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EDITORIAL
Esta 237ª edição tem

várias características bem
significativas.

A primeira: abrange
os meses de setembro até
novembro. Comemoramos
a independência e a
República do Brasil.
Nosso Brasil maravilhoso,
apesar dos muitos
percalços. Brasil merece a
capa deste jornal.

A segunda: dia 2 de
novembro comemoramos
o dia dos mortos.
Finados.Três colegas
nossos padres casados
morreram recentemente.
Nós todos também
partiremos. Tomei a
liberdade de salientar esta

data com vários artigos
sobre a morte, a velhice, a
eutanásia. A maioria dos
padres casados brasileiros
já passou dos 60 anos...

A terceira: as eleições
em outubro. Os brasileiros
estão angustiosamente
divididos entre 3
candidatos à presidência.
Em quem votar?!... O
MFPC, o jornal Rumos e a
CNBB não assumem
partido político. "Deus
providebit"...

A quarta:  o XX
Encontro Nacional do
MFPC aproxima-se. 14 a
18 de janeiro 2015.
Florianópolis aguarda
pelo menos 200
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ALÔ AMIGOS DO
MFPC...

O nosso encontro
Nacional se aproxima, e
graças ao casal Gilberto e
Aglésia teremos
momentos de muita
partilha de vida,
crescimento intelectual e
espiritual. Alguns
membros do movimento
estão preocupados com a
continuidade temática em
relação ao encontro
anterior, realizado em
Fortaleza – CE, no
entanto, não faço de tal
situação uma
preocupação, mas uma
oportunidade, de ir ao
encontro em Florianópolis
e apresentar sua
indignação, sugestão,
critica, ou sugestão para o
crescimento do nosso
Movimento.

Não podermos
esquecer que estamos
inseridos no tempo de
Francisco – que prioriza a
simplicidade e a

Carta do Presidente aos leitores
transparência; sinto que
temos um modelo de
Pontífice a ser seguido nas
nossas ações pessoais e
profissionais. Há anos que
escuto a respeito de
atividades concretas e que
nosso Movimento precisa
ter visibilidade no país. Mas
pergunto a cada membro: o
que estamos fazendo na
comunidade onde
habitamos, e que possa
servir de exemplo para a
construção de uma
sociedade mais justa e
humana? Qual a nossa
interferência na formação
de consciências diante do
mundo político que estamos
vivendo? Que igreja familiar
estamos construindo para
que nosso mundo seja mais
ético e voltado para a
felicidade da humanidade?

Certamente teremos
inúmeras perguntas e quiçá
muitas respostas que
possam convencer e
transformar a realidade a
qual estamos inseridos. Por

participantes. É pouco
perante 7 mil padres
casados e outro tanto de
esposas e filhos. Mas já
é bom. Quem puder
motive-se para
participar! Vai ser bom!

Giba editor
gilgon@terra.com.br

isso, caro irmão e irmã:
casados, viúvos, filhos e
benfeitores, sintam-se
convidados ao nosso
encontro e com sua palavra
e exemplo nos ajudem a
fazermos a diferença.
Desejamos contar com a
presença daqueles que
realmente apostam que
ainda podemos contribuir
e conquistarmos o nosso
espaço na atual sociedade.
E concluo com as palavras
do poeta: “Fé na vida, fé no
homem, fé no que virá...
nós seremos muitos, nós
seremos mais... VAMOS
LÁ PRA VER O QUE
SERÁ!

O PAPA CLAMA CONTRA UMA TERCEIRA
GUERRA MUNDIAL DE "CRIMES E MASSACRES"

www.padrescasados.org

O papa Francisco advertiu neste
sábado contra uma terceira Guerra
Mundial "em partes", que se traduz

em "crimes, massacres e destruições", e
invocou a paz para deter a "loucura" bélica
em diferentes pontos do mundo. O pontífice
clamou contra a indiferença ante "o
massacre inútil" das guerras durante a homilia
que pronunciou no cemitério militar de
Fogliano Redipuglia, onde compareceu para
homenagear os mortos da Primeira Guerra
Mundial no centenário da contenda e as
vítimas de todos os conflitos bélicos.

A informação é publicada por El País,
13-09-2014.

"Hoje, depois do segundo fracasso de
uma guerra mundial, talvez se possa falar
de uma terceira guerra combatida em
partes, com crimes, massacres,
destruições", afirmou. Francisco indicou
que a guerra é "uma loucura" que cresce
destruindo e transtornando tudo, até a
relação entre irmãos e "o mais belo que
Deus criou", o ser humano.

Também lamentou a quantidade de
vítimas desses conflitos porque "na
sombra" convergem "interesses, estratégias
geopolíticas e ambição por dinheiro e
poder", que frequentemente encontram
justificação na ideologia. Concretamente,
criticou a indústria de armamentos -"que
parece ser tão importante"-, que
denominou, junto aos outros fatores, de

"panificadores do terror" e de
"organizadores do desencontro".

O Papa também fez um discurso contra
a indiferença a esse cenário de conflitos e
pediu uma reação contra o belicismo
porque "a humanidade tem necessidade de
chorar, e esta é a hora do pranto". No maior
monumento militar italiano dedicado aos
soldados mortos na Primeira Guerra
Mundial, o Papa repetiu em várias ocasiões
a frase "não me importo" para denunciar a
indiferença às guerras.

Fogliano Redipuglia é uma localidade
do nordeste da Itália, próxima da fronteira
com a Eslovênia, palco de uma das frentes
de batalha mais encarniçadas da Primeira
Guerra Mundial. Nesse município há dois
cemitérios nos quais jazem combatentes do
império austro-húngaro e da Itália.

A intenção do Papa foi invocar a paz e
orar pelos mortos em todos os conflitos
bélicos, razão pela qual, de maneira
simbólica, compareceu, em uma visita
pastoral de apenas cinco horas, aos dois
campos-santos para honrar os caídos de
todos os lados.

No cemitério de Redipuglia celebrou uma
missa em uma colossal escadaria de pedra
coroada por três cruzes, cuja construção foi
ordenada por Benito Mussolini em 1938 e
que hoje em dia é o maior monumento aos
mortos de guerra de todo o país.

Jornal El País

LIVRO: O QUE É O DESTINO? ELE EXISTE?
Estas são questões que acompanham

todo o desenrolar da obra.
Para respondê-las, o autor - Antonio

Bonifácio R. de Sousa - defende a
existência de uma forma de destino
estruturalmente presente na história de
nossas vidas, composta por elementos que
podem se submeter, ou não, às nossas
previsões, prevenções e decisões, tais como
as fatalidades, a sorte, o azar, as graças
humana e divina, as oportunidades, etc.;
através das narrativas autobiográficas, estes
fatores são explicados, analisados e
ilustrados.

Em meio a tantos dilemas naturais, os
leitores são incentivados a discernir sobre
qual o melhor caminho para que possam
conduzir, a bom termo, seus projetos de
vida.

O Destino & Eu segue,
simultaneamente, as formas literárias
teórico-reflexiva, autobiográfica e
orientação de vida.

"O Destino & Eu não é mera biografia,

não é mera reflexão abstrata sobre uma
interrogação de fundo no que se refere ao
andar de nossa vida pessoal ou mesmo
social". O Destino & Eu é uma obra, ao
mesmo tempo, provocante e enriquecedora
para quem a lê (...) "(Frei Antonio Moser,
OFM)".

Informações e vendas:
1. Diretamente com o autor, através dos

e-mails   profbonifacio@gmail.comou
seretempo@gmail.com

2.  No site www.lojasingular.com.br, do
grupo Ediouro.

3. Nos sites das livrarias Saraiva,
Cultura e Travessa.



Jornal RUMOS

3Jornal RUMOSEdição 237

PÁGINA DOS LEITORES

Acesse o site

www.padrescasados.org

Caro amigo Giba, saúde e paz!
Agradeço o envio "Jornal Rumos",

como sempre muito interessante.
Referente ao artigo sobre "Eutanásia"

expresseiminha opinião anos passados no
"Incentivo Cultural" cujo artigo vai em
anexo.

Giuseppe Martinelli
giumarti@gmail.com

Fiquei muito contente em ver as fotos
suas e de Aglésia.  Parabéns pela publicação
e sucesso na luta.Um abraço.

João Gonzalez
jotagepe@ig.com.br

Meu bom e incansável amigo Giba, só
agora pela manhã pude ver o jornal Rumos,
dei uma olhada nas manchetes, está, como
sempre, maravilhoso.Abraço

Antonio Evangelista Andrade
aandrade1956@gmail.com

Quero parabenizar a todos os
colaboradores desta edição. Grande abraço

Sálvio Graf.
grafsalv.bnu@terra.com.br

Que grata surpresa! São vários os artigos
do Padre Marcos Bach no Jornal Rumos.
Ainda hoje de manhã na Espiritualidade
semanal comunitária o Coordenador me
perguntou sobre a experiência de vida que
tive ao acompanhar por 37 anos o Padre
Marcos na sua jornada quando descartado
como inútil. Apenas respondi que foi
gratificante e que foi uma missão que
assumi juntamente com ele, assim como
outras tantas pessoas que se comprometem
com uma causa por toda vida! Abração!

Maria Célia Bach
celiabach@gmail.com

Olá, querido amigo!Muito obrigada
pelo carinho e lembrança. Abraços,

Cristiane Vicari - Le Monde
cristiane@lemonde.com.br

Parabéns pelo jornal e pela dedicação
de mestre.

Edson Mariano
edsonmariano@hotmail.com

Caro Giba, muito obrigado pelo envio
do jornal.

Sem menosprezar os números
anteriores, gostei bastante da edição atual
de Rumos.

Artigos excelentes, principalmente os
que tratam diretamente do celibato. De
todas as notícias publicadas, destaco a
lúcida entrevista com o ex-Prior do
Mosteiro Cisterciense de Claraval, em
Milão na Itália, Alberto Stucchi, que bem
definiu o paradoxo que é "ter que renunciar
ao amor para conservar licença necessária
para pregar o amor". Como ele, muitos
padres casados sentem o casamento como
a abertura de um novo caminho, onde
ninguém precisa se arrepender de nada.
Outro ponto, que acabo de constatar com
um jovem padre que está deixando o
ministério e que me procurou
recentemente, é a falta de apoio dos colegas
padres da ativa. Lamentável mesmo saber
que "os piores conselhos que ouviu" foram

dados no Mosteiro. Um abraço,
Félix Filho

fgbfilho@gmail.com

Amigo Giba, muito obrigado, valeu.
Terminei de ler o novíssimo RUMOS, uma
maravilha, gostei mesmo.

Fico feliz com a notícia de que o nosso
XX encontro MFPC está tudo nos trinks,
estava com medo que estivesse
embaralhado o meio de campo, mas percebi
que nossa caríssima D. Aglésia é mulher
potência, mais que as bispas da Anglicana
(do Reino Unido). Que beleza, já vou fazer
minhas reservas. Grande abraço,

Mons. Caetano - SVC.
padre-caetano@ig.com.br

Olá Gilberto. Recebi com muita alegria
o Jornal Rumos que tem muitas matérias
interessantes sobre a vida dos padres
casados. Realmente é um veiculo de
comunicação do grupo. Parabéns pelo
conteúdo e a forma do Jornal.

Quanto ao XX Congresso pretendemos
estar presentes.

Aproveito a oportunidade para solicitar
que você divulgue no próximo numero
informações sobre o meu mais recente
livro O Destino & Eu. Creio que é uma obra
de interesse para as famílias dos padres
casados. No momento lhe envio o release
do mesmo. Em breve estarei promovendo
o lançamento oficial no Rio de Janeiro.

Desde já agradeço a divulgação.
Bonifácio e Angelina

Antonio Bonifácio Rodrigues de Sousa
profbonifacio@gmail.com

Calorosos parabéns ao líder das edições
do Jornal Rumos, que não desanima, que
consegue novas assinaturas. Colegas do
clero e leigos gostaram muito da última
edição. Excelente a figura do Papa
Francisco com sua simplicidade
evangélica.

Se há gente capaz de se expressar sobre
as mudanças que ocorrem debaixo para
cima, na Igreja católica e no mundo atual,
são vocês do Movimento do Jornal Rumos!

Consigo mais um assinante: meu
cunhado Odacir Bono, de Farroupilha RS.

Padre emérito Mariano Callegari
Caxias do Sul RS

OBS: Mande-me os endereços do
Odacir Bono e do Ivano Salvatti. E menos
fotos. Giba editor

Aquela gata com um bichano no peito é
a super gatona PP...

Cuida-te, Giba, colocar a moça no

jornal... Abraços
Hercilio Rohrbacher

med.hercilio@gmail.com

Bom dia queridos Gilberto e Aglésia.
Obrigado por enviar o jornal. Gostei muito.
Grandes matérias. Ainda acho as mulheres
dos padres muito tímidas. Afinal, padres
casados com quem? Relatos da vida real,
testemunhos,o que fazem além de serem
mulheres de padres, enfim o outro lado da
moeda... Um abração! Saudades!

Celeste Pereira
celeste.dp@hotmail.com

Congratulo-me pela edição do jornal
Rumos.

Li-o todo e achei muito interessante e
instrutivo. Abraços.

Maria Olivia Brito Ramos
moliviaramos@yahoo.com.br

Obrigada, cunhado.
Vi Aglésia, no jornal, linda tua femina.

Abreijos
Bernizzeth Zorthea

bernizzeth.zorthea@gmail.com

Olá, amigo Giba! Muito obrigado pelo
envio do Jornal Rumos.

Gostei muito do conteúdo do jornal
236.Será sempre muito bem recebido.

Abraços meu e de Sônia para você e
Dona Aglésia, que, diante da foto que vimos
no jornal, parece que rejuvenesceu, ficou
"mais nova".Parabéns a ela!

Ógui L. Mauri
oguimauri@gmail.com

Mi apreciado y recordado Hermano
Gilberto: recibe los saludos mas
afectuosos y sinceros desde aquí el
Ecuador .Comparte con tu digna familia
y todos los compañeros-amigos que nos
conocen .Me dá mucha alegría recibir los
mensajes que ustedes nos envían .
personalmente me dá vida y esperanza de
un futuro cercano de unnuevodía de
lahumanidad. El próximo miércoles que
nos reunimos en Quito el Grupo
Yaguarcocha , les informaré de estas
noticias halagadoras . Espero que Mario
Mullo nuestro portavoz ya dará su
mensaje también a Gilberto y a todos
nuestro hermanos del Brasil. Con un
abrazo de fraternidad Tu hermano que les
recuerdad mucho

Pacolino Oswaldo Cunalata
pacolinosr@yahoo.es

Beto, bem interessante seu Jornal, creio
que é por aí que vocês devem levar a luta
(padres solteiros e casados - mulheres
sacerdotisas). Porém, a situação de vocês
e o machismo de nossa querida Igreja só
vão mudar quando mudar toda esta geração,
e olhe lá, pois os novos também entram na
forma pré-estabelecida...

Será que nosso Mestre não quer colocar
o seu DEDO em tudo isso?

Vamos sempre pedir que nossa fé não
esmoreça. Abraços para você e a Aglésia.

Irmã Maria Adelina Cunha
ir.adelina@gmail.com

Agradeço o RUMOS por e-mail

enviado, e fui lendo o jornal a despacito e
com curiosidade, bem escrito, sendo assim
quando puder e quiser envie, lerei com
carinho. Vai um forte e fraternal abraço.

Paulo Stumpf
stumpfpaulo@gmail.com

Graças a Deus estou muito bem. O povo
de Cornélio Procópio PR, para aonde fui
transferido neste ano, é muito receptivo.
Às vezes, fico com medo de não
corresponder às expectativas.

Continuo recebendo o Jornal Rumos.
Como sempre, cheio de informações
interessantes.

Um grande abraço.
Dom Manoel (Maneca)

dommanoel@uol.com.br

Abri há pouco, minha caixa de e-mails,
e me vi agraciada com a nova edição do
Jornal Rumos.

