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Mjj< Passagem Histórica · r. . 

C INCO anos atrás, o Brasil recebia a visita do ')tisno, nãQJ!! "Vigário de QWo", "Chefe.~ &i'! 
Papa Jqão Paulo 11. O roteiro, que abrangia 12 l_eja". Pode líãver~ máximo, um Arcebispo mfi!F.. 

"f cidades~com a psicologia coletiva. Acostuma-f categorizado, como acontece na I ·a · , I 
do l sociedade de massas, o país nunca vira multidões e a ~ e· · nhà n -
;daque~rte e tão solidárias num mesmo senti- .=fde quem não se espera fundidades teoló · 

mento. . . . . _ . A Igreja de Roma tem o seu mo<lo)?!2prio de~ 
A VISita deiXou ~gumas liçoes-sobre~ Brasd e ~- Se hoje ela pre~ o d~ entre as I~as 

sobre. o Papado. Justificou, em grau talvez mespera- crist~, nem por issoâb miô~ lhe~ caraêtê~ 
do.' u~a ~ afil'lll8ÇÕeS_ de_ J~ Paul?. 11 no se~ ~"transmissão", de geração em geração, de uma 

a
nmeJro discurso em temtóno naaonal: . Urzató; "~ia apQ_Stóllca"; de uma dôUtrlDã aue não ~ uma j 
~ não a~nas-em s~ formulação_ abstrata mas e ~~ individual. "A· Igreja ... não. lê mventa a .!i 
ua c:oncre~ prática, está na nuz ~formação ~ d~ rra:ntcmmnc o Papa aos jovens bolao-~ 
rasil, es~nte de. ~. deses, re_ferindo-se l doutrina católica. E ~ ~F 

Nessa unensa movunen ~nada houve de ~rreno _gue ~- surgindo fatos curiosos no âmbito 
.:f fanático ou-~ excessivo.. Joio Paulo ll não fugiu de catolicismo brasileiro - como a tentativa de um 

nenl!um_ - . ~to. Falou_ ag!j~y~ns. ~ sindicalistas, fl!!9'º de leip de ~ "juridicamente" J' J j 
aos mtelectuais, a ~·diários, ao cle.JJ). Tratou dos ~ncio~recomenclado_ a frei Leona -
problemas da sociedãâe brasileira sem paternalismo, ~- ---

=f sem confo~ - ~ radic;dismo. Disse aos A essa altura da história, não'\eria mu..!!,o o~l ! 

pob~ que nao devenam .confo~ar-se com _a sua ..Wl profícuo ~tomar em termos brasileiros a querela e 
. con~1ção; mas C?ndenou a. t~filtraQo ga_doutnna d~l teológica que resultou no movimento luterano. ·Em r 
Üig_re1a de uma \'JSio matenahsta do mundo, centrad't tomo desse problema, corieu muito sangue nos~ 
A na luta de <:}asses. .:4--SéUios XVI e XYII -o que seria i.íiiííiiiJõJ~~ 
....-O B~ também ficou conhecendo, e_m 1_~·-o quando a relieião já não ocupa o lugar central gue 
que é hoje ~ cátedra de Roma: uma mst1tu1çao ocupava nas sociedadeS daquela época. 

::f milenar atenta às realidades do mun~ de hoje, mas · A religião, entretanto, continua a ter forte~ 

19ue ~· ne~ novas reaiKiãaes:, m~~ter !' s:J presença na vida de um PIÍ' mmo o Br.asil - e do 
1dentidade própna. O Papa, que era o pns1one•ro d - t d · ta d v u· B il ,.- ----t 'tó · . ,,_ . pono evJS o a canoo ras "um em no 
Vaticano , quer agora ver com seus própnos olhos o h d d nhar · ·rtante 1 t . . c ama o a esempe um 1mpo pape nes e 
que vm pelo mundo. Não combJna com esse l!B t'd 1 · ... ..~_ ·tali·dade ~-da . . . · . . . sen I O a sua UVCDLU\IÇ VI • ~ a unagem arauca ou slDlplesmente fantasiosa d á ~ ~ l -- ' - ' ~ f 

P tffi SÓ d V . es v nas. · 
de um on ce que enxerga os muros o at1ca- . . -

~ no, que se deixa levar por ~~íi'ÇOt1! J>!l!cianas. f::' Como as d1~ ~ ~~ tra~~ 
:rf Nesse esforço de Jl10vimentacão e colllllJ)ica_Qo, ~rdan~o para_ 0 -~- dia-~t-dia, ~na m~ressantci. 

