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NA MÍDIA ELETRÔNICA

SAÚDE

A cada dia recebo no con-
sultório mais e mais pa-
cientes que não têm tem-
po para si mesmos. Chega 

a acontecer alguns absurdos, tipo: 
“Onde estão os exames que lhe pedi 
há um ano?”, “Doutor, não tive tem-
po, mas pode pedir de novo que da-
rei um jeito”. Dará um jeito? É pos-
sível um ser humano ter que dar um 
jeito para fazer um simples exame 
de sangue? Será que as pessoas não 
percebem o que estão fazendo com 
suas vidas?

Mais uma situação comum: sa-
bemos todos da importância da 
prática de alguma atividade física 
regularmente, melhora nossa capa-
cidade respiratória, melhora nossa 
circulação, ajuda a combater o mau 
colesterol e aumentar o bom, ajuda 
a controlar os triglicerídeos e a gli-
cemia, melhora nossa condição de 
sono, etc. Querem saber por que a 
grande maioria, apesar de saber de 
tudo isso, não pratica? Porque não 
tem tempo!

Entramos em uma roda viva, fa-
zendo parte de uma engrenagem 
que não para nunca.

Fazemos coisas demais, corremos 
demais, comemos demais, falamos 
demais. Estamos presos ao demais, 
atrelados a um ritmo maluco de um 
mundo que não para e exige que 
você também não pare. Parar pra 
quê? Simplesmente para entender o 
processo. O que realmente quere-
mos para nós? Muito provavelmente 
não saibamos, porque não temos 

tempo para pensar nisso.
Então, produzimos, produzimos 

e produzimos, irracionalmente, tres-
loucadamente. Chaplin, esse gênio 
maravilhoso que tanto nos divertiu, 
disse um dia “Homem, não sois má-
quina! Homem é o que sois!” Pre-
cisamos de mais Chaplins para nos 
lembrar constantemente disso?

Abrimos mão de nossos ritmos 
próprios, não dormimos quando te-
mos vontade, não comemos quando 
temos fome, fazemos tudo quando dá 
tempo, saindo dos nossos ritmos bio-
lógicos. E se não der tempo? Então, 
deixa pra lá, afinal, pra que dormir, 
comer? Não devemos perder tempo 
com essas esquisitices humanoides.

Já notaram como reclamamos de 
nossas memórias? Será que o proble-
ma é com nossa memória ou com a 
nossa concentração? Somos disper-
sos, pois fazemos tudo ao mesmo 
tempo. Dirigimos e falamos ao celu-
lar, pior ainda, dirigimos e mandamos 
torpedos! Conversamos com amigos 
no restaurante e falamos no “face” ao 
mesmo tempo. E por aí vai…

Como vamos ter boa memória se 
temos péssima concentração? Como 
vamos fixar?

Dr. David Kundtz nos diz “O rit-
mo mais lento estimula a recorda-
ção, enquanto a velocidade favore-
ce o esquecimento”.

Milan Kundera reforça “Há um 
elo secreto entre a lentidão e a me-
mória, entre a velocidade e o esque-
cimento. Pense nesta situação extre-
mamente comum: um homem vem 

descendo a rua. Em certo momento, 
ele tenta se recordar de algo, mas a 
lembrança lhe escapa. Automatica-
mente, ele anda mais devagar. Por 
outro lado, uma pessoa que quer es-
quecer um incidente desagradável 
pelo qual acabou de passar começa 
inconscientemente a apressar o pas-
so, como se estivesse tentando se 
distanciar do que aconteceu”.

Somos pouco observadores, te-
mos tantos exemplos de pessoas 
que desafiaram o limite da pressa, 
e o que lhes aconteceu? Atingiram 
seu objetivo, claro, morreram. Mas 
isso é muito lógico. Se a vida é um 
processo do qual nenhum de nós 
sairá vivo, pra que a pressa? É para 
se chegar mais rápido onde? Ao fi-
nal, é óbvio. Só que, próximos ao 
final, normalmente as pessoas di-
zem “ah! se eu soubesse”. Está na 
hora de sabermos antes, bem antes, 
para que possamos viver melhor, vi-
venciando cada segundo de nossas 
vidas, saboreando os doces sessenta 
minutos de cada hora e as preciosas 
vinte e quatro horas de cada dia e 
assim sucessivamente. Com certeza, 
teremos pelo menos tempo para fa-
zer aquele exame de sangue pedi-
do pelo nosso paciencioso médico, 
culminando ao nosso final com a 
expressão “eu já sabia, por isso vivi 
minha vida da melhor maneira pos-
sível, ou seja, sem pressa”.

(*) EDMILSON MARIO FABBRI é clínico e ci-
rurgião geral, dirige a Stressclin - Clínica de Preven-
ção e Tratamento do Stress, é um dos diretores do 
Instituto Ciência e Fé.

Pra que pressa?

Edmilson Mario Fabbri (*)

“Abrimos mão de nossos ritmos próprios, não dormimos quando temos 
vontade, não comemos quando temos fome, fazemos tudo quando dá tempo, 
saindo dos nossos ritmos biológicos.”

A Covid 19 tem ceifado muitos cidadãos bra-
sileiros. Anônimos e celebridades. Pessoas que 
nem serão lembradas, outras que ficarão na lem-
brança de grupos, parentes, amigos, famílias. 
Mas algumas farão muita falta, sejam cientistas, 
empresários, artistas... Há até quem pensa que 
políticos não farão falta. Não é bem assim. Exis-
tem políticos que farão muita falta, não por se 
destacarem em realizar mais para seus grupos 
ou suas ideologias, mas por serem honestos e 
lutarem por uma democracia que envolvam todos 
os cidadãos.

Há quatro meses, a Covid 19 levou um dos 
maiores cidadãos desse grupo de defensores de 
uma sociedade, no Brasil, capaz de levar a nação 
a um nível maior de excelência. Euclides Scalco 
“faz falta”, segundo o jornalista Aroldo Murá. Para 
ele Scalco foi “um dos melhores exemplos de es-
pírito público revelados no Paraná, fio condutor 
de uma vida paradigmática para o país.”

Vale a pena lembrar o que ele fez pela nação.

ODAILSON ELMAR SPADA
Editor
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Apesar de minha cons-
ciência estar sempre 
dependente do bom 
funcionamento de 

meu corpo, ela, sob a forma de 
espírito, ultrapassa em muito os 
limites de minha corporeidade, 
dotando-me de uma autonomia 
facilmente constatável a cada 
momento de minha existência. 
Sob as características de criativi-
dade, racionalidade, sentimento 
e liberdade, posso participar de 
um universo virtual que trans-
cende muito as meras condições 
materiais de meu corpo, tornan-
do-me copartícipe da demiurgia 
criativa da Natureza.

Então, o que sou de fato? 
Como pura espiritualidade, meu 
corpo e minha vida representam 
apenas um momento de mate-
rialização etérea, dotada somen-
te de uma estrutura biológica de 
extrema fragilidade. Este Espírito 
me concede autoconhecimento, 
me permitindo que eu possa ca-
racterizar minha personalidade, 
concedendo-me uma ipseidade 

igualmente virtual. O mesmo 
acontece com minha conceitu-
ação do eu, que não é nem um 
pouquinho parecido de quando 
eu era criança, o que me permi-
te imaginar que meu eu só é o 
mesmo pela presença em mim 
de algo imutável, que mantém 
em mim a mesma identidade. 

