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NA MÍDIA ELETRÔNICA

RELACIONAMENTO

Edmilson Fabbri (*)

Segundo a Wikipédia, é uma re-
lação afetiva, a princípio sem 
características romântico-se-
xuais, entre duas pessoas. Em 

sentido amplo, é um relacionamento 
humano que envolve o conhecimento 
mútuo e a afeição, além de lealdade 
ao ponto do altruísmo.

Algumas definições, principal-
mente àquelas que tentam definir 
algo indefinível, normalmente es-
barram numa burocratização do 
conceito. Praticamente fazem uma 
pasteurização desse conceito para 
que saia admiravelmente asséptico. 
Parece que foi o que aconteceu na 
definição acima.

Na vista do meu ponto, verdadei-
ramente, sabemos por quem nutrimos 
amizade. Muitas pessoas nos conquis-
tam, nos trazem admiração e respeito, 
carinho, etc... Mas estou falando de 
amizade. Aí temos que subir alguns 
degraus nessa escala de valores.

Em sua ‘Ética à Nicômano’, Aris-
tóteles dedica dois livros ao estudo 
da ‘philia’, da amizade, que tem 

uma importância significativa para 
a vida humana, levando o filósofo a 
declarar, ‘ninguém deseja viver sem 
amigos, mesmo dispondo de todos 
os outros bens’.

A concepção de amizade está no 
centro do pensamento ético e políti-
co do filósofo grego e possui relação 
direta com a virtude e a felicidade. 
Como virtude, a amizade suscita a 
benevolência, a reciprocidade e o 
querer bem. Porém, antes e acima 
de tudo querer o bem ao outro.

Na obra aristotélica encontramos 
pelo menos três tipos de amizade: 
por prazer, por interesse e a ami-
zade verdadeira. Obviamente que 
estou aqui tentando exaltar a ami-
zade verdadeira, pois essa é a mais 
sublime. Sem a menor possibilidade 
de comparação com as outras, que 

visam uma finalidade. Diferente-
mente disso, o que sublima a ami-
zade verdadeira é o fato de visar so-
mente a bondade, buscando o bem 
do amigo por amor ao amigo. Aqui 
então, entra o verdadeiro ingredien-
te que a torna o que é, aqui entra o 
amor. Este é o diferencial para dis-
tinguirmos nossos verdadeiros ami-
gos. Aqueles a quem envolvemos a 
amizade com o invólucro do amor. 
Também não podemos deixar de 
admitir que dentro dessa amizade 
verdadeira caiba a utilidade e o pra-
zer, visto que, o que é bom também 
pode ser útil e prazeroso.

(*) 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.

Amizade
“A concepção de 
amizade está no centro 
do pensamento ético e 
político do filósofo grego 
(Aristóteles) e possui 
relação direta com a 
virtude e a felicidade.”

NATAL CRISTÃO?

Para o diretor do Instituto Ciência e Fé, Evaristo 
de Miranda, doutor em ecologia e pesquisador e 
diretor da Embrapa Territorial, o Natal é real como 
Jesus, o homenageado na festa, também é real. 
Assim os símbolos de rituais do Natal são válidos. 
Como fiel cristão, ele tem já há anos, coleciona 
presépios de todo o mundo. Fotos publicadas 
neste número mostram um pouco dessa rica tra-
dição.

Por séculos, estudiosos e religiosos tem co-
locado em dúvida detalhes dessa tradição. Por 
exemplo, Jesus nasceu em 25 de dezembro? 
Houve sincretização na instituição dessas festas? 
E outras mais?

No entanto, o que mais tem destruído a fé não 
são essas questões, mas a secularização e mer-
cantilismo. O objeto da festividade é esquecido a 
ponto de ser ostensivamente rejeitado.

Na contramão dessa tendência ouvimos vozes 
chamando-nos à espiritualidade e ao verdadeiro 
Natal. Sigamos esse chamado.

ODAILSON ELMAR SPADA
Editor

SUMÁRIO
02.... – AMIZADE - Edmilson Fabbri
03.... – A ANFIBOLIA DO MAL - Antonio Celso 

Mendes 
04.... – QUANDO  ACORDEI, FOI MARAVIL-

LHOSO PERCEBER QUE AINDA ESTAVA VIVA
05.... – TRADIÇÕES, SINAIS E SÍMBOLOS DE 

NATAL – Evaristo de Miranda
08.... – CIENTISTAS RECONSTROEM O ROS-

TO DE SÃO NICOLAU
09.... – O QUE NÃO SIGNIFICA O NATAL – Fe-

lipe Lemos
10.... - A ESPERANÇA NÃO MORREU – D. 

Odilo P. Scherer
12.... MILÍCIA DA INTIMIDAÇÃO ANÔNIMA - 

Carlos Alberto Di Franco
13.... - Não tropece na língua – DECREETO-

LEI, PRÓ-REITORIA-Maiúsculas em nome com-
postos - Maria Tereza de Queiroz Piacentini



3UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ  |  DEZEMBRO 2020  |

Há uma tendência im-
própria a atribuir ao 
espírito a ocorrência 
de coisas ruins, em 

função da existência de espíritos 
malignos (Leonardo BOFF, O Es-
pírito Santo, Ed Vozes, RJ, 2013, 
p.77). Não obstante, é oportuno 
realçar que o mal não é ontolo-
gicamente substancial, e como 
ausência do bem, é resultado 
de uma atitude maniqueísta de 
nossa experiência consciente, 
que atribui realidade a algo que 
é apenas a contraposição de as-
pectos dialéticos. 

Pois, nos fundamentos do 
Universo, os cientistas encon-
tram um dualismo aparentemen-
te antagonista, forças positivas 
e negativas a se chocarem para 
produzir a luz. Podemos obser-

var isto a cada momento nos 
raios do céu, por ocasião das 
tempestades. Eles também cons-
tataram que as pequenas partí-
culas giram ora pela direita, ora 
pela esquerda, alterando assim 
os seus efeitos combinatórios.

Como consequência, estes fa-
tos dão origem, no macrocosmo, 
ao surgimento de todas as alter-
nativas funcionais que encontra-
mos, desde a diferença entre os 
sexos até as distinções entre o sim 
e o não ou entre o bem e o mal. 
O seu alcance é amplo e domi-
na todas as manifestações, sejam 
físicas ou culturais, como pode-
mos constatar em todas as mani-
festações que ocorrem. Assim, o 
dualismo entre a vida e a morte 
é apenas uma condição de nosso 
corpo físico, limitado ao tempo.

Ora, uma análise mais pro-
funda dessa situação poderia 
nos conduzir a considerar o mal 
como anfibológico e de aspectos 
mutuamente dependentes, pois 
no princípio há apenas o UNO, 
que para criar gera fora de si o 
DUO ou as formas alternativas 
de tudo que é criado. Ora, esse 
Dois nos aparece ora como uma 
negação do Um, ou apenas o seu 
complemento, dependendo do 
feitio de nossas considerações, 
positivas ou negativas.

É dessa forma que podemos 
considerar tudo o que nos limi-
ta como sendo condição natu-
ral de seres contingentes, uma 
coisa contraditória opondo-se 
à existência de outra. Contudo, 
sem os limites do tempo não ha-
veria mudança, sem nossa mor-

te não haveria a sucessão das 
gerações, sem os males não ha-
veria a plenitude do bem, sem a 
pobreza de muitos não haveria 
riqueza de poucos, sem os ví-
cios não haveria virtudes, etc.

Importa, pois, que tenhamos 
uma consideração transcenden-
te às limitações que nos são im-
postas pela condição de seres 
criados, cabendo a nós sermos 
humildes com relação a tudo 
que nos limita, o que em termos 
teológicos é chamado kenosis, 
ou os sofrimentos impostos ao 
Filho por ter assumido a condi-
ção terrena. Esta apreciação em 
termos divinos é a única forma 
aceitável que temos para tentar 
compreender os limites que são 
inerentes a tudo que é criado.

PLOTINO, um pensador mís-

tico de século III de nossa era, 
foi o primeiro a perceber que 
o UNO é o princípio universal 
de todas as coisas, conside-
rando toda divisão como uma 
manifestação contextual da re-
alidade. Dessa forma, todos os 
dualismos caem por terra, sen-
do ilusórios em sua essência. A 
consideração pela plenitude do 
ato criador passa, dessa forma, 
pela minimização de todas as 
suas limitações, quando passa-
mos a considerar que os males 
que nos afligem são apenas os 
limites naturais das criaturas. 