Tenho que aguardar o fim de semana,
para me absorver por inteira, na leitura de
Rumos, sem preocupações outras a me
exigirem desvio de atenção. Antevi as
manchetes, e mais ávida fiquei por ler os
artigos. Obrigada. Muito!

Bernadete Crecencio Laurindo
crecenciolaurindo@hotmail.com

Quanto ao Rumos, novamente, muito
boa impressão, inclusive pela insistência
em determinados assuntos: água mole em
pedra dura... Gostei muito da foto da
Aglésia dando mamadeira para o gatinho!

Ney Brasil
ney.brasil@itesc.org.br

Para o Colega Giba o meu muito
obrigado para ter-me enviado o n°236 do
JORNAL RUMOS. Irei mostrar também aos
colegas italianos, muito vagabundos e
preguiçosos!

E' pena que não vai dar para participar
ao XX encontro.

Saudações e um forte abraço para todos
os Colegas Brasileiros.

Orlando Testi - Cesèna - Italia
orlando.testi@alice.it

Prezado Giba: Aceite um abraço cordial.
Faz dois meses escrevi a seguinte
Comunicação, porém, não sei se foi
recebida.

Acabo de receber o Jornal RUMOS Nº
236, minha mulher também, pode ser para
a Associação, uma despesa desnecessária,
devido à defeituosa comunicação, na era
da comunicação.

Fico grato.  Saudações fraternas.
Calderón

Prezado Enoch: Estou enviando a
anuidade do ano 2013 e de 2014. Com o
seguinte recibo:

ASSOCIAÇÃO RUMOS AGÊNCIA:
3515-7CONTA: 13.786-3

VALOR TOTAL: 300,00
Peço, por favor, dar-me um toque para

saber se a contribuição foi recebida. O ano
retrasado, pedi um toque mas não recebi
resposta.

Fico muito agradecido. Um abraço.
Germán Calderón Calderón

cacger@hotmail.com
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DEBATE DA CNBB VAI FOCAR TEMAS SOCIAIS

NOSSA RELAÇÃO COM A TERRA
Não estamos apenas na

Terra; somos a Terra.
Temos uma íntima

relação com a Terra e, junto a
todos os organismos vivos,
pertencemos a um mesmo plano.
Não por acaso, há um mesmo
alfabeto básico em todos, das
amebas aos vírus, dos peixes aos
pássaros, dos animais aos
humanos, todos somos formados
por 20 aminoácidos e 4 ácidos
nucleicos (adenina, guanina,
timina e citosina); ocorre apenas
uma diferença de combinação de
sílabas desse alfabeto.

Nossa relação com a Terra
está implícita na convivência
peculiar com a biodiversidade.
Convivemos de perto com as mais
diversas formas de biodiversidade
de vírus, bactérias, protistas,
plantas e animais.

Nosso corpo mantém mais de
100 trilhões de células
compartilhando átomos com tudo
o que está ao nosso redor,
enaltecendo a exuberância da vida.
Somos todos, em outras palavras,
parte do universo; é por isso que
não estamos apenas na Terra, mas
somos a Terra, em plenitude.

Nossa íntima relação com a
biodiversidade mostra que, não
por mero acaso, no corpo de cada
ser humano há mais ou menos
71% de água (a mesma

porcentagem que há no Planeta
Terra), nossa taxa de salinização
do sangue (3,4%) é a mesma dos
mares.

Simplesmente, 60% do nosso
corpo é oxigênio. Se incluirmos
o carbono, hidrogênio e
nitrogênio existentes no nosso
corpo, temos então 95% da massa
total do ser humano. De 92
elementos químicos existentes na
natureza, 17 deles regulam todo
o processo da vida.

É com essa rica demonstração
da natureza que convivemos de
perto. Leonardo Boff, em "A
Opção Terra" (ed. Record, 2009,
222 págs.) relata que, segundos
estudos, calcula-se que haja 5.000
tipos de bactérias, 100 mil
espécies de fungos, 300 mil
espécies de árvores, 850 mil
espécies de insetos.

É procurando preservar essa
história riquíssima da natureza que
a busca pela sustentabilidade se
apresenta como oportuna e
imprescindível para a promoção
e devolução do equilíbrio à Terra
e aos ecossistemas para que o
meio ambiente possa continuar
sendo habitável.

Cabe ainda indagar: mas por
que essa preocupação em atingir
a sustentabilidade? Porque o
modo de produção atual,
embasado na mais absoluta

"necessidade artificial" e, por
isso, capaz de aumentar mais e
mais a produção de bens e
serviços à disposição dos povos,
tem explorado e destruído as bases
naturais, o patrimônio ecológico
e os recursos da natureza do qual
a produção física de mercadorias
é altamente dependente,
colocando em risco as condições
de vida. Se parássemos agora,
nesse exato momento, com todo
o processo de produção e
consumo, a Terra precisaria de mil
anos para recuperar-se do
estresse causado pela forma
humana de agir.

O efeito mais lamentável desse
modo de produzir, que destrói
sobremaneira a natureza, é a
diminuição acentuada das diversas
formas de vida, ou seja, da
biodiversidade que começamos a
falar no início deste artigo.

Por conta de uma
superprodução de mercadorias, o
sistema atual de produção
capitalista já destruiu 15 dos 24
serviços ambientais essenciais
para a manutenção da vida, como
a regulação dos climas, os solos,
os oceanos, a polinização etc., e
está pondo em curso a defaunação
(um planeta sem animais).

Apenas para termos uma ideia
global dessa destruição dos
ecossistemas, ou seja, dos

principais serviços ambientais, a
Organização das Nações Unidas
(ONU), declara, a partir de
estudos feitos, que até 2048 não
mais poderemos tirar qualquer
alimento dos oceanos, pois a
extração de peixes tem sido muito
maior que a capacidade de
reposição.

Não se pode perder de vista
que somos dependentes do meio
ambiente. Sem meio ambiente não
há produção de absolutamente
nada. Tudo vem do meio
ambiente. Qualquer produto que
se queira produzir tem um
componente da natureza "incutido"
nele, incluindo a energia. É por
essa questão que, quanto mais se
produz, mais se esgota os
recursos da natureza e mais se
polui o meio ambiente, ferindo

Gaia, o nome dado pelos gregos
ao planeta Terra.

Quanto mais se queimam
combustíveis fósseis (petróleo,
gás, carvão), mais se emite
dióxido de carbono e mais se
aquece o planeta. É isso, no
cômputo geral, que se
convenciona chamar de efeito
estufa.

É por isso que se deve
diminuir o ritmo de produção
econômica mundial. É por isso
que a busca da sustentabilidade se
faz importante, tendo em conta
que essa prática requer níveis de
produção em menor escala para,
com isso, promover a preservação
do meio ambiente; para oferecer
então equilíbrio à Terra.

Marcus Eduardo de Oliveira
prof.marcuseduardo@bol.com.br

A Conferência Nacional
dos Bispos no Brasil
(CNBB) reúne na terça-

feira os candidatos à Presidência
para um debate com foco no
público católico. O evento, que
começa às 21h30, está sendo
organizado pela TV Aparecida e
deverá ser transmitido também
por outras oito TVs católicas, 230
rádios e por sites ligados à Igreja.
A lei do aborto estará entre os
questionamentos aos candidatos,
que vão tratar também de temas
como saúde, educação, habitação,
além da reforma agrária e da
reforma política, informa a
assessoria do evento.

Os presidenciáveis irão a
Aparecida  (SP) ,  a  168
quilômetros de São Paulo, que
sedia a Basílica Nacional. O
debate ocorre no Centro de
Eventos Padre Vítor Coelho de
Almeida, ao lado do Santuário.

Estão confirmados os
candidatos Dilma Rousseff
(PT), Marina Silva (PSB), Aécio
Neves (PSDB), Luciana Genro
(PSOL), Levy Fidelix (PRTB),
Eduardo Jorge (PV), Pastor
Everaldo (PSC) e Eymael
(PSDC). Pela legislação, podem
comparecer a debates, sabatinas

e entrevistas candidatos que
tenham representação na
Câmara dos Deputados, o que
não é o caso de Eymael. O único
deputado do PSDC não está no
exercício do mandato. A
assessoria jurídica do debate
entendeu que, quando a lei 9504/
97 foi aprovada, o PRTB não
tinha representação e poderia
ficar impedido de participar de
todos os debates. Segundo a
assessoria do evento, a
organização decidiu aceitar a
presença dos dois.

No debate da CNBB de 2010
participaram Dilma, Marina
(então PV), José Serra (PSDB)
e Plínio de Arruda Sampaio
(PSOL). Foi realizado em meio
à polêmica sobre aborto e
casamento gay entre a petista e
o tucano. No evento, Marina
disse que é contrária ao aborto
e defendeu a realização de um
plebiscito sobre o assunto.
Dilma também afirmou que é
contrária ao aborto e que, se
fosse eleita presidente,
protegeria as mulheres que usam

métodos bárbaros para a
contracepção.

O debate desta eleição terá
duração de duas horas e será
aberto pelo presidente da
CNBB, domRaymundo
Damasceno, que fará a primeira
pergunta do primeiro bloco
dirigida a todos os candidatos.
Cada um terá dois minutos para
a resposta. No segundo bloco,
os candidatos vão responder a
perguntas dos bispos indicados
pela CNBB. No terceiro bloco,
os candidatos irão responder a

perguntas de jornalistas das
mídias católicas. O quarto bloco
será de embate entre os
candidatos e o último será
dedicado às considerações
finais. O programa, com
mediação do jornalista Rodolfo
Gamberini, deve se encerrar às
23h30.

Em Aparecida, o auditório
em que se realizará o debate tem
capacidade para 8 mil pessoas,
mas a lotação será inferior.
Terão assento os convidados dos
candidatos e os mais de 300
bispos da CNBB, mas nem todos
devem comparecer, por
dificuldades de transporte,
segundo a assessoria. Foi
discutida a presença de público,
mas não houve aprovação pelas
campanhas.

Carmen Munari
Jornal Valor



Jornal RUMOS

5Jornal RUMOSEdição 237

TEÓLOGOS DEFENDEM REFORMA 'FEITA DE BAIXO' E
MAIOR PROTAGONISMO DAS MULHERES NA IGREJA

REFLEXÕES SOBRE A MORTE

Uma reforma da Igreja Católica com
vistas a superar discriminações,
exclusões por razões de gênero,

religião, cultura, etnia, classe social,
orientação e opção sexual, procedência
geográfica e relações de casais; que crie
uma comunidade acolhedora, solidária e
samaritana, onde caibam todas e todos.
Estas são as propostas dos teólogos
reunidos no 34° Congresso de Teologia,
realizado de 04 a 07 de setembro, em
Madrid, capital da Espanha, com o tema
"A reforma da Igreja a partir da opção
pelos pobres".

O evento reuniu pessoas de diversos
países e continentes, culturas e religiões,
que construíram uma reflexão conjunta e
experienciaram uma convivência fraterno-
sororal, diálogo e troca de ideias. No
documento final do Congresso, a
comunidade participante aponta caminhos
para uma renovação da instituição religiosa,
a partir da seguinte indagação: "Jesus
fundou a Igreja?". "A resposta é que iniciou

uma comunidade de iguais, um movimento
de homens e de mulheres, que o
acompanharam e se comprometeram na
construção do Reino de Deus como Boa
Notícia para os Empobrecidos", expõe o
documento.

Esse movimento, destaca o documento,
continuou em comunidades cristãs com
responsabilidades compartilhadas e especial
protagonismo das mulheres. Eram elas que
tomavam as decisões com a deliberação de
todos os membros e se tinha como ideal a
comunidade de bens. "Com o passar do
tempo, esse ideal foi desfigurando-se até
desembocar em uma Igreja aliada ao poder,
clerical, piramidal e patriarcal, embora
houvesse sempre coletivos que trabalharam
pela reforma e o retorno ao ideal
evangélico de vida", aponta.

A reforma da Igreja seria uma resposta
aos desafios do nosso tempo, requerendo
a prática da democracia, o reconhecimento
e exercício dos direitos humanos, entre
estes os direitos sexuais e reprodutivos.

Indica como primordial também a retomada
de um governo sinodal, vigente durante os
primeiros 10 séculos do Cristianismo, com
a participação da comunidade laica, que é a
base da Igreja.
Atuações no compromisso com os
vulneráveis

Esses princípios, de acordo com o
documento final do Congresso, seriam
traduzidos no respeito à laicidade, na crítica
do poder e no compromisso com os setores
mais vulneráveis. Seria convertido ainda na
denúncia do neoliberalismo, que o Papa
Francisco tem qualificado de "injusto em
sua raiz" e que fomenta uma economia de
exclusão, uma globalização da indiferença,
uma nova idolatria do dinheiro, um meio
ambiente indefeso diante dos interesses do
mercado divinizado, além de uma
incapacidade para compadecer-se diante
dos clamores dos outros.

Soma-se a isso o apoio a alternativas
políticas e econômicas propostas pelos
fóruns sociais. "A reforma tem de ser

feita desde baixo, desde a base social e
eclesial, e exige uma nova localização:
situar-se no lugar e ao lado dos excluídos
do sistema, que são escandalosamente
maioria na população mundial e que estão
crescendo por razão da crise. Requer, da
mesma maneira, um horizonte que a
oriente: a Igreja dos pobres, e um
princípio ético-evangélico a seguir: a
opção pelos pobres", aponta.

O 34° Congresso de Teologia reuniu
opiniões, testemunhos e interpelações das
igrejas do Polo Sul mundial, sobretudo as
procedentes da África e da América Latina,
que refletem sua riqueza cultural, seu
potencial libertador e suas propostas de
reforma. Essa escuta, para a organização do
Congresso, implica numa mudança na
maneira de pensar, de viver, de produzir, de
relacionar-se o Norte com o Sul do planeta,
criando uma relação não opressora e não
colonizadora, mas de cooperação mútua.

Marcela Belchior
Adital

Não é de nossa cultura querer pensar
sobre a morte. Ainda assim, e
involuntariamente, me vi empurrado

ao tema nas duas últimas semanas. Desde
uma viagem ministerial à República
Dominicana e depois à Venezuela, quando
ouvia de longe sobre a piora de saúde de
minha avó, que ao final levaria à sua partida,
até voltar ao Brasil com o impacto da
repentina morte de Eduardo Campos, o velho
espectro do inimigo final rondou minha
cabeça e coração.

Começou em Dominicana ao descobrir
que dormíamos ao lado de um cemitério
rural. Nossos silenciosos vizinhos nos
faziam lembrar de nossa finitude. De alguma
maneira enriqueciam o nosso tempo de
formação para estudantes líderes dos países
do Caribe (desses movimentos pertencentes
à CIEE/IFES, a Comunidade Internacional
de Estudantes Evangélicos), com o sentido
de urgência na vida e na missão. O nosso
tema contrastava com a realidade ao lado:
"semeando vida, colhendo esperança".

Depois veio a visita à 'Cueva de las
Maravillas' (Caverna das Maravilhas). O que
mais me impressionava ali não eram os
morcegos voando sobre as nossas cabeças,
mas sim as cerca de 500 pinturas em suas
paredes. Rabiscadas pelos antepassados dos
habitantes dessas ilhas, há milhares de
anos, possivelmente retratavam algum ritual
pelo qual passavam os jovens guerreiros ou
caçadores de seu tempo. Só podemos
conjecturar sobre o seu real significado,
mas a repetição da representação do deus
da morte em alguns setores da caverna me
chamava a atenção.

Ela estava ali, quando o caminho se
estreitava, e antes da caverna abrir-se de
modo surpreendente em um amplo e
magnífico salão. Seria possível que
retratassem a paz e o desfrute que

experimentam aqueles que se libertam do
temor à morte? Para que assim pudessem
enfrentar bem, sem medo, os desafios da
vida? No final da caverna, quando acabava a
sequência das pinturas, outra vez aparecia
ali o tal deus da morte. De novo
conjecturava se o dito cujo aparecia ali para
deixar claro que esse seria o último
inimigo por enfrentar. Eu quase podia ouvir
a voz das pinturas que me arguia: "O que
vencerá a morte?".