:f João Paulo 11 ~"me: a universalidade dar ap~ove1t~r a .comctdênCJa que ~ o amversário de uma 

'

Jgreja - O fatO de que efa naO reconhece fronteiras' VISita bistónca para ~~ balanço que esclarecesse 
geoiUáfi~ou sociais. Mas também demonstrou uma alguns aspectos essenciaiS. . . 

FnSciêõêía es~almente vívida do gue separa a O Papa de agora não encontrou barreiras de 
\Igreja_de uma lllSti_tu~vil. -- nenhuma espécie na sua comunic:açlo com o povo 

? "Misteriosos e amorosos desígnios de Deus colo~ I brasileiro. Sua interpretaçãd ~ nossa realidade foil 
~lcaram-me ~mo Bispo de Roma, sucessor do apóstolo 'considerada lúcida, atualizJ{!a, ~ e ..J!rlini;nter 

Pedro e portanto Vigário de Cristo e f!!efe visíyel ~ e ~ormou em tomo de oão,... 
~ -disse o Papa em seu primeiro discurso Paulo 11 não d~~ de prefigurar_, na mesma]!lha de f= 

:_J Jo Brasil. "N'l!D outro pronunci~nto, ele citaria~· ~o, o que se realizaria em torno do falecido 

~
'texto de ~a: "O. ministé. rio hi~~rquico, _sin. Presidente Tancredo Neves. Ao mesmo tempo, . a 
sacramentãTãel:Xisto Pastor ~ Cabeça da ~L é o Igreja não pode abrir mão da sua doutrina sem dei~a.-

me,m IJ'AIPºosável pela edjfiraçãn da. Igreja em de~a mC?!_~-O~ ocw; contexto ...tem~;;;.. 
~Ao e pela dJ!l!miza~~ evange~- espaço próprio para usar de ~ ~teligt~, como 

". - - --- aconteceu ao loJliO de toda a históna da IgreJa. Mas' 
if &a.i..um tema -911!: IF'~m. regularidade F fácil-entender que, se a.~ qa••llwl por .... ::r 
-nas meusasens de João Paulo 11; e através dele se determinada doutrina, ela.Jem o direito de dize~a 

-=f ~li§.D que é característico e até inseparável dessap... este ou àquele teólogo-~tudo a um sacerdo 
Igreja romana que vem acompanhando o Brasil desde ~e determinados~~gs (ou livros inteiros) 

:~ o seu primeiro ~de =ncia "histórica''. se conformam com aquela dout~; e de cobrar d 
--s8tiê-Sé qu~ protêtiiim1 rompeu há vários um sacerdote o voto Te obediência a g_ue ele está 

séculos com esse modo de ver as coisas. No protestao- ligado por Suã própria vontade. 
,_...... ---

1"2 JÁ!<' 
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CARTAS 
Perplexidade 

Nlo sei, meu caro leitor, se não vem~ 
subindo l tua mente, como está aconte-r 
ceDiRS i iíiiiibi, dlfvidas e interrogações 
perplens, quase espanto, diante de ter
tas manifestações que: dizem, estio ocor
rendo. 

Que o jornalista da última página, 
pua JlUCDl a Jmja nio e~. tome f' 
~ de ICT GU nAo ar gmtm çerto1 

frulcilclno, 'I'M! ipVegtou au.a "teo-
r como '1liut .!Íi*ie .de qjjnha 

~queira decidi-la em praça , 
íJdblic:a, com uma manifestaçAo de torci
da, perfeitamente compreensível. 

Que o.-todista, para quem a Igreja 
~ um velho equívoco, convoque o col~
gio, para um ato ptlblico de cordial ecu
.menismo, em vista do ~j!!!Stigiah op 

está na lógica na ~uenez u-

1 fl U • /(?~ 
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I 
A propriedade pri~frlã é'~ agrada? 

l Dom Luciano Cabral Duarte 

iQ anúncio do plano do Governo Federal de implantar, sem 
tardança, a reforma agrária, trouxe ao foro das idéias 

discutidas, defendidas ou vergastadas, o velho conceito da 
propriedade privada. 

E ei-lo entre os dois fogos cruzados que, através dos 
últimos cem anos, a têm chamuscado com seus disparos. 

De um lado, os seguidores de Unin, para quem "a 
propriedade privada é um roubo". O socialismo coletivista, 
que o pai da Revohrção de Outubro de 1917 implantou na 
URSS, não tinha contemplações: tudo era de todos. E os 
inadaptados "pequeno-burgueses" tinham que ser purgados 
de sua tolerância abjeta com teses capitalistas, que ainda os 
faziam complacentes com algum resíduo de propriedade 
particular no novo regime socialista. Regime que era a 
madrugada do comunismo que ia nascer. 