(*) ANTONIO CELSO MENDES, Mestre e 
Doutor em Direito pela UFPR, é professor do cur-
so 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

FILOSOFIA

www.expotrade.com.br

Seu evento acontece aqui
www.expotrade.com.br

Seu evento acontece aqui

A anfibolia do mal
“O mal não é ontologicamente substancial, e como ausência do bem, é resultado de uma atitude maniqueísta de nossa 
experiência consciente, que atribui realidade a algo que é apenas a contraposição de aspectos dialéticos.”

Antonio Celso Mendes (*)
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PESQUISA NA QUARENTENA

Fui contaminada pelo 
novo coronavírus em 
uma viagem ao exterior 
no final de fevereiro. 

Estive em dois congressos cien-
tíficos, um em Lisboa e outro 
em Jerusalém. Em ambos havia 
muitos participantes. Foi uma 
viagem rápida, mas havia inicia-
do o período de contaminação 
pelo vírus causador da Covid-
19. Voltei para o Brasil no dia 
5 de março. No dia 8, em São 
Paulo, participei do lançamento 
da minha biografia, chamada 
‘Não, não é resposta’, escrita 
pelo jornalista e escritor Ignácio 
de Loyola Brandão. Poucos dias 
depois apresentei as primeiras 
manifestações da doença. Sou 
extremamente saudável e des-
confiei quando tive febrícula e 
dor no corpo.

Nessa época já se falava mui-
to sobre a doença no Brasil. Fui 
imediatamente para o Hospital 
Alemão Oswaldo Cruz, onde o 
exame para Covid-19 teve re-
sultado positivo. Logo a seguir 
uma tomografia do tórax mos-

trou que os pulmões estavam 
bastante lesados. Fui internada 
e, como os sintomas respirató-
rios pioraram rapidamente, fui 
transferida para a UTI. O cirur-
gião de tórax Rodrigo Sarden-
berg fez a traqueostomia e fui 
intubada. Meu tratamento ficou 
a cargo de Gilberto Turcato, um 
excelente infectologista. Vi mi-
nha tomografia e verifiquei que 
meu estado era muito grave, eu 
poderia morrer. Toda a equipe 
– médicos, enfermeiros, nutró-
logas, nutricionistas – cuidou de 
mim com muita atenção e afeti-
vidade. Eu naturalmente conhe-
cia todos porque trabalho no 
Hospital Alemão Oswaldo Cruz 
desde os anos 1970, depois que 
terminei minha formação cirúr-
gica, seguindo o exemplo de Ar-
rigo Raia, com quem realmente 
aprendi a operar.

As pessoas não devem ter 
medo de ser intubadas. Após a 
sedação, não há mais a percep-
ção de dor e também não resta 
lembrança de nada. O trata-
mento foi feito com antibióticos, 

para corrigir a infecção pulmo-
nar, e alimentação parenteral. É 
preciso garantir boas condições 
nutricionais porque não exis-
te um medicamento específico 
contra o vírus.

Quando percebi que pode-
ria morrer, pensei: estou prepa-
rada. Vivi bem, mais do que a 
média da população. Fiz tudo 
aquilo que poderia ter feito da 
melhor maneira possível. Con-
cordo com o pensamento do 
poeta português Fernando Pes-
soa [1888-1935], que em um de 
seus poemas diz: “Põe quanto 
és no mínimo que fazes”. Não 
tive medo de morrer, mas tam-
bém preferiria que não aconte-
cesse naquele momento. Como 
dizia minha mãe, aos 97 anos: 
“Ainda é muito cedo, tenho tan-
tas coisas para fazer”.

Quando acordei, 47 dias de-
pois, foi maravilhoso perceber 
que ainda estava viva. Que ale-
gria senti! Hoje me considero 
ressuscitada. Acordei bem, sem 
nenhuma sequela: meus movi-
mentos estavam perfeitos, sem 

fraqueza muscular, e respirava 
muito bem. Emagreci 3 quilos, 
que já recuperei. A tomografia 
de controle demonstrou que 
meus pulmões estavam total-
mente livres da infecção.

Muitas pessoas ficam com 
sequelas psicológicas. Há o 
medo de nova contaminação 
ou de contaminar outras pes-
soas. Esse pensamento faz um 
mal enorme, muitos trabalhos 
estão sendo elaborados sobre as 
manifestações psicológicas dos 
contaminados com Covid-19. 
Os que não foram contamina-
dos também temem a doença. 
Há uma angústia e as pessoas 
ficam tristes. É importante pas-
sar mensagens otimistas, porque 
o medo não leva a nada. Preci-
samos ser cautelosos, mas não 
medrosos.

Meu marido, Joaquim Gama, 
também cirurgião, se contami-
nou, provavelmente na mesma 

viagem. Mas ele foi assinto-
mático. Acredito que eu esteja 
imune agora. Quando saí do 
hospital, em abril, fiz um exa-
me para avaliar minha carga vi-
ral, que estava negativada. Não 
sou infectologista para afirmar 
categoricamente, mas acredito 
que seja semelhante ao saram-
po ou caxumba – e que agora 
eu tenha anticorpos que com-
batem uma reinfecção. Mas sei 
que a doença é nova, ainda não 
conhecemos muito. E há varian-
tes do vírus: não sei se adquiri 
imunidade apenas para o tipo 
com o qual me contaminei. De 
qualquer maneira, quem já teve 
a doença não deve se expor, 
precisa manter cuidados.

Dez dias depois da alta, vol-
tei a atender diariamente no 
consultório do Instituto Angelita 
e Joaquim Gama, instalado atu-
almente no primeiro andar do 
Hospital Alemão Oswaldo Cruz, 

“Quando acordei, 
foi maravilhoso 
perceber que 
ainda estava viva”
Em março, aos 87 anos, a cirurgiã Angelita Habr-Gama passou 50 dias 
internada com Covid-19; recuperada, atende pacientes, prepara artigos 
científicos e participa de congressos on-line

Depoimento concedido a Sarah Schmidt (*)

Angelita Gama em casa, onde não ficou recolhida durante a pandemia: 
entre a própria internação e o cuidado aos pacientes, o hospital tem 
destaque em seu cotidiano (Foto: Léo Ramos Chaves)
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e também retornei às cirurgias. 
Trabalho com uma equipe de 
colonoscopia, de estudo fun-
cional e de nutrição. O número 
de pacientes atendidos caiu um 
pouco no período da quarente-
na, porque as pessoas têm medo 
de se contaminar. Só procuram 
o hospital quando estão com 
sintomas mais urgentes. Muitas 
operações eletivas foram poster-
gadas, mas já estamos voltando 
a trabalhar no ritmo de antes da 
pandemia. Os doentes se cansa-
ram de esperar, porque a solu-
ção para a pandemia ainda não 
existe, será algo no longo prazo. 
As vacinas, a única solução ca-
bível, provavelmente não che-
garão antes do ano que vem.

A pandemia reduziu também 
nossa atividade nos congressos. 
Neste ano ainda apresentaría-
mos palestras em eventos im-
portantes nos Estados Unidos, 
na Europa e na Ásia. Agora esses 
encontros têm sido todos virtu-
ais. Essa foi uma grande mudan-
ça, porque ficamos boa parte do 
tempo em frente ao computador 
fazendo palestras virtuais, o que 

é menos prazeroso. Os congres-
sos são importantes não só pelo 
conteúdo, pelo que ensinamos 
ou aprendemos, mas também 
pelo contato com outros cole-
gas, pela troca de ideias. É um 
convívio muito agradável e sin-
to falta disso.

Logo retomei também as ati-
vidades de pesquisa. Minha 
equipe de colaboradores e eu 
temos elaborado artigos científi-
cos para publicações nacionais 
e internacionais. No período da 
quarentena tivemos mais tempo 
de escrever e de revisar nos-
sos resultados. Sempre fui uma 
pesquisadora clínica, gosto de 
investigação aplicada ao do-
ente. Enquanto trato, investigo. 
Temos um trabalho, que come-
çamos a elaborar em 2001, no 
qual usamos rádio e quimiotera-
pia para tratar o câncer da por-
ção baixa do reto na expectativa 
de reduzir o tamanho do tumor 
e, se possível, evitar a cirurgia, 
que pode gerar colostomia de-
finitiva. Tive a ideia de começar 
esse protocolo de tratamento, 
chamado de Watch and Wait, 

no qual não operamos de ime-
diato. Após o tratamento neo-
adjuvante, se o paciente tiver 
uma resposta clínica completa, 
ou seja, se o tumor desaparecer, 
observamos e acompanhamos 
o paciente, principalmente no 
primeiro ano pós-tratamento. A 
cada dois meses são realizados 
exames porque o tumor pode 
voltar. A ocorrência de recidiva 
é de cerca de 20% e, quando 
ocorre, a cirurgia é indicada. 
Esse protocolo tem sido gradati-
vamente mais aceito. No come-
ço, foi muito combatido.