Por outro lado, quaisquer de 
minhas reações vitais são so-
mente produtos de manifesta-
ções sensoriais, como objetos, 
não garantindo nenhuma con-
sistência durável em meu ser, 
tornando-os consistentes apenas 
pela virtualidade de algo que se 
sustenta além delas, na memória 
de meu cérebro, o órgão respon-
sável pela manifestação de mi-
nha consciência, mas que não se 
confunde com ele, por ultrapas-
sar virtualmente sua fisiologia. 

Em complemento, minha 
consciência atua em mim como 
parcela quântica de luz, ao 
me colocar num universo de 
luminosidade transcendente, 
me permitindo ultrapassar os 
limites do espaço e do tempo, 
concedendo-me, também, por 

isso, a percepção de que minha 
natureza é feita de algo além 
da matéria, que ultrapassa as 
fronteiras inertes da morte, pois 
esta é um vazio que contém o 
seio da Divindade, que não te-
nho condições de percebê-LO 
e no qual estão todas as coisas, 
como experimentou BUDA com 
o seu Nirvana. É um Nada que 
é Tudo.

Igualmente, a Natureza é pró-
diga em nos indicar que nada é 
um fim em si mesmo, pois tudo 
ocorre para contribuir com a 
performance de uma nova situ-
ação. Ora, há, pois, uma holís-
tica a conduzir tudo, de forma a 
confirmar a Lei de LAVOISIER, 
segundo a qual nada se perde, 
mas tudo se transforma, com 
vistas a manter o processo con-
tínuo da criação. Confirma-se, 
portanto, o fato de que nada 
ocorre em vão, mas tudo está 
em concordância com os supe-
riores propósitos da Providência 
que tudo prognosticou com vis-
tas ao melhor, orientando a fina-
lidade global.

Ora, a ideia holística de que 

nada se esgota em si mesmo, mas 
tudo participa provisoriamen-
te para formar outra essência, 
é uma indicação comprovada 
de que nada tem em si mesmo 
a completude de sua natureza, 
fazendo parte de um processo 
que está sempre em transfor-
mação, enriquecendo assim o 
panorama cósmico do Univer-
so. Dessa maneira, a passagem 
do verme para borboleta é, para 
nós, uma indicação forte de que 
as formas biológicas não são 
absolutas, mas que existem para 
sustentar outras estruturas, mais 
belas, enriquecendo suas exis-
tências. O mesmo ocorre com 

os alimentos que ingerimos, ao 
produzirem a energia necessária 
para manter nossas vidas. Ora, 
o inter-relacionamento e a inter-
dependência de todas as coisas 
nos devem conduzir a conside-
rar que o Universo é um pode-
roso espetáculo de coerência e 
tele finalismo, o que se compro-
va pela evolução constante que 
afeta todas as criaturas.

(*) 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

Eu não sou meu corpo
“... o que sou de fato? Como pura espiritualidade, meu corpo e minha 
vida representam apenas um momento de materialização etérea...”

Antonio Celso Mendes (*)
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Dizendo que estava 
agindo pelo bem 
da unidade da Igre-
ja Católica, o Papa 

Francisco restaurou os limites 
para a celebração da Missa se-
gundo o Missal Romano em uso 
antes do Concílio Vaticano II, 
anulando ou restringindo seve-
ramente as permissões São João 
Paulo II e o Papa Bento XVI de-
ram para celebrar a chamada 
Missa de rito tridentino.

“Uma oportunidade ofereci-
da por São João Paulo II e, com 
ainda maior magnanimidade de 
Bento XVI, destinada a resgatar 
a unidade de um corpo eclesial 
com sensibilidades litúrgicas di-
versas, foi aproveitada para alar-
gar as lacunas, reforçar as diver-
gências e suscitar divergências 
que ferem os igreja, bloqueie 
seu caminho e exponha-a ao 
perigo de divisão ”, escreveu o 
Papa Francisco em uma carta 
aos bispos em 16 de julho.

O texto acompanha sua carta 
apostólica "Traditionis Custo-
des" (Guardiães da Tradição), 

Missa em latim, agora, só com 
autorização do bispo
Citando preocupações sobre a unidade da Igreja, o Papa Francisco restaura os limites da 
celebração da Missa ‘Tridentina’ pré-Vaticano II
Cindy Wooden (*)
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declarando que os livros litúr-
gicos promulgados após o Con-
cílio Vaticano II são "a expres-
são única da 'lex orandi' (lei do 
culto) do Rito Romano", restau-
rando a obrigação dos padres 
de terem a permissão de seus 
bispos para celebrar de acordo 
com a Missa “extraordinária” 
ou pré-Vaticano II e ordenando 
aos bispos que não estabeleçam 
novos grupos ou paróquias em 
suas dioceses dedicadas à anti-
ga liturgia.

Os padres que atualmente ce-
lebram a missa de acordo com 
o antigo missal devem solicitar 
autorização de seu bispo para 
continuar a fazê-lo, ordenou o 
Papa Francisco, e para qualquer 
sacerdote ordenado após a pu-
blicação do documento em 16 
de julho, o bispo deve consultar 
o Vaticano antes de conceder a 
autorização.

O Papa Francisco também 
transferiu para a Congregação 
para o Culto Divino e os Sacra-
mentos a responsabilidade de 
supervisionar a implementação 
das novas regras.

Em 2007, o Papa Bento XVI 
publicou o “Summorum Pontifi-
cum” sobre o uso da liturgia ro-
mana pré-Vaticano II. Dizia que 
qualquer sacerdote da igreja de 
rito latino pode, sem qualquer 
permissão posterior do Vatica-
no ou de seu bispo, celebrar a 
"forma extraordinária" da missa 
de acordo com o rito publicado 
em 1962. O Missal Romano ba-
seado nas revisões do O Concí-
lio Vaticano II foi publicado em 
1969.

As condições que o Papa 
Bento XVI estabeleceu para o 
uso do rito antigo eram que 
houvesse um desejo por ele, 
que o padre conhecesse o rito 
e o latim bem o suficiente para 
celebrar de maneira digna e que 
assegurasse que o bem dos pa-
roquianos que desejam a forma 
extraordinária “Se harmoniza 
com a pastoral ordinária da pa-
róquia, sob o governo do bispo 
de acordo com o cân. 392, evi-
tando a discórdia e favorecendo 
a unidade de toda a Igreja”.

O papa agora aposentado 
também insistiu que os católi-
cos que celebram predominan-
temente de acordo com o antigo 
rito reconhecem a validade da 
nova missa e aceitam os ensina-
mentos do Concílio Vaticano II.

Em sua carta aos bispos, o 
Papa Francisco disse que as res-
postas a uma pesquisa com os 
bispos do mundo realizada no 
ano passado pela Congregação 
para a Doutrina da Fé “revelam 

uma situação que me preocupa 
e entristece e me convence da 
necessidade de intervir. Lamen-
tavelmente, o objetivo pastoral 
dos meus predecessores, que 
pretendiam 'fazer todo o pos-

sível para garantir que todos 
aqueles que realmente possuí-
am o desejo de unidade encon-
trassem a possibilidade de per-
manecer nesta unidade ou de 
redescobri-la', muitas vezes foi 

seriamente desconsiderado.”
“Cada vez mais evidente nas 

palavras e nas atitudes de mui-
tos é a estreita conexão entre 
a escolha das celebrações de 
acordo com os livros litúrgicos 
anteriores ao Concílio Vaticano 
II e a rejeição da Igreja e de suas 
instituições em nome do que é 
chamado de ‘verdadeira Igre-
ja’”, escreveu o Papa Francisco.