Poucos dias depois já estava na Venezuela,
para o acampamento nacional do movimento
estudantil cristão (MUEVE). Dessa vez me
cabia dar estudos sobre o tema da "integridade:
expressão radical do cristão". O assunto nos
levava a discussões nem sempre fáceis sobre
as esperanças e as desilusões na história
recente, em meio a opiniões bem polarizadas
entre os que apoiam e os que execram os
governantes do momento. Passeando pelo
Novo Testamento (Paulo e Tiago) e pelo livro
de Salmos (37 e 82), vimos que os
governantes, seja à direita ou à esquerda, vêm

e vão (a morte é a única certeza para eles),
mas o Reino de justiça para o necessitado e o
aflito é essa esperança que segue avançando
na agenda de Deus e do seu povo.

Enquanto isso também avançava, para
pior, o estado de saúde de minha avó. Seu
nome (Divina) me ajudava de alguma
maneira curiosa a continuar confiando em
Deus e em seus propósitos. A notícia de
sua partida chegou justo após minha
exposição sobre a necessidade de que não
andemos sozinhos na vida e no ministério.
Claro, para mim ficava a dor de que Dona
Divina não mais andaria conosco por aqui.
Para todos nós também ressoava a
mensagem de que o caminho da integridade
requer um contexto de comunidade, de
equipe, de pessoas referentes em nossa
caminhada, que sempre nos ajudam com as
perguntas mais difíceis. Precisamos
desesperadamente desse tipo de amigos no
caminho que nos confrontam e nos
questionam. Bajuladores são supérfluos
(até mesmo perigosos), já os amigos

honestos são um tesouro necessário.
Cheguei ao Brasil tarde para o enterro

da vó, e cedo para o choque da partida súbita
de Eduardo Campos. Outra vez a morte.
Para mim, mas especialmente para a sua
família, outra vez aquele inimigo que dessa
vez parecia haver chegado antes da hora.
Depois, também me atordoava ler reações
e discussões vindas de alguns grupos que
pareciam pensar mais em seus próprios
interesses do que no bem do país, mais
sobre de que maneira poderiam ter algum
benefício particular (ou partidário) do que
no interesse público de todos e em especial
dos mais afligidos entre nós.

Antes da morte, essa que um dia todos
iremos enfrentar e para a qual os animo que
a encontrem na perspectiva da paz e da
esperança no Senhor da história, temos
outros inimigos por enfrentar. No que
concerne à vida pública e política desse
país, espero que aprendamos que vale mais
a agenda de justiça que está no coração de
Deus do que nossos próprios interesses
mesquinhos. Que aprendamos a não
caminhar sozinhos, a ser mais maduros nos
diálogos, nas divergências, e que
busquemos o melhor em especial para
quem mais necessita, mesmo que isso
signifique que não priorizaremos as
agendas de nossos próprios interesses,
aquelas do "para mim primeiro".

Quanto a ela, a morte, não sei quando essa
me encontrará, e em verdade não me importo
porque não a temo. Mas antes que ela chegue
anelo ver um país melhor, com mais sinais
evidentes do Reino em nosso meio. E você?
De minha parte espero que a perspectiva de
nossa finitude na terra seja capaz de nos ensinar
algo, ou ao menos de catalisar a aprendizagem
e a humildade que tanto necessitamos.

Ricardo W. M. Borges
Revista Ultimato
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assunto. Diz-se: temos de evitar os bairros perigosos
assegurar a segurança de nossos apartamentos. É fácil
gritar 'Ladrão fora! Marginal na cadeia!', mas é difícil
perceber por que ele é ladrão ou marginal.  É fácil dizer:
'Nós estamos certos e os bandidos estão errados'. Mas é
simples assim?

Quando dou de comer a um pobre, me chamam de santo.
Quando pergunto por que ele é pobre, me chamam de

comunista.

 Frases inquietantes com essa (talvez a mais famosa de
Helder Câmara) têm de ser colocadas para que não se caia
na espiral da violência. Por que todos querem paz e só
surge guerra? É difícil enxergar, pois a violência
institucional só muito raramente se apresenta com sua
verdadeira face. Ela costuma andar sempre mascarada,
veste roupas bonitas e decentes, fala palavras tão
complicadas que a maioria de nós nem percebe de que se
está falando, Já percebeu que o noticiário na TV nunca
explica a causa de acontecimentos trágicos, guerras,
bombardeamentos? Ele informa, por exemplo, que o
Hamas lançou foguetes sobre Israel e, é claro, que Israel
respondeu para se defender. Hamas é terrorismo e lutar
contra o Hamas é lutar contra o terrorismo. Assim Israel
se defende. Mas a TV não explica que, em 1948, tanques
americanos passaram por cima das casas dos pais e avós
dos que hoje lutam no Hamas. A violência n. 1 fica
escondida. Na própria manhã dos atentados de 11/11/01
em Nova Iorque, por exemplo, o Presidente americano
Bush telefonou a Kissinger: 'O que digo?'. E Kissinger
imediatamente respondeu: 'War on Terror'. Guerra contra
o terror. E assim, o termo terrorismo entrou no
vocabulário dos noticiários, substituindo o termo
comunismo. Quem não está conosco é terrorista.
Antigamente era comunista. Com isso, não chegaremos
nunca a compreender o que acontece na realidade. Os
grandes meios de comunicação (revistas, TV) apresentam
a ideia que o estado de paz é o estado normal da vida,
enquanto a violência é esporádica, irregular, e deve ser
reprimida. Todos querem restituir a paz e sempre surge a
guerra. Diz-se 'se você quer a paz, prepare a guerra'. Há
enorme arsenal de palavras a serviço dessa tese.

A violência n. 2. Se a violência n. 1 gosta do segredo, a
violência n. 2 enche os manchetes a cada dia. Ela tem muitos
nomes: revolução, revolta, passeata, ocupação de rua,
bandidagem, terrorismo, vandalismo. Multiplicam-se as
palavras ao infinito, mas não se explicam as razões. Fala-se
em Primavera árabe, Indignados, Occupy Wall Street, Junho
2013 no Brasil, Black Block etc. No momento em que essa
violência de rua revela elementos da violência n. 1, as câmaras
da TV desviam o foco com pudor, como se fossem
obscenidades que não podem ser mostradas. Assim aconteceu
em junho 2013 quando os manifestantes quebraram os vidros
de uma instalação da TV Globo ou quando apareceu na tela
um cartaz com os dizeres 'Os banqueiros são bandidos'. A
câmara da TV da grande mídia mudou logo de foco, como
estivesse registrando uma mulher nua.

* Violência n. 3. A terceira violência, repressiva, que
deriva das duas anteriores, enche igualmente o noticiário
diário. Os jornais têm uma página policial, as rádios e a
TV relatam diariamente casos de polícia. A violência
repressiva, exercida pela polícia e pelos militares, é
violência n. 3. É por isso que Helder Câmara nunca

No momento em que os Estados Unidos voltam a
usar a violência para manter seu poder mundial e
com isso arriscam pôr em perigo o próprio

princípio da democracia, vale a pena recordar como Helder
Câmara, que viveu numa época particularmente violenta
da história do Brasil (entre 1964 e 1984), refletiu sobre a
violência. A profundidade da reflexão do bispo de Recife
não tem seu igual em muitos comentários que hoje se
fazem acerca da violência.
As vigílias.

Penso que Helder assimilava e aprofundava as
controvérsias, hostilidades, ameaças e intrigas em torno
de sua pessoa em suas vigílias noturnas. Um compromisso
com Deus, assumido desde seminarista no Seminário da
Prainha em Fortaleza: acordar cada noite a 2 horas de
madrugada e ficar uma hora em oração e reflexão. Ele
falava pouco dessas vigílias, só com amigos íntimos como
Sebastião Armando e Marcelo Barros. Mesmo assim, essas
vigílias foram importantes na vida do bispo, pois lhe deram
uma visão mais profunda acerca do que se estava passando
com ele. Eram ao mesmo tempo momentos místicos de
oração e oportunidade para reflexões mais profundas do
que estava acontecendo.  Ele dizia: os dias são de dispersão,
as noites de concentração.
A Espiral da violência

O sofrimento causado pela perseguição por parte do
governo militar e particularmente pelo assassinato de um
jovem colaborador seu, o Padre Henrique, em 1969,
resultaram numa análise da violência no mundo em que
vivemos que, penso eu, não foi superado até hoje, após 44
anos. Em 1970, Helder Câmara publicou, por instigação
do jornalista francês José de Broucker, o livro 'La Spirale
de la Violence', lançado na França e traduzido em diversas
línguas. Nunca consegui esse livro em português e penso
que o governo militar fez o possível e o impossível para
impedir sua publicação em língua portuguesa. Há um
historiador americano, Horsley, que usa o esquema de
Helder para interpretar os primeiros anos do cristianismo,
pois esse livro contém na realidade uma filosofia da
história que pode ser aplicada a muitos casos.

Há três violências: (1) a institucional, que normalmente
permanece oculta; (2) a revolucionária, muito comentada;
(3) a repressiva, muito comentada também. Vou chamar
respectivamente de violência n. 1, 2 e 3. A ideia básica é:
quando não se combate a violência n. 1, entra-se
irremediavelmente numa espiral sem fim em que se
sucedem, sem solução, as violências n. 2 e n. 3. Entra-se
num círculo vicioso sem saída. A espiral roda o tempo todo,
sem possibilidade de saída.

A violência n. 1 é institucional, o mais das vezes
invisível, camuflada, ou então universalmente aceita como
inevitável. Há a violência que você vê e a violência que
você não vê. Os que praticam a violência n. 1 fazem tudo
para que você não a perceba. Normalmente agem dentro
da lei, ou seja, pressionam os que fazem as leis para que
deixem brechas. Aqui tem de se considerar que violência
não é só tomar uma arma e atirar, mas pode assumir formas
aparentemente pacíficas.

Só um exemplo: quando o papa, em 1452, pelo Tratado
de Tordesilhas, dividiu o mundo entre espanhóis e
portugueses, ele certamente não pensava em exercer um
ato de violência n. 1. Seu interesse era combater os turcos
(islamitas) e ele não pensava acerca do que eventualmente
poderia acontecer com as populações dessas imensas
terras 'nunca descobertas'. Na realidade, ele cometeu um
ato flagrante de violência n. 1, pois a invasão da América
provocou, embora de forma indireta, a morte de milhões
de seres humanos. Os portugueses sempre diziam que
agiam dentro da lei divina, formulada pelo papa.

Por esse exemplo se vê que não é fácil descobrir a
violência n. 1. O bispo Helder tinha um programa de rádio
chamado 'Um Olhar sobre a Cidade', em que ele ensinava
os ouvintes a enxergar a violência n. 1, o lado da sociedade
que não se revela. A manutenção da paz custa diariamente
a vida de dezenas de pessoas em todas as grandes cidades
do Brasil e isso é tão banal que a grande mídia nem fala do

HELDER CÂMARA E A VIOLÊNCIA.
hostilizou os militares, mesmo depois do golpe de 1964.
Ele sempre procurou manter um relacionamento
respeitoso com os militares, pois sabia que o exército,
em 1964, praticou a violência n. 3 (a repressiva) e não n.1
(a institucional). A causa de 1964 tem de ser procurado na
ameaça do comunismo? Ledo engano. Há de se cavar mais
para descobrir a causa de 1964: a injustiça
institucionalizada, a sociedade assentada sobre injustiça.
Diversos colaboradores do bispo não entendiam por que
Helder sempre foi cordial com os militares. Logo depois
do golpe de 1964, ele fez questão de ir falar com Castelo
Branco e esse disse: 'ódio traz ódio. Não resolve'. Sabemos
que a polícia e o exército prestam um grande serviço à
sociedade, mas ambos ficam dentro do círculo vicioso,
não conseguem resolver o problema.
A saída da espiral da violência.

No final do livro de 1970, Helder aponta para a saída
da espiral da violência: a não violência ativa. É uma saída
que ele tem em comum com Gandhi, Mandela e Martin
Luther King. Em resumo, a saída da espiral da violência
postula duas posturas: (1) perdoar; (2) ser gente.

Perdoar. A saída radical da espiral da violência está no
evangelho. No evangelho de Mateus, Jesus de Nazaré disse
uma coisa que antes dele nunca se tinha dito neste planeta.
Não estou exagerando. Certa feita (e aqui cito o evangelho
de Mateus) 'Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes devo
fechar os olhos diante de uma falha de meu irmão a meu
respeito? Sete vezes? Jesus responde: Não digo sete vezes,
mas setenta vezes sete vezes' (Mt 18, 22). Essas palavras
são de uma importância histórica fundamental, pois rompem
o círculo vicioso da violência que prende a humanidade
desde tempos imemoráveis. O 'princípio do perdão' está
em vivo contraste com a antiga lei do 'olho por olho, dente
por dente', uma lei que já consta no código de Hamurabi
dos anos 1700 aC: quem ofende alguém merece o castigo.
No século 6 aC, o filósofo grego Heráclito reforçou essa
lei através do 'princípio da guerra'. Ele afirma que a guerra
está na origem do progresso da humanidade. Jesus abre uma
perspectiva totalmente nova para a humanidade, como bem
percebeu Gandhi, que disse certa vez:

Olho por olho e a humanidade fica cega.
Gandhi enuncia a seu modo o que Helder coloca na

'espiral da violência'. Não violência ativa não é passividade,
pois perdoar não é nada fácil.

Ser gente. É preciso 'ser gente', abandonar as armas,
namorar, formar uma nova nacionalidade, o que, de certa
forma, está acontecendo no Brasil. Tanto Jesus de Nazaré
como Helder Câmara dizem que a solução aparentemente
impossível do perdão e do amor entre inimigos é a única
solução realista, a única capaz de romper a espiral da
violência. O perdão setenta vezes sete vezes e o amor ao
inimigo são os pontos culminantes da mensagem de Jesus
e de Helder. Mas ambos bem compreendiam que essa
mensagem não é compreendida pela grande massa. Precisa
concentrar o esforças na formação de pequenos grupos.
Depois de ter tido grande sucesso em conferências diante
de grandes auditórios na Europa, nos Estados Unidos e no
Canadá, Helder Câmara, por volta de 1975, se convenceu
que o princípio da não violência ativa permaneceu
incompreendido pela maioria. Ele, como Jesus, não quer
aplausos, quer ação. Doravante, ele se convence que é mais
proveitoso trabalhar com pequenos grupos. E assim cria,
com o espírito inovador que o caracteriza, a ideia de
minorias abraâmicas. Abraão está na origem das três
grandes religiões que marcam a vida no Ocidente:
cristianismo, judaísmo e islamismo. Mas o pensamento
de Helder vai além e ele pensa em minorias atuando no
budismo, no hinduísmo, no espiritismo, no ateísmo, por
onda existam pessoas interessadas nas questões que
afligem a humanidade. São minorias de ação, não de
palavra. Sempre mais, nos últimos anos de sua vida, Helder
fala do espírito abraâmico e, no Recife, ele anima o
'Encontro de Irmãos' na periferia da cidade. Mas comentar
isso já ultrapassa o tema deste artigo.

Eduardo Hoornaert
e.hoornaert@yahoo.com.br
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O PAPA É "UM DOS POSSÍVEIS
ALVOS DOS TERRORISTAS"

Se a vida é um dom de Deus,
por que não aceitar a
possibilidade de restituir

gentilmente o dom? Há muito
tempo, esse é o assunto-chave das
pessoas que pedem que se
legalize a ajuda àqueles que
querem morrer, hoje possível
quase apenas na Suíça e na
Holanda. Mas agora um dos
maiores teólogos católicos do
nosso tempo, o grande rebelde
(mas exegeta do Papa Francisco)
Hans Küng, à sua maneira, assume
como próprio, em um livro
publicado recentemente na
Alemanha.

