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Nada mais apropriado nesta Coluna do que pedir auxílio a noss@s 
colunistas especializad@s que nos ajudem a juntar o Tico e o Teco 
das ideias confusas. Nascidos em 1943, pelas mãos de Walt Disney, 
os dois simpáticos esquilos, em 1983, foram designados defensores 
da lei (veja). No Brasil, Tico e Teco nos alertam se nossos neurônios 
cerebrais combinam-se, ou não, para compreender coisas, e fazem, 
ou não, cair a ficha para as grandes descobertas. Meu raciocínio 
Tico e Teco, na matéria em que peço ajuda à Chiara, está em curto-
circuito. Será que os defensores da lei e Chiara vão me tirar desse 
imbróglio ou fundir meu cérebro? O raciocínio é bem simples: o 
que tem a ver o Pastor Sargento Isidório, militar, pastor evangélico 
neo pentecostal, deputado federal pelo Avante/Bahia, com 
Bolsonaro e Putin, com a Igreja Ortodoxa Russa, a Igreja 
Ortodoxa Ucraniana, a Igreja Católica Romana, o Islam, o 
neopentecostalismo, a Guerra na Ucrânia, o movimento 
LGBTQIA+ e a Bibliotecária Chiara Lages? 
Que Tico e Teco me ajudem para explicar.       ........................ 
A palavra Bíblia tem sua raiz etimológica, há milênios, em escritos 
registrados (inicialmente papiros) e, por extensão, à ideia de livro, 
que posteriormente vai dar origem à palavra biblioteca.  
Essa explicação mais detalhada é tarefa para Chiara....  
A Lei (atenção defensores da lei Tico e Teco!): está tramitando em 
matéria de urgência, na Câmara dos Deputados, o PL (Projeto de 
Lei) do Deputado Pastor Sargento Isidório:  

Fica terminantemente proibido os termos 'Bíblia' e/ou 'Bíblia 
Sagrada' em qualquer publicação impressa ou eletrônica de modo a 
dar sentido diferente dos textos consagrados há milênios nos livros, 

capítulos e versículos utilizados pelas diversas religiões cristãs já 
existentes, seja católica, evangélica ou outras mais que se orientam 
por este livro mundialmente lido e consagrado como Bíblia (art. 1º). 
O artigo 2º (e último) estabelece a punição enquadrada em 
estelionato (1 a 5 anos de prisão) e discriminação religiosa (até 1 
ano de prisão). A 1ª curiosidade (atenção Tico e Teco!): a urgência 
foi assinada em dezembro/2021 pelas bancadas do Avante, MDB, 
Patriota, PSC, PTB, PL, Solidariedade, PSB, PSD, PT, PC do B, 
Republicanos, PSDB, Podemos, PP, Dem e PSL. (Tico e Teco: 
Socorro!). Nesses tempos de reestruturação da linguagem e 
cancelamento de expressões que suscitam melindres e 
manifestações, algumas violentas, que se estendem à literatura, à 
música, à história, ao humor e até à linguagem coloquial entre 
amig@s, nada mais oportuno para o pastor sargento evangélico... 
Saltamos do recente “é proibido proibir” para o “é permitido 
proibir” ou “é proibido permitir”. Tempos estranhos... em que se 
confunde uma coisa com outra coisa e outra coisa com qualquer 
coisa. A motivação maior do pastor sargento evangélico...?  
A “bíblia gay”. Precisa dizer mais? 