Aí, "cada um receberia da nova sociedade tudo que lhe 
fosse necessário e para ela contribuiria com aquilo que lhe 
fosse possível". 

Na verdade, Marx e Unin não conheciam a tessitura da 
natureza humana. Nem suas necessidades essenciais nem os 
limites sombrios de seu permanente egolsmo. Entre muitos 
testemunhos dignos de respeito, diz-nos o intelectual francês 
Edgar Morin, ao abandonar o marxismo, desiludido: "O 
Marxismo estudou a economia, as classes sociais .. . O Marxis
mo é uma coisa maravilhosa, meu velho. O problema, 
entretanto, é que ele se esqueceu de estudar o Homem ... " (E. 
Morin, Autocrldque). 

De um lado, pois, o radicalismo de afirmar que "toda 
propriedade privada é um roubo" vem sendo posto abaixo 
pela própria experiência vivida do socialismo marxista. Para
doxalmente, as pequenas propriedades agrícolas, apenas tole· 
radas na URSS e nos países de estrita obediência soviética, 
produzem, proporcionalmente, mais do que as "fazendas 
coletivas", que humilham o Kremlin, anualmente, obrigando
o a ir comprar grãos aos Estados Unidos e ao Canadá, que não 
sabem o que fazer dos seus superestoques. 

Mas, de outro lado (e é o que ocorre neste momento, no 
Brasil), no instante em que se querem corrigir os ab~ da 
propriedade rural capitalista com uma reforma agrária que 
seja de fato democrática, levanta-se um mar de escudos de 
guerra, em nome da "sacralidade da propriedade privada". 

Nio quero defender o indefensável: a maneira meio 
atabalhoadll com que certos porta-vozes do Governo anuncia
ram as linhas de uma reforma agrária utópica, pretendendo 
asseiltartete milhões de famílias de camponeses miseráveis em 
poucos anos, levou água ao moinho dos imobilistas defensores 
do "statu guo" rural. 

,. 

Mas, o que me interessa aqui é analisar o que há de 
verdade e o que há de improcedente na frase que voltou às 
manchetes dos jornais e ao cano dos fuzis dos jagunços, 
organizados em polícias particulares de alguns dos grandes 
latifundiários do país: a propriedade privada é sagrada! 

Oaro que a palavra sagrado é usada para obter suas 
ressonãncias. Sagrado evoca rellalio. a intocabilidade de 
Deus, e, no Brasil Católico, o Magistério da Igreja. 

Tentarei alinhar aqui os parâmetros básicos do ensino. do 
magistério eclesial sobre a propriedade privada. 

A primeira tese (de que muito pouco se fala) é a -da 
destinação universal de todos os bens da Terra, para todos os 
.homens criados por Deus. "Crescei, multiplicai-vos, e subju
gai, e dominai a terra", disse Deus à Humanidade na pessoa 
de nossos primeiros pais (Gênesis, 1,28). (Puebla, 492). · 

Ora, se tudo é para todos, acontece, porém, que o 
homem, cada homem, criatura pensante e livre, precisa de um 
pedaço de "terra dominada", para que a sua liberdade nela se 
projete e se reencontre. Os dois pólos da dialética essenci.J, da 
humana natureza são: o Ser e o Ter. O Ser é mais importante 
do que o Ter. Mas o ser criado, justamente para ser, precisa de 
um pedaço do humilde chão do ter. Somente Deus é o Ser que 
não precisa de ter, justamente porque Ele é de tal modo que 
sua existência esgota a infinitude sem limites de todo o Ser. 
Quem é Tudo, não precisa de ter Nada, pois Tudo Ele já o é. 

E aqui está a segunda tese: o homem precisa, pois,. de 
possuir algo. Esta alguma coisa é sua propriedade privada 
legítima: aquilo de que, no conjunto da sociedade humana, ele 
tem necessidade para ser ele mesmo, sem ferir o direito dos 
demais. 

E surge, finalmente, o terceiro elemento do trípode 
fundamental da doutrina social da Igreja sobre a propriedade 
privada, elemento que João Paulo li exprimiu numa frase 
genial e lapidar: "Sobre toda propriedade privada pesa uma 
hipoteca social" (Discurso inaugural de Puebla). 

. "Pesa uma hip<!teca social": esta é uma afirmação que 
va1 longe e fundo. Não se justifica, pois, a existência de 
multid~ morrendo de fome, enquanto imensas propriedades 
proporaonam aos seus donos gozarem dos frutos da terra, de 
olhos fechados para a miséria de tantos, da maioria. 

