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FÉ e ciência
se complementam

«A minha religião diz-me que Deus criou o
universo. A minha ciência diz-me como é que
Ele o fez» Ir. Guy Consolmagno
Observatório do Vaticano em Castel Gandolfo
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NESTA EDIÇÃO:

FRATERNIDADE EM AÇÃO
Estamos no período de reflexão da Quaresma.
E a CNBB escolheu o tema “Fraternidade e Vida:
Dom e Compromisso”. O objetivo é não só ter
consciência de que existem pessoas necessitadas e precisam ser amparadas. Mais que isso. Os
necessitados, seja no campo financeiro, saúde,
social ou espiritual, buscam amparo e solidariedade.
No alto do Monte Graham, no Arizona, EUA,
escondido numa floresta, há um telescópio. Entre
outros, pertence ao Observatório do Vaticano. O
Ir. Guy Consolmagno reside perto do telescópio
do Arizona. Ele é religioso jesuíta, mas também
cientista planetário.
Conheça mais o cientista Guy Consolmagno
e sua relação ciência e fé em entrevista dada a
Byrd Pinkerton.
ODAILSON ELMAR SPADA
Editor
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Querer e Dever
“A mágica disso
acontece quando,
em algum momento,
o dever encontra
a vontade. Nesse
momento damos um
salto quântico em nossa
existência e sentimos o
nosso verdadeiro poder,
o da superação.”
Edmilson Fabbri (*)

É

muito bom quando queremos fazer algo. Aliás, é ótimo
quando queremos algo, pois
o querer está ligado ao prazer. Faço algo, porque quero, pois
esse algo é bom demais, e isso me
traz satisfação. Até aí perfeito. Vai
tudo bem. As coisas começam a se
complicar quando não temos vontade. No dia a dia, somos até capazes
de fazer alguma coisa, mesmo sem
vontade. Todos nós já experimentamos situações assim. Quem já não
atendeu a algum convite e acabou
indo por questões protocolares, ou
consideração à quem convidou?
Tudo muito normal. Tudo muito do
dia a dia.
O ponto a ser levantado aqui, é
quando aquele convite está ligado
a algo prazeroso, e mesmo assim é
recusado por falta de vontade. Indo,
só teríamos a ganhar e, mesmo assim, não vamos. Um churrasco com
amigos que gostamos, uma viagem
para um destino fantástico, e tantas
outras situações que nos dariam,

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

normalmente, muito prazer, e não
aceitamos. Estou me referindo à falta
de vontade que é patológica. Aquela ligada à depressão. Onde, sair da
cama é um martírio. Tomar banho
é um esforço hercúleo. Alimentarse não parece sequer necessário.
Há uma falta de sentido nas coisas
mais básicas, que dirá naquelas que
exigem um esforço a mais, mesmo
sendo boas.
Nesse tocante, trago sempre ao
paciente à seguinte questão: Vamos
trabalhar com o dever que está acima da vontade. Nossa mente está
dividida em duas partes: A inferior,
ligada ao corpo físico, movida pela
vontade, pelos desejos. A superior,
ligada ao espiritual, ligada ao dever.
No momento que, por alguma
razão, estamos passando por um
processo depressivo, sublimemos
a necessidade de fazer as coisas. A
medicação ajudará. O terapeuta ajudará, mas nada acontecerá sem nós.

Sem o nosso comando. Esse comando passa pela consciência do dever.
Façamos as coisas nesses momentos
de total falta de vontade, pela sublimação da necessidade do fazer. Esse
é o primeiro passo em direção à saída dessa inércia à que a depressão
nos leva. Fazer porque tem que ser
feito, independente da minha vontade. Não negocio com a personalidade, apenas faço. Essa é uma questão
que muitas vezes não é colocada, e,
ficamos reféns dos remédios e das terapias. Não se trabalhou a necessidade de fazer, mesmo sem vontade. A
mágica disso acontece quando, em
algum momento, o dever encontra a
vontade. Nesse momento damos um
salto quântico em nossa existência e
sentimos o nosso verdadeiro poder,
o da superação.
(*) EDMILSON MARIO FABBRI é clínico e
cirurgião geral, dirige a Stressclin - Clínica de Prevenção e Tratamento do Stress, é um dos diretores
do Instituto Ciência e Fé.
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filosofia

Nossas percepções corporiformes
Os chakras, ou os polos de concentração das
sensibilidades de nosso corpo, que em número principal
de sete, comandam as reações localizadas de nosso
corpo, possuindo dimensões espirituais, transcendentes e
imanentes.
Antonio Celso Mendes (*)

A

presença do espírito é o fundamento da transformação de nossos sentidos, colocando-os em
processos simbólicos e virtuais de
percepção, o mundo das artes, constituindo-se no diferencial profundo dos sentidos
dos animais, que os possuem de forma rudimentar. As diferenças são enormes, não
havendo possibilidade de comparação.
As reações do corpo em suas percepções começam com o conhecimento
oriental, a partir da ideia dos chakras, ou
os polos de concentração das sensibilidades de nosso corpo, que em número
principal de sete, comandam as reações
localizadas de nosso corpo, possuindo
dimensões espirituais, transcendentes
e imanentes. Tais são: o chakra básico,
sacral, plexo solar, cardíaco, laríngeo,
frontal e coronário.
O chakra raiz ou básico se encontra
localizado entre o ânus e os órgãos genitais e é responsável pela nossa conexão, no plano físico, com a energia da
Terra. O chakra sacral se localiza alguns

dedos abaixo do umbigo e estimula a
sexualidade, a energia feminina e os
relacionamentos. O chakra plexo solar
está localizado na altura do estômago
e ajuda a caracterizar a personalidade
e o poder pessoal; chakra cardíaco, localizado na altura do coração, estimula
o amor divino e humano, como se fosse
a morada de nossos sentimentos; chakra
laríngeo, na altura da garganta, é fonte
de manifestação e expressão da verdade;
chakra frontal, localizado na testa, um
pouco acima da sobrancelha, é fonte de
intuições virtuais; finalmente, chakra da
coroa, localizado acima da cabeça, que
nos abre para o transcendente.
Há variadas formas de estimular o
equilíbrio dos chakras, contribuindo assim para nossa harmonia interior. Hábitos morigerados, meditação, calma, silêncio e oração, exercícios de yoga, são
os diversos instrumentos que dispomos
para desenvolver ou manter nossa saúde
corporal e espiritual. Isto significará termos longevidade e higidez.