Para promover a unidade da 
Igreja, disse o Papa Francisco, 
os bispos devem cuidar dos ca-
tólicos “que estão enraizados na 
forma anterior de celebração”, 
ajudando-os a “voltar no tempo 
devido” à celebração da Missa 
segundo o novo Missal.

O papa também indicou que 
acreditava que às vezes as paró-
quias e comunidades devotadas 
à liturgia mais antiga eram ideia 
dos padres envolvidos e não o 
resultado de um grupo de fiéis 
católicos desejando celebrar 
aquela missa.

O Papa Francisco pediu aos 
bispos “que interrompam a 
construção de novas paróquias 
pessoais ligadas mais aos dese-
jos e desejos dos padres indivi-
duais do que à necessidade real 
do 'povo santo de Deus'”.

No entanto, ele também disse 
que muitas pessoas encontram 
alimento em celebrações mais 
solenes da Missa, por isso pediu 
aos bispos “que sejam vigilantes 
para que toda liturgia seja cele-
brada com decoro e fidelidade 
aos livros litúrgicos promulga-
dos após o Concílio Vaticano 
II, sem as excentricidades que 
pode facilmente degenerar em 
abusos. ”

A vida litúrgica da igreja mu-
dou e se desenvolveu ao longo 
dos séculos, observou o papa.

“São Paulo VI, recordando 
que os trabalhos de adaptação 
do Missal Romano já tinham 
sido iniciados por Pio XII, de-
clarou que a revisão do Missal 
Romano, efetuada à luz de an-
tigas fontes litúrgicas, tinha por 
objetivo permitir que a Igreja se 
erguesse , na variedade de lín-
guas, 'uma oração única e idên-
tica' que expressa sua unidade 
”, disse o Papa Francisco. “Pre-
tendo restabelecer esta unidade 
em toda a igreja do Rito Roma-
no.”

(*) CINDy WOODEN, serviço de notícias 
católico (Cidade do Vaticano)

RELIgIÃO

O papa Francisco limitou o uso de missas 
em latim, revertendo uma decisão do ex-papa 
Bento 16, que continua vivendo no Vaticano. A 
restrição vai contra os católicos tradicionalistas 
que exercem o direito de celebrar a missa em 
latim, garantido por decisão do papa anterior.

Francisco não só reverteu a decisão como 
estabeleceu novas restrições. Segundo o jornal 
Washington Post, o atual papa considera que os 
que defendem a missa em latim “fortalecem as 
divergências, e encorajam as divergências que 
ferem a Igreja”.

O presidente da fundação católica conser-
vadora Lepanto, Roberto de Mattei, discordou 

da medida, afirmando que a missa tradiciona-
lista não apenas “comemora” o sacrifício de 
Jesus como a faz presente aos fiéis, mantendo 
a “ideia do mistério sagrado, pronunciado em 
latim, que é a linguagem sagrada da Igreja”. De 
Mattei considera a ação de Francisco uma “de-
claração de guerra” contra as próprias tradições 
da Igreja. “Ele está se distanciando não só dos 
grupos e movimentos tradicionalistas, mas indo 
contra uma interminável tradição de papas, 
santos e doutores da Igreja.”

(*) DAGOMIR MARQUEZI é escritor, roteirista e jornalista 
brasileiro. Colaborador da Revista Oeste

Líder católico tradicionalista Roberto 
de Mattei considera medida do papa 
Francisco uma ‘declaração de guerra’
Dagomir Marquezi (*)
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Caros Irmãos no Episcopado,

Como fez o meu Predecessor Bento 
XVI com o Summorum Pontificum, tam-
bém eu tenciono acompanhar os cus-
tódios do Motu proprio Traditionis com 
uma carta, para ilustrar as razões que 
me levaram a esta decisão. Dirijo-me a 
vós com confiança e parresia, em nome 
daquela participação na «solicitude por 
toda a Igreja, que contribui de forma su-
prema para o bem da Igreja universal», 
como nos recorda o Concílio Vaticano 
II.[1]

São evidentes para todos os motivos 
que levaram São João Paulo II e Bento 
XVI a conceder a possibilidade de uso 
do Missal Romano promulgado por São 
Pio V, publicado por São João XXIII em 
1962, para a celebração do Sacrifício 
Eucarístico. O corpo docente, concedi-
do por indulto da Congregação para o 
Culto Divino em 1984[2] e confirmado 
por São João Paulo II no Motu proprio 
Ecclesia Dei de 1988[3], foi sobretudo 
motivado pelo desejo de favorecer a re-
composição do cisma com o movimen-
to liderado pelo Arcebispo Lefebvre. O 
pedido, dirigido aos Bispos, de acolher 
com generosidade as "justas aspira-
ções" dos fiéis que pediram o uso da-
quele Missal, tinha, portanto, um motivo 
eclesial para recompor a unidade da 
Igreja.

Essa faculdade foi interpretada por 
muitos dentro da Igreja como a possi-
bilidade de usar livremente o Missal 
Romano promulgado por São Pio V, 
determinando um uso paralelo ao Mis-
sal Romano promulgado por São Paulo 
VI. Para regular esta situação, Bento 
XVI interveio sobre a questão muitos 
anos depois, regulando um fato den-
tro da Igreja, em que muitos padres e 
muitas comunidades tinham "usado 
com gratidão a possibilidade oferecida 
pelo Motu proprio" de São João Paulo 
II. Sublinhando como esse desenvol-
vimento não era previsível em 1988, o 
Motu proprio Summorum Pontificum de 

2007 pretendia introduzir "uma regula-
mentação legal mais clara"[4]. Facilitar 
o acesso a quem - inclusive os jovens -, 
“que descobrem esta forma litúrgica, se 
sentem atraídos por ela e aí encontram 
uma forma particularmente adequada 
para eles, de encontro com o Mistério 
da Santíssima Eucaristia”[5], Bento XVI 
declarou "o Missal promulgado por São 
Pio V e reeditado pelo Bem-aventurado 
João XXIII como uma expressão extra-
ordinária da mesma lex orandi", conce-
dendo uma "possibilidade mais ampla 
de uso do Missal de 1962"[6] .

Apoiou a sua escolha a convicção de 
que esta disposição não colocaria em 
causa uma das decisões essenciais 
do Concílio Vaticano II, minando as-
sim a sua autoridade: o Motu proprio 
reconheceu plenamente que “o Missal 
promulgado por Paulo VI é a expressão 
ordinária da lex orandi da Igreja Católi-
ca de rito latino"[7]. O reconhecimento 
do Missal promulgado por São Pio V 
"como uma expressão extraordinária 
da própria lex orandi" não quis de for-
ma alguma desconsiderar a reforma li-
túrgica, mas foi ditado pelo desejo de 
atender às "orações insistentes desses 
fiéis", permitindo-lhes "celebrar o Sacri-
fício da Missa segundo a edição típica 
do Missal Romano promulgado pelo 
Bem-aventurado João XXIII em 1962 e 
nunca revogado, como forma extraordi-
nária da Liturgia da Igreja"[8] . Ele foi 
consolado em seu discernimento pelo 
fato de que aqueles que desejavam 
"encontrar a forma que lhes era cara 
da sagrada Liturgia", "aceitaram clara-
mente o caráter vinculativo do Concílio 
Vaticano II e foram fiéis ao Papa e aos 
Bispos"[9]. Declarou também infundado 
o receio de divisões nas comunidades 
paroquiais, porque "as duas formas de 
utilização do rito romano poderiam ter-
se enriquecido"[10]. Por isso, convidou 
os Bispos a ultrapassarem as dúvidas 
e os receios e a acolherem as normas, 
«garantindo que tudo prossiga em paz 
e serenidade», com a promessa de que 

«se poderão encontrar caminhos para 
encontrar um remédio», caso «venham 
à tona sérias dificuldades “na aplicação 
da legislação após“ a entrada em vigor 
do Motu proprio”[11].

