreender como a religião
funcionava em seus espaços internos,
como os templos. “As democracias contemporâneas têm como pano de fundo
a ideia de que religiões não devem estar presentes na vida política”, observa.
“Porém, como não é isso o que ocorre,
pesquisadores têm se questionado sobre
como entender sistemas democráticos

(Infográfico: Alexandre Affonso)
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Inaugurado em 2014 no bairro paulistano do Brás, o Templo de Salomão foi construído com pedras trazidas de Israel. Sua altura equivale à de um prédio de 18 andares (foto Léo Ramos
Chaves)

nos quais as organizações religiosas atuam na arena pública e no governo.”
Na busca por essa compreensão, Montero relata que o projeto constatou o desenvolvimento de um novo fenômeno no
Brasil: o esforço das organizações religiosas em elaborar estratégias de visibilidade
como forma de conquistar legitimidade.
O artigo “Fazer religião em público: Encenações religiosas e influência pública”,
divulgado ano passado por Montero e
outros integrantes da pesquisa, defende
que o desenvolvimento da experiência
pública do religioso ocorre em diferentes
arenas, citando como exemplos a cerimônia de inauguração, em 2014, do Templo
de Salomão, da Igreja Universal do Reino
de Deus, em São Paulo, que contou com
a presença de autoridades políticas e teve
grande repercussão na imprensa; as controvérsias no Supremo Tribunal Federal
(STF) envolvendo agentes religiosos em debates sobre aborto e uso de células-tronco
8

em pesquisas; e a repercussão midiática do
trabalho da pastora transgênera Alexya Salvador. No caso específico dos evangélicos,
Montero observa que, no Brasil, a expansão de sua presença na vida pública tem
sido baseada em “estratégia triangular”,
que inclui a esfera religiosa, a busca por visibilidade midiática e certo protagonismo
no Legislativo. “Nesse momento, o secularismo brasileiro passa por um processo de
reconfiguração, marcado pela expansão
das igrejas evangélicas e sua influência
crescente na esfera pública e na política
do país”, analisa a antropóloga.

RELAÇÃO COM A IGREJA
CATÓLICA

Um dos pontos de partida para desvendar os motivos da expansão evangélica envolve análises comparativas com o
funcionamento da igreja católica, cujas
relações com o que hoje é denominado
Estado remontam à chegada dos portu-
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gueses em 1500, acompanhados de integrantes do clero. Até o final do Império,
eram os religiosos católicos os responsáveis por atividades de registro civil (nascimentos, casamentos e mortes) e pelo
gerenciamento de boa parte das escolas,
hospitais e cemitérios. Com o processo
de secularização, ou seja, a separação
oficial entre Igreja e Estado, a partir da
Proclamação da República em 1889 e,
mais especialmente, com a Constituição
de 1891, muitas escolas e cemitérios passaram a ser administrados por organizações públicas. Nova mudança viria com
a promulgação da Constituição Federal,
em 1988. “Na ocasião, houve uma ruptura no entendimento da nação brasileira
como sincrética e católica”, indica Montero, da USP. Tal ruptura, explica ela, desencadeou um processo de valorização
do pluralismo religioso, motivando diferentes doutrinas, entre elas a evangélica,
a buscar formas de ampliar sua visibili-

dade na sociedade.
O teólogo Rodrigo Franklin de Sousa, da Faculté Jean Calvin, em Aix-enProvence, na França, avalia que a igreja
católica não conseguiu acompanhar as
transições pelas quais a sociedade passou
nos últimos anos. “A Igreja acabou distanciando-se dos jovens e da população
de baixa renda”, diz. Na mesma linha de
argumentação, a socióloga Lilian Maria
Pinto Sales, da Universidade Federal de
São Paulo (Unifesp), lembra que a igreja
católica existe há 2 mil anos, possui regras rígidas e funcionamento hierárquico
central. “Por se tratar de uma instituição
com estrutura consolidada, cuja autoridade máxima é representada pela figura do
papa, torna-se difícil colocar mudanças
em prática, algo muito diferente do que
ocorre com os evangélicos, que não possuem hierarquia sólida e têm flexibilidade
de adaptação a novos contextos”, diz.
Segundo Freston, da Balsillie School of

religião

Templo da Assembleia de Deus na comunidade Tavares Bastos, no Rio de Janeiro
Léo Ramos Chaves