Por outro lado, segundo a ciência ocidental, nossos cinco sentidos são os instrumentos que nosso corpo possui para
tornar possível seu intercâmbio com o
mundo exterior. Tais são a visão, o tato,
o olfato, o paladar e a audição, que também permitem o surgimento das artes
virtualizadas, dependendo de nossas inspirações transformadoras.
Assim, o tato expressa o poder de nossas mãos na manipulação da realidade,
produzindo maravilhas em forma de artesanato e afeição; também transformam
situações, pela sua imposição próxima
à aura do corpo, como fazem os místicos e psicólogos, provocando milagres e
exorcismos transformadores. O mesmo
ocorre com nossa visão, parente do sol
em sua energia radioativa, provoca o surgimento de visões performativas, as for-

mas mágicas dos objetos virtuais, como
aqueles dos universos paralelos; o olfato
nos é pródigo em perceber perfumes divinizados, os aromas sutis que encantam
o ambiente; nosso paladar sabe apreciar
boas comidas, a arte culinária dos mestres
cozinheiros; e finalmente a audição, que
nos permite o deleite das boas músicas, os
sons divinos orquestrados, nos inspirando
momentos de serenidade ou o contraponto dos ruídos explosivos. Portanto, é
a ação do espirito em nossos sentidos que
nos torna capazes de transformar o mundo físico, portadores que somos de uma
centelha divina, não natural.
(*) 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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comunicação

Liberdade de expressão
ou de agressão?
Não se pode falar de ética num filme
contra a grande maioria dos valores
dos brasileiros
Ives Gandra da Silva Martins
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O

especial de Natal do grupo
Porta dos Fundos, exibido pela Netflix, com brutal
agressão aos valores de todos os cristãos na figura do fundador de
sua religião, foi, por parte da imprensa
e por magistrados de diversas instâncias,
considerado manifestação enquadrável
na liberdade de expressão que todas as
pessoas num país democrático, como o
Brasil, devem ter. Por essa razão, embora inúmeras igrejas evangélicas, institui-

ções religiosas e comunidades católicas
tenham pedido que fosse proibida sua
exibição, ela foi permitida, com aplausos
de parte da imprensa. Teve por justificativa a afirmativa de que a manifestação
cultural – há sérias dúvidas se o filme
conteria algo que se pudesse enquadrar
nessa classificação – não pode sofrer nenhuma restrição.
A aceitação por parte dos tribunais
provocou, nas redes sociais, charges
com nível humorístico de baixa qualida-

comunicação
de e, a meu ver, também de difícil enquadramento na liberdade de expressão
ou de manifestação cultural. Os autores
de tais charges, porém, também entenderam que se estavam valendo da liberdade de expressão ao transformarem ministros da Suprema Corte em bailarinas, em
programa denominado Especial Porta de
Trás, e, ainda, o próprio ator do especial
veiculado pela Netflix, em outra charge,
intitulada Especial Porta do Esgoto, transformado num rato fugindo para o esgoto
e escorraçado por um anjo.
À evidência, todas as três manifestações são falsas, não há nenhum fundamento, são de absoluto mau gosto, tanto
a exibida pela Netflix como as charges
que correm nas redes sociais.
O episódio, todavia, que teve repercussão, merece reflexão desapaixonada
sobre a verdadeira extensão da liberdade de expressão, direito esse que não se
confunde com o direito de agressão.
O IBGE – li os dados em reportagem
da Folha de S.Paulo –, em 2010, apurou que, no Brasil de aproximadamente
210 milhões de habitantes, apenas 15
milhões não acreditam em Deus. E 195
milhões de pessoas acreditam em Deus,
distribuídas num porcentual elevado
entre católicos (mais de 50%) e evangélicos, embora judeus, muçulmanos,
budistas, espíritas, umbandistas e adeptos de outras religiões tenham também
participação, maior ou menor, na crença num Deus criador.
Ora, se a grande maioria dos brasilei-

ros é cristã (católicos ou evangélicos) e o
porcentual dos descrentes é insignificante (menos de 8% da população), um filme
que objetivou desvirtuar fundamentos da
crença da maioria das pessoas, produzido por uma empresa de humoristas,
parece fugir à verdadeira liberdade de
expressão para ingressar na liberdade de
agressão, com intuitos que transcendem,
de muito, o mero humor.
Os produtores da farsa talvez desconheçam que, no mundo inteiro, há 2
mil anos pessoas abandonam tudo para
viverem uma vida consagrada e dedica-

restrição, observado o disposto nesta
Constituição” – tem os limites impostos
pelo inciso IV do artigo 221, cuja dicção
é a seguinte: “A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão
atenderão aos seguintes princípios: (...)
IV –? respeito aos valores éticos e sociais
da pessoa e da família”.
A meu ver, o filme mencionado violou
o referido dispositivo, pois não se pode falar de ética num filme com tal densidade
de inverdades e contra a grande maioria
dos valores da população brasileira, não
entendendo como pode ter sido conside-

Autores de charges entenderam que estavam valendo-se
da liberdade de expressão ao transformarem ministros da
Suprema Corte em bailarinas
da a Cristo, o que vale dizer, abdicando
de uma família humana para ingressar
numa família religiosa. Para essas pessoas, qualquer agressão aos valores e
princípios cristãos é uma agressão à sua
própria família, que tem em Cristo a figura central. Agredir Cristo é como se, por
exemplo, se agredisse a honra das mães
dos diretores do Porta dos Fundos ou da
Netflix, o que, à evidência, nem eles admitiriam, nem eu concordaria.
Creio que o artigo 220 da Constituição
federal – assim redigido: “A manifestação
do pensamento, a criação, a expressão e
a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer

rado exemplo de liberdade de expressão.
Lembro que a Suprema Corte, embora com composição bem distinta da
atual, proibiu a publicação de um livro
que negava a existência do Holocausto, por não corresponder à verdade e
agredir uma raça. A Suprema Corte,
agora, poderia reiterar a jurisprudência passada, lembrando que, por não
ser verdade o colocado no filme, e por
agredir todos os cristãos, deveria também ser proibido.
No citado julgamento em que a Suprema Corte proibiu a veiculação do livro sobre o Holocausto, o qual negava a
existência do martírio do povo judaico,

com a morte de milhões de judeus, reduzindo a condenação à morte apenas a
número menor de adversários do III Reich, a tese dominante foi de que o livro
não corresponderia a uma interpretação
histórica, mas, de rigor, veiculava uma
violenta discriminação contra a comunidade hebreia e uma versão deturpada
e preconceituosa da História, que não
poderia ser abrangida pela liberdade de
expressão como manifestação cultural.
Ora, o mesmo princípio da não verdade no referido filme deveria servir de
base para que a magistratura brasileira,
quando tiver de proferir a decisão final,
defina o que seja liberdade de expressão
e que ela não implica o direito de agressão. Se assim decidir, respeitar-se-á o inciso IV do artigo 221 da Constituição federal, que veda, por meio de audiovisual,
sejam feridos, maculados, violentados os
princípios éticos e morais da família e da
pessoa humana.
And last but not least, teriam os produtores dessa agressão coragem de adulterar a figura de Maomé, ridicularizando-a
num filme? Impressiona-me, sempre, que
todos os que se alegram em atingir os valores dos cristãos jamais atacam Maomé,
visto que têm, certamente, receio das
reações dos que professam a fé islamita,
a qual não é de mera tolerância, como
acontece com os cristãos.
(*) IVES GANDRA DA SILVA MARTINS, professor
emérito da Universidade Mackenzie, da ECEME e da
ESG, é presidente do Conselho Superior de Direito da
Fecomercio-SP

VEM DECIDIR O SEU FUTURO.

SUA NOTA DO

ENEM

UNINTER.COM

VALE BOLSA DE ATÉ

100%

1

Centro Universitário Internacional Uninter – credenciado pela PMEC nº 688, de 25/05/12, recredenciado
pela PMEC nº 1378, de 19/12/18. | [1] Consulte condições em uninter.com/regulamentos | JAN/2020.

UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ | FEVEREIRO 2020 | 5

Campanha da Fraternidade 2020

A
Fraternidade
e vida
Quando a fraternidade e a justiça são tidas na
devida conta, a vida torna-se boa para todos

Dom Odilo P. Scherer (*)
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Quarta-Feira de Cinzas marca o início da Quaresma, período em
que os cristãos se preparam para a Páscoa, a maior e mais importante celebração da Igreja. As práticas quaresmais de jejum, esmola e
oração são propostas como auxílios à conversão a Deus, à purificação dos pecados e à orientação da vida segundo o Evangelho de Cristo.
Há quase 60 anos, a Igreja Católica no Brasil, por intermédio da Conferência Nacional dos Bispos (CNBB), promove a Campanha da Fraternidade
durante o tempo quaresmal, com uma proposta específica para cada ano,
para aprofundar o amor ao próximo e a fraternidade, que são dimensões essenciais da vida cristã e também constituem valores fundamentais do convívio social, independentemente de crença religiosa. Para o cristianismo, a
adoração a Deus e o amor ao próximo, traduzido em múltiplas expressões
de fraternidade, são aspectos inseparáveis de um único amor. No dizer do
apóstolo São João, é mentiroso quem diz que ama a Deus, a quem não vê,
mas não ama o próximo, que vê (cf 1Jo 4,20).
A Campanha da Fraternidade deste ano retoma o tema da vida, já tratado
em edições anteriores, “Fraternidade e vida: dom e compromisso”. A proposta é aprofundar a reflexão sobre o dom precioso da vida humana e da vida
da natureza em geral, mostrando a relação entre esse dom e o compromisso
de todos de respeitar, promover e valorizar a vida. Viver é um dom, que envolve um compromisso de justiça e fraternidade. E quando a fraternidade e a
justiça são tidas na devida conta, a vida torna-se boa para todos.

DIREITO À VIDA DIGNA

A principal questão posta é, justamente, a valorização da vida. Todos

Campanha da Fraternidade 2020
os seres humanos têm direito a vida digna e decente e a ninguém é concedido o
direito de se apossar da pessoa e da vida
do próximo. Uma sociedade será tanto
mais evoluída quanto mais respeitar e
valorizar a pessoa e a vida humana. Isso
vale também para o ser humano ainda
em gestação e não nascido, da mesma
forma que para aquele que está no termo
de sua vida neste mundo. O respeito intocável à pessoa e à vida humana é uma
linha divisória sutil que separa o humano
do desumano: uma vez rompida essa linha, abre-se o espaço para a barbárie e
qualquer atrocidade contra a pessoa.
Afirmar as coisas dessa forma pode
parecer chocante e radical. No entanto,
quem quisesse justificar um suposto direito de tirar a vida ao próximo deveria
responder primeiro a complicadas questões: esse suposto direito seria de todos?
Quem poderia ser morto? Por quais motivos? A sociedade ou alguma autorida-

de daria o aval para matar, ou isso seria
um direito subjetivo, sem limites? Quem
defenderia as pessoas indefesas, vulneráveis ou indesejadas? Quem conseguiria
viver em paz num mundo tão cruel, prepotente e arbitrário?
Mesmo não sendo legalmente permitido matar, nem moralmente aprovado,
vivemos num mundo marcado por assustadora violência contra a pessoa e a vida
humana! Mata-se e morre-se de maneira
violenta por motivos banais. O número
anual de assassinatos no Brasil é preocupante! E muita violência letal seria evitável, como as 19.398 vítimas de morte no
trânsito em 2018, os 11.433 suicídios em
2016 e as 11,7 mil mortes violentas de
crianças e adolescentes em 2017! Sem esquecer que a letalidade nas intervenções
de forças policiais também está alta.

COMO ACEITAR TANTA
VIOLÊNCIA?

