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Campinas, terça-feira, 12 de agosto de 2014

Tempo

HOJE EM CAMPINAS
MÍNIMA

13˚
MÁXIMA

CIDADES
Dia de sol entre nuvens e
calor durante a tarde. A
aproximação de uma
frente fria provoca vento
moderado a forte a partir
da tarde.

30˚

messias martins

Templo de
‘Salomão’
O Templo de Salomão, mais
novo prédio da Igreja Universal, foi inaugurado na última
quinta-feira de julho (31). A
presidente Dilma Rousseff participou do evento. Também estiveram na inauguração o governador Geraldo Alckmin e o
prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. O local é a maior
construção religiosa do País,
com 100 mil metros quadrados de área construída em um
terreno de 32 mil metros.
É interessante recordar
aqui a análise do colunista da
Folha de S.Paulo, Luiz Felipe
Pondé. Achei esclarecedor o

que ele escreveu, e partilho
agora com vocês caros leitores. Longe de mim causar qualquer polêmica religiosa, deixo
claro isso. É somente um resumo da análise do texto que
nos levará a uma consciência
maior desse marco que doravante não passará despercebido por aqueles que passarem
pelas imediações da Avenida
Celso Garcia, no bairro do
Brás. O texto começa com
uma pergunta: Por que os neopentecostais são apaixonados
pelo que os cristãos chamam
de “Velho Testamento”? Antes
de dar uma resposta direta é

NO ESTADO

PRÓXIMOS DIAS
QUARTA

12˚

24˚

SEGUNDA-FEIRA
Tadeu Fernandes

QUINTA

10˚

18˚

SEXTA

12˚

26˚

TERÇA-FEIRA
Arquidiocese

bom lembrar que em Jesus
aconteceu a “nova aliança” do
Deus de Israel com a humanidade, diferente da “antiga
aliança”, que seria apenas
com o povo eleito, os hebreus.
Salomão foi um dos mais
importantes reis hebreus. De
certa forma, grande parte do
cristianismo compreende a
eleição de Israel de um modo
equivocado. O templo original, supostamente construído
pelo rei Salomão, filho do rei
Davi, no século 9 antes de Cristo, teria sido destruído por volta 586 a.C. Pesquisas arqueológicas situam os fragmentos encontrados no Monte do Templo, que poderiam ser da primeira sede do culto hebraico
antigo, há cerca de 3 mil anos
atrás, o que coincide com a vida do personagem bíblico em
questão. Mas, de onde vem essa paixão dos neopentecos-
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Cidade

mín máx

Cidade

mín máx

Cidade

mín máx

Araçatuba

18 32

Jundiaí

13 30

São Carlos

12 28

Araraquara

13 29

Piracicaba

14 31

S.José do Rio Preto

18 31

Bauru

15 30

Presidente Prudente

18 32

S.José dos Campos

10 27

Botucatu

13 28

Ribeirão Preto

14 31

Sorocaba

13 29

Santos

17 31

Ubatuba

15 30

Campos do Jordão

7 23

QUARTA-FEIRA
Marcos Inhauser

QUINTA-FEIRA
Célia Farjallat

tais? Vem do fato que os neopentecostais (que se diferenciam dos seus “antepassados”
pentecostais pelo forte caráter
de “espetáculo para as massas” nos cultos) lerem a relação entre o Deus de Israel e
seu povo eleito numa chave
mágica.
Os fatos narrados no “Tanach” (Velho Testamento) indicam uma forte presença de
Deus nos destinos do povo, alterando círculos naturais,
criando forças a favor do povo,
enfim, fundando um mundo
de “milagres”. O equívoco está
no fato que o mundo mágico
do Velho Testamento é apenas
uma pequena parte da eleição
de Israel. Mas isso é um ledo
engano, basta ver a história
dos judeus e os jornais atuais.
A eleição do povo de Israel, para os judeus, significa muito
mais que o povo é um povo de

Crescente
2/9

Minguante
17/8

Nova
25/8

Cheia
10/8

SEXTA-FEIRA
Pasquale

sacerdotes, que leva a mão de
Deus sobre si, num mundo de
agonias, que recusará e odiará
esse povo justamente por isso.
A eleição de Israel é muito
mais um peso do que um ticket para o sucesso. Tem mais
a ver com o conflito israelo-palestino, através do qual, muitos odeiam Israel, do que com
ficar rico e feliz. Se perguntarmos a muitos judeus religiosos
em Israel e no mundo, dirão
que o desespero que passa Israel hoje, o medo do ódio do
mundo e da destruição do Estado de Israel, é mais uma marca da sofrida eleição. Por isso,
não é difícil encontrar judeus
que pediriam a Deus, assim como profetas o fizeram, que escolha outro povo para ser seu
eleito, porque Israel já cansou.
Segundo Dom Henrique
Costa (Bispo de Palmares –
PE), nem mesmo no tempo de
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SÁBADO
Espaço Aberto