(Infográfico: Alexandre Affonso)

International Affairs, a estrutura hierárquica consolidada reflete-se na
organização territorial rígida, em que
bispos são responsáveis por dioceses
preestabelecidas e a abertura de novas igrejas não ocorre com rapidez.
Além disso, a formação de um padre
católico costuma durar cerca de oito
anos e exige sacrifícios, como o celibato. Dados do Centro de Estatística Religiosa e Investigações Sociais,
órgão da Conferência Nacional de
Bispos do Brasil (CNBB), contabilizam a existência de 27,3 mil padres
no Brasil – um clérigo para cerca de
8 mil habitantes. A média mundial
é de um sacerdote para 2 mil pessoas. “A baixa proporção observada
no Brasil acaba limitando o raio de
alcance da Igreja”, analisa Freston.
Para serem abertas, as igrejas
evangélicas dependem apenas de
registro em cartório e, no caso de
pertencerem a denominações como
a Universal ou Igreja Quadrangular,
de autorização prévia da instituição
central. Além disso, apesar de a formação de líderes religiosos nas igrejas pentecostais e neopentecostais
variar bastante, podendo durar semanas ou meses, o processo tende a
ser rápido, diferentemente da longa
preparação exigida de padres católicos ou de representantes do protestantismo histórico.
A facilidade de abrir novas unidades tem favorecido a presença de
organizações pentecostais e neopentecostais nas periferias e fronteiras
agrícolas do país, avaliam estudiosos. “Onde hoje surge uma favela,
amanhã já encontraremos uma igreja
evangélica”, diz Freston, utilizando
como exemplo a história da Universal. Fundada em 1977 no Rio
de Janeiro, seu primeiro templo foi

inaugurado no espaço em que antes
funcionava uma funerária. À medida
que foi crescendo, a Igreja ampliou a
presença nas periferias urbanas, passando a ocupar áreas originalmente
destinadas a depósitos ou antigos supermercados. “A iniciativa de construir grandes templos começou na
década de 1990. A inauguração do
Templo de Salomão, há cinco anos,
representa um marco desse processo de expansão”, destaca. Capaz de
acomodar 10 mil pessoas sentadas na
nave central, a edificação foi construída com pedras trazidas de Israel
e sua altura equivale à de um prédio
de 18 andares.

DISCURSO
PRAGMÁTICO

Em perspectiva comparada, outro
aspecto distintivo diz respeito ao fato
de a igreja católica mover-se doutrinariamente em nome dos pobres,
vistos como “eleitos de Deus”. “No
catolicismo, acredita-se que é por
intermédio do trabalho com os mais
humildes que a sociedade se redime
e se torna melhor. Trata-se de discurso centrado na promoção da comunidade”, explica Montero, da USP. Da
mesma forma, embora tenha como
premissa a opção preferencial pelos
mais pobres, a teologia da libertação,
corrente surgida na América Latina a
partir do Concílio Vaticano II, utiliza
um discurso intelectualizado, que
não parece contemplar as necessidades imediatas do povo, observa
Sousa, da Faculté Jean Calvin. “Com
o passar do tempo, parte do público
originalmente priorizado pela teologia da libertação optou por seguir
as igrejas evangélicas, que parecem
oferecer respostas concretas aos problemas cotidianos”, diz. Em cultos
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evangélicos, a dinâmica é visível quando,
por exemplo, os pastores pedem intervenção divina para a obtenção de emprego
ou para que homens deixem de beber e
maltratar suas mulheres. “É um discurso
pragmático, segundo o qual o poder sobrenatural pode interferir diretamente na
realidade”, constata o pesquisador.
Ao se organizar em torno do sucesso
individual de seus adeptos, denominações evangélicas se apoiam e promovem os valores da chamada “teologia
da prosperidade”, predominantes, sobretudo, entre as igrejas neopentecostais, indica Almeida, da Unicamp. Originária dos Estados Unidos, tal corrente
traz a promessa de prosperidade divina
para o presente. “Além disso, enquanto
o protestantismo histórico defende que
o enriquecimento é fruto do trabalho, a
teologia da prosperidade enfatiza a ideia
de que é preciso empreender, tornar-se
patrão”, compara Almeida. “Nessa lógica, os problemas não são dificuldades ocasionadas pela estrutura social,
por exemplo, mas advêm da falta de
esforço individual”, explica. No Brasil,
a teologia da prosperidade começou a
disseminar-se no universo evangélico a
partir dos anos 1970. “Na Universal, por
exemplo, o enriquecimento dos líderes é
tratado como prova de bênção divina”,
enfatiza Freston, lembrando que este é o
caso de Edir Macedo, fundador e líder da
Igreja. Segundo ranking da revista norteamericana Forbes, ele é considerado o
pastor mais rico do país, com patrimônio
estimado em R$ 2 bilhões. “As igrejas
evangélicas são mais sensíveis ao desejo material da população e lidam com