E como aceitar tanta violência contra
pessoas, decorrente simplesmente de preconceitos ou discriminações de vários tipos, ou a violência bruta que se impõe sem
nenhuma consideração pelo direito e pela
dignidade do próximo? E a violência decorrente da disputa por legítimos direitos?
E aquela pesada, quotidiana e impiedosa
violência decorrente das injustiças sociais
e econômicas, suportada sobretudo pelas
camadas excluídas do bem comum? Como
justificar tudo isso diante dos homens e de
Deus, “amigo da vida”? (cf Sb 11,26).
O tema da Campanha da Fraternidade
inclui também a vida da natureza, precioso dom que aprendemos a valorizar
devidamente apenas quando já pesam
sérias ameaças sobre ela. Cresce, felizmente, a consciência ambiental e ecológica, que não pode ser bandeira apenas
de alguns idealistas. O zelo pela “casa
comum”, como o papa Francisco definiu
nosso planeta e o ambiente da vida, é de-

ver de todos os beneficiários desse maravilhoso e variegado dom. Sem falar que
desse cuidado dependem o futuro e a sobrevivência da nossa própria espécie.
No centro da reflexão da campanha
deste ano está o conceito do “cuidado”. A
vida do próximo, a nossa e a da natureza são realidades frágeis e valiosas, postas
em nossas mãos e sob os nossos cuidados.
Muitas vezes isso vai demandar também a
nossa compaixão e a capacidade de nos
inclinarmos para a vida vulnerável e ferida,
assumindo sua defesa, suas dores e angústias. É humano ter compaixão e solidariedade efetiva diante da vida ameaçada. É
desumano permanecer na fria indiferença
diante do sofrimento e da dor do próximo.
Amar a vida significa amar as pessoas,
os seres que vivem ao nosso redor e zelar
pelo ambiente da vida. É compromisso
de justiça e fraternidade.
(*) CARDEAL-ARCEBISPO DE SÃO PAULO

CNBB divulga tema e lema para 2020

Dom e Compromisso
‘Viu, sentiu compaixão e cuidou dele’ é o lema da
edição de 2020 da CF
Da redação, com CNBB

F

oi divulgado o vídeo oficial da
Campanha da Fraternidade 2020,
cujo tema é “Fraternidade e vida:
dom e compromisso” e o lema
“Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc
10, 33-34). A produção apresenta experiências de cuidado com a vida em suas
várias dimensões encontradas Brasil afora e poderá ser utilizado para auxiliar as
reflexões sobre a temática proposta pela
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB) para a Quaresma de 2020.
Segundo a editora Edições CNBB, que
prepara os materiais da Campanha da Fraternidade, o vídeo oferece um panorama
completo, com todo o referencial necessário “para viver, difundir e praticar os preceitos desta edição da CF”. E, neste ano,
não será colocado um DVD à venda, mas
oferecido diretamente às comunidades.
“Além de uma abordagem fundamentada para cada um dos pilares: ‘Viu, Sentiu
e Cuidou’, o vídeo auxiliará nossas comunidades na divulgação e aprofundamento
do tema e do lema da Campanha, bem
como na assimilação da relevância do as-

sunto para a nossa sociedade”, lê-se na
descrição do vídeo no Youtube. Os pilares
citados nesta explicação referem-se à parábola do Bom Samaritano, que inspira e
ensina o compromisso de cuidar do dom
da vida.
O secretário executivo de Campanhas
da CNBB, padre Patriky Samuel Batista,
ressalta as diversas ações de cuidado em
favor da vida promovidas pela Igreja em
várias partes do Brasil e também “as diversas situações onde a vida tem sido descuidada e necessita de uma intervenção
evangélica fruto de um coração convertido
pela Palavra de Deus”.
O vídeo intercala experiências de cuidado com a vida com frases de Santa Dulce dos Pobres, segundo padre Patriky, “a
grande inspiradora, boa samaritana para
os dias atuais”, exemplo de que “Vida doada é vida santificada”.
“Conheça o vídeo, divulgue na sua paróquia, nas suas comunidades a fim de
estabelecermos uma grande corrente do
bem, que Deus abençoe e vos faça muito
felizes!”, desejou padre Patrky.
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(Shutterstock / Kuzma)

O amor ao próximo é o objetivo
Estar atento às necessidades do
próximo e agir é um ato de amor
Mário Scandiuzzi | Aleteia | Mar 01, 2020

E

m 2020, a Campanha da Fraternidade traz
como tema “Fraternidade e Vida: Dom e Compromisso” e nos convida a uma reflexão tendo
como base a parábola do Bom Samaritano
(Lucas 10, 25-37). O texto base da campanha nos alerta sobre o modelo que deve orientar a Missão da Igreja,
que está no lema: “ver, sentir compaixão e cuidar”.
Na parábola um homem cai nas mãos de ladrões
e é deixado quase morto à beira do caminho. Um
sacerdote que passa pelo local vê aquela cena e
segue seu caminho. O mesmo acontece com um
levita, que também passa ao lado e nada faz para
ajudar aquele homem. Porém um samaritano que
viajava por ali viu o homem caído, encheu-se de
compaixão e cuidou dele.
Jesus contou esta parábola depois de ser questionado por um mestre da lei sobre quem seria o seu
próximo. Hoje podemos entender essa passagem
8

com uma nova pergunta, desta vez feita por Jesus a
cada um de nós: “De quem eu me fiz próximo?”.
Numa reunião de casais, juntamente com nosso
diretor espiritual, refletimos sobre esta parábola e
sobre a campanha da fraternidade. E concluímos
que muitas vezes vemos, mas não enxergamos. Por
isso é preciso assumir um olhar solidário, fraterno.
Quem são as pessoas que precisam de ajuda? De
que forma vejo aqueles mais necessitados que encontro pelo meu caminho? Sou capaz de ajudar, ou
julgo-os por estarem naquela situação?
É preciso sair de nosso comodismo, olhar com os
olhos de Cristo e ter a sensibilidade de ver a necessidade do próximo. Não basta apenas sentir compaixão, mas é preciso uma atitude que realmente
produza resultados positivos. Para alcançar esse
objetivo, temos que ir além do egoísmo e da indiferença, enxergar o próprio Jesus naquele que sofre e
precisa de socorro.
Estar atento às necessidades do próximo e agir é
um ato de amor, é o cuidado que temos para com
nosso semelhante. Existem várias formas de ajudar,
e nem sempre essa ajuda precisa ser material. Um
olhar acolhedor, uma palavra amiga já são atitudes
que vão dar à pessoas necessitadas uma nova es-
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perança.
E para ilustrar todos esses ensinamentos, o texto
base da Campanha da Fraternidade traz um poema
da poetisa goiana Cora Coralina (1889-1985), chamado “Não Sei”:
“Não sei se a vida é curta ou longa demais para
nós,
mas sei que nada do que vivemos tem sentido
se não tocamos o coração das pessoas.
Muitas vezes basta ser:
o colo que acolhe,
o braço que envolve,
a palavra que conforta,
o silêncio que respeita,
a alegria que contagia,
a lágrima que corre,
o olhar que acaricia,
o amor que promove.
E isso não é coisa do outro mundo,
é o que dá sentido à vida.
É o que faz com que ela não seja nem curta, nem
longa demais,
mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto
durar.”
(Cora Coralina)