O comunismo desceu sobre a Rússia (escreveu Ber· 
diaeff, em 1918) como um castigo para um país cristão, 
incapaz de realizar a dimensão social do Evangelho. Neste 
momento decisivo da reforma agrária, o Brasil católico será ou 
não capaz de realizar a projcÇ<su social do Cristianismo, e.,t, •. 
sim, urgente, indeclinável e sagrada? 

Dom Luciano Cabral Duarte é arcebllpo de Arecllu 
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~ (cfr. c1non 751). No múimo teria._,... 
' • A • ·. = 000:$4 f :.we· r trrnunc.MRJ Veloao pr e to pelo ''escândalo ou grave perturbaçlo da ordem" 

A .- ac:oMstica ·de tificava !pondo :1.=1:1 ~ eclesial ( cânon 1. 339 f2"), decorrente da larga divulgação de 
~ento ~ntermos e: da questio~ J obr~ e opiniões "que zg;em em perigo a sl doutrjpa da Eé" 

~ ~das pdncipiis causas de fJ!érja• e discussões improdutivas: (Notificação, ~nclusAo). . • . 
por mais brilhante que seja, uma argumentação com tal ~ot~-se amda que _a Notificaçao. é esclarecunento 

-=\defeito cai..J~~L_vazio. Estando fora de órbita, não atinge o ~doutnnánoda<fngregaçaoparaa.Doutnna.da.F~,ao~):' 
ceJIIC dô prõbíêma e deixa intacta a posição que pretende (l que a C~a .con~unta ~bre procedimentos disciphpa~~(ijn 
aitic:ar I o nmerra Signatária a Con e a , 

&a nosso último artigo no JB ("As duas cidades", 14-6- ór ão com ten e nesse cam ~ás! as.recentesf= 
~ 1985) lembrávamos o ~te de certas teorip ecJesinló&igts Ir declarações o atzmger na teleVISao Italiana, em 
::::\ eocootradiças em arraiais da T~ da Libertaçio: conce- nada alteram os efeitos da Notificação: a ordem do Vaticano 
- bendo a Igreja (dê fundação dJVUiO.positiva, com linhas , n,ão ~cluí.a ~ ~abalbo "como. j)rõfeSSõre ptegBdol'. A~ 
~definidas por Jesus Cristo} à moda das sociedades civis (que :::4 s1tuaçao diSCJphnar permanece malterada. 

11e constroem conforme queiram os bõmens), chegam fatal- Por não vislumbrar, sequer, estes aspectos fundamen-
mente a posições insustentáveis perante a Fé. Um autêntico tais, isto é: por absoluta Ignorado eleadd, $roam-~ por fe 
método teológico jamais le- completo as alegações de 

..::::\ varia a tais depmjntq t:, que o teólogo teria sido 
(cfr. Notificação da Congre- 'f "condenado", e não uma 
pção para a Doutrina da 1 só vez, mas "duas", pela 
Fé, 11-3-1985, pág. 5). 1 "mesma autoridade" e 

Partindo da mesma mesma falta. 
lpondo ekadd, e proce- ~ 2.- Adernais. gual-
dendo inteiramente fora de quer instituição pode exigir 
órbita, um jurista e um pro- de seus membros, em cer-
fessor de direito encami- tos casos, o silêncio conve-

~ nbaram estrCJ!itosamente f- niente à cÕnsecuÇão aê seus 
ao Santo Padre e a organis- le~fins, assim como 
mos civis internacionais, ::f o ~ois!ional. Com 
um recurso contra ~tes mwto mais razão a Igreja, 

:::.1 determinações da Santa Sé. cuja missão primordial é 
Nãu é nosso intento zelar pela fidelidade à dou-

analisar aqui o recurso, seja trina e aos mandamentos 
por não pretendermos de Cristo (cfr. cAnon 747 f 
substituir-nos à autoridade 1°), pode e deve exigi-lo 
recorrida, seja porque não ..1 quando o regueira ou acon-

~ ~ de ICJI texto au- i sçlhe a defeu da. fé.. Frise-
t!ntico. Mas não podemos mos que o silêncio não foi 

5 deixar de tecer alguns co- imposto ao cidadão, cer- i< 
mentários ao que foi publi- ceando-lhe os direitos natu- f 
cado nos jornais. Se por as ao reli ·oso ~ 
acaso o noticiário não te- • p • 
nba sido fiel, fazemos de antemão as devidas ressalvas ao • 
que adiante diremos. Mas mesmo nessa hipótese não 
escrc:vemos inutilmente; po~ se_rvirá para e~~ar~ento do que a Hierarquia .. ~ retro et mb Nro (em ~ão com o ~ 
público, que como nós só dispõe desse not1etáno. Papa e sob a chefia Teste, Câbeça do Colégio Ep1scopal), él' 