Glücklichsterben? ("Morrer
feliz?") é o título do volume de
160 páginas, da editora Piper
Verlag, ao qual o jornal
SüddeutscheZeitung do dia 2 de
setembro dedicou uma enorme
resenha com chamada na capa.
Uma tomada de posição destinada
a agitar as águas no grande debate
- entre cristãos e não só - sobre o
tema sofrido da liceidade ou não
de escolher sozinho quando
passar da vida para a morte.

"Faz parte do meu modo de

HOJE É DIFÍCIL MORRER

''QUERO DECIDIR SOZINHO QUANDO E COMO MORRER''
conceber a vida e está ligada à
minha fé na Vida Eterna a escolha
de não prolongar a minha vida
terrena por tempo
indeterminado", escreve Hans
Küng no livro resenhado por
MatthiasDrobinski, talvez o mais
influente vaticanista alemão.

É a primeira vez que um grande
teólogo católico se expressar em
favor da "doce morte". Continua
Küng: "Se e quando chegar a hora,
eu gostaria de ter o direito, se
ainda puder fazê-lo, de decidir
com a minha responsabilidade
sobre o momento e o modo da
minha morte". E depois: "É
consequência do princípio da
dignidade humana o princípio do
direito à autodeterminação,
também para a última etapa, a
morte. Do direito à vida, não
deriva, em qualquer caso, o dever
da vida ou o dever de continuar
vivendo em todas as
circunstâncias. A ajuda a morrer
deve ser entendida como ajuda
extrema a viver. Também nesse
tema não deveria reinar qualquer
heteronomia, mas sim a
autonomia da pessoa, que, para os

fiéis, tem o seu fundamento na
Teonomia" (a decisão de Deus ou
inspirada por ditames divinos).

Hans Küng, lembra o artigo,
sofre do mal de Parkinson. Ele
está internado na Suíça, já deixou
claro que quer pôr fim à sua vida
quando foram perceptíveis os
sintomas de degradação
espiritual e física grave. Há
muito tempo, ele é um membro
da "Exit", a associação suíça,
talvez a mais conhecida
organização no mundo que ajuda
aqueles que, por serem doentes
incuráveis expostos à
degradação e declínio de todas as
faculdades físicas e mentais e a
sofrimentos insuportáveis,
desejam ser ajudados a morrer
em paz.

Já em 1994, o teólogo havia
enunciado o conceito de "morrer
com dignidade". Duas trágicas
experiências, lembra o artigo
republicado por sites e agências
de notícias do mundo global,
marcaram a sua vida. Primeiro, a
morte do seu irmão, que, aos 23
anos, em 1955, foi morto por um
tumor cerebral: mês após mês, o

atlético rapaz sofreu com a rápida
deterioração de todas as
faculdades mentais e físicas,
passando pela crise funcional
terminal de todos os órgãos vitais,
até morrer sufocado pela água que
lhe subia dos pulmões.

Cinquenta anos depois, o seu
amigo, o grande intelectual Walter
Jens, morreu de um processo de
demência. Experiências que
marcam e fazem refletir, ainda
mais se você acredita em Deus e
passou a sua vida pedindo que o
mundo refletisse sobre o papel da
Igreja, da vida, do Todo-Poderoso.

Nem sempre, lembra Hans
Küng no seu livro recém-lançado,
os cristãos condenaram a escolha

de morrer. Em primeiro lugar, foi
Santo Agostinho que condenou o
suicídio, mas, durante a
perseguição dos cristãos por
obra do pagão e decadente
Império Romano, quem
acreditava em Cristo preferia
morrer a trair outros fiéis falando
sob tortura. Por que, então, ver
no suicídio o caminho para o
Inferno? Por que não aceitar a
ajuda a quem quer morrer?

Bom seria liberalizar, sugere
o livro, a atividade das associações
que ajudam a morrer, mesmo
aceitando que o façam sob
pagamento, assim como párocos,
igrejas e autoridades cobram
pelos funerais. Bom seria aceitar
que as pessoas decididas a não
suportar mais dores tremendas e
a não continuar vivendo, possam
decidir de modo soberano.

Tese provocante. "Eu não
quero exaltar o suicídio",
especifica Küng. Mas, pela
primeira vez, quem é a favor da
ajuda à doce morte por livre
escolha tem um teólogo
católico do seu lado.

Hans Küng

Até mesmo o Papa
Francisco "pode
converter-se em

um alvo" do grupo extremo
Estado Islâmico (ex-ISIS),
afirmou no sábado, 13 de
setembro, o embaixador do
Iraque na Santa Sé, Habeeb
Al Sadr. Em declarações ao
jornal Il Messaggero, que as
publicou em seu sítio da
internet no sábado, o
diplomata deu a entender
que o que acontece no país,
mostra, sem dúvida, que
Jorge Bergoglio "continua
sendo um dos possíveis
alvos dos terroristas de Al
Bagdadi", seu líder.

A reportagem está
publicada no El País, 13-
09-2014. A tradução é de
André Langer.

"O Estado Islâmico é

um câncer que se estende
por metástase, tem células
enlouquecidas que também
podem afetar a parte
externa do Califado",
indicou Al Sadr, com o que
insinuou que poderia haver
milicianos jihadistas
agindo em qualquer parte
do mundo.

"O Papa é, com efeito,
um alvo, pois a estratégia do
Estado Islâmico centra-se
em ataques de efeito na
mídia", ampliou o
diplomata.

Dias atrás, o jornal
italiano Il Tempo, citando
fontes militares europeias,
publicou também que
Francisco está na mira de
um atentado do Estado
Islâmico.

Aquele artigo, que

ocupou grande parte da
capa do jornal conservador,
citou fontes de inteligência
italianas que consideram
que a Itália é o "trampolim"
dos jihadistas para entrar no
Ocidente, devido à entrada
de imigrantes
indocumentados e à
presença de ex-veteranos
de guerra italianos que
lutaram com os
muçulmanos contra o
Exército sérvio na Bósnia
e que depois foram
seduzidos pelo Estado
Islâmico.

O Il Tempo disse que o
Estado Islâmico "também
planeja aumentar o nível de
confronto, atacando na
Europa e inclusive na Itália".

"Em particular, as fontes
israelenses acreditam que
também está na mira do
grupo o Papa Francisco, o
máximo expoente da
religião cristã, como
'portador da falsa verdade',
segundo as crenças dos
jihadistas", escreveu.

Até o momento, o
Vaticano não se pronunciou
sobre essas versões que
voltam a colocar sob a lupa
a segurança do Papa
Francisco.

Jornal El País

Meu primo, engenheiro, 44 anos,
fazia parte de uma equipa
especializada de uma entidade

governamental. Um dia, findo o trabalho,
resolveu, com outros colegas, ir divertir-
se nokartódromo. Em má hora! Numa
manobra errada, foi baterviolentamente
contra as guardas. Consequências: vômitos,
sangue, mal-estar. Vendo-o assim, os
colegas correram com ele para um Pronto
Socorro.Precisava ser operado com
urgência, disseram, mas em outro hospital.
Entretanto, os trâmites foram complicados
e lentos. Assim, a cirurgia só teria início
umas 22 horas após o acidente.

O acidentado tinha rompido a aorta e
a operação durou sete horas. O cirurgião
era um dos melhores da cidade. Tudo
correu bem. Mas, em casos como este,
as esperanças são poucas, são poucos os
que se salvam. Não obstante, o médico
assistente, pai do cirurgião, perante o
auspicioso desenrolar da cirurgia,
graçasà grande competência do filho, ao
deixar a sala operatória, ufano, assim se
dirigiu aos familiares do operado: "Hoje,
realmente, é difícil morrer!" Era orgulho
de pai, mas também do médico. Dados os

conhecimentos atuais e os meios
farmacêuticos e tecnológicos ao dispor,
o médico pode sentir-se um pequeno
deus, senhor da vida e da morte.Mas o
meu primo, infelizmente, morreu sete
dias depois. A natureza tem caminhos
vários de se furtar à ciência.

Quase coincidência: dias depois, um
colega amigo, vítima de câncer,
encontrava-se naUTI, em estado terminal.
Mantinha os olhos abertos, o único meio
de se comunicar com o mundo; tinha os
braços amarrados e o tubo orotraqueal não
lhe permitia uma única palavra;não podia
fazer um sinal, não podia dizer uma palavra
para expressar um sentimento ou para
pedir alívio para os seus sofrimentos. Para
quê essa tortura para lhe prolongar, em
suplício, mais alguns dias de vida? Valeria
a pena? Sim, para pagar caro os inúteis
serviços da medicina.

Talvez o meu primo, sedado e todo
entubado, se tenha dado conta disso. E, um
dia, soergueu-seda cama e tentou livrar-se
de toda aquela teia de aparelhagem onde o
haviam aprisionado. Mas foi em vão.

Luís Guerreiro
luisirenecacais@solar.com.br
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EU DOMADOR DE MIM

ENVELHECER

Ele já tinha todas as rugas do tempo,
quando o encontrei pela primeira
vez. Queixava-se de que tinha muito

o que fazer. Perguntei-lhe como era
possível que, em sua solidão, tivesse tanto
trabalho...

- Tenho que domar dois falcões, treinar
duas águias, manter quietos dois coelhos,
vigiar uma serpente, carregar um asno e
dominar um leão! - disse ele.

- Não vejo nenhum animal perto do
local onde o senhor vive. Onde eles estão?

Ele explicou:
- Estes animais todos os homens têm!
Os dois falcões se lançam sobre tudo o

que aparece, seja bom ou mau. Tenho que
domá-los para que se fixem sobre uma boa
presa. São os meus OLHOS!

As duas águias ferem e destroçam com
suas garras. Tenho que treiná-las para que
sejam úteis sem ferir. São as minhas MÃOS!

Os dois coelhos querem ir aonde lhes
agradem. Fugindo dos demais e esquivando-
se das dificuldades... Tenho que ensinar-
lhes a ficarem quietos, mesmo que seja
penoso, problemático e desagradável. São
os meus PÉS!

O mais difícil é vigiar a serpente. Apesar
de estar presa numa jaula de 32 barras, mal
se abre a jaula, está sempre pronta para
morder e envenenar os que a rodeiam. Se
não a vigio de perto, causa danos. É a minha
LÍNGUA!

O asno é muito obstinado, não quer
cumprir com suas obrigações. Alega estar
cansado e se recusa a transportar a carga
de cada dia. É o meu CORPO!

Finalmente, preciso dominar o leão...
Ele sempre quer ser o Rei, o mais
importante. É vaidoso e orgulhoso. É o meu
CORAÇÃO!

Autor desconhecido

Não importa sua idade.
Estamos envelhecendo.
Não nos preocupemos!

De que adianta, é assim mesmo.
Isso é um processo natural. É uma
lei do Universo conhecida como
a 2ª Lei da Termodinâmica ou Lei
da Entropia. Essa lei diz que: A
energia de um corpo tende a se
degenerar e com isso a desordem
do sistema aumenta. Portanto,
tudo que foi composto será
decomposto, tudo que foi
construído será destruído, tudo
foi feito para acabar.

Como fazemos parte do
universo, essa lei também opera
em nós. Com o tempo, os
membros se enfraquecem, os
sentidos se embotam.   Sendo
assim, relaxe e aproveite.
Parafraseando Freud: "A morte é
o alvo de tudo que vive". É isso que
acontece a nós.

O conselho é: Viva! Faça
apenas isso. Preocupe-se com um
dia de cada vez. Como disse um
dos meus amigos a sua esposa:
"me use, estou acabando!". Hilário,
porém realista.

Ficar velho e cheio de rugas
é natural. Não queira ser jovem
novamente, você já foi. Pare de
evocar lembranças de romances
mortos, vai se ferir com a dor
que a si próprio inflige. Já viveu
essa fase. Reconcilie com a sua
situação e permita que o passado
se torne passado. Esse é o pré-

requisito da felicidade. "O
passado é lenha calcinada. O
futuro é o tempo que nos resta:
finito, porém incerto", como já
dizia Cícero. Abra  mão daquela
beleza exuberante, da memória
infalível,  da ausência da
barriguinha, da vasta cabeleira e
do alto desempenho, pra não se
tornar caricatura de si mesmo.
Fazendo isso ganhará qualidade
de vida. Querer reconquistar
esse passado seria um
retrocesso e o preço a ser pago
será muito elevado. Serão
muitas plásticas, muitos riscos
e mesmo assim você verá que
não ficou como outrora. A flor
da idade ficou no pó da estrada.
Então, para que se preocupar?!

Guarde os bisturis e toque a vida.
Você sabe quem enche os

consultórios dos cirurgiões
plásticos? Os bonitos. Você
nunca me verá por lá. Para o
bonito, cada ruga que aparece é
uma tragédia, para o feio ela é
até bem vinda, quem sabe pode
melhorar, ele ainda alimenta uma
esperança. Os feios são mais
felizes, mais despreocupados
com a beleza.  Na verdade, ela
nunca lhes fez falta, utilizaram-
se de outros atributos e
recursos. Inclusive tem uns que
melhoram na medida em que
envelhecem. Para que se
preocupar com as rugas, você
demorou tanto para tê-las! Suas
memórias estão salvas nelas.

Não seja obcecado pelas
aparências, livre-se das coisas
superficiais. O negócio é
zombar do corpo disforme e dos
membros enfraquecidos.

Essa resistência em aceitar as
leis da natureza acaba espalhando
sofrimento por todos os cantos.
Advêm consequências
desastrosas quando se busca a
mocidade eterna, as infinitas
paixões, os prazeres sutis e
secretos, as loucas alegrias e os
desenfreados prazeres. Isso se
transforma numa dor que você não
tem como aliviar e condena à ruína
sua própria vida.

Discreto, sem barulho ou
alarde, aceite as imposições da
natureza e viva a sua fase. Sofrer
é tentar resgatar algo que deveria
ter vivido e não viveu. Se não
viveu na fase devida, o melhor a
fazer é esquecer. A causa do
sofrimento está no apego, está
em querer que dure o que não foi
feito para durar. É viver uma fase
que não é mais sua. Tente
controlar essas emoções
destrutivas e os impulsos mais

sombrios. Isso pode sufocar a
vida e esvaziá-la de sentido. Não
dê ouvidos a isso, temos a
tentação de enfrentar crises sem
o menor fundamento. Sua mente
estará sempre em conflito se ela
se sentir insegura. A vida é o que
importa; concentre-se nisso. A
sabedoria consiste em aceitar
nossos limites.

Você não tem de
experimentar todas as coisas,
passar por todas as estradas e
conhecer todas as cidades. Isso
é loucura, é exagero. Faça o que
pode ser feito com o que está
disponível. Quer um conselho?
Esqueça. Para o seu bem, esqueça
o que passou. Têm tantas coisas
interessantes para se viver na fase
em que está. Coisas do passado
não te pertencem mais. Se você
tem esposa e filhos experimente
vivenciar algo que ainda não
viveram juntos, faça a festa,
celebre a vida. Agora você tem
mais tempo, aproveite essa
disponibilidade e desfrute.
Aceitando ou não, o processo vai
continuar. Assuma viver com
dignidade e nobreza a partir de
agora. Nada nos pertence.

Tive um aluno com 60 anos de
idade que nunca havia saído de
Belo Horizonte. Não posso dizer
que pelo fato de conhecer grande
parte do Brasil sou mais feliz que
ele. Muito pelo contrário, parecia
exatamente o oposto. O que
importa é o que está dentro de
nós. A velha máxima continua
atual como nunca: "quem tem
muito dentro precisa ter pouco
fora".

Esse é o segredo de uma boa
vida.

Pachecão
Prof. de Física e Matemática,

B. Horizonte

www.padrescasados.org
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22 COISAS QUE AS PESSOAS FELIZES FAZEM
DE MANEIRA DIFERENTE

Existem dois tipos de
pessoas no mundo:
aquelas que escolhem ser

felizes e aquelas que optam por
ser infelizes.

