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Dois caminhos
No emaranhado das teologias,
com tantas interpretações, não
é fácil entender a essência dos
posicionamentos. No desejo de
explicitar as coisas, apresento
este esboço, resumindo as teologias a duas linhas fundamentais: a teologia do mérito e a da
graça.
A do mérito também pode
ser descrita como sinérgica ou
da justiça retributiva. A palavra
“sinérgica” vem do grego
“syn”+”erga” = trabalho conjunto. Esta teologia trabalha com o
conceito do mérito: a pessoa recebe de Deus o que ela merece.

Se praticar o bem, recebe a benção. Se praticar o mal, recebe
de Deus o castigo.
Frases características desta linha de pensar são: “Se sou fiel
no dízimo, Deus vai aumentar
meu salário”; “se sou fiel, não
vou ficar doente”; “Deus levou
em conta a minha fé”; “Deus
me curou porque minha fé é
muito grande”; “Deus me deu
o emprego porque jejuei três
dias”; “aquele que é fiel, praga
nenhuma o atingira´”.
As consequências lógicas e
práticas deste pensamento são
que Deus não é onipotente por-

que é obrigado a retribuir as
ações humanas. Deus passa a
ser previsível: só responde às
ações humanas. Por consequência, Deus pode ser manipulado, porque se consegue
que Ele atue em retribuição às
ações boas ou más. A salvação
não depende de Deus, nem de
Cristo, mas das obras feitas para merecê-la, deixando de ser
dádiva ou presente para ser pagamento pelo comportamento
exemplar que se teve. O juízo final será a pesagem de ações
boas e más e, dependendo do
resultado desta balança, vai-se
para o céu ou o inferno. Como
juiz, Deus sentencia cada um
de acordo com suas obras. Assim, deixa de ser salvador e se
transforma em juiz, deixa de

ser amor e passa a ser justiça.
Ela promove o egoísmo: “eu
som bom e por isto Deus me
abençoa”. Promove a competição e a jactância: “orei tantas
horas”; “oro todos os dias, três
vezes ao dia”; “li X vezes a Bíblia inteira”; “nunca faltei a um
trabalho da igreja”; “Deus vai
me responder, porque acredito
muito nEle, minha fé é muito
grande”. Os cultos se transformam em palcos para a atuação
de narcisos: gente que vai à
igreja para mostrar quão bons
eles são. Ávidos para fazer um
solo, orar em voz alta, dar testemunho, contar uma bênção.
Cacarejam o quanto Deus os está abençoando porque são merecedores. Fazem um rosário
de “testemunhos”, cada qual

querendo mostrar que é mais
merecedor das bênçãos de
Deus.
A outra teologia é a da graça
que é o agir espontâneo de
Deus, aquilo que Ele faz sem
que nada o motive ou obrigue
a fazê-lo. A graça é o agir surpreendente de Deus, porque
nunca previsível: nunca ninguém poderá dizer que a graça
vai se manifestar! Ela está definida no texto de João: o vento
sopra, não sabes de onde vem,
nem para onde vai. A graça não
pede licença, nem retribuição
ou mesmo um “obrigado”. A
graça atropela! Faz mais do que
imaginamos ou pedimos! Ela
arregaça com os parâmetros da
justiça humana, porque ilógica!
A graça não precisa de “estrelas

televisivas do mundo gospel”
para se manifestar, ainda que,
se quiser, pode usá-las! Não há
poço tão profundo que a graça
não possa alcançar! Não há trevas tão escuras que a graça não
ilumine!
A graça não é resposta às
orações feitas. A graça vem de
onde menos se espera! Muda o
caos em ordem, a briga em harmonia, a crise me abundância!
A graça tapa a boca de pregadores presunçosos! Destrona os
que se acham porta-vozes de
Deus! Ela exalta o humilde, o órfão, a viúva, o enfermo! A graça
visita leitos de doentes terminais!
I I Marcos Inhauser é teólogo, pastor da
Igreja da Irmandade e educador corporativo