Envelope para doação de dízimo utilizado por igreja no bairro de Pinheiros, em São Paulo Léo Ramos Chaves

o cotidiano de uma maneira que as religiões tradicionais não o fazem”, resume
o sociólogo e latino-americanista David
Lehmann, da Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Ele destaca ainda
que, apesar de haver poucas mulheres
atuando como pastoras, elas desempenham importante papel na organização

de atividades comunitárias.
Na avaliação de Ricardo Mariano,
do Departamento de Sociologia da USP
e um dos pioneiros a investigar o tema
no Brasil, fatores como os anteriormente
mencionados têm motivado a conversão
de católicos a igrejas pentecostais e neopentecostais: “Quarenta e quatro por

cento dos evangélicos no país nasceram
católicos e mudaram de crença religiosa
posteriormente”, informa.

SERVIÇO ESPIRITUAL

Enquanto alguns pesquisadores defendem que o discurso baseado na resolução
de problemas cotidianos e a ênfase dada

(Infográfico: Alexandre Affonso)
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Ministério Consolador de Israel, templo evangélico localizado no bairro paulistano do Belenzinho, propõe-se a apoiar frequentadores na solução
de problemas cotidianos (Foto: Léo Ramos Chaves)

à busca pela prosperidade financeira são
aspectos fundamentais para explicar o
crescimento das religiões evangélicas no
Brasil, outros enfatizam o papel que tais
religiões desempenham na organização
da vida comunitária, principalmente em
regiões mais pobres, onde o Estado não
está presente. Martijn Oosterbaan, da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Utrecht, Holanda, que desenvolve pesquisas em favelas cariocas há
cerca de 20 anos, atribui parte dessa expansão ao contexto de precariedade de
regiões periféricas. “Sobretudo nos cultos das pequenas igrejas, os pastores escutam as pessoas, doam cestas básicas e
oferecem assistência social, além de um
serviço espiritual que se propõe a ajudar
na resolução de problemas cotidianos”,
analisa. No caso da Universal, são 15 os
programas sociais, que incluem apoio a
pessoas em situação de rua e a dependentes químicos, amparo a mulheres vítimas de violência e iniciativas voltadas
à ressocialização de egressos do sistema prisional. Segundo dados oficiais da
Igreja, no ano passado, 10,8 milhões de
pessoas – em geral, não apenas adeptos
da Universal – foram atendidas por esses
projetos.
Sem ignorar a ênfase dada pelas denominações neopentecostais à prosperidade
financeira, Lehmann diz que a maioria das
igrejas apenas subsiste com os recursos do
dízimo, tributo pago pelos adeptos como
obrigação religiosa, e suas lideranças não
necessariamente enriquecem com o que
é arrecadado. “Mais do que um modo de
obter recursos financeiros, se tornar pastor
é uma forma de se apresentar como pessoa digna à sociedade.”