Treze anos depois, instruí a Congre-
gação para a Doutrina da Fé a enviar-
lhe um questionário sobre a aplicação 
do Motu proprio Summorum Pontificum. 
As respostas recebidas revelaram uma 
situação que me magoa e preocupa, 
confirmando a necessidade de inter-
venção. Infelizmente, a intenção pas-
toral dos meus Predecessores, que 
pretendiam «envidar todos os esforços 
para que todos aqueles que verdadei-
ramente desejam a unidade possam 
permanecer nesta unidade ou reencon-
trá-la»[12], muitas vezes foi seriamen-
te negligenciado. Uma possibilidade 
oferecida por São João Paulo II e com 
ainda maior magnanimidade Bento XVI 
para recompor a unidade do corpo ecle-
sial no respeito das várias sensibilida-
des litúrgicas foi utilizada para aumen-
tar distâncias, endurecer diferenças, 
construir contrastes que ferem a Igreja. 
atrapalham seu progresso, expondo-o 
ao risco de divisões.

Estou igualmente triste com os abu-
sos de um lado e de outro na celebração 
da liturgia. Como Bento XVI, também 
estigmatizo que “em muitos lugares as 
prescrições do novo Missal não são ce-
lebradas com fidelidade, mas é mesmo 
entendido como uma autorização ou 
mesmo como uma obrigação de cria-
tividade, que muitas vezes leva a dis-
torções até o limite do suportável"[13]. 
Mas, no entanto, estou triste por um 
uso instrumental do Missale Romanum 
de 1962, cada vez mais caracterizado 
por uma rejeição crescente não só da 
reforma litúrgica, mas do Concílio Va-
ticano II, com a afirmação infundada e 
insustentável de que traiu a Tradição e 
a "verdadeira Igreja ". Se é verdade que 
o caminho da Igreja deve ser compre-
endido no dinamismo da Tradição, «que 
nasce dos Apóstolos e progride na Igre-

ja sob a assistência do Espírito Santo» 
(DV 8), o Concílio Vaticano II constitui a 
etapa mais importante desse dinamis-
mo, recentemente, em que o episcopa-
do católico ouviu para discernir o ca-
minho que o Espírito indicava à Igreja. 
Duvidar do Conselho significa duvidar 
das próprias intenções dos Padres,[14], 
e, em última instância, duvidar do mes-
mo Espírito Santo que guia a Igreja.

O próprio Concílio Vaticano II ilumina o 
significado da opção de rever a conces-
são permitida por meus Predecessores. 
Entre os votos que os Bispos indicaram 
com maior insistência, surge o da par-
ticipação plena, consciente e ativa de 
todo o Povo de Deus na liturgia.[15], 
em linha com o que Pio XII já afirmava 
na encíclica Mediator Dei sobre a reno-
vação da liturgia[16]. A constituição Sa-
crosanctum Concilium confirmou este 
pedido, deliberando sobre "a reforma e 
o aumento da liturgia"[17], indicando os 
princípios que nortearão a reforma[18]. 
Em particular, ele estabeleceu que es-
ses princípios diziam respeito ao Rito 
Romano, enquanto para os outros ritos 
legitimamente reconhecidos, ele pediu 
que eles fossem "prudentemente revi-
sados de forma integral no espírito de 
uma tradição sã e dado novo vigor de 
acordo com as circunstâncias e neces-
sidades do momento"[19]. Com base 
nesses princípios foi realizada a refor-
ma litúrgica, que tem sua expressão 
máxima no Missal Romano, publicado 
na editio typica por São Paulo VI.[20] 
e revisado por São João Paulo II[21]. 
Portanto, deve-se presumir que o Rito 
Romano, adaptado várias vezes ao lon-
go dos séculos às necessidades dos 
tempos, não só foi preservado, mas re-
novado "no fiel respeito à Tradição"[22]. 
Quem deseja celebrar com devoção 
segundo a forma litúrgica anterior não 
terá dificuldade em encontrar no Missal 
Romano reformado segundo o Concílio 
Vaticano II todos os elementos do Rito 
Romano, em particular o Cânon Roma-
no, que constitui um dos os elementos 

Integra da carta apostólica “Traditionis Custodes”
Carta do Santo Padre Francisco aos Bispos de todo o mundo para apresentar o Motu Proprio 
“Traditionis Custodes” sobre o uso da Liturgia Romana anterior à Reforma de 1970, 16.07.2021

Roma, 16 de julho de 2021



7UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ  |  JULHO 2021  |

RELIgIÃO

mais característicos.
Uma última razão que quero acres-

centar ao fundamento da minha esco-
lha: a estreita relação entre a escolha 
das celebrações de acordo com os li-
vros litúrgicos anteriores ao Concílio 
Vaticano II e a rejeição da Igreja e suas 
instituições é cada vez mais evidente 
nas palavras e atitudes de muitos, em 
nome do que eles consideram a "verda-
deira Igreja". Este é um comportamento 
que contradiz a comunhão, alimentando 
aquele impulso de divisão - “Eu sou de 
Paulo; em vez disso, sou de Apolo; Eu 
sou de Cephas; Eu sou de Cristo” - con-
tra quem o apóstolo Paulo reagiu com 
firmeza[23]. É para defender a unidade 
do Corpo de Cristo que sou obrigado a 
revogar a faculdade concedida pelos 
meus Predecessores. O uso distorcido 
que deles se faz é contrário aos motivos 
que os levaram a conceder a liberdade 
de celebrar a Missa com o Missale Ro-
manum de 1962. Visto que "as celebra-
ções litúrgicas não são ações privadas, 
mas celebrações da Igreja, que é ‘sa-
cramento de unidade’"[24], devem ser 
feitas em comunhão com a Igreja. O 
Concílio Vaticano II, ao reafirmar os la-
ços externos de incorporação na Igreja 
- a profissão de fé, dos sacramentos, da 
comunhão -, afirmou com Santo Agos-
tinho que é condição para a salvação 
permanecer na Igreja não só "com o 
corpo ", mas também" com o coração 
"[25].

Caros Irmãos no Episcopado, Sacro-
sanctum Concilium explicou que a Igre-
ja "sacramento da unidade" é tal porque 
é um "Povo Santo reunido e ordenado 
sob a autoridade dos Bispos"[26]. A Lu-
men gentium, embora lembre ao Bispo 
de Roma de ser "princípio perpétuo e 
visível e fundamento da unidade tanto 
dos bispos como da multidão dos fiéis", 
diz que vós sois "princípio visível e fun-
damento da unidade nas vossas Igrejas 
locais, na qual e a partir da qual existe a 
única Igreja Católica "[27] .