Campanha da Fraternidade 2020

O lema “Viu, sentiu compaixão e
cuidou dele” em nossa conjuntura
político-ideológica
Diante da intensa polarização ideológico-partidária, somos
convidados – nessa Quaresma – a recuperar a dimensão
pessoal e social do amor ao próximo

Francisco Borba Ribeiro Neto | Aleteia | Mar 01, 2020

A

leitura do Evangelho dessa
Quarta-feira de Cinzas nos
apresenta os três exercícios
quaresmais de preparação
para a Páscoa: o jejum, a esmola e a
oração (Mt 6,1-6.16-18). A ordem que
aparecem no texto bíblico é interessante
e nos convida a refletir, pois o primeiro
exercício apresentado e a esmola, um
gesto relacionado ao próximo, e não a
oração, gesto mais diretamente relacionado a Deus.
Essa passagem vem em continuação
a um trecho dedicado à radicalidade do
Evangelho e o amor ao próximo (Mt 5,
19-48). Jesus inicia essa parte do discurso
dizendo que a justiça de seus seguidores
deve ser maior que a dos escribas e fariseus, mostrando que essa “justiça maior”
coincide com um amor e uma misericórdia que subvertem até mesmo os padrões
da sabedoria meramente humana.
A inclusão da esmola antes da oração
não altera, evidentemente, o mandamento maior: “Ama a Deus sobre todas
as coisas e ao próximo como a si mesmo” (cf Mc 12, 29-31). Contudo, mostra
que a prática do amor ao necessitado,
ao fragilizado, é uma condição para
que a oração seja plena e verdadeira.
Quando nossa oração é autocentrada,
voltada apenas para nós mesmos e os
nossos problemas, corremos o risco de
transformá-la num monólogo interior e
não num “diálogo com Deus”.
Assim, para nos ajudar a praticar uma
justiça que não seja apenas formal, pró-

xima das convenções humanas, mas
longe do coração de Deus, e a uma
oração que seja um verdadeiro diálogo com Deus, a Igreja no Brasil criou
a Campanha da Fraternidade. O desenvolvimento tanto da sociedade quanto
das obras sociais católicas mostrou às
comunidades cristãs que a esmola tradicional, puramente assistencialista,
não dava conta de todos os problemas.
Amar o próximo passa por criar estruturas sociais que o ajudem e combatam a
injustiça que o aflige. Bento XVI traça
todo o percurso espiritual que vai do
encontro com Cristo às obras sociais da
Igreja em sua encíclica Deus caritas est
(2005), que não posso deixar de recomendar a quem estiver interessado ou
em dúvida sobre esse tema.
Assim, praticar gestos de amor ao
próximo que tem uma dimensão até
sociopolítica não significa “sociologizar” ou “ideologizar” a Quaresma, mas
vive-la com o perfil próprio da caridade
em nossa época. Com o tempo, é bem
verdade que a necessidade de abordar
graves problemas sociais fez com que,
em alguns anos, esse objetivo maior da
Campanha da Fraternidade nem sempre
ficasse tão claro. Em 2020, porém, seu
tema (“Fraternidade e vida”) e seu lema
(“Viu, sentiu compaixão e cuidou dele”)
permitem uma ligação particularmente
fácil entre nossa ascese quaresmal e os
gestos de solidariedade social.
Diante da intensa polarização ideológico-partidária, somos convidados

(bluedog studio | Shutterstock)

– nessa Quaresma – a recuperar a dimensão pessoal e social do amor ao
próximo. Os cristãos podem se considerar de direita, de centro ou de esquerda;
progressistas, moderados ou conservadores. Cada um deles tenderá a buscar
formas de responder aos problemas sociais e de praticar sua fé que correspondam a suas convicções. Contudo, essa
prática do amor ao próximo, inclusive
reconhecendo seus aspectos sociais, é
um caminho ascético ao qual todos nós
somos chamados.
Partidarizar a fraternidade, sem dúvida, é uma tentação perigosa atualmente. Pode ser praticada por alguém que
lidera a comunidade – e tenta levá-la
por um caminho ideológico específico – mas também por aqueles que não
querem aceitar o ensinamento da Igreja
– acusando de ideológico aquilo que é

evangélico. A melhor solução, para evitar esses extremos, é dedicar-se às obras
sociais concretas que nos são propostas
na caminhada eclesial.
Quanto mais nos dedicamos a essas
obras, num espírito de oração e entrega
a Deus, procurando refletir sobre o que
vemos e as formas como agimos, menos
riscos corremos de sermos manipulados
ideologicamente ou de nos afastarmos
do caminho do Senhor. Quem se contenta em criticar, ou deixa de fazer com
medo de ser manipulado, também acaba se afastando de Deus e sendo instrumentalizado pelo poder.
Em nossos tempos, não somos chamados a amar menos ou amar com mais
cuidado, mas sim a amar mais e melhor,
para que nosso amor seja instrumento
da vontade de Deus e da verdadeira
construção do bem comum.
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Religião e ciência se
complementam
«A minha religião diz-me que Deus criou o
universo. A minha ciência diz-me como é
que Ele o fez» (Ir. Guy Consolmagno)
Byrd Pinkerton (*)
10
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N