Ao contrário da crença
popular, a felicidade não vem da
fama, da fortuna ou de bens
materiais. Ela vem de dentro. A
pessoa mais rica do mundo
pode estar  miseravelmente
infeliz, enquanto um sem-teto
pode estar sorrindo e contente
com a sua vida. As pessoas
felizes o são porque se fazem
felizes. Elas têm uma visão
positiva da vida e permanecem
em paz com elas mesmas.

A questão é: como é que elas
fazem isso?

É muito simples. As pessoas
felizes têmhábitos que melhoram
suas vidas e se comportam de
maneira diferente. Pergunte a uma
pessoa feliz e ela vai dizer:

1. Não guarde rancor.
As pessoas felizes entendem

que é melhor perdoar e esquecer
que deixar que sentimentos
negativos asdominem. Guardar
rancor é prejudicial e pode
causar depressão, ansiedade e
estresse. Por que deixar que uma
ofensa de alguém exerça algum
poder sobre você? Se você
esquecer os seus rancores, vai
ganhar uma consciência clara e
energia suficiente para apreciar
as coisas boas da vida.

2. Trate a todos com bondade.
Você sabia que foi

cientificamente provado que ser
gentil faz você feliz? Ser altruísta
faz seu cérebro produzir
serotonina, um hormônio que
diminui a tensão e eleva o seu
espírito. Tratar as pessoas com
amor, dignidade e respeito
permite que você construa
relacionamentos mais fortes.

3. Veja os problemas como
desafios.

A palavra "problema" não faz
parte do vocabulário de uma
pessoa feliz. Um problema, na
maioria das vezes, é visto como
uma desvantagem, uma luta ou
uma situação difícil .  Mas
quando encarado como um
desafio, pode se transformar em
algo positivo, como uma
oportunidade. Sempre que você
enfrentar um obstáculo, pense-
o um desafio.

4. Expresse gratidão pelo
que já tem.

Há um ditado popular que
diz: "As pessoas mais felizes não
têm o melhor de tudo, elas
fazem o melhor de tudo com o
que elas têm." Você terá um
sentido mais profundo de
contentamento se contar suas

bênçãos em vez de ansiar pelo
que você não tem.

5. Sonhe grande.
As pessoas que têm o hábito

de sonhar grande são mais
propensas a realizar seus
objetivos que aquelas que não o
fazem. Se você se atreve a sonhar
grande, sua mente vai assumir uma
atitude focada e positiva.

6. Não se preocupe com as
pequenas coisas.

As pessoas felizes se
perguntam: "Será que este
problema terá a mesma
importância daqui a um ano?" Elas
entendem que a vida é muito curta
para se preocupar com situações
triviais. Deixar os problemas
rolarem à sua volta vai,
definitivamente, deixar você à
vontade para desfrutar de coisas
mais importantes.

7. Fale bem dos outros.
Ser bom é melhor que ser mau.

Fofocar pode até ser divertido,
mas, geralmente, deixa você se
sentindo culpado e ressentido.
Dizer coisas agradáveis sobre as
pessoas leva você a pensar
positivo e a não se preocupar em
julgá-las.

8. Não procure culpados.
Pessoas felizes não culpam os

outros por seus próprios
fracassos. Em vez disso, elas
assumem seus erros e, ao fazê-lo,
mudar para melhor.

9. Viva o presente.
Pessoas felizes não vivem do

passado ou se preocupam com o

futuro. Elas saboreiam o
presente. Se envolvem em tudo o
que está fazendo no momento.
Param e cheiram as rosas.

10. Acorde no mesmo horário
todos os dias.

Você já reparou que muitas
pessoas bem-sucedidas tendem a
ser madrugadores? Acordar no
mesmo horário estabiliza o seu
metabolismo, aumenta a
produtividade e nos coloca em um
estado calmo e centrado.

11. Não se compare aos
outros.

Todos têm seu próprio ritmo.
Então, por que se comparar aos
outros? Pensar ser melhor que
outra pessoa leva a um
sentimento de superioridade não
muito saudável e, se pensar o
contrário, acabará se sentindo
inferior. Então, concentre-se
em seu próprio progresso.

12. Escolha seus amigos
sabiamente.

A miséria adora companhia.
Por isso, é importante cercar-se
de pessoas otimistas que vão
incentivá-lo a atingir seus
objetivos. Quanto mais energia
positiva em torno de você, melhor
vai se sentir.

13. Não busque a aprovação
dos outros.

As pessoas felizes não
importam com o que os outros
pensam delas. Seguem seus
próprios corações, sem deixar os
pessimistas desencorajá-los, e
entendem que é impossível

agradar a todos. Escute o que as
pessoas têm a dizer, mas nunca
busque a aprovação de ninguém.

14. Aproveite seu tempo para
ouvir.

Fale menos, ouça mais.
Escutar mantém a mente aberta.
Quanto mais você ouve, mais
conteúdo você absorve.

15. Cultive relacionamentos
sociais.

Uma pessoa só é uma pessoa
infeliz. Pessoas felizes
entendem o quão importante é
ter relações fortes e saudáveis.
Sempre tenha tempo para
encontrar e falar com sua
família e amigos.

16. Medite.
Ficar no silêncio ajuda você a

encontrar sua paz interior. Você
não tem que ser um mestre zen
para alcançar a meditação. As
pessoas felizes sabem como
silenciar suas mentes, em
qualquer hora e lugar, para se
acalmar.

17. Coma bem.
Tudo o que você come afeta

diretamente a capacidade de seu
corpo produzir hormônios, o
que vai definir seu humor,
energia e enfoque mental.
Certifique-se de comer
alimentos que vão manter seu
corpo saudável e em boa forma
e sua mente mais tranquila.

18. Faça exercícios.
Estudos têm mostrado que o

exercício aumenta os níveis de
felicidade e autoestima e produz

a sensação de autorrealização.
19. Viva com o que é

realmente importante.
As pessoas felizes mantêm

poucas coisas ao seu redor
porque elas sabem que excessos
as deixam sobrecarregadas e
estressadas. Estudos concluíram
que os europeus são muito mais
felizes que os americanos,
porque eles vivem em casas
menores, dirigem carros mais
simples e possuem menos itens.

20. Diga a verdade.
Mentir corrói a sua autoestima

e o torna antipático. A verdade
sempre liberta. Ser honesto
melhora sua saúde mental e faz
com que os outros tenham mais
confiança em você. Seja sempre
verdadeiro e nunca se desculpe
por isso.

21. Estabeleça o controle
pessoal.

As pessoas felizes têm a
capacidade de escolher seus
próprios destinos. Elas não
deixam os outros dizerem como
devem viver suas vidas. Estar no
controle completo de sua própria
vida traz sentimentos positivos e
aumenta a autoestima.

22. Aceite o que não pode ser
alterado.

Depois de aceitar o fato de
que a vida não é justa, você vai
estar mais em paz com você
mesmo. Portanto, concentre-se
apenas no que você pode controlar
e mudar para melhor.

Fraternitas Movimento
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PADRES CASADOS NA IGREJA CATÓLICA?

OS 10 MANDAMENTOS DA TERCEIRA IDADE.
1º - Não se aposente da vida para se tornar

a praga da Família.  A vida é atividade e o
verdadeiro elixir da eterna juventude é o
dinamismo.  Não despreze as ocupações
enquanto tiver energia para as lutas cotidianas.

2º - Seja independente e preserve a sua
liberdade mesmo que seja dentro de um
quartinho.  Quem renuncia ao próprio lar,
obriga-se a andar na ponta dos pés para
evitar atritos com noras, genros, netos e
outros parentes.

3º - Mantenha o governo da sua própria
bolsa.  Ajude os seus filhos
financeiramente, na medida das suas
posses;  reserve uma parte para
emergências e lembre-se que um filho
ambicioso pode ser mais temível que um
inimigo.

4º - Cultive a arte da amizade como se
fosse uma planta rara, cercando os
familiares de cuidados, como se fossem
flores.  Se a sua memória estiver falhando,
anote numa agenda sentimental as datas mais
importantes das suas vidas e compartilhe
com eles a alegria de estar presente.

5º - Cuide da sua aparência e seja o mais

atraente possível.  Não seja um daqueles
velhos relaxados, que exibem caspa na gola
do paletó e manchas de gordura na roupa
que revelam o cardápio da semana.  Nunca
despreze o uso de água e sabão.

6º - Seja cordial com os seus vizinhos.
Evite implicar-se com o latido do cachorro,
o miado do gato, o lixo fedorento na calçada
ou o volume do rádio. Um bom vizinho é
sempre um tesouro, especialmente se os
parentes morarem distantes.

7º - Cuidado com o nariz e não se
intrometa na vida dos filhos adultos. Eles
são seres com cérebro, coração, vontade e
contam com muitos anos para cometerem
os seus próprios erros.

8º - Fuja do vício mais comum da
velhice, que é a "presunção".  A longa vida
pode não lhe ter trazido sabedoria.  Há
muitos que chegam ao fim da jornada tão
ignorantes como no início dela.  Deixe que
a "humildade" seja a sua marca mais forte.

9º - Os cabelos brancos não lhe dão o
privilégio de ser ranzinza e inconveniente.
Lembre-se que toda paciência tem limite e
que não há nada mais desagradável do que

alguém desejar a sua morte.
10º - Não seja repetitivo, contando a

mesma história três, quatro, cinco vezes.

Quem olha só para o passado, tropeça no
presente e não vê a passagem para o futuro.

Dr. Conceil Corrêa da Silva

1. O papa Francisco, além da
visita, cheia de armadilhas, à
chamada Terra Santa, será cada vez
mais confrontado com um mundo
de novas formas de família, um
panorama de uniões de facto, de
casados, divorciados, recasados,
etc.. O Sínodo, marcado para
Outubro, terá de inscrever, sem
subterfúgios, esse universo
movediço, na sua agenda.

A nível mundial, neste
momento, o cenário de paróquias
sem eucaristia e o que isso
significa, pressupõe e exige, não
pode deixar nenhum católico
tranquilo. Continuar a insistir nas
mesmas condições para ser
ordenado padre, é demasiada
confiança no milagre da sua
multiplicação. Consta que o papa
Francisco está aberto à ordenação
de homens casados. Será isso
suficiente?

Os papas do pós-Vaticano II,
em nome de opções pré-
conciliares acerca do celibato
eclesiástico, foram muito
eficazes em calar as vozes que
mostravam que essas opções já
não serviam nem o presente nem
o futuro da Igreja. Os bispos, por
seu lado, ao não quererem
contrariar a cúria romana, não
aceitando muitos milhares de
padres casados dispostos a
continuar no seu ministério,
abdicaram da sua responsabilidade
colegial e colaboraram numa
progressiva desertificação,

Essa recusa coexiste com
outro paradoxo: as comunidades
religiosas não devem abdicar da
Missa quotidiana, mas as

multidões de leigos católicos
podem ser abandonadas, por
longos períodos, sem a Eucaristia
dominical, a que têm direito, sem
que isso provoque qualquer
sobressalto pastoral.

2.  Sem entrar, neste
apontamento, pelo complexo
desenvolvimento histórico que
nos conduziu a esta situação, é
consensual dizer que foi no
âmbito das reformas de Gregório
VII (1073-85), na continuação de
medidas anteriores, que se
consolidou a convicção de que o
estado matrimonial era
irreconciliável com o sacerdócio
e que se tratava, simplesmente,
de dar execução a uma antiga lei
eclesiástica. Como destaca H.
Jedin, nesta questão não se
tratava sempre de reforma
interna da Igreja, mas da
conservação dos seus bens que,
pelo matrimónio dos clérigos,
passavam com muita facilidade

para os seus filhos.
Não vamos discutir essa

questão. Vamos adoptar a síntese
de um autor pouco suspeito (1).
A atitude do referido papa contra
a clerogamia suscitou muita
agitação e oposições em vários
países. Note-se que o sínodo de
Paris, de 1074, definiu a lei do
celibato como insustentável e
irracional; muitos bispos
alemães, e não só, não foram
muito rigorosos na sua aplicação;
o baixo clero revoltou-se em
diversos lugares, por vezes de
forma violenta. O papa Gregório
não cedeu. O sínodo romano de
1078 ameaçou de suspensão os
bispos que, mediante pagamento
em dinheiro, se mostrassem
indulgentes para com o
concubinato dos eclesiásticos,
seus súbditos. Por fim, a lei do
celibato conseguiu impor-se com
dificuldade e nunca de maneira
completa. De facto, em alguns

países, como na Polónia, Silésia,
Morávia, Dinamarca e
Escandinávia, o velho estado de
coisas prolongou-se até aos
séculos XII e XIII. Ao longo da
Idade Média as transgressões não
foram raras.

O papa Urbano II deu mais um
passo em frente no sínodo de
Melfi (1089), decretando não só
a punição dos subdiáconos
desposados, como a perda do
ofício; nos casos de persistência,
a mulher era declarada escrava do
senhor feudal. Essa disposição
tinha por base a premissa de que
o matrimónio dos eclesiásticos
de ordens maiores não só era
ilícito, como também inválido.
Esse parecer foi expresso, em
forma juridicamente mais
definida, no sínodo de Pisa de
1135 e no Concílio Lateranense
de 1139.

A Igreja grega conservou uma
atitude de tolerância relativa ao

matrimónio dos eclesiásticos.
Difundiu-se o costume,
possivelmente desde o século
XIII e a começar pela Rússia, de
designar como párocos e curas
de almas apenas padres casados
que, por isso, contraem
matrimónio geralmente antes de
receber a ordenação diaconal.
Posto que os bispos têm a
obrigação do celibato, eram e
são eleitos geralmente de entre
os monges.

3. Em toda essa contenda,
segundo Hans Küng, o clero
alemão levantou três objecções à
legislação do celibato
eclesiástico: será que o papa não
conhece a palavra do Senhor:
"Quem puder compreender,
compreenda"? (Mt 19,12); o papa
obriga os homens a viver como
anjos: ele quer interditar o curso
da natureza. Isto só pode conduzir
à fornicação; intimados a escolher
entre o sacerdócio e o casamento,
escolherão o casamento: então, o
papa que vá recrutar anjos para o
serviço da Igreja!

Dir-se-á, e com verdade, que
a história já deu muitas voltas, já
passou por fases muito diferentes,
antes e depois do Concílio de
Trento. Não se tendo conseguido
respeitar a possibilidade de optar
pelo celibato ou pelo casamento,
as consequências estão à vista. As
comunidades cristãs são privadas
da Eucaristia, o sacramento dos
sacramentos. Sem olhar de frente
esta questão, continuaremos a
lamentar obstáculos que nós
próprios criamos.

Frei Bento Domingues O.P.
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PRECISAMOS OLHAR PARA FORA E PARA FRENTE

CAMINHANDO LADO A LADO
Renunciar ao prazer sexual não possui

valor moral em si. Este lhe advém
do motivo, da intenção e das

circunstâncias que o envolvem. O
celibatário, mais que o casado, corre o
risco de isolar sua sexualidade e de eximi-
la de qualquer compromisso de natureza
social. Sob o pretexto de amar a todos com
o mesmo amor, acaba sendo vítima de uma
autoestima mais narcisista e autolátrica do
que cristã. Quando e onde um celibatário é
solicitado a condividir e a compartilhar o
seu prazer com o de outro?

Um casado tem esta oportunidade a cada
passo. Pode haver prazer mais gratificante
e puro do que a companhia de uma pessoa
amada? O que celibatários podem esquecer
facilmente é que a razão de ser do celibato
cristão é melhorar as suas condições de
serem companheiros dos seus irmãos!

O bom companheiro não é o que vai à
nossa frente, nem aquele que vem atrás, mas
aquele que caminha a nosso lado,
preferivelmente de "mãos dadas".