Em resposta aos seus pedidos, tomo 
a firme decisão de revogar todas as 
normas, instruções, concessões e cos-
tumes anteriores a este Motu Proprio, e 
de manter os livros litúrgicos promulga-
dos pelos Santos Pontífices Paulo VI e 
João Paulo II, em conformidade com os 
decretos do Concílio Vaticano II, como 
única expressão da lex orandi do Rito 
Romano. Fico consolado com esta de-
cisão pelo fato de que, após o Concílio 
de Trento, São Pio V também revogou 
todos os ritos que não pudessem osten-
tar uma antiguidade comprovada, esta-
belecendo um único Missale Romanum 
para toda a Igreja latina. Durante quatro 
séculos, este Missale Romanum pro-
mulgado por São Pio V foi assim a ex-

pressão principal da lex orandi do rito 
romano, desempenhando uma função 
unificadora na Igreja. Para não con-
trariar a dignidade e grandeza daque-
le rito, os Bispos reunidos em concílio 
ecumênico pediram a sua reforma; sua 
intenção era que "os fiéis não atendes-
sem ao mistério da fé como estranhos 
ou espectadores silenciosos, mas, com 
plena compreensão dos ritos e orações, 
participassem da ação sagrada de ma-
neira consciente, piedosa e ativa"[28]. 
São Paulo VI, recordando que os traba-
lhos de adaptação do Missal Romano 
já tinham sido iniciados por Pio XII, de-
clarou que a revisão do Missal Romano, 
efetuada à luz das mais antigas fontes 
litúrgicas, tinha o propósito de permitir à 
Igreja elevar, na variedade de línguas, 

"uma e a mesma oração" expressando 
sua unidade[29]. Pretendo que esta uni-
dade seja restabelecida em toda a Igre-
ja de Rito Romano.

O Concílio Vaticano II, ao descrever 
a catolicidade do Povo de Deus, recor-
da que «na comunhão eclesial existem 
Igrejas particulares, que gozam das 
suas próprias tradições, sem prejuízo 
do primado da cátedra de Pedro, que 
preside a comunhão universal da cari-
dade, garante diversidades legítimas 
e, ao mesmo tempo, assegura que o 
particular não só não prejudique a uni-
dade, mas a sirva ”[30]. Enquanto, no 
exercício do meu ministério ao serviço 
da unidade, decido suspender o corpo 
docente concedido pelos meus Prede-
cessores, peço-lhe que partilhe comigo 
este peso como forma de participação 
na solicitude por toda a Igreja. No Motu 
proprio quis afirmar que compete ao 
Bispo, como moderador, promotor e 
guardião da vida litúrgica da Igreja, da 
qual é princípio de unidade, regular as 
celebrações litúrgicas. Cabe-vos, pois, 
autorizar nas vossas Igrejas, como Or-
dinários locais, a utilização do Missal 
Romano de 1962, aplicando as normas 
deste Motu proprio. Acima de tudo, cabe 

a você trabalhar para voltar a uma for-
ma comemorativa unitária, verificando 
caso a caso a realidade dos grupos que 
celebram com este Missale Romanum.

As indicações sobre como proceder 
nas dioceses são ditadas principalmen-
te por dois princípios: por um lado, cui-
dar do bem daqueles que estão enrai-
zados na forma celebratória anterior e 
precisam de tempo para retornar ao rito 
romano promulgado pelos santos Paulo 
VI e João Paulo II; por outro lado, in-
terromper a ereção de novas paróquias 
pessoais, ligadas mais ao desejo e à 
vontade de cada um dos sacerdotes do 
que à necessidade real do "santo povo 
fiel de Deus". Ao mesmo tempo, peço-
lhe que assegure que cada liturgia seja 
celebrada com decoro e fidelidade aos 

livros litúrgicos promulgados depois do 
Concílio Vaticano II, sem excentricida-
des que facilmente degeneram em abu-
sos. A esta fidelidade às prescrições do 
Missal e aos livros litúrgicos, que refle-
tem a reforma litúrgica desejada pelo 
Concílio Vaticano II,

Por vós, invoco o Espírito do Senhor 
Ressuscitado, para que vos torne fortes 
e firmes no serviço ao povo que o Se-
nhor vos confiou, para que, pela vossa 
atenção e vigilância, exprima a comu-
nhão também na unidade de um único 
Rito, no qual grande riqueza da tradi-
ção litúrgica romana. Eu rezo por você. 
Você ora por mim.

FRANCISCO
__________________
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Faleceu em 16 de março, aos 88 anos, 
vítima da Covid-19. Juntou-se à pandemia 
complicações relacionadas a um acidente 
vascular cerebral (AVC), somando-se à saúde 
bem debilitada há alguns meses.
Faz falta porque, segundo o jornalista Aroldo 
Murá, foi “um dos melhores exemplos de 
espírito público revelados no Paraná, fio 
condutor de uma vida paradigmática para o 
país.”
O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso 
viu em Scalco, “o traço fundamental de 
um político de verdade, que acredita nas 
causas que abraça, tem coragem, é sério e 
competente.”
O advogado José Lúcio Glomb, ex-presidente 
da OAB-PR, afirmou: “Sentiremos a falta de 
Scalco, mas ele viverá na nossa lembrança.”
O presidente da Assembleia Legislativa do 
Paraná, Ademar Traiano (PSDB) lamentou 
que “o Paraná e o Brasil perderam um grande 
homem... Ele nos deixa depois de uma vida 
exemplar, como um homem e político com 
uma trajetória sem máculas, uma liderança 
incontestável, uma referência moral.”

Quatro meses sem Euclides Scalco

Que falta ele faz

Derradeiro voo de Scalco, 
tucano de rara plumagem
O prof. Aroldo Murá destacou a excelência e 
honestidade reconhecida de Euclides Scalco na sua 
coluna em março de 2021:

A objetiva notícia não desvela a dimensão do homem, gaú-
cho de Nova Prata, 88 anos, um dos melhores exemplos 
de espírito público revelados no Paraná, fio condutor de 
uma vida paradigmática para o país. Foi mais uma vítima 

da Covid, que tantos poderosos burramente tratam de qualificar de 
“uma gripezinha”.

A morte de Scalco não me obriga a louvar o amigo que parte, 
muito menos a seguir aquela máxima – “de mortuis nil nisse bene”, 
dos mortos não se diga senão o bem.

No entanto, sou compelido por dever de justiça a acolher a re-
comendação dos latinos, porque silenciar, agora, seria uma enorme 
injustiça diante do momento nacional, diante do caos instalado na 
pátria que Scalco tanto amou e para a qual transferiu sua pedagogia 
única de homem público.

Foi homem do bem, cento por cento, vivente e praticante da boa 
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política, essencial matéria de que 
se devem alimentar democracias 
maduras, como lembra o papa 
Francisco. Aliás, quero registrar 
uma confissão do homem de fé 
Scalco: um dia, em 2017, ele 
me confessou rezar diariamente 
uma ave-maria e um pai- nosso 
pelo papa Francisco, vítima de 
tantas oposições.

MEMÓRIA
Minha preocupação em guar-

dar a memória relevante de Scal-
co começou em 2008. Foi quan-
do o fiz um dos personagens de 
meu livro (volume 1) Vozes do 
Paraná, Retratos de Paranaenses. 
Estou preparando o volume 12. 
E explico: não escrevo biogra-
fias, traço perfis nessa coleção 
em que já registrei vida, obra e 
momentos relevantes de quase 
300 personalidades da vida do 
Paraná.

E mais rememoro: em 1995, 
ao ser introduzido a Scalco, pela 
escritora Alzelli Bassetti – amiga 
de Euclides e dona Terezinha -, 
fundamos, em meu apartamen-
to, o Instituto Ciência e Fé “Fi-
delis et Constans”, ao lado de 
alguns paranaenses de grande 
perfil, como Belmiro Valverdade 
Jobim Castor, professor Ubaldo 
Puppi, PhD e professor Newton 
Freire-Maia, comunicador Luiz 
Carlos Martins, professor Hélio 
de Freitas Puglielli, Celso Fer-
reira do Nascimento, professora 
Eleidi Freire Maia… 

Ao longo dos anos, o Instituto 
foi ampliando seus quadros e a 
sua obra, envolvendo outros no-
mes raros da vida paranaense, 
como o professor e oncologista 
Cícero Urban, oncologista Raul 
Anselmi Junior, Lucio Glomb, 
Thiago dos Santos, jurisconsulto, 

Flávio Arns…
Meses depois da fundação do 

Instituto, Scalco seria conduzido 
por seu grande amigo, Fernando 
Henrique Cardoso, para a dire-
ção geral brasileira da Binacio-
nal Itaipu.