Estamos pesquisando a uti-
lização de agentes quimioterá-
picos em doses maiores, com 
intervalos mais curtos e por um 
período mais longo, com o obje-
tivo de aumentar a incidência de 
resposta completa e consequen-
temente aumentar o número de 
doentes que não necessitarão ser 
operados. Desde 1998, quando 
publicamos nosso primeiro tra-
balho, temos progressivamente 
observado uma melhora da res-
posta nos pacientes submetidos 
ao Watch and Wait que atende-

mos: de 27% para quase 60%. 
Isso nos faz acreditar que cada 
vez menos precisaremos fazer 
colostomia definitiva. Além dis-
so, temos novas drogas quimio-
terápicas e a técnica de radiote-
rapia melhorou muito. Nossos 
colegas me perguntam se não é 
um paradoxo uma cirurgiã pro-
curar operar cada vez menos. 
Respondo que para mim é uma 
felicidade. Para cada paciente 
que deixa de passar por uma ci-
rurgia mutilante, fico feliz.

Quem é médico, seja cirur-
gião ou oncologista, nunca fica 
satisfeito. Está sempre atento 
às novas tecnologias e medica-
mentos para melhorar os resul-
tados. O profissional pode estar 
satisfeito com o seu trabalho, 
mas nunca a ponto de dizer que 
chegou ao máximo que poderia. 
Porque a tecnociência não para, 
ela é evolutiva.

Outra pergunta que me fa-
zem é quando vou deixar de 
trabalhar. Respondo: quando 
não houver mais procura no 
consultório; enquanto eu tiver 
condições físicas e mentais, vou 

continuar. Enxergo, escuto, mi-
nhas mãos não tremem, minha 
coluna é ótima, sou magra e 
não carrego peso, por que não 
trabalhar? Qual é a razão para 
parar, se posso contribuir com 
experiência acumulada, pois já 
vivi situações das mais variadas 
durante o exercício da profis-
são? Além disso, cada pessoa 
que atendo representa uma ex-
periência nova. No convívio, no 
resultado do tratamento. Tratar 
é como as nuvens: nunca vemos 
a mesma forma de nuvem duas 
vezes. Não há dois doentes ou 
duas doenças iguais, por isso é 
sempre um aprendizado. A vida 
é assim, é um movimento, como 
o mar. Aliás, eu adoro ver o mar. 
É emocionante.

(*) ANGELITA HABR-GAMA é professora 
titular emérita da Faculdade de Medicina de 
São Paulo (FM-USP). É cirurgiã do Hospital 
Alemão Oswaldo Cruz e diretora do Instituto 
Angelita e Joaquim Gama. Em 2004 fundou a 
Abrapreci – Associação Brasileira de Prevenção 
do Câncer de Intestino, da qual é presidente. É 
membro honorário de 11 sociedades médicas 
internacionais. Depoimento publicado na 
Revista Pesquisa FAPESP
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 NATAL

C onstruídos através 
de séculos, dentre 
os principais sinais 
e símbolos natali-

nos estão: a árvore de Natal, o 
presépio e seus personagens, 
a guirlanda na porta das casas, 
a coroa do Advento com suas 
quatro velas, a estrela de Belém, 
os enfeites natalinos, a figura do 
Papai Noel, as meias e sapatos 
na janela ou lareira, os sinos, os 
cânticos, as velas, a iluminação 
das árvores, casas e locais públi-
cos, as celebrações em igrejas, 
a ceia familiar com seus pratos 

típicos e a troca de presentes. 
Cada um tem seus significados e 
curiosidades.

A maioria dos símbolos nata-
linos busca ajudar as pessoas a 
penetrarem um mistério impe-
netrável: a encarnação do Verbo 
Divino. Não é nada simples. Para 
os cristãos, o Deus Único tinha 
um filho e o enviou ao mundo. 
Não foi uma aparição. Ele se fez 
homem lá na Palestina. Nenhum 
período do ano tem tantos sím-
bolos católicos. Exigências desse 
Mistério difícil de penetrar.

O inventor da árvore de Na-

tal foi São Bonifácio, o apóstolo 
dos germanos ou o evangeliza-
dor da Alemanha. Ele nasceu na 
Inglaterra em 672 e faleceu mar-
tirizado em 5 de junho de 754. 
Seu nome religioso, em latim 
Bonifacius, quer dizer “aque-
le que faz o bem”, e retoma o 
mesmo significado do seu nome 
saxão Wynfrith. Em 718; ele es-
teve em Roma e o Papa Gregó-
rio II enviou-o à Alemanha, com 
a missão de reorganizar a Igreja 
Católica. Por cinco anos, ele 
evangelizou territórios que hoje 
fazem parte dos Estados alemães 

de Hessen e Turíngia. Em 722, 
ele foi feito bispo dos territórios 
da Germânia e um ano depois, 
inventou a árvore de Natal, 
causando um certo impacto no 
meio ambiente germânico.

Sem maiores preocupações 

ambientais ou com os costumes 
locais, em 723, São Bonifácio 
derrubou um enorme carvalho 
dedicado ao deus Thor, perto 
da atual cidade de Fritzlar, na 
Alemanha. Para convencer o 
povo e os druidas de que não 

A árvore, os sinais 
e os símbolos do 
Natal
Evaristo de Miranda (*)

Evaristo de Miranda e a esposa (Liana John) estavam preparando a 
casa para o Natal com peças de presépio do mundo todo e resolveram 
compartilhar “com os amigos um pouco da nossa casa em clima de Ad-
vento, pelas mãos de minha esposa e suas tradições germânicas. Come-
çando com uma verdadeira imagem de São Nicolau e alguns dos muitos 
presépios adquiridos no mundo cristão, do Alasca aos Andes, passando 

pelo oriente, África, Áustria, Itália (trulli) e Madagascar.

Presépios de todo o mundo
Clima de Advento

(*) EVARISTO DE MIRANDA, doutor em ecologia, é 
pesquisador da Embrapa Territorial. Diretor do Instituto Ciência 
e Fé de Curitiba.
(*) LIANA JOHN é jornalista, das primeiras a escrever sobre 
meio ambiente.

São Nicolau (Coleção de Evaristo de Miranda e Lilia John)

Imagens da coleção de presépios do casal Liana John e Evaristo de Miranda
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era uma árvore sagrada, ele 
abateu-a. Esse acontecimento é 
considerado o início formal da 
cristianização da Alemanha. O 
carvalho destruiu tudo que ali se 
encontrava, menos um pequeno 
pinheiro. Segundo a tradição, 
Bonifácio interpretou esse fato 
casual como um milagre. Era o 
período do Advento e como ele 
pregava sobre o Natal, declarou: 
“Doravante, nós chamaremos 
esta árvore, de árvore do Menino 
Jesus”. O costume de plantar pe-
quenos pinheiros para celebrar o 
nascimento de Jesus começou e 
estendeu-se pela Alemanha e de 
lá para o mundo.

O costume da árvore de Na-
tal dentro de casa pode levar ao 
plantio de pinheiros e também 
ao corte. A simbologia da árvo-
re é uma das mais espalhadas 
em todas as culturas. A árvore 
está presente na Bíblia desde as 
árvores do jardim do Éden até 
a “árvore” da cruz de Jesus. O 
símbolo da árvore de Natal é 
bem anterior ao do presépio e 
mais universal.

Como árvore de Natal é me-
lhor o pinheiro do que o carva-
lho. Ele cresce mais rápido e fica 
verde mais tempo. Várias compa-
rações do pinheiro cristão com o 
carvalho pagão foram destacadas 
pela Igreja, desde o início dessa 

tradição. O pinheiro mantém-se 
verde em pleno inverno, face a 
todas as dificuldades, quando 
todas as outras árvores, inclusive 
os carvalhos, amarelecem e per-
dem as folhas. Seu crescimento 
é lento e constante. Sua forma 
triangular foi vista como um sím-
bolo da Trindade por São Boni-
fácio. Seu verde evoca a força de 
vida e da esperança.

