
OPINIÃO
A felicidade brota do 

ato de perdoar e servir

Há duas grandes 

vertentes que podem 

tornar nossa vida mais 

feliz – uma jorra no 

plano material; outra, 

no plano espiritual, 

nasce dentro do nosso 

ser, na dimensão 

infinita de nossas almas 

e de nossos corações

É a felicidade que brota do 
ato de perdoar e servir. 
A primeira vertente é 

composta de bens finitos, que 
duram enquanto durar nossa 
caminhada neste mundo; a 
segunda nos transporta para 
um patamar de realização que a 
primeira jamais conseguirá nos 
proporcionar. Mesmo assim, a 
realização no plano material 
não pode ser descartada, 
apenas deve ser canalizada 
para que seu potencial abra 
caminho para voos mais altos. 

Nesse plano, junto aos 
anseios de felicidade, não 
podemos ignorar que o sofri-
mento, os desafios, as lutas, 
as doenças, as privações, as 
depressões e as carências 
materiais são inerentes à nossa 
condição de seres humanos, 
mas com a consciência de que 
fomos feitos para a felicidade, 
tanto nesta vida como na 
eternidade. É natural que bus-
quemos a felicidade em coisas 
materiais – numa boa educação 
e formação, em um emprego 
bem remunerado, em uma casa 
nova, num carro do ano, em 
uma viagem dos sonhos, em 
um celular ou computador de 
última geração. 

São ambições justas que, 
sem a marca do consumis-
mo que ameaça esgotar os 
recursos naturais, alimentam 
a indústria e o comércio que 
garantem o desenvolvimento 
da comunidade, do país e do 
mundo. Em um degrau acima, 
está a felicidade que cada um 
de nós tenta conquistar por 
meio de seus relacionamen-
tos, seja em família, entre 
namorados, no trabalho, na 
escola, na universidade e, em 
especial, nas diversas comuni-
dades religiosas que, pela fé, 
indicam caminhos a seguir. É 
nesses relacionamentos que 
cada pessoa, dependendo de 
seu caráter e dedicação, pode 
descobrir a dimensão maior 
da felicidade que brota de um 
ato de perdão e de serviço ao 
próximo.

“Ama teu próximo como 
a ti mesmo” e “Eu vim para 
servir, não para ser servido” 
foram, talvez, as duas frases 
mais importantes proferidas 
por Jesus Cristo há mais de 
dois mil anos. Marcaram o 
crescimento do mundo cristão 
e, apesar dos muitos erros co-
metidos ao longo da história, 
embasaram sua permanente 
preocupação com a constru-
ção de um mundo mais justo, 
onde todos tenham as mesmas 
oportunidades e direitos.

“A vida é uma sequência 

contínua de batalhas”, afirma 
o autor japonês Ryuho Okawa 
em “As Leis da Invencibilida-
de – Como desenvolver uma 
mente estratégica e gerencial” 
(IRH Press do Brasil). “Todas 
as decisões ou ações resultam 
em vitórias ou derrotas. A vida 
tem felicidades e infelicidades. 
As organizações e sociedades 
passam por fases boas e más. 
As nações enfrentam constan-
tes mudanças, altos e baixos, 
períodos felizes e infelizes. 
De certo modo, são essas as 
batalhas da vida. As decisões 
cruciais que tomamos e as 
ações que empreendemos nos 
momentos decisivos têm des-
fechos que determinam nossa 
felicidade ou infelicidade”, diz 
Okawa.

E quais seriam esses momen-
tos decisivos? Podem estar nos 
vários patamares do que seja 
uma vida feliz, mas, acima de 
tudo, estão no perdoar e no 
servir, na dimensão espiritual 
de nossas vidas. Se você ain-
da não experimentou, tente 
viver a experiência do perdão. 
Abrace o filho que o magoou. 
Peça desculpas por ofensas 
feitas no calor de uma discus-
são. Converse com o chefe de 
departamento que o ofendeu 
e não valorizou seu talento. 
Dê um beijo no namorado que 
traiu suas expectativas. O ser 
humano renasce quando, de 
forma incondicional, perdoa 
e pede perdão. E experimenta 
uma felicidade indescritível 
quando decide colocar sua vida 
a serviço dos outros. 