Patrícia Domingos/AAN

AGRESSÃO NA PISTA DE SKATE

Jovem é esfaqueado
após brigar por ciúmes

MARCA DE disparo em carro atingido em meio ao tiroteio no Jardim Santa Rita de Cássia, em Hortolândia:
um homem foi baleado na barriga e outro na cabeça, e ambos foram levados para socorro em hospitais

Um jovem de 20 anos foi
esfaqueado em uma pista de
skate no Centro de Artur
Nogueira após brigar por
ciúmes da namorada anteontem
à noite. Segundo a Polícia Civil,
a vítima, V.R., viu mensagens do
garçom A.F.J., de 22 anos, no
celular da namorada, e foi tirar
satisfações com ele. Conforme
relato de testemunhas à Guarda
Municipal, a princípio houve
uma luta corporal. O garçom foi
embora e retornou armado,
agredindo o outro rapaz com
três golpes. J. foi preso pela
Polícia Militar em sua

residência, que fica a cinco
minutos da pista de skate, e
admitiu o crime, apontando
onde estava a faca usada, que,
segundo os policiais, ainda tinha
sangue. Também foram
apreendidos uma porção de
maconha e plásticos para
embalar a droga. De acordo com
a Polícia Civil, os jovens
costumam andar de skate no
local e se conheciam. A briga
começou por volta das 19h30 e
toda a situação durou cerca de
uma hora. A vítima foi levada
por uma ambulância ao
Hospital Bom Samaritano, de

BANGUE-BANGUE EM HORTOLÂNDIA

onde foi transferida para o
Hospital de Clínicas da
Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp). A
unidade de saúde informou
ontem à tarde que quadro
clínico é considerado grave,
porém estável. A Polícia Civil
afirmou que J. também passou
por atendimento médico,
contudo não tinha ferimentos
aparentes. Ele alegou que não
tinha a intenção de matar, no
entanto foi preso em flagrante
por tentativa de homicídio e
levado à cadeia de Sumaré.
(Jaqueline Harumi/AAN)
Divulgação

Perda de R$ 10 em aposta
acaba com dois baleados
A perda de R$ 10,00 em aposta
feita durante um jogo de baralho
acabou em tiroteio em um bar
do Jardim Santa Rita de Cássia,
em Hortolândia, anteontem à
noite. Segundo a Polícia Militar,
M.F.S., de 32 anos, levou um tiro
na barriga e o pedreiro J.A.S., de
66 anos, um tiro na cabeça, e
foram socorridos por quem
estava no local para o Hospital
Municipal Governador Mário
Covas. De acordo com a Polícia
Civil, quem iniciou os disparos
fugiu, mas foi identificado como
sendo o pedreiro Cristiano Alves
Barbosa, de 42 anos, através de
depoimentos. Ele também teria
levado um tiro na barriga.
Conforme o Setor de

Investigações da delegacia,
Barbosa teria perdido a aposta e
saiu do bar afirmando que
retornaria. Minutos depois ele
teria aparecido com uma arma
de fogo em um Celta e passou a
atirar na direção do
estabelecimento, atingindo os
dois homens. Ainda segundo a
apuração policial, houve revide
com disparos de uma pistola
.380, no entanto não foi
detalhado quem usou a arma. A
PM informou que foi acionada às
23h06, porém quando chegou no
endereço, os três envolvidos já
não estavam no local. A
Prefeitura de Hortolândia
afirmou que M.F.S. passou por
cirurgia e seu quadro clínico é

considerado estável, estando
prevista alta para o paciente nos
próximos dias. Já J.A.S. foi
transferido para o Hospital
Estadual de Sumaré por conta da
gravidade dos ferimentos. A
unidade de saúde divulgou
ontem à tarde que seu estado de
saúde era gravíssimo. A perícia
da Polícia Científica foi acionada
ao local do crime e constatou
perfurações na lataria do Celta,
de onde foram apreendidos o
crachá do condomínio onde
Barbosa mora e uma carta de
negociação de débitos de energia
elétrica. Também foram
apreendidas quatro cápsulas
intactas e duas deflagradas.
(Jaqueline Harumi/AAN)