A tradição cristã, assimilou a 
árvore de Natal com uma nova 
árvore da vida, aquela do jardim 
do Éden, lá no Paraíso (Gn 2,9). 
É costume enfeitá-la com bolas 
coloridas, como se fossem frutos, 
e com outros adornos natalinos. 
Os enfeites alegorizam virtudes, 
desejos, vínculos e sonhos das 
pessoas e da casa onde está a 
árvore de Natal. Já no tempo de 
São Bonifácio, as árvores de Na-
tal eram enfeitadas com maçãs, 
evocando a nova frutificação 
e o antigo pecado original. Ao 
contrário do mito do Éden sobre 
a serpente e “maçã”, a árvore 
de Natal passou a evocar vida e 
salvação, plantada nas casas.

As árvores também eram de-
coradas com velas, represen-
tando Jesus, a luz do mundo. O 
costume difundiu-se pela Euro-
pa. Uma das primeiras referên-
cias registradas dos enfeites é do 
século XVI e vem da igreja da 

Alsácia. As famílias decoravam 
os pinheiros com papéis colo-
ridos, enfeites, frutas e doces. 
Espalhada por toda a Europa, 
a tradição de enfeitar a árvore 
de Natal chegou ao continente 
americano por volta de 1800.

Desde o século VI, a tradição 
da árvore de Natal evolui: tro-
caram-se as perecíveis maçãs da 
árvore do Éden por bolas e en-
feites, como sinal dos frutos da 
vida. As tradições familiares va-
riam. Alguns colocam 12 bolas 
ou múltiplos de doze para evo-
car os doze apóstolos. Outros 
colocam 33 bolas, para lembrar 
os anos da vida de Jesus. Outros 
adornam progressivamente a ár-
vore de Natal com 24 a 28 bo-
las, dependendo do número de 
dias do Advento. Outros ador-
nam a árvore de uma só vez. 
Às vezes, as crianças elaboram 
suas próprias bolas. Em outras 
famílias, as bolas são colocadas 
com uma oração ou um propó-

sito em cada uma, até o dia do 
nascimento de Jesus. Para certas 
comunidades religiosas, as bo-
las simbolizam as orações do 
período de Advento: as azuis 
são orações de arrependimento, 
as prateadas de agradecimento, 
as douradas de louvor e as ver-
melhas de prece.

Os enfeites da árvore de Na-
tal são um espaço de liberdade, 
arte e poesia para a criativida-
de familiar. Alguns são tradi-
cionais e merecem destaque. 
Os três sininhos simbolizam a 
Santíssima Trindade e também 
costumam adornar a guirlanda 
do Natal, na entrada das casas. 
Os sete anjinhos representam 
os espíritos angélicos, os anjos 
dos pequeninos diante de Deus, 
contemplando e intercedendo 
por todos (Mt 18,10). As benga-
linhas evocam a caminhada, o 
trabalho de cada um e também 
o pastoreio de Jesus, o cajado 
do bom pastor. Também se co-

locam pequenos e bonitos pa-
cotinhos e presentinhos depen-
durados na árvore ou aos seus 
pés. Eles representam as boas 
ações e os sacrifícios, os “pre-
sentes” que serão dados a Jesus 
no Natal.

Na ponta do pinheiro, no alto 
da árvore de Natal, costuma-se 
colocar uma estrela, luminosa. 
Na parte mais elevada, ela lem-
bra a Estrela de Belém, a estrela 
guia dos magos do Oriente (Mt 
2, 2.9.10). Essa estrela-guia, com 
jeito de cometa, também é colo-
cada ou representada por luzes 
desde a manjedoura de Jesus no 
presépio até o alto de edifícios 
nas cidades. Para os católicos, no 
topo da árvore de Natal, a estrela 
também representa a fé que deve 
iluminar e guiar as vidas dos cris-
tãos, coroando suas cabeças.

(*) EVARISTO DE MIRANDA, doutor em 
ecologia, é pesquisador da Embrapa Territorial. 
Diretor do Instituto Ciência e Fé de Curitiba.

NATAL

Pedi ao burro: me dê forças 
para carregar minhas preocu-
pações, as inquietações dos 
meus amigos e todas aquelas 
preocupações pesando sobre 
meus ombros.

Pedi ao boi: me aqueça com 
seu hálito, com seu calor e me 
console neste inverno das se-
parações criadas pelo confina-
mento e pela indiferença.

Pedi às ovelhas: me orien-
tem a não seguir estupidamente 
o rebanho e a ser uma ovelha 
desconfiada de falsos pastores, 
impostores egolátricos e falsas 
notícias. E ser fiel ao Bom Pas-
tor, capaz de guiar-me a pastos 
verdejantes.

Pedi ao pastor: me ensine 
a ler à noite a mensagem das 
estrelas capaz de me indicar 
como permanecer no rumo da 
Esperança, e seguir o caminho 
da verdadeira Alegria, da única 
Alegria.

Pedi a José: impeça minha 
raiva quando as coisas não saí-
rem do meu jeito e, ao invés dis-
so, me ajude a manter o silên-
cio, com paciência e na paz. E 
me ajude a perseverar em meu 
trabalho.

Pedi a Maria: a coragem e a 
sabedoria de perceber as nuan-
cias quando julgo os outros e 
os eventos. Ela, sempre desa-
fiada a compreender as ações 
do Filho, pode me instruir - com 
sua sabedoria e santidade - a 
considerar as coisas sem per-
der de vista o essencial, e a ter 
confiança.

Pedi à manjedoura ainda 
vazia: nos recolha como so-
mos, pobres, nus e desampa-
rados diante do cosmos e do 
grande mistério do homem e da 
Encarnação do Verbo.

Evaristo de Miranda, orando com M. 
Coste, dezembro 2020.

A decoração de Natal, nas 
residências dos cristãos, marca 
o período de preparação espi-
ritual para a chegada do Me-
nino Jesus (*). Enfeites e luzes 
marcam o tempo do Advento, 
iniciado quatro semanas antes 
do Natal (em 29/11/2020). E 
devem ser retirados no início 
do Ano Novo, entre a festa 
da Epifania e o dia dos Santos 
Reis.

São muitos os símbolos 
levados do campo para a ci-
dade, para o interior das resi-
dências: a árvore de Natal, a 
coroa do advento, o presépio, 
as luzinhas e plantas em deco-
rações variadas. Mas do lado 
de fora das casas, o principal 
símbolo é a guirlanda, coloca-
da no batente da porta de en-
trada para abençoar quem por 
ali passar. E a guirlanda anun-
cia para o exterior, para quem 
passa fora da casa, que aquele 
lar está envolvido no espírito 
do Natal.

A guirlanda é o símbolo ve-
getal do entrelaçamento do di-
vino com o humano, do Deus 
que se fez carne e habitou 
entre nós. Por isso, deve ser 
feita de dois ramos de plantas 

diferentes, de duas naturezas. 
Elas se procuravam no jardim 
do Senhor e agora, com o ad-
vento do Natal, estão entre-
laçadas para sempre. Na Eu-
ropa, o mais comum é usar o 
pinheiro e o azevinho, ambos 
verdes durante o inverno. O 
azevinho é da família da erva 
mate, tem folhas coriáceas e 
apresenta uns frutinhos verme-
lhos e redondos que perduram 
durante o inverno. Aqui são 
galhos, bambus e cipós de ou-
tras espécies. O fundamental 
é entrelaçar duas espécies di-
ferentes. E são muitas guirlan-
das, variadas e criativas. Uma 
história sem fim.

Sinos, fitas e enfeites com-
pletam a guirlanda. Três bolas 
coloridas evocam o mistério 
da trindade e são comuns em 
guirlandas. As fitas costumam 
ser de cor dourada, por vezes 
brancas e roxas. Tradicional-
mente estão associadas aos 
presentes dos Reis Magos: 
ouro, incenso e mirra.

O formato da guirlanda 
é circular e evoca a letra Ó, 
aquela da Nossa Senhora do 
Ó. É durante o tempo do Ad-
vento, nas semanas finais que 

se cantam nas igrejas os polifô-
nicos motetos do Ó, os “ohs!” 
de Nossa Senhora parturiente, 
prestes a dar à luz, a Luz. Esse 
ó é um Ó grande, um Ó Mega, 
o Ômega do alfabeto grego.