o alto do Monte Graham,
no Arizona, EUA, escondido
numa floresta, há um telescópio. É um dos vários no Observatório Internacional ali localizado.
Mas este está especialmente preocupado
com os céus; é operado pelo Observatório do Vaticano.
Sim, a Igreja Católica tem o seu próprio observatório astronómico. A instituição astronómica do Vaticano remonta, pelo menos, a 1891, e mostra que a
Igreja é uma participante ativa no mundo
científico. O seu observatório deu-nos a
primeira prova fotográfica do flash verde
ao pôr do sol. E os investigadores ainda
continuam a pesquisar questões sobre
planetas e asteroides próximos, bem
como galáxias muito, muito distantes.
A observação não se realiza no Vaticano há muito tempo; Roma é demasiado
poluída pela luz. O Ir. Guy Consolmagno reside perto do telescópio do Arizona.
Ele é religioso jesuíta, mas também cientista planetário. E dirige o Observatório

cIÊNCIA E religião
Como é que é um dia da sua vida?
Acontece que um nobre francês tinha doado mil meteoritos ao Vaticano.
Então, um dia típico quando eu apenas
me divertia como cientista era: eu descia
para o meu laboratório, media meteoritos
durante algumas horas, fazia uma pausa
para tomar um café (porque na Itália é
assim), e depois voltava e registava as
medidas. Mas ... em 2015, o papa estava
à procura de um novo diretor [do Observatório], porque o antigo tinha concluído
o seu mandato de 10 anos, e disse: «Tu
és o novo diretor». «Sim senhor.» Porque
isso é obediência.
Se pudesse ter qualquer amostra de
qualquer parte do Sistema Solar à sua
frente, para a observar ou examinar,
qual escolheria?
Gostaria de um metro cúbico da água
proveniente do oceano sob a crosta de
gelo da Europa.

Observatorio do Vaticano em Mount Graham, no Arizona, EUA

do Vaticano.
Tendo em conta os planos da agência
espacial dos EUA, NASA, para reenviar
pessoas à Lua em 2024, e o entusiasmo
bilionário da tecnologia para enviar a humanidade para o espaço, queria perguntar a Consolmagno sobre a relação entre
seres humanos e o espaço, tanto do ponto de vista científico quanto religioso.
Mais especificamente, queria perguntar-lhe sobre a tensão que eu entrevia
entre o seu papel como cientista e o seu
papel na Igreja. Os astrónomos buscam
ativamente sinais de vida noutros mundos.
Eu perguntava-me o que significaria para
o catolicismo se eles o encontrassem.
Acontece que ele não vê essa tensão.
A nossa conversa, editada para maior
clareza e duração, aborda o trabalho
que o Observatório do Vaticano realiza,
como Consolmagno lida com grandes
questões filosóficas, e como, a seu ver,
ciência e religião se aprimoram e complementam.
Como é que alguém se torna astrónomo do Vaticano?
Fui cientista durante 20 anos [anos 70
e 80] … Eu estava com 40 anos. Pensei
que, se me juntasse aos Jesuítas como
irmão, talvez pudesse ensinar numa universidade jesuíta. Quando entrei para
os Jesuítas, tudo o que eles pediram foi
fazer os três votos: pobreza, castidade,
obediência. Pobreza, estava habituado
- tinha sido um estudante de doutora-

mento. Castidade, estava habituado - tinha sido um estudante de doutoramento.
Mas essa coisa de obediência? Isso era
novo. Eles têm controle sobre onde é que

se trabalha. E disseram-me que, com a
minha formação, com o meu doutoramento em ciências planetárias, eu iria
para o Observatório do Vaticano.

Por quê?
Há muito que podemos aprender! Primeiro de tudo: há vida nessa água? E se
não, por que não? Todos os ingredientes devem estar lá para o tipo de química que nos dá vida. E não se trata só
de grande ciência, mas também há uma
ligação pessoal. Foi a primeira peça de
ciência em que trabalhei quando estava
no MIT, e escrevi uma tese de mestrado
sobre as águas sob a crosta de gelo das

Guy Consolmagno examina uma rocha lunar (Foto: Cortesia do Observatório do Vaticano)
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luas geladas. Adoraria descobrir ... quanto acertei? Quanto errei? Acho que este
é o lugar mais provável em que encontraremos vida que não foi contaminada
pelo que quer que tenha começado a
vida na Terra. Uma evolução separada
da vida.
O que significaria para o catolicismo descobrirmos vida inteligente noutro lugar?
Já temos [partes das Escrituras] que
dizem que não somos as únicas coisas
inteligentes feitas por Deus. Isso já está
incluído no sistema. Há lugares maravilhosos [na Bíblia] onde um fazendeiro
fala sobre as estrelas, bradando de alegria com o seu criador. Não sabemos do
que estamos a falar. E desde que percebamos que é divertido fazer hipóteses, é
divertido divertirmo-nos com as ideias.
Penso que existe a perceção de que,
na religião - e, por favor, corrija-me se
estiver errado -, a humanidade é vista como figura ou presença central. E
pergunto-me se isso choca com a ideia
de que somos loucamente, infinitesimalmente insignificantes em comparação
com o tamanho do universo.
É uma pergunta complicada. A religião nunca quis dizer que os seres humanos eram o centro do universo. Esse
é um mal-entendido da antiga cosmologia. A Terra estava no fundo do universo.
Pense na imagem de Dante, quando tentava descrever, na sua visão medieval, o
inferno lá em baixo - no centro da Terra.
Isso tornaria o inferno a parte mais importante do universo. Não! É exatamente
o oposto. Estamos, nessa visão medieval,
numa cadeia de criação, e estamos o
mais longe possível da ação. Somos insignificantes. É isso que torna a ideia da
salvação tão incompreensível. Que um
Deus que se considera que teria coisas
melhores para fazer se importaria com o
planeta Terra. Isso é que é surpreendente. E só se recupera esse sentimento de
espanto se se perceber o quão pequeno
e insignificante nós , de outra forma, pareceríamos.
As pessoas que escreveram o Génesis,
capítulo 1, que foi a melhor ciência aos
seus dias, há 2500 anos, disseram que a
Terra era uma planura com uma cúpula
sobre ela, e água acima e abaixo da cúpula, e é isso que se vê quando se olha
para fora. E maior que isso foi o Deus que
o criou. Era um Deus realmente grande.
Hoje, vemos um universo que só podemos ver a 13,8 mil milhões de anos-luz
em todas as direções. E maior que isso foi
o Deus que o criou.
Parece que está a dizer que a relação entre ciência e fé é realmente muito forte.
A resposta do género “soundbite” que
12