Deus criou a mulher quando percebeu
que o homem precisava de uma
"companheira", diz a Bíblia. Homem e
mulher não foram criados por Deus para
se completarem mutuamente. A relação
sexual nada tem a ver com realização
pessoal. Não é suficiente que se façam
felizes um ao outro. No dia do casamento
colocaram-se a serviço de um projeto
muitíssimo mais amplo do que o da sua
felicidade pessoal.

Quando dois átomos de hidrogênio se
unem, liberam uma poderosa carga de
energia. O mesmo acontece quando duas

almas humanas se unem por um laço de
amizade! Assim como cada átomo, também
cada alma humana é dotada de uma energia
muito mais explosiva e poderosa do que a
energia atômica. Esta energia já existe no
interior de cada um. Resta aprender como
liberá-la!

"Vim para lançar fogo sobre a terra, e
como desejaria que já estivesse aceso" (Lc
12,49). Onde topar hoje com este fogo
abrasador do Amor de Cristo? Os Sumos
Sacerdotes da Nova Aliança se
encarregaram de recolhê-lo em seus
turíbulos e lâmpadas sagradas! O fogo se
apagou, mas os bombeiros continuam

vigilantes e sempre prontos a apagar
qualquer espécie de incêndio indesejado!

"Nisto conhecerão todos que sois meus
discípulos se vos amardes uns aos outros"
(Jo 15,12). Jesus associa o testemunho de
fé ao amor para com o próximo.

Quem se encontra em melhores
condições de dar este testemunho do que
um casal cristão, do que um pai amoroso e
uma mãe bem "brasileira"?

Além dos subsídios com que os dotou
a mãe natureza, podem dispor dos recursos
inesgotáveis da graça de Cristo. Que mais
querem e qual a desculpa que podem invocar
em caso de fracasso?

Quatro são os valores que o Criador
associou à sexualidade humana: 1) Amor.
2) Prazer. 3) Beleza. 4) Fecundidade.

Já falamos do amor e do prazer. Vamos
analisar mais de perto os dois últimos
"bens".

A beleza é fator decisivo lá onde a
escolha é livre. A beleza conquista o
espírito e se impõe por si mesma. Seu poder
de atração é praticamente irresistível. É da
"contemplação" mútua da beleza que se
alimenta o amor entre duas almas. Não
fosse tão "belo", o amor não atrairia com a
força que conhecemos tão bem. Um dos
Livros Sagrados da Bíblia, o Cântico dos
Cânticos, se dedica a descrever a beleza e
a impetuosidade do mais humano dos
amores que é o amor entre "namorados".

Quem afirma que "o amor é cego" ainda
está por aprender que existe diferença
essencial entre o que é apenas "paixonite"
e o que é amor. A paixão não é má e não há
mal em se apaixonar, desde que o "alvo" da
nossa paixão seja, antes de tudo, o "alvo"
do nosso amor.

A confusão começa quando tratamos
como se fosse "amor" o que ainda está
longe de sê-lo. A paixão alvoroça os
"sentidos" mais que a alma e o coração. O
amor acalenta e penetra até o fundo da alma.
O amor possui uma "profundeza" e uma
"solidez" que a paixão por si só não tem, e
separada do amor, não possui.

Num bom casamento amor e paixão
andam de mãos dadas e só assim é possível
a um casal permanecer fiel um ao outro até
o termo final de suas vidas.

Padre Marcos Bach

Dom Helder Câmara, em
sua bela "SINFONIA DOS
DOIS MUNDOS",faz o

coro cantar: "O Espírito sopra!
Quem tem olhos para ver e
ouvidos para ouvir, descobre,
comovido, sinais de esperança...".

Lembro-me deste texto do
Dom, ao pensar, de novo, no
Encontro Nacional do MFPC, em
plena preparação para janeiro de
2015 - Curitiba.

"O Espírito sopra!... Sinais de
esperança...".

O Espírito não sopra para trás
e muito menos para se aquecer a
si mesmo, rodando o seu próprio
ser. O Espírito sopra para frente,
dobra nossa mente quando não
nos abrimos ao novo ("flecte quod
est rigidum"), nos faz enxergar os
sinais dos tempos ("fove quod est
frigidum") e abre caminhos para
não perdermos nosso rumo ("rege
quod est devium").

Pois bem, o Espírito acordou
e em Roma mora alguém que está
abrindosuas asas, a fim de que Ele
possa voar aonde bem entender e,
principalmente, onde for preciso
abrir e inspirar mentes. Está na
hora de enchermos nosso íntimo
para esta luz benéfica poder
penetrá-lo ("O lux beatíssima

reple cordis tuorum fidelium"),
pois hoje somos nós os chamados
a sermos fonte viva, fogo, caridade
e unção espiritual ("Fons vivus,
ignis, caritas, et spiritalis unctio").

Entendo o próximo Encontro
Nacional do MFPC como uma
oportunidade para mostrarmos
nossa coragem, para que dali saia
um pouco de fogo para o mundo
que nos cerca.

Nós não podemos nos
permitir não fazer parte ativa dos
planos do Papa Francisco. Não
podemos caminhar em rumo
oposto à exortação apostólica
Evangelii Gaudium (A Alegria do
Evangelho), que, em grande parte,
é uma retomada das grandes ideias
do Concílio Vaticano II (1962-
1965), como a "Igreja Povo de
Deus", a colegialidade, o olhar
sobre o mundo, o ecumenismo na
prática, etc. Não podemos nos
enterrar em saudosismos e
preocupações intimistas. Não
podemos nos cercar - a ponto de
até nos perder- de ideias e
pensamentos acerca de nós
mesmos, sem nos colocar no
meio do mundo em que vivemos.
Não faz sentido procurarmos nos
entender a partir da nossa
intimidade. É salutar que a nossa

preocupação se centre no que
podemos significar para o mundo
e perguntar a ele: "O que tu esperas
de mim, em que posso te ajudar,
como consigo significar algo para
ti?" Em sua exortação, o Papa
Francisco escreve: "Cada cristão
e cada comunidade [portanto
também o MFPC, red.]há de
discernir qual é o caminho que o
Senhor lhe pede, mas todos
somos convidados a aceitar esta
chamada: sair da própria
comodidade e ter a coragem de
alcançar todas as periferias que
precisam da luz do Evangelho".
(em: Evangelii gaudium, São
Paulo: Paulinas, p. 20, 2013).

Sou cada vez mais consciente
de que a questão não é ser padre
casado, mulher de padre casado,
filho de padre casado,
porquesou convencido de que
esse tipo de preocupação não
leva a canto algum, a não ser ao
próprio umbigo. Os discípulos
de Jesus eram chamados "os do
Caminho" (Atos). Pois bem,
quem é "do Caminho (Jesus)"
tem de caminhar, ir ao encontro.
Deve caminhar para frente, para
fora de si, deixando para trás os
mundos já conquistados e
velhos. O caminhar é

característica básica, exercício
essencial e, portanto, missão
prioritária de todo cristão. E
todos nós sabemos muito bem
que, ao caminharmos,
encontraremos novas
possibilidades para partilharmos
o pão da vida, isto é, tudo que da
vida faz parte. É neste caminhar
que o Espírito se revela, mostra
seu rosto e sopra com força, Ele

que é formado de sete dons e que
inspira as palavras ("Tu
septiformismunere... sermone
ditans guttura").

Por certo, um desses dons
deve nos dar a coragem para
olharmos para fora e para frente,
durante o Encontro Nacional do
MFPC!

Fortaleza, 9-12-2013,
Geraldo e Claudete Frencken
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em, 2008, foi escrito que o estudo evidenciou e
comprovou que o ovo tem os seguintes benefícios:Ação
Anti-Inflamatória (sendo capaz de diminuir a Proteína C
Reativa) - Emagrecimento (como efeito indireto, pois o
ovo aumenta o hormônio mais abundante do corpo,
Adiponectina-(antigamente chamado de GBP28) -
Aumento do HDL (o colesterol chamado de "bom") -
Diminui os níveis de Insulina.

O melhor ovo é realmente o "caipira", mas melhor
comer o "não caipira" do que ficar sem ovo. O ovo orgânico
ou caipira, chega a ter de 10 a 20 vezes mais ômega 3 do
que o não orgânico!

Comer o ovo cru não é uma boa ideia, não recomendo
devido ao problema da salmonellose, infecção que pode
se instalar através de micro rachaduras na casca.

Busque guardar seus ovos dentro da geladeira e não
naquele local da porta, que é de fato o pior local para se
guardar, por causa da probabilidade de provocar rachaduras
no abre e fecha da porta.

Saibam que o ovo deve ser ingerido completo, não
devemos comer só uma parte ou outra!

0V0 É SAUDÁVEL
Hipócrates, considerado o pai da medicina moderna,

400 anos antes de Cristo já dizia:
"Deixe que o alimento seja seu remédio e que

seu remédio seja seu alimento."
E esta frase tem um impacto enorme na medicina atual,

uma vez que cada vez mais estamos descobrindo que o
caminho da cura não é o tratamento, mas sim a prevenção
das doenças!

O ovo é considerado o segundo alimento mais completo
do mundo. Tudo que é necessário para que haja uma vida,
está contido no ovo. Para que você saiba, o primeiro é o
leite materno, terceiro o coco, quarto a quinoa real.

Muito se fala a respeito do problema do colesterol
relacionado ao ovo, mas saibam que até hoje, não houve
NENHUM estudo que conseguiu comprovar esta teoria
absolutamente furada. Nós médicos colocamos a
disposição inclusive nossos diplomas de médico se
alguém trouxer um, apenas um estudo comprovando que o
ovo aumenta o colesterol!

Pois bem, o ovo é composto por:Ácidos Graxos
Saturados - Ácidos Graxos Insaturados - 20 Aminoácidos
- 14 Minerais - 12 Vitaminas - Carotenóides

Dentre os componentes, destacam-se
principalmente:Vitamina B12, Folato, Vitaminas A, D, E,
K - Aminoácidos/Proteínas (20% das proteínas que
necessitamos diariamente é proporcionada por 1 Ovo) -
Fosfatidilcolina (também chamada de Lecitina) e
Carotenóides Luteína / Zeaxantina.

Estas substâncias em nosso corpo diminuem a
incidência de doença cardiovascular, diminuem a
degeneração macular nos olhos (relacionada com a
idade), faz prevenção de catarata e de retinose
pigmentar. Ou seja, melhora a visão e previne doenças
oftálmicas degenerativas.

Em estudo publicado pela Nutritionand Metabolismo

Percentagem de absorção de aminoácidos (proteínas)
de cada alimento para que vejam que o ovo é além de tudo,
uma fonte protéica melhor do que qualquer outra possível
a nós:Leite Materno: 49% de absorção -- Ovo
(clara+gema): 48%-- Carne, peixe e frango: 32%  --
Fórmulas de aminoácidos: as melhores não chegam a 30%
-- Soja: 17% -- Produtos lácteos: 16% -- Clara de ovo:
17%  -- Espirulina: 6%

A Universidade de Harvard realizou um estudo onde
estudantes de medicina ingeriram 25 ovos por dia durante
3 meses. Querem saber o resultado? O colesterol baixou...

Para finalizar, vou explicar como a Nutrigenética
enxerga alimentos como possíveis remédios.

Olhem o exemplo do ovo:Bom para alergias devido à
presença de Zinco -- Bom para Artrite devido à presença
do antioxidante mais potente que existe no corpo,
apelidado de guardião do nosso corpo: A Glutationa (que
já tem para aplicação injetável e em breve terá também
em gel com nanotecnologia lipossômica, ou seja, gel para
passar na pele e através da pele a substância é absorvida
diretamente para a circulação. -- Tem a presença desta que
é a última Vitamina descoberta na Nutrologia, chamada
PQQ (PirroloQuinoninaQuinona) é benéfica para o
crescimento e desenvolvimento corporal -- Atua na
degeneração macular

Resumindo: provei a vocês que o ovo deveria fazer parte
da dieta de todas as pessoas diariamente. Eu procuro comer
cerca de 5 ovos por dia e não tenho nenhuma alteração
sanguínea.

Dos diversos estudos que pesquisei, acredito que o mais
acessível e prático é o livro escrito pelo Dr. Sérgio Pupin:
"O Mito do Colesterol".

Dr. Victor Sorrentino
Médico Pós-Graduado em Cirurgia Geral pela

Santa Casa do Rio de Janeiro

DIVORCIADOS EM SEGUNDA UNIÃO:
É PRECISO AUMENTAR AS APOSTAS

Mais do que pensar
nas soluções
pastorais, por que

não recomeçamos a debater
sobre o próprio significado
(para todos) da eucaristia?

O comentário é do
jornalista Roberto Beretta,
publicado no sítio
VinoNuovo, 22-05-2014. A
tradução é de Moisés
Sbardelotto.

Nunca me entusiasmou
o debate pró ou contra a
comunhão aos divorciados
em segunda união. Não sei
por quê. Talvez porque eu
estou ciente de que os
sacramentos são, sim, uma
ajuda importante, mas não
estritamente indispensável
para uma vida cristã.

Em todo caso, porém,
não vou buscar uma solução
puramente pastoral para o
problema - como em geral
se entende: estabelecendo
um percurso penitencial
especial, ou orientando as
pessoas para práticas de
algum modo "substitutivas"

como a comunhão
espiritual, ou esperando
uma abertura total, e assim
por diante -, mas aumentaria
decisivamente o que está
em jogo.

De fato, a meu ver, seria
preciso abordar a questão
não do lado subjetivo, mas
sim do objetivo, de um
ponto de vista mais
teológico: isto é, o próprio
sentido da eucaristia. Como
se sabe, de acordo com a
doutrina católica, o

sacramento tem dois
aspectos, igualmente
importantes: a presença
real, ou seja, a fé de que
aquele pão é realmente o
corpo de Cristo, e a
comunhão, que significa a
construção da comunidade,
da Igreja, através da
participação nesse mesmo
alimento.

Acho que é possível
dizer, sem escandalizar
ninguém, que, desde o
Concílio de Trento - até

mesmo por motivos de
apologética antiprotestante
-, a primeira dimensão
adquiriu uma
preponderância absoluta na
cultura, na catequese, no
culto, na práxis, e só a partir
do Concílio Vaticano II
começou um movimento de
reequilíbrio, que não se
deve considerar nada
concluído na vida normal
dos católicos italianos.

Portanto, a partir daí - a
meu ver - seria preciso
começar para reconsiderar
também o problema da
comunhão aos divorciados
em segunda união, ou seja,
da ideia de que a eucaristia
também é um sacramento
para reconstituir a
comunidade e, por isso
mesmo, a sua destinação é
a um povo de pecadores.

A comunhão também
tem um poder "medicinal".
A comunhão também é um
instrumento para os
doentes, talvez antes ainda
do que para os sãos. Seria

preciso acentuar essa
função - e não apontar para
a absoluta "pureza" do
candidato a receber o corpo
de Cristo, ou para a
uniãoespiritual da alma com
Deus presente na hóstia - e
talvez se acharia menos
intolerável que, mesmo
quem vive "em um estado de
pecado" (e quem poderia se
dizer sem?), possa
participar da comunhão.

No parágrafo anterior,
eu escrevi várias vezes
"também": é para assinalar a
complementaridade dos
dois aspectos do
sacramento, dos quais se
falava acima. Certamente:
se poderá citar aqui a
famosa passagem
neotestamentária "quem
come indignamente, come a
sua própria condenação"; se
poderá dizer que é o estado
de irregularidade
continuada que coloca o
pecador por si só fora da
Igreja.

Mas, então, se poderia

citar também o "eu não vim
para os sãos, mas sim para
os doentes", ou o fato de
que também outras culpas (a
máfia, a evasão fiscal) têm
modalidades que poderiam
ser consideradas
continuativas...

Em suma, não sou
teólogo e certamente não
tenho a solução para esses
nós objetivos; gostaria
apenas de salientar que, da
mesma forma objetiva, a
práxis eclesial ainda me
parece fixada demais em
uma única característica da
eucaristia, a da presença real.