O círculo da guirlanda, sem 
começo, nem fim, também 
evoca o infinito. Através de Je-
sus, Deus habita entre nós para 
sempre. Da mesma forma, o 
amor dos cristãos a Deus e ao 
próximo não deve ter fim. E 
também não tem fim o círcu-
lo solar, que rege o calendário 
rural, a alternância infinita do 
semear, cuidar, colher e nova-
mente semear, cuidar, colher e 
brincar pelos campos e jardins 
do Senhor. Esse círculo solar é 
o do tempo do solstício de ve-
rão para o hemisfério Sul, para 
honra e glória da fotossíntese. 
E cuja data (21/12) está asso-
ciada a do Natal (23/12), sem 
coincidir pois aí já seria paga-
nismo demais.

(*) Informações mais detalhadas sobre os 
símbolos natalinos, solstício e outros no 
livro “Guia de Curiosidades Católicas 
– 500 usos, costumes, estranhezas, 
festanças, símbolos e tradições” de 
EVARISTO EDuARDO DE MIRANDA 
(Editora Vozes, 2007)

O sem fim da Guirlanda e do Natal

Início do Advento, ao montar meu presépio
(4º domingo antes do Natal)
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Os cientistas de uma 
Universidade de 
Liverpool, na In-
glaterra, revelaram 

o que asseguram ser o retrato 
mais realista de São Nicolau de 
Bari, o popular bispo do século 
IV conhecido por ser a inspira-
ção da figura moderna de Papai 
Noel.

Os pesquisadores do Face 
Lab da Universidade John Mo-
ores de Liverpool utilizaram um 
sistema de reconstrução facial 
e tecnologia interativa 3D para 
criar o retrato, o qual foi di-
vulgado em 6 de dezembro de 
2014, na festa de São Nicolau.

A professora universitária Ca-
roline Wilkinson disse à BBC 

que a reconstrução foi baseada 
em “todo material esquelético e 
histórico” disponível.

“Esta é a aparência mais re-
alista de São Nicolau, baseada 
em todo material esquelético e 
histórico. Para nós, é emocio-
nante poder ver o rosto deste 
famoso bispo do século IV”, 
acrescentou.

Um porta-voz da universida-
de detalhou que a nova imagem 
utiliza “os padrões anatômicos 
mais atualizados, os dados de 
profundidade de tecido e as téc-
nicas de CGI (imagem gerada 
por computador)”.

Entre as características repre-
sentadas na imagem do santo 
está um nariz quebrado, o qual, 

segundo Wilkinson, foi “repara-
da assimetricamente, dando um 
nariz característico e aspecto fa-
cial rugoso”.

São Nicolau viveu entre 270 
e 343. Foi o bispo de Mira, no 
sul da Turquia.

Em seus anos como bispo, foi 
preso durante a perseguição de 
Diocleciano e, mais tarde, liber-
tado quando Constantino che-
gou ao poder.

Era conhecido por sua firme 
defesa da fé, assim como por 
sua generosidade, muitas vezes 

anônima, para com os necessi-
tados.

São abundantes as histórias 
em torno do santo. Acredita-
se que, certa vez, resgatou três 
irmãs de ser vendidas como 
escravas. Ele teria jogado três 
bolsas de ouro pela janela 
aberta da casa das jovens a fim 
de pagar as dívidas de sua fa-
mília.

Outra história popular con-
ta que ele ficou tão enfurecido 
com o herege Ário – que afirma-
va que Cristo não era verdadei-

ramente Deus – que o golpeou 
durante um acalorado debate 
no Concílio de Niceia no ano 
325.

Baseado no nariz quebrado 
da reconstrução facial do santo, 
talvez Ário tenha lhe devolvido 
o golpe.

(*) SãO NICOLAu (via ACI Digital - serviço 
de notícias em Português do grupo ACI, 
encabeçado pela agência ACI Prensa. ACI 
Prensa foi originalmente fundada com o 
nome de Agência Católica de Informações 
(ACI).

NATAL

Cientistas reconstroem o rosto de São 
Nicolau, o “verdadeiro Papai Noel”

Pesquisadores de Universidade de 
Liverpool conseguiram reproduzir até o 
nariz quebrado do bispo que viveu no 
século IV. Um porta-voz da universidade 
detalhou que a nova imagem utiliza “os 
padrões anatômicos mais atualizados, 
os dados de profundidade de tecido e 
as técnicas de CGI (imagem gerada por 
computador)”.

ACI Digital (*) - publicado na Aleteia em 20/12/16

Reprodução/Twitter Face Lab Liverpool
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O título pode soar es-
tranho, mas a inten-
ção é fazer um forte 
convite à reflexão. 

Para abrir um pouco mais nos-
sa mente nesse período de forte 
sensibilização de boa parte do 
mundo cristão por conta do Na-
tal. É muita festa, muita comilan-
ça, muitos gastos, endividamen-
tos, reuniões sociais, mas pouco 
pensamento sobre o conceito 
deixado especialmente no rela-
tório dos evangelistas. O nasci-
mento de Jesus foi um episódio 
marcante por duas razões bem 
claras. Primeiro, porque mudou 
os rumos do cenário político e 
religioso do mundo até hoje. Se-
gundo, porque cada detalhe des-
se nascimento dá clareza sobre o 
significado do tal episódio.

Quer saber o que foi o nasci-
mento de Cristo? Então leia com 
atenção alguns recortes desse re-
gistro histórico. E tenha uma ideia 
mais ampla do que foi aquele 
momento singular. O espaço aqui 
é limitado, por isso vou me deter 
nos detalhes que “gritam” lições.

Jesus nasceu a partir de um 
milagre

Não necessito recordar o 
texto bíblico, mas a concepção 
de Jesus foi um ato miraculoso. 
Maria ficou grávida do Espírito 
Santo. Então Seu nascimento 
tem muito mais a ver com uma 
operação divina do que com 
ideias e genialidades humanas. 
Se há uma primeira palavra com 
que associar Natal é milagre, ou 
seja, aquilo que somente Deus 
Onipotente pode fazer.

Jesus nasceu em um lugar 
super simples e onde ninguém 
gostaria de nascer

Pense racionalmente. Você, 
que é pai ou mãe, gostaria que 
seu filho nascesse em um está-
bulo, em um chiqueiro ou em 
um pasto próximo de animais? 
Nem preciso imaginar muito a 
resposta. Claro que não! Pais 
escolhem as melhores mater-
nidades, os melhores médicos, 
os melhores quartos e pagam o 
que for necessário para que o fi-
lho nasça cercado dos maiores 
cuidados possíveis.

O nascimento de Jesus foi o 
oposto disso. Ele veio à luz em 
uma manjedoura no meio dos bi-
chos. Sem glamour, sem ostenta-

ção, sem a estrutura médico-hos-
pitalar que poderia se ter à época.

Jesus nasceu em meio à simpli-
cidade indicando o que seria Seu 
modo de vida e Seu ministério. 
Humilde desde o início. Humilda-
de tem muito a ver com o Natal.

Os primeiros visitantes de Je-
sus foram pastores e não reis

Apesar da célebre menção à 
visita dos sábios orientais, quem 
primeiro apareceu para ver o 
menino Jesus foram pastores. 
Classe de gente pouco relevan-
te no cenário social da região. 
Mas gente que percebeu espiri-
tualmente que estava diante de 
si alguém além de um simples 
recém-nascido. Conseguiram 
enxergar além. Viram e assimila-
ram o que muitos nunca viram, 
nem assimilaram e ainda muitos 
não veem hoje. Visão espiritual, 
portanto, pode ser muito bem as-
sociada ao nascimento de Jesus.

Os presentes que Jesus rece-
beu eram reconhecimento espi-
ritual e não consumismo

Os sábios ou magos (em algu-
mas versões) do oriente chegaram 
até Belém por estudos religiosos. 

Foram até Jesus para adorá-LO, 
não para esbanjar ou se exibir 
com presentes caros. Deram o 
que tinham de melhor com a clara 
intenção de declarar que estavam 
diante de Alguém muito especial. 
Nada de consumismo exagerado 
pré-final de ano, enfeites caros para 
um pinheirinho ou vontade incon-
tida de comer desenfreadamente. 
O recorte da cena dos magos com 
Cristo e Seus pais evidencia senso 
de adoração. O enfoque não eram 
e nunca deveriam ser os presentes 
e tudo o que foi criado em torno 
disso para consolidar o comércio 
e fortalecer tradições completa-
mente descoladas da história bí-
blica (Papai Noel, por exemplo, o 
ícone que prevalece fortíssimo). O 
foco era Jesus, o adorado, porque 
simplesmente é Deus.