 

Bolsonaro e Putin, o que têm a ver com isso? Em seu lindo e afável 
encontro em Moscou, 4 ou 5 dias antes da sangrenta invasão da 
Ucrânia, que o autocrata russo disse que não iria ocorrer, trocaram 
juras de amor por Deus, pátria e família. O protótipo de autocrata 
brasileiro acrescentou a palavra liberdade, para gáudio do 
interlocutor. Dias depois, o protótipo de autocrata brasileiro, em 
reunião com a bancada evangélica (24 líderes), expressou: Eu dirijo 
a nação para o lado que os senhores assim desejarem. É fácil? Não 
é. Mas, nós sabemos e temos força para buscar fazer o melhor para 
nossa pátria...” 2ª curiosidade: O apoio requerido do protótipo 
brasileiro para alcançar a condição autocrática e, quiçá, teocrática, 
é o mesmo que sustenta em grande parte a autocracia russa: a 
religião. Como se sabe, na Rússia, os neopentecostais não têm vez. 
A senha para a sanha expansionista de Putin é o aval da Igreja 
Ortodoxa Russa (IOR). O patriarca Cirilo da IOR (Malafaia 
símile), aliado de Putin, justifica a ‘operação militar especial’ na 
Ucrânia, dizendo que ela é justa. Suas razões, que só Tico e Teco 
podem saber, têm duas causas principais: a dissidência da Igreja 
Ortodoxa Ucraniana que, tudo indica, é projeto putiniano-cirílico 
fagocitar numa corrente única (na IOR); e a existência de paradas 
gay, embora estas já sejam proibidas na Rússia. Como se sabe, o 
movimento LGBTQIA+ é violentamente reprimido na Rússia 
putiniana-cirílica, sempre apoiado pelo controle social da mídia - 
projeto do fascismo brasileiro em curso e de setores expressivos da 
esquerda brasileira -. 3ª curiosidade: a laicidade do Estado 
soviético, inclusive estendido às repúblicas da URSS, com o 
fechamento de igrejas e repressão, perseguição em vários períodos, 
sob Stálin e Kruschev, foi um dos fatores que contribuíram para a 
satanização do comunismo. É emblemático o fato de Putin ter se 
aproximado intimamente da IOR, com as pautas conservadoras 
propostas pela Igreja. Lembrando que o fascismo português, 
italiano e espanhol, principalmente, sempre tiveram uma relação 
íntima, para não dizer promíscua, com a Igreja Católica Romana. 
Esse fato talvez justifique a dificuldade do Papa Francisco tentar 
mediar a guerra da Ucrânia com Cirilo. Sua atitude titubeante, em 
relação à guerra, talvez se deva à tentativa de aproximação com a 
IOR e, talvez, pela própria aspiração putiniana-cirílica de unir 
Rússia e Ucrânia contra as ‘forças do mal’... É bom lembrar que o 
1º encontro de um papa romano com um patriarca da IOR ocorreu 
com Francisco, em 2016, em Cuba. 4ª curiosidade: o projeto 
expansionista de Putin em direção à grande Rússia, provavelmente 
o coloca numa posição de cautela respeitosa em relação às 
repúblicas islâmicas, mais ao oriente. Oito das repúblicas das 21 
repúblicas da Federação Russa são muçulmanas. Putin é próximo 
do Islã por razões geopolíticas e impede a islamofobia, do mesmo 
modo que não impede a neopentecostalfobia, pela possível disputa 
dos “rebanhos cristãos” com a IOR, fato altamente evidenciado no 
Brasil com a disputa dos evangélicos neopentecostais contra a 
Igreja Católica e outras religiões. Putin e Bolsonaro de mãos dadas 
em seus projetos autocráticos, por vias distintas mas bem 
coerentes... Claro está que a Bíblia do Imperialismo inclui as nações 
do Ocidente, a OTAN, os EUA e tantos imperiozinhos maiores ou 
menores, num mundo que nos remete às Cruzadas dos séculos XI 
aos XIII. Pelo jeito vamos ter que assistir ao jorro de muito sangue. 
Se Tico, Teco e Chiara ajudarem, essa conversa pode continuar... 

■ ■ ■ 
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a perspectiva de uma arena democrática, criativa e coletiva de encontros de ideias em prol da saúde dos trabalhadores. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9GDtNm2441g