PROJETO

1. Religião, direito e secularismo: A reconfiguração do repertório cívico no Brasil contemporâneo (nº 15/02497-5); Modalidade
Projeto Temático; Pesquisadora responsável Paula Montero (USP); Investimento R$
2.620.216,86.
2. A cultura visual evangélica brasileira:
seu surgimento (nº 15/13737-7); Modalidade Auxílio à Pesquisa – Regular; Pesquisador responsável Helmut Renders (Metodista); Investimento R$ 69.222,77.
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drogas

Drogas: Não
dá para ficar
em cima do
muro
Não se pode sucumbir à síndrome de avestruz, o que está
em jogo é a vida das pessoas
Carlos Alberto Di Franco (*)

A

política transformou-se num
espetáculo. A discussão das
ideias sucumbiu às interdições
da ditadura politicamente correta. Temas relevantes para o futuro da
sociedade primam pela ausência. Não se
apoiou o projeto para a segurança pública do ministro Sergio Moro, não obstante
a surpreendente desenvoltura das facções
criminosas. Assistimos, todos, ao jogo do
marketing político. Enquanto isso, caro
leitor, a violência avança impune e seu
12

principal estopim, o mercado das drogas,
continua fora da agenda pública.
No mercado da cocaína o Brasil exerce triste liderança. O País é hoje o maior
espaço consumidor da droga na América do Sul e, provavelmente, o segundo
maior nas Américas. Cresce em progressão geométrica a demanda doméstica.
Ademais, somos hoje um importante
corredor de distribuição mundial. As
consequências dessa assustadora escalada podem ser comprovadas nos boletins
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de ocorrência de qualquer delegacia de
polícia. De fato, o tráfico e o consumo de
drogas estão na raiz dos roubos, das rebeliões nos presídios e da imensa maioria dos homicídios.
Multiplicam-se, paradoxalmente, declarações otimistas a respeito das estratégias de redução de danos. O essencial,
imaginam os defensores da nova política, não é a interrupção imediata do uso
de drogas pelo dependente, mas que ele
tenha uma melhora em suas condições
gerais. A opção pela redução de danos
pode ser justificada em determinadas
situações, mas não deve ser guindada
à condição de política pública. Afinal,
todos sabem que, assim como não existe meia gravidez, também não há meia
dependência. Embora alguns usuários
possam imaginar ser capazes de controlar o consumo, cedo ou tarde descobrem
que, de fato, já não são senhores de si
próprios. Não existe consumidor ocasional. Existe, sim, usuário iniciante que,
frequentemente, engrossa as fileiras dos
dependentes crônicos. Afinal, a compulsão é a marca do usuário de drogas. Um
cigarro de maconha pode ser o começo
de um itinerário rumo ao desespero.
Mas os “vanguardistas” não desistem.
Defendem, irresponsavelmente, a criação de locais especiais de “uso seguro”
das drogas para dependentes graves.
Nesses espaços não haveria repressão ao
consumo. Os viciados seriam estimulados a substituir drogas pesadas por outras
supostamente leves, como a maconha. A
pretensa inocuidade da maconha termina, frequentemente, no sequestro da esperança e do futuro.
Transcrevo o depoimento de um adicto recuperado. Ele fala com a força e a
sinceridade de quem esteve no fundo do
poço: “Sou filho único. Talvez porque
meus pais não puderam ter outros filhos
me cercavam de mimos e realizavam todas as minhas vontades. Aos 12 anos comecei a fumar maconha, aos 17 comecei
a cheirar cocaína. E perdi o controle. Fiz
um tratamento psiquiátrico, fiquei nove
meses tomando medicamentos e voltei
a fumar maconha. Nessa época já cursava Medicina e convenci meus pais de
que a maconha fazia menos mal que o
cigarro comum. Meus argumentos estavam alicerçados em literatura e publicações científicas. Eles mal sabiam que
estavam sendo enganados, pois, além de
cheirar, também passei a injetar cocaína
e dolantina, que é um opiáceo. Sofri uma
overdose e só não morri porque estava
dentro de um hospital, que é o meu local de trabalho”. E continua: “Após essa
fatalidade, decidi me internar numa comunidade terapêutica e hoje, graças a
Deus, estou sóbrio. O uso moderado de
maconha sempre acabava em drogas in-