\l\ Segundo os jornais, o recurso ou carta se autodefu!.e F guardiã. 
' como aç_ão "extra.iurfdica", tãlvez pelo _reconhecimento, 3.- Não se nega o direito de solicitar reconsideração 

· ~ subOOnSCJente, dos dlitãies -em gue ~tma o arrazQido y. de um ato superior, desde que a pessoa atingida apresente 
pub~. Se um recurso de juristas, retumtwllemente . ~1 razões válidas e de modo adeQuado. No caso em te~ 

~ ~· ~br~ ~ JI ... ,.~~di.co" ao tratar de~ Lêonarãõ BOffpiJJC)a;nõíí ~ronto acatame~to, ~ ~go I 
VüaqYs do óire~o õõA~;oo é~J$#e1tp~ Hum ao~, que recebeu, a Nõtilicação e a comunicação das medidas discipli-
pretende ser, afinal? dh;a&!C3o litcraoa ou ~ ~~ nares. ~portanto estranho que os recorrentes se arvorem 
~? ~ra denúncia deº:lqógica? <_)u es~ qualifi~ti- 1f1 em representantes dele para rontestar a Santa Sé. e de modo . 

:4 !O é .~ro biombo __para esqwvar-se à dissecaçao e análise tão desrespeitoso e inadequado. Ou consideram eles, ef-
~ jurfdica dõ ~ mcongrl!ente? querem sugerir ao público, que as disposições manifestadas ~ 

:af Com efe1to, não _são _poucos os desacertos que. se :.=f pelo teólogg são insinceras, e falsos seus reiterados protes.l 
.e/ sucedem na ~ extrajuddjca, co~ anun_etada pela Im- tos dê acatamento? lf, 

prensa. Alinhavemos algumas cons1deraçoes de ordem 4.- Segundo os jornais, o recurso pretende basear-se 
geral: • . . . .::f em supostas infringências do DiWto Canônico. No entanto, 

-=1 1.- Nao se atinou para as #crenças entre a ~tifica- contra o espírito cristão e tõdos os dispositivos do mesmo 
ç1o de 11 de março e a Carta conj_unta d~de ahvl, ambas . · ( f o 37 404) 

- dest A la é dê ordêm âmeni; ~outrinária I I DueltO cânon~s 333 3 ' 1._ 2_; ~ · ' -~ recorrentes 
=4 -':·cu: teo!ógic9 de uma~ra, e redigida sobr~ U~bmf1em an Julgamento de msbtwções CJVlS a suprema 

_.__ t · t 1 d h · 1 d 6 · autond3<1e do P3J>a, que pessoalmente aprovou os 00-
~ an e!lormen e eva . 0 ao con ecunen ° 0 pr pno cumentos emanadõS através dos com ntes .... · 
autor (e ?bJeto do CO)ÓQ~l;IO de 7 de setembro p~ssado). ont OS. S O gravfs!!Uno para quem se IZ católico; e r 
Nenhum JUÍZO IX!n~enatóno se faz d~ sua pessoa, antes, para juristas que acusam (sem fundamento) a Cõngregação 
--""""'-se exphgtamente suas boas mtenções. 1 l Do · da Fé de de d é ·~Carta d bril contrári fala de medidas det para a utnna - ~ coo nar uas ye~s o meSCQQ r u 

~ e a ' ao rfod uficio, . te et' pela mesma ca~ru , nao fica bem submeter Simultaneamente 
~Ul WiDa,[ pQr_um ~ o s en a p_ro~r opar _,.. p · tân · h anit • aíkQU;,;;;;ikíiQ:dê sorti que ajude 0 te61õio úuji!31 otammcsmt o_rccursotaot apa e a ms aas estran as· m _es ; 

~ 
·"'--d · N" · en e mcompe en es. YJOSYCDIJGI osemseusescntQS. aoconstJtuem ~-~I'T.";~r.;-:r.fT......,.....,.11m: d d te, .,..~~gn de um_ delito, q;Jê a Santa Sé não' . ;;:r Ulctnte Je t~d esad~QS, e res1poás~ en podeo esq

0
uema-

existente ao "tomat.nota das boas intell.Q'ies" hcamente n? Jargao a~ 1sputas esco hcas, amos 
(

.L. • , 1 "2J) "-.L.I.I- ...... ,,.1, (d ~comentai o lmJ)f'rtmPntr re(.-urso com um sonoro. e rotu!HIP'"-w IIJIW&O C•• canon J • mas o ...,.._..., .--- e _, . . - b r 
;&18 câ . ) 31 uor" a venjrdelitos" . . . oeao~~·~m ~ddlgumentaç~~pela asepressupos-

que 0 .noro ., [>M_pre____ .• , ou~Ja. ' ta) Isto ê· o recurso se bJ5e1a mtetramente em falsos 
um~r ..hetten.·aa. :1 