Não me desagradaria,
portanto, que justamente o
caso dos divorciados
separados pudesse iniciar
uma reflexão ampliada
nesse sentido: e não seria a
primeira vez que a Igreja
melhoraria o conhecimento
da sua própria realidade,
partindo daquilo que hoje
aparece apenas como um
"problema".

www.ihu.unisinos.br
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A PORÇÃO FEMININA DE DEUS
PÁGINA DA MULHER

MULHERES BISPAS
Após séculos de espera e

marginalização, as
mulheres acessam,

finalmente, à cátedra dos
sucessores dos Apóstolos e das
Apóstolas. Após séculos de espera
e marginalização algumas
mulheres chegarão ao ministério
episcopal e ostentarão os
símbolos do cargo: a mitra, o
báculo e o peitoral. Na religião de
Jesus de Nazaré, que, em tempos
de misoginia, rodeou-se de
mulheres, converteu-as em
seguidoras e tornou-as as
primeiras testemunhas da
Ressurreição, estas tinham o
acesso ao altar e à cátedra vetado.
Finalmente, elas vão conseguir.
Mesmo que seja apenas no
anglicanismo, um ramo do
cristianismo.

A reportagem é de José
Manuel Vidal, jornalista, e
publicada por Religión Digital,
15-07-2014. A tradução é de
André Langer.

Era lógico e natural, e estava
dentro do previsível. Em 1994,
esta mesma Igreja Cristã, que tem
80 milhões de membros em 165
países, aprovou a ordenação de
mulheres. Desde então, já são
3.827 as mulheres sacerdotes que
têm acesso ao altar. Até agora, um
acesso restrito. A masculinização
das hierarquias clericais, mesmo
na Igreja Anglicana, é tão forte
que levou 20 anos para chegar ao

próximo e máximo degrau do
sacramento da ordem: o
episcopado.

A medida é, de fato, histórica,
cria um precedente decisivo e
deixa em evidência outros ramos
do cristianismo, especialmente a
Igreja Católica e a Igreja
Ortodoxa, dado que nas Igrejas
Protestantes também existem
denominações que admitem
sacerdotes e bispas. Se os
anglicanos, que são tão cristãos
como os demais, por que não
podem fazê-lo também os
católicos e os ortodoxos?

Com o Papa Francisco em
Roma, o catolicismo poderia, ao
menos, fazer-se a pergunta. Até
agora, nem isso era permitido. Por
duas razões principais. Para a
Igreja Católica, o corpo das
mulheres é um obstáculo ao
acesso aos ministérios
ordenados, porque não representa
Cristo. E não o representa ou não
pode representá-lo, porque a
mulher não é 'vir' (masculino) e,
portanto, em função do seu sexo,
não pode representar Jesus Cristo,
que era varão.

Essa doutrina, além de ser uma
flagrante discriminação em
função do sexo, é uma
interpretação restritiva da
Tradição, que reduz o grupo dos
seguidores e seguidoras de Jesus
ao círculo dos Doze, sem levar em
conta que, no movimento de Jesus,

o discipulado era um movimento
igualitário e que, além disso,
homens e mulheres se
incorporam em condições de
igualdade à comunidade cristã por
meio do batismo, que é um
sacramento inclusivo.

Além disso, a masculinidade
de Jesus é usada para reforçar a
imagem patriarcal de Deus. Se
Jesus é homem e, como tal, a
revelação de Deus, deve-se
deduzir, segundo a corrente
predominante da teologia
católica, que a masculinidade é
uma característica essencial do
próprio ser divino. Daí que os
homens podem identificar-se
mais com Cristo do que as
mulheres e, por isso, reservaram
exclusivamente para si a
capacidade de representá-lo. No
entanto, o próprio Credo
Niceno-Constantinopolitano
diz: 'Et homo factus est'. Utiliza,
portanto, o termo inclusivo
'homo' (pessoa) e não 'vir '
(masculino), que será usado
muito mais tarde tanto no
Catecismo da Igreja (n. 1577)
como no Direito Canônico
(cânon 1204).

Baseando-se em todas estas
razões, João Paulo II, em sua
carta de 22 de maio de 1994, a
'Ordinatio Sacerdotalis', afirma:
"...Declaro que a Igreja não tem
de modo algum a faculdade de
conferir a ordenação sacerdotal

às mulheres, e que esta sentença
deve ser considerada como
definitiva por todos os fiéis da
Igreja". O agora Papa Santo quis
encerrar o debate, mas não
conseguiu. Entre outras coisas,
porque não se atreveu a definir
como dogma sua rejeição ao
sacerdócio feminino.

E volta com força. Em uma
sociedade cada vez mais
secularizada, multiétnica e
multi-religiosa, o anglicanismo
(religião de Estado) e
catolicismo perdem fiéis aos
borbotões. A maioria migra para
a indiferença. Para deter a
hemorragia ou recuperar as
ovelhas perdidas, os anglicanos

oferecem modernidade. Os
católicos, até agora, só tradição.
Com Francisco, a tradição e a
abertura para uma Igreja mais
moderna, aberta e em sintonia
com os tempos.

Na Igreja Anglicana, uma
espécie de laboratório do
cristianismo, as mulheres e os
gays já não se sentem, nem
estão discriminados. As
mulheres já podem ser
sacerdotes e logo bispas. E os
homossexuais, também. Algo
que, para Roma, era um anátema
e que o Papa Francisco terá de
abordar. Porque, no catolicismo,
mais da metade do céu não tem
acesso ao altar.

Certa madrugada
insone retomei
meu trabalho

costumeiro ao computador.
De repente, pretendi ter
ouvido, não sei se do mundo
celestial ou se de minha
mente em estado alterado,
uma voz, em forma de
sussurro, que me dizia:

"Filho, vou te revelar uma
verdade que estava sempre lá,
no meu evangelista Lucas,
mas que os olhos dos
homens, cegados por séculos
de patriarcalismo não
podiam enxergar".

"Trata-se da relação
íntima e inefável entre
Maria e o Espírito Santo". E
a voz continuava
sussurrando: "aquele que é
terceiro, na ordem da
Trindade, o Espírito Santo,
é o primeiro na ordem da
criação. Ele chegou antes
ao mundo; só depois veio o
Filho de Deus".

Foi o Espírito Santo,
aquele mesmo que pairava
sobre o caos primitivo e
que de lá tirou todas as
ordens da criação. Pois

desse Espírito Criador, se
diz pelo meu evangelista
Lucas: "virá sobre ti, Maria,
e armará sua tenda sobre ti;
por isso, o Santo gerado
será chamado Filho de
Deus".

"Armar a tenda", como
sabes, significa morar
definitivamente. Se Maria,
perplexa, não tivesse dito o
seu "sim", faça-se segundo
a tua palavra, o Filho não se
teria encarnado e o Espírito
não se teria feminilizado".

"Vê, filho, o que estou te
dizendo: o Espírito veio
morar definitivamente nesta
mulher, Maria". Identificou-

se com ela, se uniu a ela de
forma tão radical e
misteriosa que dela
começou a se plasmar a
santa humanidade de Jesus.
O Espírito de vida produziu
a vida nova, o homem novo,
Jesus.

Para ti e para todos os
fiéis é claro que o
masculino através do
homem Jesus de Nazaré foi
divinizado. Agora, vai lá no
evangelho de São Lucas e
constatarás que também o
feminino, através de Maria
de Nazaré, foi divinizado
pelo Espírito Santo. Ele
armou sua tenda, quer dizer,

veio morar para sempre
nela. Repare que meu
evangelista João diz o
mesmo do Filho: 'Ele armou
sua tenda em Jesus".

"Não é  o Espírito",
sussurra a mesma voz, "que
toma o profeta para alguma
missão específica e
cumprida, termina sua
presença nele. Com Maria
é diferente. Ele vem, fica e
não a deixa mais. Ela é
elevada à altura do Divino
Espírito Santo. Daí que
logicamente, 'o Santo
gerado será chamado Filho
de Deus'. Somente quem
foi elevado à altura de Deus
pode gerar um Filho de
Deus. É o caso de Maria.
Não sem razão, é a
"benditaentre as mulheres".

"Filho, eis uma verdade
que deves anunciar: por Maria
Deus mostrou que além de
ser Deus-Pai é também
Deus-Mãe com as
características do feminino:
o amor, a ternura, o cuidado,
a compaixão e a misericórdia.
Estas virtudes estão também
nos homens, mas elas

encontram uma expressão
mais visível nas mulheres".

"Filho: ao dizeres Deus-
mãe descobrirás a porção
feminina de Deus com todas
as virtudes do feminino.
Não deves esquecer nunca
que as mulheres jamais
traíram Jesus. Foram-lhe
fiéis até ao pé da cruz".

Enquanto os homens, os
discípulos fugiram, Judas o
traiu e Pedro o negou, elas
mostraram um amor fiel até
o extremo. Elas, antes dos
apóstolos, foram as
primeiras a testemunharem
a ressurreição de Jesus, o
fato maior da história da
salvação".

"O feminino de Deus
não se esgota em sua
maternidade, mas se revela
no que há de intimidade, de
amorosidade, de gentileza
e de sensibilidade,
perceptíveis no feminino".

"Não permita que
ninguém, por nenhuma
razão, discrimine uma
mulher por ser mulher.
Aduza todas as razões para
respeitá-la e amá-la, pois

ela revela algo de Deus que
somente ela pode fazer,
sendo junto com o homem,
a minha imagem e
semelhança. Reforce suas
lutas, recolha as
contribuições que traz para
toda a sociedade, para as
Igrejas e para um equilíbrio
entre homens e mulheres".

Elas são um sacramento
do Deus-Mãe para todos, um
caminho que os leva à
ternura de Deus. Oxalá as
mulheres assumam sua
porção divina, presente numa
companheira delas, em
Maria de Nazaré. Mas o dia
virá em que cairão as
escamas que encobrem seus
olhos. E então, homens e
mulheres, nos sentiremos
também divinizados pelo
Filho e pelo Espírito Santo".

Ao voltar a mim, senti na
clareza de minha mente, o
quanto de verdade me tinha
sido comunicado. E
comovido, enchi-mede
louvores e de ações de graça.

Leonardo Boff
Escreveu O rosto
materno de Deus
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CatholicTheologicalSociety e da
ecumênica American TheologicalSociety.
Foi consultora do Comitê dos Bispos dos
Estados Unidos sobre as mulheres na
sociedade e na Igreja. Ela foi destaque em
um calendário da Biblioteca do Congresso
chamado "Mulheres que ousam".

A diretora de comunicações da LCWR,
Ir. AnnmarieSanders, da Congregação do
Imaculado Coração de Maria, disse que a
assembleia direcionou os membros do
conselho para responder ao mandato, mas
ela não iria dizer qual seria essa resposta.

"Elas disseram ao conselho para tomar
os próximos passos", disse Sanders.

A declaração sobre a ação a ser tomada
é esperada em algum momento depois da
reunião do conselho de segunda-feira.

Em 2011, o comitê doutrinário da
Conferência Episcopal dos Estados Unidos
disse que o livro de Johnson de 2007, Quest
for the Living God, não está de acordo com

PÁGINA DA MULHER

UMA MULHER, BRASILEIRA, NO 'TOP' DO VATICANO,
MAS NADA DE INDICAR BISPOS

LCWR: "AS IRMÃS ESTÃO À FRENTE DA HIERARQUIA NA
VIVÊNCIA DA RENOVAÇÃO DO VATICANO II"

O Vaticano e as religiosas
encontram-se em uma tensão com
raízes históricas, sociológicas e

eclesiásticas, mas uma solução poderia ser
encontrada, disse a Irmã Elizabeth Johnson.

A teóloga da FordhamUniversity
elogiou as irmãs por seu compromisso
com "um diálogo sincero e corajoso" e
exortou-as a seguir em frente.

Johnson foi homenageada na sexta-feira,
15-08-2014, com o Prêmio de Excelência
em Liderança pela Conferência de
Liderança de Mulheres Religiosas (LCWR),
o maior grupo de mulheres líderes religiosas
do país, que representam cerca de 80% das
51.600 irmãs nos Estados Unidos.

Tanto Johnson quanto a LCWR foram
criticadas pela Igreja, e Johnson disse às
cerca de 800 irmãs ali reunidas para a
assembleia anual da LCWR que as críticas
aos seus escritos e as críticas à LCWR
estão interligadas.

Johnson é muito admirada pelos membros
da LCWR e ela pediu-lhes para
permanecerem firmes apesar da investigação
da Congregação para a Doutrina da Fé do
Vaticano que ainda está em curso.

"Eu acho que nós duas (LCWR e a teóloga)
estamos presas em uma situação adversa que
não foi fabricada por nós", disse ela.

Johnson, uma irmã da Congregação de
São José de Brentwood, Nova York, é
considerada uma das arquitetas da teologia
feminista.Publicou nove livros e mais de
100 artigos em revistas acadêmicas,
resenhas de livros, capítulos de livros e
artigos; sua obra foi traduzida para 13
idiomas. Ela tem um doutorado em
Teologia pela Universidade Católica dos
Estados Unidos e é uma ilustre professora
de teologia na Fordham.

Johnson é ex-presidente da

a doutrina oficial da Igreja Católica.
A escolha de Johnson como palestrante,

disse Müller em abril "será vista como uma
provocação bastante direta contra a Santa
Sé e contra a avaliação doutrinal" e afasta
ainda mais a LCWR dos bispos.

Johnson reiterou sua posição de que o
livro não diz as coisas que a comissão
afirma que diz.

A comissão "critica as posições que eu
tomo que estão de acordo com o Catecismo
da Igreja Católica, e em vários casos, relata
o oposto do que o livro realmente diz, a
fim de encontrar a falha", disse ela. "Em
minha opinião, e isso é difícil de dizer, mas
eu creio que tal descuido com a verdade
não é digno do magistério de um bispo".

Johnson disse que as críticas da
Congregação para a Doutrina à LCWR são
semelhantes.

"As declarações da investigação
expressam mais uma insatisfação geral vaga
ou uma desconfiança sobre determinados
temas, e os pareceres são feitos de uma forma
que não podem ser abordados de forma
satisfatória", disse ela. Mas "a sua vontade de
ficar na mesa para buscar a reconciliação
através de uma conversação sincera e
corajosa é um poderoso testemunho".

Johnson disse que, historicamente,
sempre houve tensões entre comunidades
religiosas e a hierarquia, porque as
primeiras estão baseadas em uma vida
radical do Evangelho e a outra está baseada
na administração, que exige ordem.

A questão também é sociológica, disse ela.
"A Igreja não começou dessa forma,

mas, como instituição, ela evoluiu para uma
estrutura patriarcal, onde a autoridade é
exercida de cima para baixo, e onde a
obediência e a lealdade para com o sistema
são as maiores virtudes", disse Johnson.

Por fim, disse, as tensões são
eclesiásticas, porque as religiosas
implementaram a renovação solicitada pelo
Concílio Vaticano II, e a hierarquia, não.

"Certamente, a LCWR e as irmãs que a
lideram estão longe de serem perfeitas,
mas elas tem cheiro de ovelhas", disse ela,
sob fortes aplausos. "A renovação pós-
Vaticano II não ocorreu na Congregação
para a Doutrina da Fé".

A LCWR disse que Johnson foi
escolhida por suas distintas realizações
acadêmicas, contribuições escolásticas e
por seu foco consistente naqueles que
sofrem e estão passando necessidade.

"Através de seu engajamento nas
questões mais difíceis do nosso tempo e
sua atenção para as violações na amada
criação de Deus", diz a declaração da
LCWR sobre o prêmio, "ela trabalha
incansavelmente para a mudança em nosso
mundo, mudança que está de acordo com a
visão de Jesus sobre o reino de Deus".

A irmã franciscana Nancy Schreck, que
foi a palestrante principal deste ano, disse
que o discurso de Johnson foi "fabuloso".

"Ela cita as coisas de forma tão clara,
mas, ao mesmo tempo, seu compromisso
com a fé é inquestionável", disse Schreck.