jetáveis” (A. S. N., médico, ex-interno da
Comunidade Terapêutica Horto de Deus,
em Taquaritinga, SP).
Recomendo um excelente filme sobre
drogas: Ben is Back (Ben Está de Volta).
Com Julia Roberts e Lucas Hedges, mostra o impacto das drogas no âmbito de
uma família. Interpretação carregada de
realismo e sem fugas politicamente corretas. Vale a pena (www.youtube.com/
watch?v=7B32s0u1iZA).
Observa-se, na contramão da realidade, um crescente movimento a favor da
descriminalização das drogas, sobretudo
da maconha. Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, não se contentou com a
promoção da maconha. Agora, armado
de irresponsabilidade cortante, defende
a liberação da cocaína. Mas a vida real,
dura e dramática, não se curvou à ideologia. O descontrole da violência foi
a causa imediata da derrota eleitoral do
partido de Mujica.
Bandeira frequentemente agitada em
certos setores do entretenimento e em
alguns redutos de profissionais da saúde
pública, a descriminalização não ajudará nada. Ao contrário. Alerta o respeitado
psiquiatra Ronaldo Laranjeira, professor
do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp):
“Artigos recentes mostram de uma forma
inquestionável que o consumo de maconha aumenta em muito o risco de os
jovens desenvolverem doenças mentais.
Do meu ponto de vista, essa geração que
consome maiores quantidades de maconha do que a geração anterior pagará
um alto preço em termos de aumento de
quadros psiquiátricos”.
A verdade precisa ser dita. Não se pode
sucumbir à síndrome de avestruz quando o
que está em jogo é a vida das pessoas. O hediondo mercado das drogas está dizimando
a juventude. Movimenta muito dinheiro.
Seu poder corruptor anula, na prática, estratégias meramente repressivas. A prevenção
e a recuperação, as únicas armas eficazes
em médio e longo prazos, reclamam apoio
mais efetivo do governo e da iniciativa privada às instituições sérias que lutam pela
reabilitação de dependentes.
Com graves dificuldades financeiras
e pouquíssimo suporte dos governos,
embora não faltem falsas promessas de
políticos e oportunistas, as comunidades
terapêuticas têm sido responsáveis pela
recuperação de inúmeros dependentes.
Os governos não se dão conta de que
o trabalho dessas instituições repercute
diretamente na qualidade da segurança
pública. Elas rompem o círculo vicioso
das drogas e criam o círculo virtuoso da
recuperação e da ressocialização.
(*) Carlos Alberto Di Franco, jornalista, e-mail:
difranco@ise.org.br

não tropece na língua

(O) QUE FAREI? O CLIENTE SOMOS NÓS
Maria Tereza de Queiroz Piacentini (*)
--- Por favor, explique-me como é o certo: O que farei de minha vida ou Que farei de minha vida? Maria Helena Cunha, Fortaleza/CE
As duas formas são usadas no Brasil. Em princípio, basta o que para
introduzir esse tipo de oração interrogativa, pois o o nesse caso não tem
nenhuma função sintática:

Queres o quê?
Queria pagar mas não tinha com quê.
Obrigado! – Não há de quê.
Mais sobre o assunto na coluna Não Tropece na Língua 237.

Que farei de minha vida?
Que queres?
Que devemos fazer?

(*) MARIA TEREZA DE QUEIROZ PIACENTINI, Diretora do Instituto Euclides da Cunha e autora dos livros “Só Vírgula”, “Só Palavras
Compostas”, “Língua Brasil – Crase, pronomes & curiosidades” e “Não tropece na redação”.
(www.linguabrasil.com.br)

Já quando se inverte a ordem da pergunta, o interrogativo se faz
acompanhar sempre do artigo o por uma questão de eufonia:
Queres o quê?
Farei o que agora?
Vamos dizer o que ao diretor?
Foi assim que se tornou usual (e igualmente correto) o emprego de
o que também no início da oração, objetivando dar maior ênfase à
pergunta:
O que farei de minha vida?
O que queres?
O que devemos fazer com o lixo?
Tanto uma quanto outra forma pode ser reforçada por é que, de uso
mais coloquial:
O que é que farei da minha vida?
Que é que queres?
A propósito, Eliana Abdallah, de São Paulo/SP, pergunta: “Na frase O
quê que eu fiz? o que tem acento mesmo? Eu não poria. Porém, tenho
visto algumas pessoas grafarem desta forma”.
A impropriedade da frase, além do acento errado, é a falta do é
que faz parte da expressão de reforço é que: O que é que eu fiz?
Para o que ser acentuado no meio da frase só se for substantivado, quando fica tônico; por exemplo: “Ela tem um quê da avó
materna”.
Deve-se acentuar o que quando ele termina a frase:

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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Sua Biblioteca