ARMA E porção de maconha apreendidas pela Polícia Civil após o crime: briga termina com jovem
esfaqueado em uma pista de skate no Centro de Artur Nogueira e acusado é detido pela Polícia Militar

falecimentos

NESTA DATA
Era assassinado, em 2002, Celso Augusto
Daniel. Foi um político, morto ao exercer o
cargo de prefeito da cidade paulista de
Santo André pelo PT. A Faculdade de

Para contato: falecimentos@rac.com.br

MISSAS E FUNERAIS
I I Mathilde Basso Panunzio - Faleceu em Campinas/SP aos 89 anos.
Viúva de Jose Panunzio. Deixa o filho:
Jose Alexandre. Seu sepultamento
deu-se dia 17/01/2017 às 10h00min
no Cemitério da Saudade em Campinas/SP. Os diretores e colaboradores
do Grupo Serra oferecem suas condolências à família enlutada. (Associada do

Grupo Serra Campinas 19 3775-9752
www.gruposerra.com.br).
I I Eduardo Tessalo - Faleceu em
Campinas/SP aos 82 anos. Casado
com Leonor Floripes Tessalo. Deixa os
filhos: Carlos, Nelson e Fernando. Seu
sepultamento deu-se dia 17/01/2017
às 10h30min no Cemitério da Saudade em Campinas/SP. Os diretores e colaboradores do Grupo Serra oferecem
suas condolências à família enlutada.
(Associado do Grupo Serra Campinas 19

3775-9752 www.gruposerra.com.br).
I I Amélia Benetton Basilio - Faleceu
em Campinas/SP aos 93 anos. Viúva
de Manoel Basilio Moreira de Barros.
Seu sepultamento deu-se dia
17/01/2017 às 14h00min no Cemitério da Saudade em Campinas/SP. Os
diretores e colaboradores do Grupo Serra oferecem suas condolências à família enlutada. (Associada do Grupo Serra
Campinas 19 3775-9752 www.gruposerra.com.br).

I I Arnaldo da Conceição Silva Pap Faleceu em Campinas/SP aos 66
anos. Casado com Dileia Aparecida
Clemente Pap. Deixa os seguintes filhos: Alisson e Jessica. Seu sepultamento deu-se dia 17/01/2017 às
16h30min no Cemitério da Saudade
em Campinas/SP. Os diretores e colaboradores do Grupo Serra oferecem
suas condolências à família enlutada.
(Associado do Grupo Serra Campinas 19
3775-9752 www.gruposerra.com.br).

I I Francisca Merino Cuesta Costalonga - Faleceu em Valinhos/SP aos 87
anos. Filha de Francisco Merino Luchi
e Maria Teresa Cuesta. Deixa os seguintes filhos: Sueli e Antônio. Seu sepultamento deu-se dia 17/01/2017
às 16h30min no Cemitério Municipal
de Sousas em Campinas/SP. Os diretores e colaboradores do Grupo Serra oferecem suas condolências à família enlutada. (Associada do Grupo Serra Campinas 19 3775-9752 www.gruposerra.

Engenharia do Centro Universitário
Fundação Santo André, o antigo Parque
Duque de Caxias e a estação Santo André
da CPTM levam seu nome.

com.br).
I I Joaquim Manoel Ribeiro – Faleceu aos 60 anos. Era casado com
Jandira Merlin Ribeiro. Deixa os filhos: Elisangela, Elaine, Eloisa, Luciano e Mateus. Seu sepultamento será
hoje dia 17/01 às 08:30 horas no Cemitério Parque das Aléias. Associado
do Plano Setec de Assistência Funerária
– NS 84015. Consulte os demais falecimentos através do site www.setec.sp.
gov.br