. Quen, S(; encon!
3
ra
9 

e .. ml~) aoalpró~a pres.~upostos e toda 11 argu:nentação se dêSênvolve fora êJe 
111- ,.,.,, •• ,, . ..... '"'H•· (•..anOJ; J , 11 qu sena a órbita · 

,. n11n1t•,.ndo ~ me~mo~ erros já ---·-- ·- -----------
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Nossa Senhora, uma criação das 
classes dominantes? 

nem ser cantada em hinos de louvor à sua beleza e virtudt. "Antes de · 
Dom Booven.tura Kloppenburg, O.F.M. poder v~rar Maria, eles tioham gue tomá-la um doi seus; pr 

dil.c•, tinham que destrui-lá Nlo deverfamos esquecer que 6 este o t-
F IOUEI.....JIB., magoado e indi~ ao ler em um doi 6ltimos k t: =:Outra o qual ela era coosiderada a mulher ideal: -~· 

n6meros de uma miiiiã cató'liCãlc.:tllal, 0° 188), publicada r- Todo a jmpossivel mJiuçio da yinlindadç e •temi-. 
e diwlpda por uma êCiitora católiCã, um ãrligõ íô6fé A Mie de Jesus ~ ao mesmo te!DOO· e sempre uma dama, '110111 ~'". 

jJ • NeN T• • , 8ã autoria dê um padre cató.Ji;p. Da Saotfssima Assim teria surgido N0111 Senhora. 
Vqem, tal ClCmk) a cooheêCmoa e veneramos em ~-Igreja~ De Nossa Senhora aotg. do primeiro mil&lio, priDcjpalmeote .• ,: 

~ ~· alo !lhmu nc:m..sombra. ~·Ieda CnntiiGAo, ~ ~jas Orie:is nada le di1,Jdas o que IIWI 0011 interessa 6 a . = dc.l!!Ps, virJmdade IJGQiélua, rclaglea afetuosas entte'ltaria I de !i_ossa &mhora tal como a encontramol 0011 ~ • ' 

alo 6 · Novo Testamento ra; mas tampouco autor que "as lústóricas ufnas acerca de 
=I e =co:u~tudo ~~ verdãde que ela r M~te.us, J.Z!:U eJgiD, ~ dõ Priííieiro Jâ,!õ êí'Qin~õ '. 
ll édescritacomoumemnp!oduirtpde. S' tenlosabemosof- escassas is ue im · ao · · dtrf 

a•fjçiçnb: a rcspeik! dela para afirmar que ela foi âlgo mais do QJ1C ;:;f uer , um e · ncio". Diz • qae esw....., 
11 uma llllllbei iíõhiíãlíiieil~ sujeita aos defe~TóS e fragilidades de sá<ttoa5 conclusões cri · · . · f • 

~, dõiíã natureza humana -,,. I A critica histórica tem uma importante palavra a ~ priuci-

1 A tes:e ~.e. grifada do autor 6 esta: 'f\ fé na .M~a da ~ente .quando ~Jti:ãm~::mR 
~ c:t!!!ã tradicional 6~ gue ~ 6_ verda4e!IO . ~que certamen tu~ na cooc:reta 

evaqelistas Mateus e LUCíí e íãbê que se U,ta te110S do pnnteiJO 5os da~ F. 
r-....... - .. "'ã"" ~... ... .......... a:r-... ~· 
~imagina que Maria, como "~~m fic:tfcia" e ''figura a 't Qm Õ valor de • um 

{) ~ surgiu DOI l6c:ulol X att"~ como "necessiêJiiaesl" e um documento = ~ 
( · ç'r= ..,_. tes da · que · vam a , ---rtiõi; como atati'" eaa · ~ t·~4e..·~, .~t~--~ ·-::::+: 

ãaiab8l ~ seus __ , J ~elo N • • • ·~ ~- ;:;o....:_ .......... ;,; .. , .... :. ...... -:. ~ 
- -. J4 sem se identificar P.Díi cfiX~. ~~radooi:iiâW~ 

•uma~"A = tfihííãâ J1eJ.a5Udo QU!l!!to;;;;.v; A 1gre;. 1 , 1 
tempo dos = nlo se orgamzou a partir de uma prévia e V. J 

"::l minuciosa ,.,. tica ou bJ!mrmmG ~" ~ '.:r-o""'~~~·~· .· Igre~ do~--. aftica . . 
j. ~ a§iJi1ãiD t~Õtor, que Mateus e l.p Ql!!!VP'lUD !!F~ 

~
i D§ffiilma~ indepepdente, sem qualquer. antemr ilfpr· 

qJaÇAn histórip sobre a jqfAMe c!G b~J; ou que o evqelista Joio. 