Sinta o prazer de, com amor, 
levar um idoso de seu prédio ao 
médico ou um vizinho ao pron-
to-socorro; de ajudar o cego a 
atravessar a rua; de empurrar a 
cadeira de rodas de um porta-
dor de necessidades especiais 
por uma calçada esburacada; 
de dedicar duas horas dando 
atenção a um jovem angustiado 
e mergulhado em problemas; 
ou simplesmente de sorrir e 
dizer um obrigado ao porteiro, 
ao ascensorista, à faxineira, 
ao motorista do ônibus e para 
todos que encontrar. 

É óbvio que não podemos 
esquecer de outras ações e 
compromissos exigidos pela 
vida em comunidade, na fa-
mília e no trabalho. Mas são as 
pequenas ações, emolduradas 
em amor, que nos tornam 
fortes e alimentam nossa 
alma. Estejamos conscientes 
de que todo o esforço e, por 
vezes, sofrimentos exigidos 
no serviço ao próximo valem 
a pena. São alívio e satisfação 
profunda. Sofrer sem utilidade, 
sem a dimensão espiritual do 
servir, é duplo sofrimento, que 
gera desilusão e muitas vezes 
depressão. Experimente o 
quanto o perdão e a dedicação 
ao bem dos outros são fontes 
de perene felicidade.  

(*) - É gerente da editora IRH Press 
do Brasil, que publica em português 

as obras de Ryuho Okawa, que 
ultrapassam 100 milhões de cópias 

vendidas, em 28 idiomas 
(www.irhpress.com.br).
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Ministro da Saúde, Ricardo Barros.

O ministro da Saúde, Ricar-
do Barros, disse que o governo 
pretende assinar um acordo 
com a indústria para reduzir 
a quantidade de açúcar em 
alimentos processados, como 
ocorreu com o sódio. Desde 
2011, a indústria retirou mais 
de 17,2 mil toneladas de sal 
dos alimentos, segundo balan-
ço divulgado em junho.

“Este semestre ainda assi-
naremos o acordo de redução 
de açúcar, e a educação será 
feita a partir da portaria inter-
ministerial Saúde na escola e 
isso vai nos permitir melhorar 
o controle da obesidade atra-
vés do ensino de melhores 
hábitos de consumo e também 
da conscientização para o 
exercício físico”, disse Barros 
em um painel sobre consumo 
de açúcar durante o Ethanol 
Summit 2017, em São Paulo. 

Segundo Barros, o minis-
tério também trabalha para 
melhorar a rotulagem dos 
alimentos industrializados 
em relação às quantidades 
de açúcar e sal dos produtos. 

O Pontífice citou as “aposentadorias de ouro”, que falam sobre os 

direitos “vitalícios” a determinados grupos de parlamentares.

Durante sua fala no XVIII 
Congresso Nacional da 
Confederação Italiana 

dos Sindicatos de Trabalhado-
res (Cisl, na sigla em italiano), 
o Pontífice citou as “aposen-
tadorias de ouro”, que foram 
reveladas pela imprensa italia-
na recentemente, e que falam 
sobre os direitos “vitalícios” a 
determinados grupos de par-
lamentares.

“As ‘aposentadorias de ouro’ 
são uma ofensa ao trabalho e 
não menos graves do que as 
aposentadorias muito pobres 
porque fazem com que as desi-
gualdades do tempo de trabalho 
tornem-se perenes”, disse aos 
delegados da entidade. Segun-
do Jorge Mario Bergoglio, é 
“urgente criar um novo pacto 
social para o trabalho, que 
reduza as horas da jornada de 
quem está no fim da temporada 
trabalhista para criar trabalho 
para os jovens que tem o direito-

O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, rejeitou 
ontem (28) mais um pedido de liberdade feito pela 
defesa do ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, preso 
desde o dia 3 de junho e denunciado nesta semana 
pelo crime de corrupção passiva junto com o presi-
dente Michel Temer, de quem foi assessor especial.