Foi um tempo fertilíssimo, ele 
fazendo que sempre fez muito 
bem, cuidando da coisa pública 
e desenvolvendo programas que 
ficaram para o bem da região, 
como a modernização do Hos-
pital Costa Cavalcanti, as aquisi-
ção de nova turbina, sem contar 
uma série de investimentos na 
melhora da geração de energia 
e no atendimento das cidades 
beneficiadas pelos royalties de 
Itaipu…

A dupla cidadania de Eucli-
des Scalco – “cidadão da pátria 

celeste e da terrestre”, como um 
dia a ele se referiu o bispo dom 
Ricardo Hoepers, que com ele 
conviveu no Instituto Ciência e 
Fé -, o levava à praticar a máxi-
ma que ele sempre me apontava, 
quando analisávamos esse terre-
no do sobrenatural, do maravi-
lhoso cristão: “Mostra-me tua fé 
sem obras que te mostrarei mi-
nha fé pelas obras”.

Repetia, assim, o apóstolo 
Tiago com sua grande definição 
sobre a inutilidade de práticas 
religiosas se não forem acompa-
nhadas de ações concretas. Essa 
é uma marca definitiva da fé ca-
tólica em que Scalco viveu todos 
os anos de formação humana, no 
tradicional Colégio Rosário (Ma-
ristas) de Porto Alegre, cidade 
em que se formou em Farmácia.

Um dos grandes admiradores 
de Scalco foi sempre o médico 
e professor Cícero Urban, vice-
presidente do Instituto Ciência 
e Fé, que me telefona para falar 
dessa passagem do Anjo da Mor-
te por alguém tão próximo de 
nossas vidas. Cícero, responden-
do à minha pergunta, diz que “a 
maior característica de Scalco foi 
a integridade”. Ponto.

Nosso último contato foi em 
dezembro, quando dona Tere-
zinha colocou-me em contato 
telefônico com Scalco. Ele, com 
a humildade característica, apre-
sentou-me desnecessárias des-
culpas, porque alguém de sua 

casa ainda não tinha me encami-
nhado o livro “Euclides Scalco, o 
homem, seu tempo e sua histó-
ria”. O trabalho, minucioso, um 
grande esforço de seu sobrinho 
Marco Antonio Bastiani, encerra 
capítulos surpreendentes de uma 
vida devotada à causa pública. 
Dei minha contribuição ao livro, 
com meu olhar sobre Scalco, 
assim como vejo que acolheu 
depoimentos de dois grandes 
amigos dele – o médico Gerson 
Zafalon, e o empresário Pedro de 
Paula Filho. Esses dois, além de 
amizade pessoal, enfronhavam-
se com Scalco nas ações da As-
sociação de Amigos do Hospital 
de Clínicas da UFPR, que Eucli-
des presidiria.

A descoberta do Sudoeste por 
Scalco e Terezinha dá-se no final 
dos 1950, com ele se tornando 
pioneiro de uma área onde ha-
via tudo por fazer e onde ele foi 
construindo uma vida pública 
exemplar. Antes, lembro a fre-
quência com que abordava o dia 
da morte de Getúlio Vargas, em 
24 de agosto de 1954. Foi seu 
teste de fogo, ele acompanhado 
de universitários amigos, como o 
ex-senador Pedro Simon, indo às 
ruas da Capital gaúcha, em pro-
testo pela morte do homem que, 
com sua morte, estava entrando 
na História.

Político de olhar crítico agu-
çadíssimo, Scalco nunca se ne-
gava a dar opiniões, a registrar 

sugestões de rotas a seguir. Mas 
fazia tudo com a finesse de um 
ser educado, cujo primeiro exer-
cício de liderança, acredito, deu-
se nos dias de ginasiano, com ele 
eleito por unanimidade para pre-
sidir a Academia Mariana, que 
reunia estudantes em torno dos 
ideais da Congregação Mariana 
do tradicional Colégio Rosário.

Vindo de uma família de classe 
média – o pai, sólido hoteleiro-, 
Scalco foi um intenso absorvedor 
de exemplos, aluno disciplinado 
dos melhores mestres de que, 
por exemplo, o antigo Sudoeste, 
Beltrão e adjacência, poderia ter. 
Assim, foi dominando a língua 
francesa com os padres belgas 
da Congregação dos Sagrados 
Corações. Um deles, padre Josef 
Kalberg, foi decisivo na caminha 
do depois constituinte de 1988 
Scalco na defesa de temas basi-
lares, como Direitos Humanos e 
meio ambiente.

Com os sacerdotes belgas 
partiu “de olhos fechados”, con-
forme me confessou, em torno 
de um projeto que se tornaria 
basilar para a vida da região: as 
Escolas do Campo. A proposta 
materializava-se em ensino de 
modernas técnicas agrícolas, es-
pírito de liderança, estratégia de 
disseminação dessas propostas 
renovadoras para o campo.

A Bélgica foi um dos centros 
em que Scalco, em Louvain, 
sob a inspiração das propos-
tas da Escola do Campo, foi se 
aperfeiçoando. Voltou ao Brasil, 
continuou investindo no futuro 
de um campo melhor sob mãos 
e mentes comprometidas com a 
democracia.

– Numa hora, não deu mais, 
partidos de ideologias extremis-
tas tomaram conta das Escolas do 
Campo. Fiz o que era meu dever, 
peguei o chapéu”, explicou-me 
Scalco sobre um dos momentos 
mais paradigmáticos e menos 
conhecidos da vida desse ser 
humano raro que, ano passado, 
outro grande amigo dele – Mário 
Petreli, in memoriam – levou em 
avião especial para jantar com 
Fernando Henrique. Foi uma 
noite de reencontros, de avalia-
ção sobre quanto os ideais do 
fundador do MDB e do PSDB 
caíram em boa terra.

Enfim, Scalco encantou-se, 
seus frutos estão aí, exemplares 
para quem tem olhos para ver e 
ouvidos para ouvir.

Euclides Scalco em entrevista para Aroldo Murá, no Projeto Araguaia, em 22.03.2017 (Annelise Tozetto)

Euclides Scalco, Celso Nascimento, Clèmerson Clève, Lúcio Glomb, Aroldo 
Murá no Projeto Araguaia (Annelise Tozetto)
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Morreu Liana John, sexta-feira, 23, em São Paulo, no 
Hospital Sírio Libanês onde se tratava havia 6 anos 
há anos de um câncer de pâncreas. Liana foi pioneira 
no Brasil, a atuar com jornalismo ambiental, do qual 

se transformou especialista conhecida no país e mundo. A jorna-
lista era reconhecida no Brasil e no exterior. Dedicou-se escrever 
sobre ciência, agricultura e meio ambiente por quatro décadas. Co-
laborou em veículos como National Geographic Brasil, Horizonte 
Geográfico, Veja, Planeta Sustentável, Rádio Eldorado e Revista 
Pantanal.