~ ;;:,. ~~DOI peplllta I!!J!llálüliil!! llllta f6 .!!!9 EapritO' ~ 
--to suscitou e fez viver na Igreja de Criliõ. .· 

Não posao, como aistlo (nem 6 accessúio =-~ 
.J ~de~). ~mudo diante de t.ma5êl 
-t teOlógica. SéíítíHDe-ia ~!I!Ye!* se não mauifestaue ~te 1 

-f meu formal desacordo e ~· Apjm plq JPk mptjppiL Cada 
um diZêDdõ ou ~..Jif ma· di . _ 

/ll(~ se agora fosse possfvel ;:::;=:.~-~ 
ao mesmo te~ investir = ~~ Tamb6m iiéSs.r' t:f- situações de rebelde iDfi oovir .uma VQl 

I prof6tica: ~ iiOOteDder assim a Mk de N01110 Senhor. FJa 6 
Nossa Senhora! 

Dom EíõíMírííüí'â K!oppenburg, O.F.M., 6 Bllpo-Auxlllili de SllvadOi. 
Doutor em Teoklgla e membro de Comlalo lnlemadollll de T-*9l dl 
Santa 56. 

f (}. - I /~t::-
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Dom Eugênio de Araujo Sales 

U M CoA~~ Eucarístico Nacional possui dinamismo 
que ultrapassa horizontes humanamente imprevisí

véis. O local físico, os participantes são apenas a base e 
fpndamepto de l)ka outra dimensão. Sua eficácia não se 
mede p0r pai-ânietros terrenos, mas se insere dentro da 
pcrs~va divina. Assim, o XI Congresso Eucarístico 
Nacional de Aparecida toma-se um evento que repercute 
na comunidade brasileira, quer tenha ela ou não consciên
cia do que ali ocorre. 

O Concffio Ecumênico Vaticano 11, no Documento 
Neltra Aetate (n. 1), declara que "os homens constituem 
todos uma só comunidade". Em Gaudium et Spes (n. 25), 
mostra o relacionamento entre o indivíduo e a coletivida
de: "a natureza social do homem toma claro que o 
pro~ da pessoa humana e o desenvolvimento da 
sociedade estão em mútua dependência ( ... ) a pessoa 
humana necessita absolutamente da vida social". 

Nesses dias, em Aparecida do Norte, muitos brasilei
ros católicos se fazem presentes. Valores espirituais, ali 
fortificados e alimentados, ádquirem ressonância no Pais. 
Nação alguma cresce e se desenvolve sem ter nos alicerces 
princípios que lhe assegurem estrutura para um futuro 
promissor. 

Esse Congresso irá contrijluir de maneira positiva 
pa~a nossa sociedade. Em um mundo materializãdo, que 
bUsca sofregamente quimeras, é de grande utilidade recor
dar ensinamentos evangélicos como um suporte ao Brasil 
em franca transformação poütica e social. 

Um CongresSQ Eucarístiêo J"E> d-0 .. 1-~ 
Trata-se 4e acontecimento reli

gioso à esteira de muitos outros em 
ambiente internacional e tantos em 
âmbito mais restrito. 

Pio XI proclamava: "Em qual
quer lugar onde se celebra um Con
gresso Eucarístico, seja numa grande 
urbe seja numa pequena cidade, é 
Jesus que volta a entrar triunfante no 
íntimo dos lares e na vida pública". 

Deus tem seus desígnios. Por 
vezes, incompreensíveis no ~omento 
que passa, alcançam os preVIStos no 
decorrer do tempo. Assim, no ano de 
1881, em ' Lille, se concretizou um 
projeto de uma jovem, Maria Marta 
Emília Tamisier. Ela desejava acres
centar uma nova fórmula de culto 
público à Eucaristia. Foi naquela cida
de do norte da França, que se realizou 
o Primeiro Congresso Eucarístico In
ternacional, com a presença de dele-
gações da Bélgica, Holanda, Suíça, Espanha, inclusive sul
americanas. A semente germinou e a planta cresceu. O 
últitno, em 1981, ocorrido em Lourdes, teve como lema 
"Jesus Cristo, Pão partido para um mundo novo". João 
Paulo 11, em conseqüência do atentado à sua vida, não 
pôde comparecer. Ele estará no próximo, em agosto, na 
capital do Quênia, Nairóbi. 