Observatório astronômico Specola Vaticana, em Castel Gandolfo.

posso pensar é: a minha religião diz-me
que Deus criou o universo. A minha ciência diz-me como é que Ele o fez. Mas
há mais do que isso, e regresso a uma escritora de ficção científica, Teresa Nielsen Hayden. Ela tem um ensaio maravilhoso que começa assim: «Eu acredito
no Deus dos Xistos de Burgess». O que
são os Xistos de Burgess? É uma das belas
regiões geológicas no oeste do Canadá,
onde se pode ver toda a sequência estratigráfica de fóssil após fóssil após fóssil.
E pode ver-se na face de uma rocha toda
a evolução descrita. E o argumento dela
era de que um Deus que criou o universo assim, e depois nos mostra como foi
feito, quer que sejamos cientistas. Está a
tentar bradar para nós: «É aqui que tu me
vais encontrar!».
Há tensão entre ciência e religião?
Tensão não é a palavra certa, mas
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existe um relacionamento. E como em
qualquer tipo de relacionamento, haverá
sempre problemas. Mas são bons problemas. A razão pela qual temos coragem
de fazer a ciência é porque acreditamos
num universo que é consistente e lógico,
que segue leis, e que é tão bom que vale
a pena gastar a vida a estudá-lo. Mesmo
que eu não consiga encontrar uma resposta puramente económica que justifique por que vale a pena fazê-lo. … As
pessoas que desejam criar um conflito
entre uma ou outra geralmente têm uma
agenda. Estão a tentar vender o lado deles. E querem colocar o outro lado como
inimigo. Vimos como isso funciona na
política: muito mal. E é muito mau para
a ciência e para a religião.
Toda gente a quem eu disse, na nossa
redação, que ia falar com o astrónomo
do Vaticano, perguntou: «E Galileu?».

Ah! Tudo o que você sabe sobre o Galileu está, provavelmente, errado; o caso
Galileu estava muito ligado à política e
personalidades locais. Quando se lê o
que realmente estava a acontecer, não é
o mito que se aprende. Mas a verdade
não faz a Igreja parecer melhor. Porque
somos seres humanos! Fazemos coisas
estúpidas! Sou um cientista, e, como
cientista, fiz coisas estúpidas. Mas o fato
é que temos de abraçar os nossos erros.
Temos de reconhecer que, no final das
contas, ainda não conhecemos toda a
ciência. Caso contrário, por que pediria
dinheiro para fazê-lo novamente no próximo ano? E não entendemos totalmente
Deus. É por isso que todos os domingos
voltamos atrás e rezamos. Para tentar descobrir ... entendi corretamente? E o que é
que eu deveria estar a fazer agora?
(*) Byrd Pinkerton, In Vox. (Trad.: Rui Jorge Martins)

não tropece na língua

Data e local em início de frase vírgula ou não
Maria Tereza de Queiroz Piacentini (*)
--- No tratamento das datas em textos é certo virgular, digo: é sempre obrigatório? Exemplo: Em 5/6/2002(,) enviei os documentos para análise. Eu pessoalmente acredito
que não cabe vírgula, mas há quem assegure ser necessário colocá-las sempre. I.C.R.G., João Pessoa/PB
É certo, sim, virgular, mas não
E nossos escritores, como usam esse tipo de
Até o fim de junho, todos os
Na mesma cidade encontra-se o expoente
obrigatoriamente. Não só as datas, internautas poderão navegar livre- máximo da modernidade.
adjunto? É o que veremos na próxima coluna.
mas também o local. Enfim, quan- mente pelas páginas da revista na
Há um ano fez um piercing no umbigo, que
(*) MARIA TEREZA DE QUEIROZ PIACENTINI, Diretora do
do iniciam a frase, os adjuntos de internet. [...] Diariamente, cerca quase matou sua mãe de susto.
Instituto Euclides da Cunha e autora dos livros “Só Vírgula”, “Só
tempo e lugar podem ou não vir de 30.000 pessoas acessam a reNo ano passado me convidaram para ir a Fortaleza. Palavras Compostas”, “Língua Brasil – Crase, pronomes & curiosiseparados por uma vírgula – de- vista online. Em abril, o site bateu
A cada dia que passa só aumenta a curiosida- dades” e “Não tropece na redação”.
pende do redator e das circuns- seu recorde de audiência.
(www.linguabrasil.com.br)
de do país sobre a bolada de R$ 1,3 milhão.
tâncias (tipo de frase, estilo, gosto,
Em Brasília, as demissões de
extensão do adjunto). Recolhi nas ministros costumam ficar em duas
revistas Istoé, Veja, Exame e Épo- categorias. [...] Na terça, o minisca exemplos das duas modalida- tro convocou entrevista coletiva.
des de uso.
No teatro, Bezerra explicou que
estava saindo porque não teve
COM VÍRGULA:
solidariedade. Antes, o presidente
Em 1994, o primeiro ocidental recebera Bezerra, ouvira suas exa rever as relíquias foi o arqueólo- plicações, mas não o demitiu. [...]
go Manfred Korfmann.
Logo após, o governo aplicou ao
No dia 30 de maio de 2001, ex-ministro um castigo público.
o diretor foi agredido pelo aluno
Atualmente, as vendas de cosR.S.C.
méticos movimentam por ali 1,5
Nos anos 60, os sócios dos Di- bilhão de dólares ao ano.
ários Associados encomendaram
ao pintor paulistano Wesley Duke
SEM VÍRGULA:
Lee um quadro de Chatô.
Em 1985 ocorreu novo surto de
Às 19h30 de 12 de abril de sarampo.
1972, o dirigente comunista João
Em 21 de julho de 1969 o HoAmazonas embarcaria num ôni- mem pisou na Lua.
bus na rodoviária de Anápolis
No ano de 1893 o então Go(GO) rumo a Marabá (PA).
vernador do Estado rompe com o
No Brasil, a empresa fechou al- Governo Republicano.
guns contratos importantes duranNos próximos dias os brasileite o primeiro trimestre.
ros assistirão a um embate jurídico
Nos últimos dias, o governo de peso.
abriu o cofre e passou a liberar
No Brasil foi criado recenteverbas para emendas dos parla- mente um ranking que avalia as
mentares num ritmo muito supe- companhias de acordo com seu
rior ao registrado desde o início desempenho no campo da ética
do ano.
dos negócios.