Durante 6 anos, foi editora executiva da revista Terra da Gen-
te e antes disso, por 15 anos, respondeu pela editoria de Ciência 
e Meio Ambiente da Agência Estado. Escreveu mais de 10 livros 
e recebeu 5 vezes o Prêmio de Reportagem sobre Biodiversidade 
da Mata Atlântica; foi vencedora do Biodiversity Reporting Award, 
Latin American Category (2009), da Conservation International; do 
Prêmio Embrapa de Reportagem e do Prêmio HSBC de Imprensa e 
Sustentabilidade.

Liana John era casada com o pesquisador Evaristo de Miranda, 
chefe da Embrapa Territorial, e também diretor do Instituto Ciên-
cia e Fé de Curitiba. Ela deixa quatro filhos, Tiago, Íris, Melissa e 
Daniel, e o neto Nico. Faleceu na noite desta sexta-feira (23), em 

Liana John, um caso de amor 
especial com o Meio Ambiente

Liana John

“Vivi intensamente, 
amei muito, tive quatro 
filhos lindos, um netinho 
encantador (que lamento 
não ver crescer). Estudei, 
li, aprendi, trabalhei no 
que quis, como pude, 
tive oportunidades 
maravilhosas, fiz alguma 
diferença e deixei alguns 
rastros em nossa história 
comum. Acho eu.”
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Caríssimos amigos, de longa 
data ou recentes, de abraçar 
demoradamente ou só trocar 
breves mensagens virtuais;

Queridos familiares, distan-
tes ou presentes;

Estimados parceiros da luta 
pela inclusão;

Eternos companheiros de jor-
nalismo, de fotografia, de viagem 
e das mais diversas jornadas:

Isto é uma despedida.
Boa parte de vocês sabe que 

eu batalhava contra um câncer 
de pâncreas desde novembro de 
2015. Passei por cirurgias, qui-
mios e outros procedimentos, 
alguns mais, outros menos debi-
litantes. Mas tive a sorte de viver 
longos intervalos sem dor, com 
o pé na estrada, voando pelo 
mundo, na companhia do meu 
grande amor e companheiro, 
Edu, e com meus filhos amados: 
Tiago, Íris, Melissa e Daniel.

Agora, infelizmente, o cân-
cer venceu. Tempo encerrado 

para mim.
Não levo ressentimentos, 

nem arrependimentos. Estava 
previsto, pude usar os even-
tuais prorrogamentos para me 
preparar. Sigo leve meu des-
tino. Vivi intensamente, amei 
muito, tive quatro filhos lin-
dos, um netinho encantador 
(que lamento não ver crescer). 

Estudei, li, aprendi, trabalhei 
no que quis, como pude, tive 
oportunidades maravilhosas, 
fiz alguma diferença e deixei 

alguns rastros em nossa histó-
ria comum. Acho eu.

Não queria ir embora sem 
agradecer a todos. Com vocês 
dividi alegrias, preocupações, 
aspirações, conhecimento, 
muito suor, tristezas, sonhos, 
imagens, frustrações, desejos 
recorrentes ou passageiros, 
maluquices, bobagens gosto-
sas. Tudo isso é vida e minha 
vida foi plena disso tudo.

Sou muito grata por fazer 
parte de suas lembranças. Vo-
cês são a maior riqueza do 
meu coração!

E, se houver alguma consci-
ência do outro lado, estarei lá, 
olhando por todos, com sauda-
des imensas!

Beijo grande, Liana John

Mensagem de amor

Carta de Liana John

LIana deixou um recado de paz e amor

___________________________________

(Texto escrito pela Liana especificamente para compartilhar com todos vocês. Com muito 
pesar, comunicamos o falecimento da nossa amada, a jornalista Liana John. Cercada 
pela família, ela faleceu na noite desta sexta-feira (23), em São Paulo, após quase 6 anos 
de convívio e luta contra câncer de pâncreas. Deixa o marido, o pesquisador Evaristo de 
Miranda; os quatro filhos, Tiago, Íris, Melissa e Daniel; e o neto Nico.)

São Paulo, após quase 6 anos de 
convívio e luta contra um cân-
cer de pâncreas. Foi sepultada 
no sábado (24), em Campinas, 
SP.

Liana, um espírito organiza-
díssimo, tinha nacionalidades 
alemã e brasileira. Ela preparou 
uma carta de despedida diante 
do agravamento do seu quadro 
de saúde. No texto ela relata o 
período em que conviveu com 
a doença:

“VOANDO PELO 
MUNDO”

“Passei por cirurgias, quimios 
e outros procedimentos, alguns 
mais, outros menos debilitantes. 
Mas tive a sorte de viver longos 
intervalos sem dor, com o pé na 
estrada, voando pelo mundo, 
na companhia do meu grande 
amor e companheiro, Edu, e 
com meus filhos amados”. O 
texto completo pode ser lido no 
perfil de Liana no Instagram.

A jornalista escreveu mais 
de 10 livros sobre ciência, agri-
cultura e meio ambiente, por 
quatro décadas. Recebeu cinco 
vezes o Prêmio de Reportagem 
sobre Biodiversidade da Mata 
Atlântica. Foi vencedora do Bio-
diversity Reporting Award, Latin 
American Category (2009), da 
Conservation International; do 
Prêmio Embrapa de Reportagem 
e do Prêmio HSBC de Imprensa 
e Sustentabilidade.

SEGUINDO DESTINO
Em outro trecho da carta, afir-

ma: “Sigo leve meu destino. Vivi 
intensamente, amei muito, tive 
quatro filhos lindos, um netinho 
encantador (que lamento não 
ver crescer). Estudei, li, apren-
di, trabalhei no que quis, como 
pude, tive oportunidades mara-
vilhosas, fiz alguma diferença e 
deixei alguns rastros em nossa 
história comum. Acho eu. Não 
queria ir embora sem agradecer 
a todos.

Com vocês dividi alegrias, pre-
ocupações, aspirações, conhe-
cimento, muito suor, tristezas, 
sonhos, imagens, frustrações, de-
sejos recorrentes ou passageiros, 
maluquices, bobagens gostosas. 
Tudo isso é vida e minha vida foi 
plena disso tudo”.

FONTE: COLUNA DO AROLDO (http://
www.aroldomura.com.br/memoria-liana-
john-um-caso-de-amor-especial-com-o-
meio-ambiente/)

Evaristo Miranda
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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

--- Na coluna Não Tropece na Língua 107 há a seguinte frase: “Moradia própria. Desmistificar o conceito de que somente a casa própria é digna de apoio da lei”. Gostaria 
de saber se neste caso o mais adequado não seria o uso de desmitificar ao invés de desmistificar. Thais Guedes, Florianópolis/SC

Para não mitificar a 
desmistificação

Mitificar ou desmitificar tem a ver com mito. Mistificar ou seu contrário, desmis-
tificar, tem a ver com engano, logro, ilusão, engodo, falsidade, enganação. No caso 
apresentado pela leitora, portanto, está correto dizer “desmistificar o conceito”, pois 
se trata de desmascarar esse engano (na visão do autor) ou tirar as pessoas da ilusão 
de que somente a casa própria é digna de apoio da lei.

Vejamos esses termos em mais situações de uso:

MITIFICAR significa “tornar mito”. Mitificação = transformação em mito.
 

A ideologia fascista mitifica não só as formas históricas de integração racial, 
como procura tornar vivos os antagonismos sociais, o mecanismo da concor-
rência capitalista.
Gabeira foi sempre mitificado pela mídia.
Observou ali uma inclinação para a demonização e mitificação do judeu.

 

MISTIFICAR quer dizer “abusar de credulidade de alguém; iludir, ludibriar; false-
ar”, ou até mesmo “fantasiar”. Mistificação = logro, burla, engano. 