A PSICOTERAPIA NA PRÁTICA
Viktor E. Frankl
Albert Einstein disse certa vez: “Qual é o sentido
da vida humana? Você pergunta: Por que precisamos formular essa questão? O autor responde:
O ser humano que considera sua vida como algo
carente de sentido não somente é infeliz, mas
dificilmente é capaz de viver”. O psiquiatra de hoje
encontra a cada passo o que Viktor Frankl designa
de “vácuo existencial”.
Páginas: 360
Preço referência: R$ 75,65

MITO E RITO
Julien Ries
Para encontrar os vestígios que o homo religiosus
deixou na história é preciso compreender as modalidades por meio das quais se expressa a tensão
da humanidade para o sagrado: os relatos míticos
e as práticas rituais. Na realidade, porém, mito, rito
e sagrado são inseparáveis. É assim que a obra
analisa o rito na vida do homo religiosus.
Páginas: 624
Preço referência: R$ 119,20

A ALEGRIA
Sal da vida cristã
Amedeo Cencini

AS CARTAS
Santa Catarina de Sena

"Deus, provavelmente, não existe: deixa de
angustiar-te e desfruta a vida" (R. Dawkins). Esse
é o velho preconceito segundo o qual alegria e fé
em Deus não podem coexistir. Preconceito que supõe outro: a imagem de um Deus excessivamente
sério. Ao contrário, é alegria infinita, deleita-se com
a criação e faz festa no céu quando um só pecador
se arrepende.
Páginas: 136
Preço referência: R$ R$ 23,00

Esta publicação reúne 33 cartas escritas por Santa
Catarina de Sena. Catarina tinha uma linguagem
clara, lógica. No início dos escritos, ela diz logo
qual é o seu objetivo. Nestas cartas, o leitor verá
Catarina ocupando-se com assuntos diversos:
questões familiares, pessoais, carcerárias, monacais, sacerdotais, espirituais, eclesiais, místicas e
governamentais.
Páginas: 160
Preço referência: R$ 24,00

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

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

CRIAR O HÁBITO DE LER
A narrativa heroica na literatura juvenil
Maria Del Gallardo Samper, Isabel Romero
Tavares

A ÚLTIMA SUPERSTIÇÃO
Uma Refutação do Neoateísmo
Edward Feser

O livro apresenta dicas práticas para quem sofre
de crises de ansiedade - o estágio anterior à
síndrome de pânico, em que o indivíduo sente
medo de passar mal diante de uma situação crítica,
disparando os sinais característicos: suor, taquicardia, mal-estar.
Páginas: 104
Preço referência: R$16,80

A narrativa heroica na literatura juvenil reúne um
amplo material de apoio a professores de português no processo de criar o hábito da leitura nos
alunos dos últimos anos do Ensino Fundamental
II e do Ensino Médio. A grande contribuição desta
obra encontra-se em sua abordagem.
Páginas: 264
Preço referência: R$43,80

“Incursão criteriosa e teologicamente sofisticada
às fileiras do neoateísmo, a obra de Feser é uma
polêmica vigorosa e culta contra a última safra de
ateus de província – Richard Dawkins, Daniel Dennett e companhia limitada”. Roger Kimball, editor,
The New Criterion.
Páginas: 320
Preço referencial: R$ 33,54

Rua Voluntários da Pátria 225, Curitiba/PR
(41) 3224.8550
Loja Virtual: www.paulinas.com.br
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O QUE HÁ DE ERRADO COM O MUNDO
G. K. Chesterton

ANSIEDADE
Como controlar e superar
Kate Middleton
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A mente moderna vê-se forçada na direção do futuro pela sensação da fadiga - não isenta de terror
- com que contempla o passado. Ela é propelida
para o futuro. O cérebro entra em colapso ante a
insuportável virtude da humanidade. Houve tantas
fés flamejantes que não podemos suportar, houve
heroísmos tão severos que não somos capazes
de imitar.
Páginas: 218
Preço referencial: 33,49

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

Fundado em 1995
Utilidade Pública Municipal
(Lei 9.025, de 31 de março de 1997)
Utilidade Pública Estadual
(Lei 11.614, de 26 de novembro de 1996)
www.cienciaefe.org.br
instituto@cienciaefe.org.br
Endereço administrativo:
Casa Pe. Reus
Rua Maria Leal de Oliveira s/n, Planta
Suburbana – Piraquara, PR
Fone: (41) 3673-2316