Esta é a segunda vez que Lewandowski nega liberdade 
ao ex-deputado. Ontem (28), o ministro negou seguimento 
a um habeas corpus impetrado na semana passada pela 
defesa de Loures, que tenta reverter a decisão do ministro 

do STF Edson Fachin, responsável por determinar a prisão 
do ex-deputado. Segundo Lewandowski, não cabe habeas 
corpus ante decisões de ministros da Corte.

Rocha Loures foi flagrado pela Polícia Federal rece-
bendo uma mala com R$ 500 mil na Operação Patmos, 
investigação baseada na delação premiada de executivos 
da empresa JBS. Ele foi preso a pedido do procurador-
-geral da República, Rodrigo Janot, para quem a prisão 
do ex-deputado é “imprescindível para a garantia da 
ordem pública e da instrução criminal” (ABr).
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Papa Francisco critica sistemas 
desiguais de aposentadorias

O papa Francisco fez um discurso ontem (28) em que criticou os sistemas de aposentadoria que 
privilegiam determinados grupos enquanto milhares de idosos precisam trabalhar por anos para ter o 
direito ao benefício

capitalismo de nossos tempos 
não compreende o valor dos 
sindicatos porque esqueceu a 
natureza social da economia, 
das empresas, da vida, das liga-
ções e dos pactos. Mas, talvez, 
a nossa sociedade não com-
preende os sindicatos porque 
não os veem lutar onde ainda 
‘não há direitos’: nas periferias 
existenciais”, disse Francisco.

Sobre o tema, ele ainda 
acrescentou que “nas socieda-
des capitalistas, os sindicatos 
tendem a perder sua natureza 
profética e tornarem-se muitos 
similares às instituições e aos 
poderes que deveriam criticar”. 
“Os sindicatos, com o passar dos 
tempos, acabaram tornando-se 
muito parecidos com a política, 
ou melhor, com os partidos 
políticos, à sua linguagem e 
ao seu estilo. E se faltar a sua 
verdadeira dimensão, ele perde 
força e eficácia”, acrescentou 
(ANSA).

-dever de trabalhar”. 
O líder católico afirmou que 

é “uma sociedade tola e míope 
aquela que obriga os idosos a 
trabalhar por muito tempo e 
obriga uma geração inteira de 

jovens a não trabalhar quando 
deveriam fazer isso por eles e 
por todos”.

Em um crítica aos sindicatos, 
o Papa mostrou a dualidade de 
quem está na organização. “O 

Ministério busca acordo com indústria 
para reduzir açúcar em alimentos

“Melhorar a rotulagem, com 
dosador de sal e açúcar, pois 
é preciso que as pessoas en-
tendam com clareza o quanto 
adicionam [sal e açúcar] na 
comida.” Outra ação da pasta, 
em parceira com a Associação 
das Indústrias da Alimentação 
(Abia), será a proibição do refil 
de refrigerante em lanchonetes 
de fast food.

O nutrólogo e cardiologista 
do Instituto Dante Pazzane-
ze, Daniel Magnoni, também 

defendeu a educação para a 
mudança de hábitos alimen-
tares. “A educação nutricional 
de crianças e as mudanças 
dos rótulos dos produtos ali-
mentares podem impactar a 
longo prazo na alimentação.” 
Segundo o médico, a classifi-
cação dos alimentos em bons 
e maus não é a mais adequada. 
“Acredito que nada deva ser 
proibido, o alimento do mal é 
aquele consumido em exces-
so”, ressaltou (ABr).

STF nega mais um pedido de liberdade a Loures

O senador José Medeiros 
(PSD-MT) criticou a ética se-
letiva do PT, que questiona as 
palestras do procurador da Re-
pública, Deltan Dallagnol, mas 
que nada fala sobre a propina 
recebida pelo ex-presidente 
Lula por intermédio de pa-
lestras fictícias. No caso das 
críticas a Michel Temer feitas 
pela oposição, José Medeiros 
lembrou que foi o PT quem 
o escolheu para compor, na 
condição de vice-presidente, 
a chapa encabeçada por Dil-
ma Rousseff à presidência da 
República.