Não vou me deter quanto à 
data de nascimento de Cristo 
porque historicamente já se sabe 
que é muito improvável que te-
nha sido no dia 25 de dezembro. 
Ao mesmo tempo, é saudável a 
reunião familiar que se estabele-
ce nessa data e onde as pessoas 
se encontram para agradecer por 
mais um ano. Comem suas re-
feições juntas, alegram-se, mas, 
acima de tudo, precisam lembrar 
do Cristo simples nascido para 
ser adorado e que tudo isso é um 
grande milagre. No caso, para 
quem acredita e se beneficia des-
sa crença, o milagre da salvação, 
a graça imerecida para os seres 
humanos pecadores.

Quando o centro dessas festi-
vidades de final de ano é Jesus os 
conceitos de vida são diferentes e 
perceptíveis na vida das pessoas. É 
o que mais ou menos aconteceu 
com gente como John Wesley, 
idealizador do Metodismo. Li, em 
uma revista chamada Conexão 
artigo sobre o reformador e um 
dos natais passados por ele entre 
os anos de 1778 e 1791. Lá dizia 
que, entre 25 de dezembro e co-
meço de janeiro, o já idoso reli-

gioso fez celebrações e também 
saiu a distribuir carvão e pão para 
os pobres a fim de diminuir o im-
pacto do frio impiedoso da Europa 
nessa época. Em um dos episó-
dios, ficou registrado que Wesley 
saiu às ruas repletas de neve para 
angariar 200 Libras e comprar rou-
pas para os necessitados.

É o que ocorreu, também, com 
a escritora adventista Ellen White, 
uma das 100 norte-americanas 
mais influentes de todos os tem-
pos segundo prestigiada revista 
da área de museus e história dos 
Estados Unidos. No livro ‘O Lar 
Adventista’, ela diz que “tenho 
dito a minha família e meus ami-
gos. É meu desejo que ninguém 
me dê presentes de aniversário 
ou de Natal, a não ser com a per-
missão de transferi-los ao tesouro 
do Senhor para serem usados no 
estabelecimento de Missões”.

Wesley e Ellen White mostram 
que Natal tem tudo a ver com so-
lidariedade, abnegação e envol-
vimento em causas maiores do 
que as que fazem parte do nosso 
mundinho egoísta. É um tempo 
propício para não pensar em si 
mesmo, mas nos outros.

Tentando responder, então, 
à pergunta do título, penso até 
que nem é necessário gastar 
mais linhas nisso, certo?

Se você entender bem o que sig-
nifica o Natal, compreenderá que 
todo o resto é qualquer outra coisa 
menos algo relacionado a um dos 
maiores acontecimentos de todos 
os tempos do planeta: o nascimen-
to não apenas de uma criança, mas 
a vinda do Messias espiritual pro-
metido à humanidade.

(*) FELIPE LEMOS. Jornalista, especialista 
em marketing, comunicação corporativa 
e mestre na linha de Comunicação 
nas Organizações. Autor de crônicas e 
artigos diversos. Gerencia a Assessoria 
de Comunicação da sede sul-americana 
adventista, localizada em Brasília. @
felipelemos29

NATAL

O que não significa o Natal?
Jesus nasceu em meio à simplicidade indicando o que seria Seu modo de vida e Seu ministério

Felipe Lemos (*)
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O  ano que vai chegando ao fim foi particular-
mente difícil para todos. Fomos surpreendidos, 
ainda nos primeiros meses, pela pandemia de 
covid-19, que atingiu o Brasil inteiro. De uma 

hora para outra, nossos planejamentos e programações 
precisaram ser abandonados ou adequados à medida que 
os problemas avançaram.

Lamentamos os sofrimentos dos que foram atingidos 
pelas doenças, sobretudo pela pandemia de covid-19, e 
nos solidarizamos com eles. Fizemos luto por tantos que 
perderam a batalha para o vírus e nos sensibilizamos com 
seus familiares e pessoas próximas. Não desconhecemos 
as lutas e angústias dos pobres, duramente atingidos e dei-
xados na insegurança econômica. De muitas formas, eles 
foram e ainda estão sendo socorridos.

Lamentamos os desencontros ideológicos no debate 
sobre a pandemia e as maneiras de enfrentar a enorme 
crise sanitária. Infelizmente, a dor e a angústia das pessoas 
foram objeto de exploração emotiva e de enfrentamentos 
ideológicos estéreis, até com ondas de agressividade.

Mas é preciso reconhecer que nem tudo foi ruim neste 
ano, que nos deixa muitas lições importantes. No distan-
ciamento e até isolamento social, necessários para evitar 
a disseminação do vírus, buscamos novas formas de co-
municação, de encontro e interação de pessoas, grupos 
e organizações. As possibilidades de comunicação virtual 
mostraram-se especialmente úteis e acabamos descobrin-
do que o virtual não precisa ser necessariamente frio ou 
irreal.

A insegurança econômica das pessoas, decorrente da 
perda do trabalho, ensinou-nos a olhar mais para o pró-
ximo, atentos aos seus sofrimentos e angústias. Muitas 
iniciativas solidárias foram promovidas e até a política 
econômica do governo teve de se curvar e ajustar para 
socorrer as necessidades básicas da população, aceitando 
que o melhor investimento é aquele que se volta para o 
cuidado das pessoas.

A pandemia obrigou-nos a ficar em casa, o que não 
estávamos mais acostumados a fazer. As famílias tiveram 
mais tempo para si e para conviver e muitos pais pude-

SOLIDARIEDADE

Temos o privilégio 
de seguir avante e 
motivos para erguer 
os braços para o céu 
em prece

Dom Odilo P. Scherer (*)

A esperança não morreu
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ram estar ao lado dos filhos por 
tempo mais prolongado e redes-
cobriram aspectos do convívio 
familiar relegados a um segun-
do plano pelo ritmo frenético 
da vida. E os doentes, mesmo 
não podendo ser visitados nos 
hospitais, como antes, tiveram 
novas formas de atenção e pro-
ximidade com deles.

NOSSA FRAGILIDADE
Este tempo estranho nos aju-

dou a valorizar mais as pesso-
as, de uma maneira que antes 
talvez não as tivéssemos per-
cebido. De repente, fez falta o 
velório com abraços, histórias 
familiares e rezas. Não foi fácil 
despedir-se dos falecidos sem 
se aproximar deles. Percebemos 
melhor nossa fragilidade e a fu-
gacidade da vida e compreen-
demos a preciosidade da vida, 
de cada instante. Aprendemos a 
valorizar mais a saúde e os há-
bitos simples e cotidianos para 
cuidar dela. Os profissionais da 
saúde nunca foram tão valoriza-
dos e que admirados!

A procura de soluções para 
a superação da pandemia le-

vou o mundo a uma corrida 
sem precedentes na pesquisa 
científica, para encontrar va-
cinas eficazes de combater o 
vírus insidioso. Graças a esse 
esforço, vamos fechando o 
ano mais próximos de solu-
ções para essa crise sanitária. 
Grandes crises e desafios são, 
geralmente, oportunidades fe-
cundas para a ciência e o de-
senvolvimento tecnológico.

Este tempo de pandemia le-
vou muitos a se questionarem 
sobre o sentido da vida e sobre 
os rumos dados a ela no ritmo 
distraído do dia a dia. Em mui-
tos cresceu o desejo de orien-
tar a vida mais para a prática 
do bem e a busca de Deus. A 
consciência de nossa finitude 
ajuda a abandonar alienações 
ilusórias e arroubos de soberba 
e pretensão de onipotência e a 
buscar com mais humildade a 
verdade a respeito de nós mes-
mos e do mundo.

Creio que, apesar das mar-
cas individualistas da cultura 
contemporânea, nos apercebe-
mos melhor da nossa interde-
pendência e do destino comum 

que nos envolve. Crescemos em 
solidariedade e fraternidade ao 
longo deste ano e estamos me-
nos sós e mais abertos ao pró-
ximo, como indivíduos e como 
sociedades e povos. Caímos na 
conta de quanto ainda precisa-
mos avançar na superação de 
preconceitos, injustiças estrutu-
rais e violências primitivas. E o 
papa Francisco, com a sua carta 
encíclica Fratelli Tutti, indicou 
o caminho da fraternidade e da 
amizade social como solução 

para os muitos problemas que 
parecem insolúveis no convívio 
da grande família humana.