PODER GLOBAL E RELIGIÃO UNIVERSAL
Mons. Juan Claudio Sanahuja

Endereço exclusivamente
para correspondência:
Av. 7 de setembro, 5569, ap. 1101
CEP 80240-001 – Curitiba, PR

A crise da Igreja é grave. Tenho a impressão de que não se
esconde de ninguém que o cataclismo social – que afeta o respeito à vida humana e à família – tem essa triste situação como
causa. Michel Schooyans afirma, sem nenhuma dúvida, que
a Nova Ordem Mundial, “do ponto de vista cristão, é o maior
perigo que ameaça a Igreja desde a crise ariana do século IV”.
Páginas: 205
Preço referencial: R$ 35,14

Presidente: Aroldo Murá Gomes Haygert
Vice-Presidente: Cícero Andrade Urban
Secretário Geral: Antônio Carlos da Costa Coelho
Secretário Geral Adjunto: Celso Ferreira do Nascimento
Diretoria Financeira: Hélio Martins de Freitas e Fábio
Cezar Leite Haygert
Diretor Jurídico: Paulo Sérgio Piasecki
Diretor de Relações com a Comunidade e de
Cursos: Euclides G. Scalco

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

Conselho João Elísio Ferraz de Campos
Consultivo Antonio Luiz de Freitas
José Lúcio Glomb
Tereza Elizabeth Castor
Luiz Carlos Martins Gonçalves
Hélio de Freitas Puglieli
Eleidi Freire Maia
Euclides Scalco
Maria Aparecida Martins Gonçalves
Aroldo Murá G. Haygert
Celso F. Nascimento
José Geraldo Bolda

Vozes do Paraná 11
Retratos de Paranaenses

PERFIS BIOGRÁFICOS DE 15 personagens QUE FIZERAM E
FAZEM A DIFERENÇA NO PARANÁ:
Abdo Abage (in memoriam),
Leonardo Fabbri (Chameleo),
Adonai Ayres de Arruda,
Alexandre Sarraff Berger,
Cecilia Maria Vieira Helm,
Des. Adalberto J. Xisto Pereira,
Eduardo Pimentel Slaviero,
Fernando Scheller,

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

Fernando Xavier Ferreira,
Flávio Arns,
Iso Fischer,
Ney Leprevost,
Pedro de Paula Filho,
Samuel Ferrari Lago
e Walter Schmidt.

Conselho Jonas Pinheiro
Fiscal Jean Carlos Selletti
Fábio Cezar Leite Haygert
Hélio Martins de Freitas
Euclides Scalco
D. Ricardo Hoepers (Bispo de Rio
Grande, RS)
Jane Maria Uhlik
Newton Finzetto
Luiz Fernando de Queiroz
Elin Tallarek de Queiroz
Jubal Sergio Dohms
Pretextato Taborda Ribas Neto
Raul Anselmi Junior
Diretoria Diretor: Waldemiro Gremski
de Ciência Membros: Evaristo Eduardo Miranda
e Tecnologia Cícero de Andrade Urban
Raul Anselmi Junior
Edmilson Fabbri

Contatos e vendas com Editora Bonijuris (41) 3323-4020, Hélio Martins
(41) 99526-1304 e Aroldo Murá G. Haygert (41) 99838-8348,
ou pelo e-mail: aroldo@cienciaefe.org.br

Diretoria Diretor: Euclides Scalco
de Ciências Membros: D. Ricardo Hoepers (Bispo
de Rio Grande, RS)
Sociais
Aroldo Murá G. Haygert
Luiz Fernando de Queiroz
Hélio de Freitas Puglielli
Diretoria Diretor: Jean Selleti
de Temas Membros: D. Ricardo Hoepers (Bispo
de Rio Grande, RS)
Teológicos
Antonio Carlos da Costa Coelho
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Este ano, o IPVA
não vem mais
pelo correio.

Acesse o site fazenda.pr.gov.br
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Final da Placa

Vencimento da cota
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L



L



5e6



7e8



L

 

O Governo do Estado não envia boletos para pagamento do IPVA por meio digital. Fique atento para não ser vítima de golpes.
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