"A saúde em todo o Brasil está 
arrebentada, os municípios es-
tão quebrados, os governadores 

estão quebrados. Quebraram 
o país. E agora eu ouço um 
filósofo vir aqui e dizer: ‘Só tem 
um jeito de salvar o Brasil: é a 
população ir para as ruas e pedir 
a volta do presidente Lula. Só o 
presidente Lula tem capacida-
de'. Meu Deus do céu, é cada 
uma que a gente tem que ouvir 
aqui", disse o seandor.

José Medeiros afirmou que 
falta ao PT a autocrítica ne-
cessária para reconhecer os 
erros cometidos durante os 13 
anos de gestão do partido. Ele 
disse esperar que Lula partici-
pe das próximas eleições para 
que o projeto de poder do PT 
seja derrotado nas urnas (Ag.
Senado).

Senador José Medeiros (PSD-MT).

O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) aprovou a utilização do apli-
cativo para intimações judiciais. A 
decisão foi tomada por unanimidade 
durante o julgamento que contes-
tava a decisão da corregedoria do 
TJ-GO), que proibiu a utilização 
do aplicativo no juizado Civil e Cri-
minal da Comarca de Piracanjuba. 
Segundo o CNJ, a comunicação de 
atos processuais pelo WhatsApp 
começou em 2015 e rendeu ao juiz 
da comarca de Piracanjuba, Gabriel 
Consigliero Lessa, destaque no Prê-
mio Innovare daquele ano. 

O uso do aplicativo de mensagens 
como forma de agilizar e desburo-
cratizar procedimentos judiciais 
foi regulamentado na comarca em 
conjunto com a OAB do município. 
O uso do aplicativo é facultativo às 

partes que voluntariamente aderi-
rem aos termos de uso. Segundo o 
CNJ, a norma também prevê a uti-
lização da ferramenta apenas para 
a realização de intimações e exige 
a confirmação do recebimento da 
mensagem no mesmo dia do envio; 
caso contrário, a intimação da parte 
deve ocorrer pela via convencional.

Ao CNJ, o magistrado da comarca 
de Piracanjuba justifica que o re-
curso tecnológico se caracterizou 
como um aliado do Poder Judiciário, 
reduzindo custos e evitando a moro-
sidade no processo judicial. Em seu 
relatório, a conselheira Daldice San-
tana, relatora do processo, apontou 
que a prática reforça a atuação dos 
Juizados Especiais, orientados pelos 
critérios da oralidade, simplicidade 
e informalidade (ABr).

CNJ autoriza uso do WhatsApp 
para intimações judiciais

'Ética seletiva' do Partido 
dos Trabalhadores

Jefferson Rudy/Ag.Senado

O Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região (TRF4) negou três 
pedidos de suspeição contra o 
juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara 
Federal de Curitiba. Elas foram 
movidas pelas defesas do ex-
-ministro Antonio Palocci, do 
assistente dele Branislav Kon-
tic, e do ex-deputado federal 
Eduardo Cunha.

Os advogados dos réus haviam 
pedido o impedimento de Moro 
sob a argumentação de que o 
juiz agia com parcialidade. Nos 
três casos, a 8ª Turma do TRF4 
seguiu o voto do desembargador 
João Pedro Gebran Neto, rela-
tor da Lava Jato no tribunal, e 
decidiu por unanimidade negar 
provimento aos pedidos.

Os desembargadores também 
julgaram uma ação da defesa de 
Kontic, que havia pedido um 
habeas corpus requerendo o 
trancamento do processo a que 
ele responde. O mérito deste pe-
dido também foi negado pela 8ª 
Turma por unanimidade (ABr).

Negados 
pedidos de 
suspeição 

contra Moro
Divulgação

Juiz Sérgio Moro
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