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

REVISTA FAMÍLIA CRISTÃ 2020
Fevereiro, n. 1010

REVISTA DIÁLOGO 2019
julho a setembro - n.95
Ainda é possível obter a Revista Diálogo de julho a
setembro de 2019. Ela dedica a capa e boa parte
do conteúdo à questão Amazônia, ao sínodo e aos
povos nativos. Boa oportunidade para conhecer a
riqueza dos biomas, os saberes, as lutas e resistências dos povos dessa região e a sua busca por
uma ecologia integral.
Páginas: 66
Preço Referência: 15,00

A edição de fevereiro da sua revista Família Cristã
chega com matérias diversificadas, informação
e entretenimento para toda a família. Na seção
'Entrevista', o pensador Mario Sergio Cortella fala
sobre os rumos da família e da educação no Brasil.
Na reportagem especial, o assunto é: perigo dos
agrotóxicos e a opção por alimentos orgânicos
para viver mais e melhor.
Páginas: 74
Preço Referência: R$ 11,00

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

A QUÍMICA DO AMOR
Segredos para um casamento feliz
Mario Pereyra

ALIMENTAÇÃO E DEPRESSÃO
entenda a ligação entre elas
Revista Vida e Saúde – FEV/2020

Muitos casam para serem felizes. Outros se separam pela mesma razão. Há os que preferem morar
juntos, sem formalidades, evitando compromisso e
crendo que o encanto da vida a dois desaparecerá
se assinarem uma certidão de casamento.
O que a ciência e a experiência nos dizem sobre
como cultivar um amor capaz de resistir à prova do
tempo e à pressão das circunstâncias?
Páginas: 136
Preço referência: R$ 31,50

Estudos mostram que dieta pró-inflamatória favorece os casos de depressão, diz Bruna Genaro,
autora de artigo de capa da Revista Vida e Saúde.
Existe um componente que pode antecipar o
surgimento da patologia e que é pouco considerado: a alimentação. Outros assuntos: O poder da
gratidão, receitas, etc..
Mais detalhes: http://www.revistavidaesaude.com.
br/home/
Preço referência: R$ 18,75

Rodovia Estadual SP 127 - km 106 - Tatuí, SP
Televendas: 0800 55 26 16
WhatsApp: 15 9 8100 5073
Loja Virtual: http://www.cpb.com.br/
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PRÓPOLIS
Walter Bretz

MENTES MAQUIAVÉLICAS
Tamas Bereczkei
O mundo está cheio de trapaceiros, vigaristas e
impostores. Muitos deles podem ser adequadamente descritos com o termo maquiavélico. Tiram
vantagem dos outros ao usá-los para atingirem
seus objetivos, enquanto suas vítimas nem mesmo
percebem que estão sendo usadas.
Páginas: 312
Preço referência: R$ 39,02

Muitas pessoas conhecem a própolis como um
“antibiótico” natural, mas ela é muito mais do que
isso. A própolis é uma forma natural de viver mais
e melhor. Baseada em pesquisas mais recentes
sobre o assunto, este livro traz de maneira
bastante prática tudo o que você queria saber e
ainda não tinha onde buscar num único lugar.
Páginas: 72
Preço referência: R$ 20,00

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

FRATERNIDADE E VIDA: DOM E
COMPROMISSO
Campanha da Fraternidade 2020 - Texto-Base
CNBB
Por meio do tema e do lema da Campanha da
Fraternidade 2020 – Fraternidade e Vida: Dom e
Compromisso / "Viu, sentiu compaixão e cuidou
dele" (Lc 10,33-34) –, somos convidados a refletir
sobre o significado mais profundo da vida em suas
diversas dimensões: pessoal, comunitária, social
e ecológica.
Páginas: 116
Preço referência: R$ 15,00

REVISTA LITÚRGICA VIDA PASTORAL
Março-abril 2020, nº 332
Fraternidade e vida: Dom e compromisso
Esse número dirigido sacerdotes e agentes de
pastorais é dedicado ao aprofundamento do
tema da Campanha da Fraternidade 2020. Num
artigo, escrito pelo secretário-geral da CNBB, por
exemplo, enfatiza o lema: “Viu, sentiu compaixão e
cuidou dele.”
Páginas: 66
Preço referência: Grátis

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

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

ESTUDOS SOBRE A PERSONALIDADE AUTORITÁRIA
Theodor W. Adorno

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

A presente edição em português dos 'Estudos sobre a personalidade autoritária', de Theodor W. Adorno, é resultado de
uma seleção de textos da obra original de quase mil páginas
intitulada 'The Authoritarian Personality', escrita por Adorno,
Levinson, Sanford e Frenkel-Brunswik e publicada em 1950 nos
Estados Unidos.
Páginas: 597
Preço referência: R$ 98,00

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

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

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

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
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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O PERIGO
ESTÁ NO SEU
QUINTAL.
90% DOS FOCOS DO MOSQUITO DA DENGUE
ESTÃO EM RESIDÊNCIAS E EMPRESAS.
Mais do que nunca, você precisa fazer sua parte
pra gente vencer a dengue.

LIMPE
O QUINTAL

NÃO DEIXE LIXO ACUMULADO
NEM ÁGUA PARADA

RETIRE A ÁGUA
DAS BROMÉLIAS

ONDE TEM ÁGUA PARADA, PODE TER DENGUE. FAÇA SUA PARTE.
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CONFIRA A BANDEJA
ATRÁS DA GELADEIRA

CUIDE DAS CALHAS,
RALOS E CAIXAS D’ÁGUA