DOMINGO
Moacyr Castro

Jesus havia um “Templo de Salomão”. Havia sim, o Segundo
Templo, construído pelos judeus que voltaram do Exílio de
Babilônia entre 537-515 a.C.
Foi nesse Templo, reformado,
ampliado e embelezado por
Herodes Magno, que Jesus nosso Senhor pregou. Também
não pode ser reconstruído,
pois já não seria o Templo “de
Salomão”, mas de outra qualquer pessoa.
O que se construiu em São
Paulo foi um “Edifício do Edir
Macedo”, nem mais nem menos. Os cristãos jamais poderão ou deverão reconstruir
templo judaico algum! Isto é
negar Nosso Senhor Jesus Cristo, é voltar ao Antigo Testamento! O Segundo Templo era
imagem do Corpo do Senhor.
■ ■ Padre Messias Martins é administrador paroquial na
paróquia Conceição de Nova Aparecida.
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Mateus, de 2 anos, agora pode ouvir
Menino recebeu “ouvido biônico” na Unicamp; tratamento pelo SUS já beneficiou 800 no HC
Carlos Sousa Ramos/AAN

Rogério Verzignasse
DA AGÊNCIA ANHANGUERA

rogerio@rac.com.br

Mateus abriu um sorrisão no
instante em que ouviu sons pela primeira vez na vida. Imediatamente, o garoto levou a mãozinha ao ouvido, como se quisesse tocar o que sentia. A mãe
Fabiana começou a conversar
com o menino, e ele reagiu de
novo, demonstrando que ouvia tudo. Foi uma cena tocante,
que emocionou quem passava
pelo ambulatório. Quando colocaram um chocalho plástico na
mão do menino, ele não parava mais de se divertir com o
brinquedinho barulhento. E
quem esperava consulta, vibrou com a cena.

Prótese é revolução
na vida de deficientes
auditivos graves
Mateus William Aroucha, de
2 anos, agora ouve porque recebeu, no Hospital das Clínicas
m(HC) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp),
um implante coclear multicanal. O “ouvido biônico” — indicado para pacientes com deficiência auditiva grave — promete mudar radicalmente a vida da criança, que vai aprender
devagarinho o significado dos
sons. “Daqui a uns meses ele
vai estar falando”, disse a fonoaudióloga Sílvia Badur Curi,
que acionou o programa que
transmitiu as primeiras vozes
captadas pela prótese.
A especialista explicou que a
prótese funciona a partir dos
impulsos eletrônicos transmiti-

dos por uma antena anexa ao
aparelho externo, que o menino vai usar afixado sobre o ouvido direito. O equipamento é
movido pela energia de uma
bateria recarregável. “O aparelho implantado jamais será retirado. É o externo que precisa
de manutenção e troca de bateria”, disse Sílvia. “O menino só
vai deixar de ouvir quando não
estiver usando o aparelho externo, durante o banho ou na hora de ir para a cama.”
O procedimento cirúrgico
foi executado pelo otorrinolaringologista paulistano Arthur
Castilho, que integra a equipe
do HC. Graduado pela Universidade de São Paulo (USP), em
1996, dez anos depois concluiu
o doutorado em otorrinolaringologia e hoje é um dos maiores especialistas brasileiros nesse tipo de implante.
A tecnologia já beneficiou,
desde o começo da década passada, 800 pacientes que passaram pelo HC da Unicamp e
que não teriam como pagar
por um equipamento caríssimo, importado de fabricantes

SAIBA MAIS
O cadastramento de pacientes
interessados no implante coclear
pode ser feito por meio da página
virtual
http://otorrinounicamp.org.br/
sim/

que a família esperava pela cirurgia desde o dia em que recebeu a informação de que Mateus não ouvia, ainda na maternidade, 15 dias depois do parto. Ela e o marido Darlison,
contou, viviam em um barraco
em uma área de risco. Hoje, a
família mora de favor na casa
da sogra dela, no Jardim São
Marcos. Lar modesto, onde
mais de dez adultos se espremem com as crianças. “Que
bom saber que meu filho vai
aprender a falar, conversar comigo. Ele vai ser muito feliz”,
comemorou.
O método

1978
FOI O ANO

Em que o paciente australiano
Rod Saunders recebeu o
primeiro implante coclear do
mundo. Depois que o
processador de som foi ligado,
Rod pulou animadamente,
indicando que podia ouvir God
Save the Queen - música que
estava sendo tocada para ele.