Se o ano não foi bom, cer-
tamente, ele nos deixou ensi-
namentos importantes e úteis 
para seguirmos avante, passo a 
passo, com esperança. Agora é 
não deixar cair no esquecimen-
to as lições de vida que um ano 
de sofrimentos e angústias nos 
deixa. Se não fosse por outros 
motivos, já seria válido valorizar 
tanta dor e tanto sofrimento su-

perados e honrar as vítimas que 
ficaram pelo caminho. Temos o 
privilégio de seguir avante e te-
mos motivos para erguer os bra-
ços para o céu em prece. Deus 
não está longe de nós!

O Natal se aproxima: é um 
convite para celebrar a frater-
nidade universal, mesmo sem 
podermos reunir multidões para 
festejar.

(*) DOM ODILO P. SCHERER, Cardeal-
Arcebispo de São Paulo

SOLIDARIEDADE
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A milícia anônima Sle-
eping Giants Brasil 
começou uma cam-
panha de boicote à 

Gazeta do Povo, de Curitiba, 
justificada pelo fato de o jor-
nal ter decidido manter em seu 
quadro de colaboradores o co-
lunista Rodrigo Constantino. No 
dia 6 de novembro, Constantino 
fez um comentário controver-
so e infeliz sobre um caso de 
estupro. Embora se tenha des-
culpado por suas colocações e 
reiterado sua posição contrária 
a qualquer forma de violência 
sexual, o jornalista acabou sen-
do desligado, nos dias que se-
guiram, de suas atribuições na 
Jovem Pan e em outros veículos 
em que trabalhava.

A Gazeta do Povo, por sua 
vez, entendeu que Constantino 
foi “envolvido em uma falsa acu-
sação de apologia do estupro” e 
considerou satisfatórios as expli-
cações e o pedido de desculpas 
do jornalista. Ato contínuo, o 
Sleeping Giants demandou que 
os anunciantes boicotassem a 
Gazeta e, assim, ameaçassem 
a viabilidade financeira de um 
jornal com cem anos de exis-
tência e tradição de seriedade. 
O que pretendem é que o diário 
feche as portas.

O Sleeping Giants Brasil, que 

exibiu viés ideológico desde 
sua origem, no começo deste 
ano, iniciou sua atividade no 
País se vendendo como um mo-
vimento de caráter neutro, cujo 
único objetivo seria evitar a pro-
pagação de fake news por meio 
do boicote. Mas, nos últimos 
meses, a escolha enviesada de 
seus alvos escancarou um po-
sicionamento político claro. Fi-
guras públicas de esquerda são 
poupadas. Vozes liberais e con-
servadoras são perseguidas. O 
modo de atuação e os objetivos 
finais do Sleeping Giants ficam, 
por esses primeiros casos, expli-
citados: constranger e intimidar 
anunciantes que deem susten-
tação financeira a organizações 
de mídia que não estejam em 
sintonia com sua agenda ideo-
lógica.

Protegido pelo anonimato, 
explicitamente vedado pela 
Constituição, e pela falsa aura 
de proteção dos direitos huma-
nos, o grupo brasileiro dissimu-
la seu viés político e convence 
muitas empresas a aderir ao 
boicote, especialmente pelo im-
pacto que o número de intera-
ções provoca nos tomadores de 
opinião das companhias.

Embora nos Estados Unidos os 
fundadores do Sleeping Giants 
se tenham tornado conhecidos 

– Nandini Jammi e Matt Rivitz 
–, os apoiadores e gestores de 
suas contas no Twitter e no Fa-
cebook no Brasil nunca foram 
identificados. Suas campanhas 
mais bem-sucedidas no País fo-
ram direcionadas para o boicote 
aos portais Conexão Política e 
Brasil Sem Medo, além de con-
seguirem fazer que os vídeos 
de Olavo de Carvalho fossem 
desmonetizados e seus cursos 
online não mais pudessem ser 
pagos via plataforma PayPal.

A organização apresenta-se 
aqui como defensora de “uma 
luta coletiva de cidadãos con-
tra o financiamento do discurso 
de ódio e das fake news”, o que 
nos leva à discussão de quem é 
capaz de determinar o que é um 
“discurso de ódio”. Inevitável 
lembrar a conhecida pergunta 
elaborada pelo poeta romano 
Juvenal, há quase 2 mil anos: 
“Quis custodiet ipsos custodes?” 
– que poderíamos traduzir como 
“quem fiscalizará os fiscalizado-
res?” ou “quem há de vigiar os 
próprios vigilantes?”.

Todos devem ter o direito de 
expressar o que bem entende-
rem, sabendo que há consequ-
ências previstas na legislação 

para os casos em que haja calú-
nia, injúria ou difamação. Não 
é necessário nem desejado que 
um verdadeiro tribunal de exce-
ção, por meio da intimidação 
dos anunciantes, como esse pro-
movido pelo Sleeping Giants, 
seja estabelecido. As ações de 
cancelamento nada mais são 
que agressões escancaradas 
à liberdade de expressão. E o 
anonimato, covarde e imoral, só 
desqualifica seus autores.

Para Marcelo Rech, presi-
dente da Associação Nacional 
de Jornais (ANJ), a liberdade de 
expressão não se constrói com 
base em intimidações. “A ver-
dadeira liberdade de expressão 
não é apenas a liberdade de eu 
me manifestar livremente, mas 
sobretudo de admitir que ou-
tros, por mais reprováveis que 
possam ser as manifestações e 
contanto que não firam as leis, 
tenham o direito de se expres-
sar sem medo de represálias. 
A liberdade de expressão não 
se constrói com intimidações 
ou restrições a manifestações, 
mas com mais liberdade e ain-
da mais pluralidade”, sublinhou 
Rech.

Um jornalista ou qualquer 

um que difame, calunie, distor-
ça, minta, emita uma posição 
controversa ou não politica-
mente correta, agrida valores 
fundamentais da sociedade ou 
dos veículos para os quais tra-
balha, ou que se mostre sim-
plesmente pouco qualificado 
em suas investigações, aná-
lises e conclusões, pode ser 
processado por quem se sen-
tir indevidamente atacado ou 
desligado de suas funções por 
seu empregador.

Por outro lado, qualquer ten-
tativa de pressão, coação, amea-
ça, chantagem, “cancelamento” 
ou linchamento virtual deve ser 
interpretada como uma intimi-
dação descabida, ilegal e imo-
ral de calar vozes dissonantes e 
que contrariam os interesses e 
visões dos eventuais e pretensa-
mente isentos – e, para comple-
tar, anônimos – “checadores de 
fatos”. Uma democracia não se 
pode curvar às ameaças de mi-
lícias anônimas. Não há virtude 
na censura e na cultura do can-
celamento.

(*) CARLOS ALBERTO DI FRANCO, 
jornalista. E-mail: difranco@ise.org.br

LIBERDADE DE EXPRESSÃO

Milícia da intimidação anônima
Não há virtude na censura e na cultura do cancelamento do Sleeping Giants Brasil

Carlos Alberto Di Franco (*)

Figuras públicas de esquerda são poupadas. 
Vozes liberais e conservadoras são 
perseguidas. O modo de atuação e os 
objetivos finais do Sleeping Giants ficam, 
por esses primeiros casos, explicitados: 
constranger e intimidar anunciantes que 
deem sustentação financeira a organizações 
de mídia que não estejam em sintonia com 
sua agenda ideológica.
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Instituições de Ensino: PUC-PR, em todos os campi; UFPR, Departamento de 
Genética; Universidade Positivo; UNIFAE; Studium Theologicum; Faculdades 
Espírita; Faculdades do grupo UNINTER (FACINTER, FATEC, IBPEX, INFOCO); 
Faculdade Evangélica do Paraná, curso de Teologia; Universidade Tuiuti; 
Colégio Nossa Senhora Medianeira; Colégio Bagozzi, Curso de Filosofia dos 
Padres Xaverianos; FAVI e Ichthys Instituto de Psicologia e Religião, cursos de 
Pós-graduação Psicologia e Religião e Psicologia Analítica e Religião Oriental 
e Ocidental; Faculdades ESEI (prof. Eliseu); Faculdades Santa Cruz (Letras); EBS 
- Business School; Coordenadoria de Educação a Distância (CEAD).