 
Apelam a qualquer recurso, mistificando a opinião pública.
Mistifica quem fala em Brasil grande. 

O autor aponta a mistificação do capitalismo: doença mundial, conspiração 
mundial, ruína mundial.

DESMITIFICAR significa destituir algo do seu aspecto mítico [de mito], irreal, fan-
tástico, lendário ou atrativo, tornando-o banal, comum, trivial.

 
Os médicos têm desmitificado a impotência como uma questão puramente 
emocional.
Uma passada pelos bastidores pode desmitificar a mais bela das mulheres.

DESMISTIFICAR significa desmascarar, destituir do caráter místico, misterioso, ilu-
sório, falso.

Para o exercício da democracia, a desmistificação dos pretensos grandes ho-
mens deve ser considerada um passo à frente.
Temos a possibilidade de desmistificar ideias antigas, deuses de barro, santos 
que não são santos.

(*) 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

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/

Rua João Negrão, 280-2ºAndar
Curitiba, PR - (41) 3360-7489
http://www.editora.ufpr.br/portal/#

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

A ARTE DE ACOMPANHAR
Xosé Manuel Dominguez Prieto

Existe algo comum na tarefa das mães, pais, 
professores, amigos, médicos, psicólogos, psi-
quiatras, assistentes sociais, diretores espirituais, 
sacerdotes, coach, mentores: todos acompanham 
pessoas. Porém, o acompanhamento, ainda que 
próprio do ser humano, também é uma arte que 
é preciso aprender, caso se queira exercê-la com 
eficácia.
Páginas: 256
Preço: R$ 49,50

VOZ: expressão da vida - Inclui CD
Testemunhos de vida e dicas de uma voz
Ziza Fernandes

É uma proposta ousada e original, que mescla par-
tilha de vida, técnica vocal e espiritualidade. Traz 
novidades sobre produção vocal, psicologia da 
voz e seus desafios emocionais. Além de ser uma 
oportunidade de crescimento para os amadores, a 
obra destaca também a importância da espirituali-
dade na vida de um cantor.
Páginas: 144 (anexo um CD didático)
Preço: R$ 20,00

A CIDADANIA DIGITAL
A crise da ideia ocidental de democracia e a 
participação nas redes digitais
Massimo di Felice

Nossa contemporaneidade é caracterizada por 
grandes transformações que afetam todos os 
setores da sociedade, entre as quais se destacam 
o agravamento da crise ecológica e o advento 
das redes digitais de interação, das redes neurais 
e das formas de inteligência automatizadas co-
nectivas. O autor apresenta uma relação entre as 
transformações que vivemos e a crise das formas 
ocidentais da política.
Páginas: 184
Preço: R$ 29,00

Um certo dito: CAIPIRA
Elinaldo Meira

Tudo começa com uma carta: "Querido amigo, 
um dia vosmecê me perguntou o que é o caipira. 
Naquela hora eu não dei a resposta mais correta. 
Então, por isso é que lhe escrevo". Ao explicar ao 
amigo, o narrador nos convida a conhecer o que é 
a cultura caipira por meio de Seu Dito, um violeiro 
que nos contará histórias e nos envolverá em 
muita (muita!) poesia.
Páginas: 40
Preço: R$ 22,00

A MORFOLOGIA DISTRIBUIDA
e as peças de flexão
Morris Halle, Alec Marantz

Trata-se do texto seminal de Morris Halle e Alec 
Marantz, intitulado Distributed Morphology and the 
Pieces of Inflection. Da interação entre esses dois 
pesquisadores geniais surgem as primeiras ideias 
para o modelo, que foram, aos poucos, sendo 
encampadas por seus alunos nas pesquisas que 
vinham sendo desenvolvidas por eles em suas 
dissertações e teses.
Páginas: 133
Preço: R$ 40,00

O PRESIDENTE
Thomas Bernhard

O que uma peça escrita nos anos 1970 numa 
distante Áustria pode dizer sobre o país de cá e 
de agora? A princípio, nada, e o que podemos 
pensar? Nesta peça, até hoje inédita no Brasil, o 
escritor austríaco Thomas Bernhard nos propor-
ciona uma visão privilegiada dos bastidores da 
vida oficial de um presidente e sua amante.
Páginas: 195
Preço: R$ 40,00

PSICOPOLÍTICA
Byung ChulHan

Uma possibilidade infinita de conexão e informa-
ção nos torna sujeitos verdadeiramente livres? 
Partindo dessa questão, Han delineia a nova 
sociedade do controle psicopolítico, que não 
se impõe com proibições e não nos obriga ao 
silencio: convida-nos incessantemente a nos 
comunicar, a compartilhar, a expressar opiniões e 
desejos, a contar nossa vida.
Páginas: 102
Preço: Por: R$ 33,92

SOCIEDADE PALIATIVA
Byung Chul Han

A sociedade paliativa é uma sociedade do curtir. 
Ela degenera em uma mania de curtição. O like é 
o signo, o analgésico do presente. Ele domina não 
apenas as mídias sociais, mas todas as esferas 
da cultura. Nada deve provocar dor. Não apenas a 
arte, mas também a própria vida tem de ser livre de 
ângulos e cantos, de conflitos e contradições que 
poderiam provocar dor.
Páginas: 120
Preço: Por: R$ 15,00
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SAÚDE MENTAL, DEPRESSÃO E CAPITALISMO
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A explosão dos casos de depressão é um fenômeno mundial e 
complexo. Sua compreensão requer a mobilização de diversas 
áreas do saber. O presente livro propõe uma análise aguda e 
abrangente do problema, trazendo importante contribuição para 
o estudo desta condição que vem se tornando epidêmica, espe-
cialmente após a ascensão do neoliberalismo em nível global.
Páginas: 248
Preço: R$72,00



|  JULHO 2021  |  UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ16

CONDOMÍNIO DO IDOSO. 
MAIS DE 800 MORADIAS 
SOB MEDIDA PARA 
A TERCEIRA IDADE.

Acreditamos no respeito como retribuição para
 quem construiu o Paraná. Por isso, o Casa Fácil 
Paraná conta com o Viver Mais, com 840 moradias 
totalmente adaptadas para idosos, em condomínios 
residenciais com ampla infraestrutura de saúde, lazer 

e acompanhamento social.
Um trabalho em parceria com a
União e os municípios do Estado. 
É o Governo mais perto de você.

Saiba mais em:
www.cohapar.pr.gov.br/casafacil

“Caminhos do Sagrado”
no pós pandemia

EVENTOS ON LINE: via Zoom, das 20 às 21 horas, uma vez por mês (detalhes: (41) 99838-8348)

COORDENAÇÃO: professor de Bioética, mastologista Cícero Urban, dirigente do ICFé

CICLO DE PALESTRAS E DEBATES DO INSTITUTO CIÊNCIA E FÉ DE CURITIBA

DIA: 26.08
Rabino Pablo Berman - (visão judaica)
Debatedores:
 Professor Antônio Carlos Costa Coelho
 Diego Antonelli – jornalista

DIA: 28.10
Reverendo Jean Carlos Selleti (visão
protestante)
Debatedores:
 Edmilson Fabbri – cirurgião geral
 Sandra Gonçalves – jornalista

DIA: 30.09
Jubal Sergio Dohms – (visão budista)
Debatedores:
 Raul Anselmi – cirurgião do apare 

 lho digestivo
 Christiano Machado – urologista

DIA: 25.11
Doutrinador kardecista Daniel Dallagnol 

(visão espírita)