Brinquedos como o pandeiro ganharam novo sentido para o pequeno Mateus: em breve, ele deve aprender a falar

estrangeiros. “Se trata de um
equipamento moderno, eficaz,
indicado principalmente para
deficiências auditivas severas.
E o mais interessante é que todo o processo é bancado pelo
Sistema Único de Saúde (SUS)

e não custa um centavo para
um paciente carente”, disse o
médico.
Uma equipe de assistentes
sociais e psicólogas — integrantes da equipe médica — fazem
as entrevistas e cadastram os

falecimentos
■ ■ José Antonio Moreira – Faleceu
em Campinas-SP aos 61 anos. Casado com Antonia Aparecida Moreira.
Deixa os seguintes filhos: Fabio, Fabíola e Luiz Fernando. Seu sepultamento deu-se dia 11/08/2014 às
10h30 no Cemitério Parque das
Aléias em Campinas/SP. À Família
enlutada as condolências dos Direto-

res e Colaboradores e do Grupo Serra.
(Associado do Grupo Serra Campinas
19 3775-9752 www.gruposerra.com.
br)
■ ■ Cândida Simões Penedo – Faleceu em Campinas-SP aos 71 anos.
Viúva de Joaquim Penedo. Não deixa filhos. Seu sepultamento deu-se
dia 11/08/2014 às 10h30 no Cemitério da Saudade em Campinas/SP.
À Família enlutada as condolências
dos Diretores e Colaboradores e do
Grupo Serra. (Associado do Grupo Serra Campinas 19 3775-9752 www.gruposerra.com.br)
■ ■ Lourdes da Silva – Faleceu em
Campinas-SP aos 84 anos. Filha de

Vida nova

A mãe de Mateus, Fabiana Alves da Silva, entusiasmada de
ver o filho escutando, contou

NESTA DATA
Morria, em 2009, Les Paul, nome artístico
de Lester William Polfus, foi um virtuoso
guitarrista e pioneiro no desenvolvimento
de técnicas e instrumentos musicais

Para contato: falecimentos@rac.com.br

MISSAS E FUNERAIS

pacientes que precisam do procedimento.

O implante coclear é uma prótese eletrônica introduzida cirurgicamente que substitui totalmente o ouvido das pessoas
que têm surdez total ou quase
total. Ele é capaz de realizar as
funções das células lesadas ou
ausentes da cóclea, por meio
do estímulo elétrico das fibras
remanescentes no nervo auditivo. A cirurgia é relativamente
curta, mas a ativação dos eletrodos é feita somente após quatro semanas. A pós-cirurgia deve contar com acompanhamento do otorrino e de fonoaudiólogo, assim como são recomendados audiometria e mapeamento dos eletrodos.

Antonio da Silva e Severina Galvão.
Não deixa filhos. Seu sepultamento
deu-se dia 11/08/2014 às 15h00
no Cemitério Parque das Aléias em
Campinas/SP. À Família enlutada as
condolências dos Diretores e Colaboradores e do Grupo Serra. (Associado
do Grupo Serra Campinas 19
3775-9752 www.gruposerra.com.br)
■ ■ Alcides Zambrona – Faleceu em
Campinas-SP aos 73 anos. Viúvo de
Nanci Bertucci Zambrona. Deixando
os seguintes filhos: Amaury e Adriano. Seu sepultamento deu-se dia
11/08/2014 às 13h00 no Cemitério
da Saudade em Campinas/SP. À Família enlutada as condolências dos Di-

retores e Colaboradores e do Grupo
Serra. (Associado do Grupo Serra Campinas 19 3775-9752 www.gruposerra.
com.br)
■ ■ Silvio Thimossi – Faleceu em
Campinas-SP aos 73 anos. Casado
com Roseli Aparecida Pereira Thimossi. Deixa os seguintes filhos: Ricardo e Rodrigo. Seu sepultamento
deu-se dia 11/08/2014 às 14h30
no Cemitério Parque Flamboyant em
Campinas/SP. À Família enlutada as
condolências dos Diretores e Colaboradores e do Grupo Serra. (Associado
do Grupo Serra Campinas 19
3775-9752 www.gruposerra.com.br)
■ ■ Elis Zoldan Bacchetti – Faleceu

em Campinas-SP aos 80 anos. Viúva
de Orestes Bacchetti (em memória).
Deixando o filho Orestes. Seu sepultamento deu-se dia 11/08/2014 às
16h30 no Cemitério da Saudade em
Campinas/SP. À Família enlutada as
condolências dos Diretores e Colaboradores e do Grupo Serra. (Associado
do Grupo Serra Campinas 19
3775-9752 www.gruposerra.com.br)
O Serviço Funerário Municipal Informa: encontram-se na Câmara Fria do
Necrotério do Cemitério Pq. N. S. da
Conceição, os cadáveres abaixo relacionados e não reclamados até a presente data, os quais serão doados à
Universidades, para estudos e/ou pes-

elétricos. Foi considerado o 18º melhor
guitarrista do mundo pela revista
norte-americana Rolling Stone e criador do
famoso modelo que leva seu nome.

quisas científicas.
■ ■ Benedito Amaro – Com 77 anos
de idade, cor parda, sexo masculino,
nascido em 19/05/1937, demais dados ignorados, falecido às 05:50 horas, do dia 20 de maio de 2014, no
Pronto Atendimento Centro, nesta cidade, conforme remoção N.
1.141/2014 - SETEC.
■ ■ Cícero Inácio de Moura – Com
aproximadamente 50 anos de idade,
cor branca, sexo masculino, demais
dados ignorados, falecido às 17:40
horas, do dia 07 de maio de 2014,
no Pronto Atendimento São José,
nesta cidade, conforme remoção N.
1.013/2014 - SETEC