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

Livrarias: Ave Maria, Letternet, Paulinas, Paulus e Vozes.
Instituições de Saúde: Hospital de Clínicas da UFPR; Hospital Nossa Sra. das Graças.
Outras Instituições: Biblioteca Pública do Paraná; CNBB Regional Sul II; 
Conferência dos Religiosos do Brasil CRB-PR; Museu Paranaense, Sindicato dos 
Representantes Comerciais do Paraná (SIRECOM-PR).
Outros Recebedores Permanentes: Lideranças do magistério em Campinas-SP 
(pelo Dr. Evaristo de Miranda); juízes, desembargadores, promotores e procura-
dores de Justiça de Curitiba (cortesia Garante Condomínios Garantidos do Brasil); 
sócios e colaboradores do Instituto Ciência e Fé.

Veja onde encontrar seu jornal, gratuitamente

Maria Tereza de Queiroz Piacentini (*)

NÃO TROPECE NA LÍNGUA

Oswaldo Onofre, de Recife/PE, solicita orientação para o dilema das iniciais maiúsculas em palavras compostas do tipo Pró-Reitoria (ou Pró-reitoria?). e Márcio S. Fontes, 
de Florianópolis/SC, pergunta se deve escrever Decreto-lei ou Decreto-Lei.

Decreto-lei, pró-reitoria: 
maiúscula em nomes compostos

Como já disse outras vezes, o emprego das iniciais maiúsculas não ficou claro no 
Formulário ortográfico de 1943 (oficial). Não se tratou ali (e tampouco no Acordo 
Ortográfico 2009) das iniciais em nomes compostos. O que tem servido de guia para 
os gramáticos é o exemplo de Capitão-de-Mar-e-Guerra, que aparece na Observação 
do item 14º e que faz supor devam todos os elementos de um nome próprio iniciar 
com caixa-alta. Lá no 12º, porém, na exemplificação de documentos oficiais, cons-
ta: “A lei de 13 de maio, o Decreto-lei nº 292, o Decreto nº 20.108 [...]”, ao que 
Celso Luft objeta em nota de rodapé no seu Grande Manual de Ortografia Globo 
(1985:260): “Nas composições hifenizadas, os elementos gozam de independência 
gráfica: Decreto-Lei, com L maiúsculo”.

O bom senso nos leva à seguinte orientação: usar todas as iniciais maiúsculas 
quando a palavra composta faz parte de um nome próprio, qual seja, título de obra, 
nome de repartição, escola, instituição, cargo ou evento, datas ou fatos históricos. 
Vejamos alguns exemplos:

Marcaram entrevista com o professor doutor Ari na Pró-Reitoria de Ensino 
e Pesquisa.

A homenagem foi feita pela Organização Pan-Americana de Saúde, braço 
da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Representantes de governo e do setor agropecuário reuniram-se em Santia-
go do Chile para a 30ª Reunião da Comissão Sul-Americana de Luta Contra a 
Febre Aftosa.

Soros virou o único beneficiário daquilo que os ingleses chamaram de 
Quarta-Feira Negra.

Como periódico do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universi-
dade do Estado de Santa Catarina, a Revista Linhas procura disseminar conhe-
cimento consistente e socialmente relevante.

Quando é que se pode ver, então, a segunda palavra desses compostos em inicial 
minúscula? Quando não fazem parte de um nome próprio e a primeira palavra tem 
de ser forçosamente grafada com maiúscula, caso do início de frase:

 
Couve-flor faz bem à saúde.

Pós-graduação agora? Nem pensar.

Quarta-feira estaremos aí.

Sul-americanos são discriminados na fronteira.

E o decreto-lei, como é que fica? A gosto do redator: se considerar que o pessoal 
de 1943 cometeu um engano (entre os vários detectados) nas suas instruções, e além 
disso acha mais estético seguir o padrão acima explicitado, escreverá Decreto-Lei. 
Se entender que aí não se trata exatamente de um “nome próprio”, mas que o D 
maiúsculo é mero destaque (o que não deixa de ser um bom argumento), optará por 
Decreto-lei.

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

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

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

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

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/

HISTÓRIA DE ISRAEL
das origens ao período romano
Luca Mazzinghi

Ao ler a Bíblia nos encontramos continuamente 
diante de nomes de localidades e de persona-
gens desconhecidos, de narrações de eventos 
dos quais ignoramos a importância histórica, o 
que torna o texto bíblico obscuro e muitas vezes 
incompreensível. Aqui nos encontramos diante de 
uma história sagrada que interpreta e atualiza os 
dados históricos reais em vista da mensagem.
Páginas: 232
Preço referencial: R$ 51,90

NOVO NORMAL
Luciano Alves Meira e outros

A crise do coronavirus gerou grandes mudanças 
em nossas vidas, tanto no pessoal quanto na 
social. Mas será que nossa vida voltara a ser o que 
era antes? Esta obra dividida em quatro capítulos 
aborda a chance que temos de aprender a conviver 
com o tempo. Como recuperar as relações inter 
pessoais apostando tempo distante? Este livro não 
trará respostas, mas provocações.
Páginas: 160
Preço referencial: R$ 29,90

DEFICIÊNCIA INTELECTuAL
e síndromes infantis
Wilson Candido Braga

As neurociências têm ampliado o espaço de 
pesquisa e facilitado o entendimento sobre as 
diferentes formas de deficiências intelectuais e 
as síndromes que podem comprometer diversas 
áreas da vida funcional de uma pessoa. Tais 
conhecimentos precisam ser partilhados com 
as famílias, os cuidadores e os profissionais de 
educação, assistência e saúde, de modo a garantir 
melhor qualidade de vida.
Páginas: 264
Preço referencial: R$ 40,86

GRATIDãO
Segredo de um amor maior
Tarcila Tommasi, fsp

Gratidão é muito mais que dizer "obrigado" 
para alguém. É sentir dentro do coração um 
lindo sentimento que reconhece o bem que 
outra pessoa lhe fez e que ajudou em qualquer 
momento da vida. Este sentimento suscita em 
nós uma espécie de "dívida", que se traduz no 
reconhecimento.
Páginas: 24
Preço referencial: R$ 10,00

51 ATITuDES PARA A PESQuISA INTELIGENTE
Eliel unglaub, Delton Lehr unglaub

Guia prático para quem deseja ser um pesqui-
sador de sucesso, esse manual contém dicas 
fundamentais para ampliar o potencial do estu-
dante e ajudá-lo nos primeiros passos diante do 
desafiador mundo da pesquisa.
Páginas: 112
Preço referencial: R$ 39,30

CRER FAZ BEM
Julián Melgosa

Você sabia que uma vida de oração, uma atitude 
de gratidão e alegria, assim como o espírito de 
perdão podem influenciar tremendamente a sua 
saúde? Até a frequência aos cultos na igreja e a 
leitura da Bíblia estão intimamente relacionados à 
saúde, à felicidade e à longevidade. 
Páginas: 232
Preço referencial: R$ 42,10

FORMAÇãO:
Desafios Morais 2
José Antonio Trasferetti / Maria Inês de Castro 
Millen / Ronaldo Zacharias / (orgs.)

Dada a importância da formação na vida dos 
vocacionados e sua posterior atuação, é sempre 
necessário reavaliar métodos, programas, postu-
ras, mas principalmente toda a estrutura conceitual 
que rege o processo e seus envolvidos. O livro 
divide-se em artigos que tratam com maior minúcia 
de aspectos mais particulares ou mais gerais, do 
ponto de vista moral, do caminho da formação 
eclesiástica, sugerindo novos panoramas e pro-
postas de aperfeiçoamento.
Páginas: 464
Preço referencial: R$ 49,00

O SENTIDO DO HuMANO
entre fenomenologia, psicologia e 
psicopatologia
Angela Ales Bello

Discussão sobre os temas relativos à psicologia 
da religião e à psicopatologia fenomenológica 
constitui o centro de interesse deste livro. Nesta 
obra, o sentido da experiência religiosa para o 
ser humano é investigado tanto do ponto de vista 
psicológico como do filosófico-fenomenológico e, 
em particular, a partir do tema da psicopatologia 
das religiões.
Páginas: 192
Preço referencial: R$ 47,00
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A IDEIA DE uMA 
CIÊNCIA SOCIAL E 
SuA RELAÇãO COM 
A FILOSOFIA
Peter Winch

Questões sobre o alcance da ciência são tão importantes para 
nós agora como eram quando A ideia de uma ciência social 
foi publicada pela primeira vez. Winch toma essas questões e 
levanta outras inteiramente novas sobre o alcance da filosofia 
– sobre se a investigação da vida social deve ser abordada 
filosoficamente. Sua monografia inaugurou debates de interesse 
e importância permanentes sobre o conhecimento nos estudos 
sociais e a natureza do fenômeno social.
Páginas: 184
Preço referencial: R$54,00
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