A irmã MaureenFiedler, da
Congregação de Loretto, elogiou a
avaliação de Johnson sobre a situação.

"Sua análise das dificuldades entre a
hierarquia e o posicionamento das
comunidades religiosas foi exata, e ela
mostrou isso de muitas formas", disse ela.

Após seu discurso, Johnson recebeu
uma longa ovação de pé.

Aos membros da LCWR, ela insistiu,
"On!" [Adiante!]

Dan Stockman
National Catholic Reporter

O Papa Francisco nomeou dia13-
09 novos membros da
Congregação para a Evangelização

dos Povos. Entre os nomeados estão
cardeais, bispos, alguns religiosos e uma
irmã religiosa, a superiora das Missionárias
Combonianas, a brasileira Luzia Premoli
(foto).
E isto é uma novidade.

É desta maneira que a notícia foi
acolhida pelo jornal Avvenire, explicando
que é uma prática deste dicastério ter entre
os seus membros também superiores gerais
das ordens religiosas, mas é a primeira vez
que é nomeada a superiora de um instituto
feminino.

Assim, com Papa Francisco, pela
primeira vez uma mulher torna-se membro
de um ministério de primeira linha da cúria
romana, isto é, de uma congregação.

Nem a Congregação para os Religiosos,
que tem entre seus membros os superiores

religiosos, nunca teve entre seus membros
uma mulher, mas sempre somente superiores
de ordens exclusivamente masculinas.

Contudo deve ser dito que nesta
congregação tem uma presença feminina.
Trata-se de Nicla Spezzati, das Irmãs
Adoradoras do Sangue de Cristo, no papel
de sub-secretária. Assim como há
religiosas e leigas entre os membros de
alguns conselhos pontifícios: o dos leigos,
da família, de Cor Unum, de justiça e paz.

"Propaganda Fidei" é um dos mais
importantes da cúria romana, tendo grande
influência sobre todos os territórios de missão.

A ela cabe instruir as práticas para a
nomeação dos ordinários de mais de mil
circunscrições eclesiásticas espalhadas
pelo mundo: quase 40% de todas aquelas
da Igreja católica.

Mas a Irmã Luzia Premoli, como
também os superiores religiosos
masculinos que são membros da

congregação, não poderá se ocupar das
nomeações episcopais.

Como explica o cardeal prefeito da
"Propaganda", Fernando Filoni, há dois tipos
de reunião da congregação: a sessão
ordinária onde se trata das nomeações
eclesiásticas e a plenária que "traça as
linhas diretrizes da atividade missionária
que são propostas ao Santo Padre".

Na primeira participam exclusivamente
os membros cardeais e bispos, enquanto
que os superiores gerais, e agora também a
superiora das combonianas, são admitidos
somente na segunda.

Chama a atenção que tanto a Irmã Luzia
Perondi quanto a Irmã Nicla Spezzati, não
usam o véu característico das suas
congregações.

Luzia Premoli é natural do Espírito
Santo, diocese de São Mateus.

Sandro Magister
No seu blog, SettimoCielo
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EVALDO PAULI
REFLEXÕES SOBRE A MORTEFALECIMENTOS

Morreu no dia 8 de Setembro, no
Paraná.

Marcos teve um AVC há dois meses
e não voltou mais a responder aos
estímulos.

Casado com a Regina Mara de
Holanda. Eles tinham 2 filhas
adolescentes.

MARCOS FRANCISCO
KUCEKI

Morreu dia 26 de agosto, aos 82 anos.
Exerceu o ministério na

Arquidiocese de Florianópolis SC.
Por vários anos foi reitor do

Seminário Paulino, que a Arquidiocese
possuía em Curitiba. Exerceu o
magistério em Filosofia na Universidade
Federal de Santa Catarina. Formado
também em direito atuou como
advogado em Santo Amaro da Imperatriz.

Casou com Regina Emília
Guimarães. Tiveram duas filhas.

AFFONSO PAULO
GUIMARÃES

Morreu dia 17 de Agosto. Em
Florianópolis SC.

Ordenado em 1949, deixou o
ministério em 1967.

 Foi coordenador do Curso de
Filosofia, na Universidade Federal de S.
Catarina. Onde acolheu cerca de 80
padres e pastores para, ao abrigo da lei,
validarem seu Curso de Filosofia feito
nos Seminários.

Pertenceu às seguintes instituições:
Academia Catarinense de Letras,
Academia Catarinense de Filosofia, da
qual é fundador, Instituto Histórico e
Geográfico de Santa Catarina, Academia
Brasileira de Filosofia, FAT (Filosofia
AsocioTutmonda, associação de
filósofos esperantistas, da qual é
presidente e fundador), Academia de
Ciências de San Marino, membro da UEA
(Universala Esperanto-asocio) com sede
em Rotterdam. Publicou dezenas de
livros.

Casou com Edeltrudes, já falecida.
Adotaram uma filha, também já falecida.

  Não é de nossa cultura querer pensar
sobre a morte. Ainda assim, e
involuntariamente, me vi empurrado ao
tema nas duas últimas semanas. Desde uma
viagem ministerial à República Dominicana
e depois à Venezuela, quando ouvia de longe
sobre a piora de saúde de minha avó, que
ao final levaria à sua partida, até voltar ao
Brasil com o impacto da repentina morte
de Eduardo Campos, o velho espectro do
inimigo final rondou minha cabeça e
coração.

Começou em Dominicana ao descobrir
que dormíamos ao lado de um cemitério
rural. Nossos silenciosos vizinhos nos
faziam lembrar de nossa finitude. De
alguma maneira enriqueciam o nosso tempo
de formação para estudantes líderes dos
países do Caribe (desses movimentos
pertencentes à CIEE/IFES, a Comunidade
Internacional de Estudantes Evangélicos),
com o sentido de urgência na vida e na
missão. O nosso tema contrastava com a
realidade ao lado: "semeando vida, colhendo
esperança".

Depois veio a visita à 'Cueva de las
Maravillas' (Caverna das Maravilhas). O que
mais me impressionava ali não eram os
morcegos voando sobre as nossas cabeças,
mas sim as cerca de 500 pinturas em suas
paredes. Rabiscadas pelos antepassados dos
habitantes dessas ilhas, há milhares de
anos, possivelmente retratavam algum ritual
pelo qual passavam os jovens guerreiros ou
caçadores de seu tempo. Só podemos
conjecturar sobre o seu real significado,
mas a repetição da representação do deus
da morte em alguns setores da caverna me
chamava a atenção.

Ela estava ali, quando o caminho se
estreitava, e antes da caverna abrir-se de
modo surpreendente em um amplo e
magnífico salão. Seria possível que
retratassem a paz e o desfrute que
experimentam aqueles que se libertam do
temor à morte? Para que assim pudessem

enfrentar bem, sem medo, os desafios da
vida? No final da caverna, quando acabava a
sequência das pinturas, outra vez aparecia
ali o tal deus da morte. De novo
conjecturava se o dito cujo aparecia ali para
deixar claro que esse seria o último
inimigo por enfrentar. Eu quase podia ouvir
a voz das pinturas que me arguia: "O que
vencerá a morte?".

Poucos dias depois já estava na
Venezuela, para o acampamento nacional do
movimento estudantil cristão (MUEVE).
Dessa vez me cabia dar estudos sobre o
tema da "integridade: expressão radical do
cristão". O assunto nos levava a discussões
nem sempre fáceis sobre as esperanças e
as desilusões na história recente, em meio
a opiniões bem polarizadas entre os que
apoiam e os que execram os governantes
do momento. Passeando pelo Novo
Testamento (Paulo e Tiago) e pelo livro de
Salmos (37 e 82), vimos que os
governantes, seja à direita ou à esquerda,
vêm e vão (a morte é a única certeza para
eles), mas o Reino de justiça para o
necessitado e o aflito é essa esperança que
segue avançando na agenda de Deus e do
seu povo.

Enquanto isso também avançava, para
pior, o estado de saúde de minha avó. Seu
nome (Divina) me ajudava de alguma
maneira curiosa a continuar confiando em
Deus e em seus propósitos. A notícia de
sua partida chegou justo após minha
exposição sobre a necessidade de que não
andemos sozinhos na vida e no ministério.
Claro, para mim ficava a dor de que Dona
Divina não mais andaria conosco por aqui.
Para todos nós também ressoava a
mensagem de que o caminho da integridade
requer um contexto de comunidade, de
equipe, de pessoas referentes em nossa
caminhada, que sempre nos ajudam com as
perguntas mais difíceis. Precisamos
desesperadamente desse tipo de amigos no
caminho que nos confrontam e nos

questionam. Bajuladores são supérfluos
(até mesmo perigosos), já os amigos
honestos são um tesouro necessário.

Cheguei ao Brasil tarde para o enterro
da vó, e cedo para o choque da partida súbita
de Eduardo Campos. Outra vez a morte.
Para mim, mas especialmente para a sua
família, outra vez aquele inimigo que dessa
vez parecia haver chegado antes da hora.
Depois, também me atordoava ler reações
e discussões vindas de alguns grupos que
pareciam pensar mais em seus próprios
interesses do que no bem do país, mais
sobre de que maneira poderiam ter algum
benefício particular (ou partidário) do que
no interesse público de todos e em especial
dos mais afligidos entre nós.

Antes da morte, essa que um dia todos
iremos enfrentar e para a qual os animo que
a encontrem na perspectiva da paz e da
esperança no Senhor da história, temos
outros inimigos por enfrentar. No que
concerne à vida pública e política desse
país, espero que aprendamos que vale mais
a agenda de justiça que está no coração de
Deus do que nossos próprios interesses
mesquinhos. Que aprendamos a não
caminhar sozinhos, a ser mais maduros nos
diálogos, nas divergências, e que
busquemos o melhor em especial para
quem mais necessita, mesmo que isso
signifique que não priorizaremos as
agendas de nossos próprios interesses,
aquelas do "para mim primeiro".

Quanto a ela, a morte, não sei quando
essa me encontrará, e em verdade não me
importo porque não a temo. Mas antes que
ela chegue anelo ver um país melhor, com
mais sinais evidentes do Reino em nosso
meio. E você? De minha parte espero que a
perspectiva de nossa finitude na terra seja
capaz de nos ensinar algo, ou ao menos de
catalisar a aprendizagem e a humildade que
tanto necessitamos.

Ricardo W. M. Borges
Revista Ultimato
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XX ENCONTRO NACIONAL DO MFPC

Debate entre candidatos
a presidente da República
iniciar às 10h da noite e
terminar às 1h da
madrugada? Não deve ser
recomendável a crianças e
idosos, nem a quem cedo
madruga para a labuta diária.

Fosse às 8h da noite, a
nação, desperta, ficaria
atenta ao que diz e promete
seu futuro governante.

Quem sabe a censura,
em sua sabedoria, tenha
previsto a troca de ofensas
e decidido retardar o
debate! Segundo o Aulete,
chamar um candidato de
"leviano" é taxá-lo de
"irrefletido", "não maduro
no pensar e no proceder".
Pior ainda é aplicar o
adjetivo a uma candidata,
"mulher namoradeira e mal
comportada".

Se não elucida
programas de governo, ao
menos o debate tem o
mérito de obrigar quem
ocupa a presidência da
República a descer do
pedestal. Em que outra
ocasião, durante os quatro
anos de mandato, o
presidente pode ser
questionado cara a cara,
sem constrangimento?
Infelizmente, em nenhuma.

Os ministros, que
deveriam ser os
interlocutores do chefe, se
pelam de medo de, como os
peixes, morrerem pela boca.

OITENTA ANOS
Você já "sessentou"
Mas não se sentou.
Você já "setentou"
E continuou se tentando.
Tentou tanto
Que aos OITENTA
Você já chegou.

Sua esposa, filhos, netos e bisnetos,
Seus irmãos, parentes e amigos
Todos dizem admirados:
Oi, tenta de novo,
Oi - tenta.
E de tanto tentar
Esperamos que você pudesses chegar
Aos noventa.

Oitenta.
Tantas águas passaram,
Tantas flores, tantos perfumes
Que a vida continua a lhe ofertar.
Tantos espinhos, tantas dores,
Tantos sonhos, tantas realizações,
Tantos amores, tantas perdas,
Tantas lágrimas, tantas orações.

MENSAGEM AO MORRER

 SÁBIOS CONSELHOS

E neste mistério que a vida é,
Você conservou
O sorriso que se renova,
A fé que se fortalece,
O amor que engrandece.
E de sua vida,
Humilde e agradecido
Você faz
A mais bela prece.

Oi - tenta,
Mas, não tenta tanto
Quanto nos setenta tentou.
Saiba apreciar o descanso,
Saiba apreciar a leitura,
Saiba paparicar a esposa.
Saiba dos netos e bisnetos
Aceitar toda paparicação.
Saiba "degustar"
De tudo que há de bom.

José Vanin Martins

DEBATE PRESIDENCIAVEL

Aproxima-se o Encontro de padres
casados e suas famílias.

Dias 14 a 18 de janeiro de 2015, no
Hotel Itaguaçu, Florianópolis SC.

Os preparativos já estão em fase
adiantada e as reservas, no Hotel, de
participantes aumentam diariamente.

A pedido comunico os 2 temas das
palestras do dia 15:

1º - Evangelização da Igreja e do MFPC
na periferia humana. Pelo padre casado
Júlio Wiggers.

2º - Desafios do padre casado na sua
família. Pela conferencista leiga Clarisse
Leal Freitas.

Insisto que os interessados
providenciem quanto antes a reserva no
Hotel e a compra da passagem, devido à
grande vinda de turistas a Florianópolis na
alta temporada.

Contato com o Hotel para reserva: e-mail
eventos@hotelitaguacu.com.br (itaguacu
sem cedilha!). Ou telefone 48-39542600.

Giba organizador,
gilgon@terra.com.br

A oposição diz o que pensa,
mas jamais olho no olho.

O debate aponta,
portanto, os vícios de nossa
institucionalidade política.
Presidente deveria ser
obrigado a se licenciar do
cargo em campanha
eleitoral. Quem consegue
separar o chefe do Estado
do candidato?

A liturgia do debate
lembra tiro aos bonecos em
parque de diversões. Todos
miram no adversário com
intenção de acertar o alvo e
derrubá-lo. Como a retórica
gerou um filho leviano, o
sofisma, logo se recorre a
ele para responder a
qualquer questionamento.

A impressão que se tem
é de que são todos
candidatos a ditadores. O
presidente pode tudo: com
uma canetada, reduzir o
número de ministérios;
domar a inflação; diminuir
os juros; estatizar o que é
privado ou privatizar o que

é público. Sem nenhuma
mediação das instituições
democráticas. A vontade do
rei é lei!

O saldo do debate é
evidente: urgência de
reforma política! Para isso,
devemos dar o nosso apoio
à proposta de Coalizão pela
Reforma Política
Democrática e Eleições
Limpas, promovida por
várias entidades e
movimentos sociais. E
participar do Plebiscito da
Semana da Pátria.

Curioso é que, no
debate, ninguém tenha
mencionado a redução do
número de partidos políticos
e o fim do financiamento de
campanhas por pessoas
jurídicas.

As grandes ausentes do
debate foram a proteção
ambiental e a base da
democracia - o
fortalecimento da
sociedade civil.

Frei Betto

Não prometa quando estiver feliz.
Não responda quando estiver irritado.
Não decida nada quando estiver triste.
Além desses, mais esses:
Nunca se desespere antes.
Nunca comemore antes.
Nunca abandone o seu posto antes do final da batalha.

A morte não é nada, eu somente passei para o outro lado do caminho.
O que eu era para vocês eu continuarei sendo.
Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas.Eu estou vivendo no mundo do

Criador.
Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos; rezem, sorriam, pensem em mim.
A vida significa tudo que sempre significou, o fio não foi cortado.
Por que eu estaria fora dos seus pensamentos?Agora estou apenas fora de suas

vidas.
Eu não estou longe, apenas do outro lado do caminho.

Santo Agostinho