A piedade cristã fez desdobrar tais manifestações em 
áreas nacional, diocesana e paroquial. 

No Brasil, a CNBB escolheu como local para esses 
atos comunittrios em 1985, a Cidade de Apareçida. O 

Papa Paulo VI sobre este centro de 
peregrinação aonde acorrem anual
mente cerca de 8 milhões de fiéis, 
escreveu em março de 1967: "Desde 
que no rio Paraíba, em 1717, foi tirada 
a pequena estátua de barro da Imacu
lada Mãe de Deus, por ter emergido 
das águas às redes de maneira verda
deiramente admirável, como um rio 
que transborda, assim foi crescendo e 
ampliando a devoção à Bem
aventurada Virgem Maria, assinalada 
com o nome de "Aparecida". 

Na memória dos mais velhos está 
bem vivo, ainda, o extraordinário 
acontecimento que reuniu no Rio de 
Janeiro, a 31 de maio de 1931, um 
milhão de pessoas. Pio XI, no ano 
anterior, havia declarado, por um de
creto, Nossa Senhora da Conceição 
Aparecida Padroeira Principal do Bra-
sil. E na então Capital da República 

foi solenemente coroada. 
Esses eventos revelam uma característica especial do 

XI Congresso Eucarístico Nacional: o mistério da Presença 
Real, salvação da Igreja e sustento da unidade no Povo de 
Deus, no contexto mariano. A Virgem que gerou o Senhor 
aesente na Eucaristia, ela própria faz inserir a Fé em 
ima vida concreta. Para isso, brota do cântico MapUkat 
o lema: "Pão para quem tem fome". 

Eis uma excelente oportunidade para examinar nosso 
comportamento cristão, individual e na vida social. A 
ptoclamação pública da Presença Real decorre da exigên-

cia de gestos coletivos e tem benéfica influência na 
evangelização dos homens, que repercutem, favorável e 
eficazmente, na propagação do Evangelho. O povo se 
sente revigorado quando, em multidão, constata a grande
za de sua crença e sente a força do exemplo. 

Precisamos de símbolos que nos aJudem a manter 
vivos os compromissos com Deus e nossos irmãos. A fome 
do alimento espiritual deve ser atendida, como também a 
repartição do alimento material aos necessitados. 
. Em sua peregrinação a Aparecida, há cinco anos 

atrás, João Paulo 11, paternalmente, indica um devei "à 
comunidade católica brasileira, que certamente Será o 
fruto do XI Congresso Eucarístico Nacional: "Diante da 
fome de Deus que hoje se adivinha em muitos homens, 
mas também diante do secularismo que, às vezes impercep
tível como o orvalho, outras vezes viOlento como o ciclon~, 
arrasta a tantos, somqs chamados a construir Igreja" (D. 
15). --~ 

Importa r~vigorar a prática religiosa em nosso ~· 
de modo ~peclal no que conceme à Sagrada Eucanstia, 
pois imenso campo. se abre diante de· nós. O povo quer 
receber a Palavra pura, sem deturpações. Eis o desafio que 
nos lança o :Congresso. Jamais a legítima preocupação com 
os direitos humanos deve obscurecer a primordial impor
tância de preservar, em toda a sua integridade, o que se 
relaciona COfll Deus. A pureza doutrinária taira acima de 
conceitos terrenos, pois pertence à esferwdO divipo. E, em 
conseqüência, indispensável para quem cJUet • ..fberente 
em sua fé, o esforço por elintinar a in~ iocial. Esta 
desaparecerá quando se vai às suas ralzds escondidas no 
coração do homem. · 

'!e" Eugênio de Araujo Sales é W~ do Rio de Janeiro, 



3o~'Y\ô \ J_ O 6 f" 3 S \ \ I 3 0, ~ . ,{ q ~ S 

Mãftas digitais da Igreja Católica 
Dom Luciano Cabral Duarte 

N ESTE mês de agosto, que acaba amanhA, a humani
dade comemora duas datas que marcaram o fim da 

Segunda Guerra Mundial: os dias 6 e 9 de agosto de 1945, 
quando as primeiras bombas atômicas da História foram 
l8nçadas no Japlo, respectivamente sobre Hiroxima e 
Nagasaki. É o nome desta última cidade que me traz à 
recordação o que vou narrar. 

Em agosto de 1974, sendo eu então presidente 
nacional do Movimento de Educação de Base (MEB), fui 
convidado para fazer parte da delegação brasileira que, 
IOb a liderança do então Ministro da Educação, Jarbas 
Pasurinbo, participou, em Tóquio, de um Congresso 
lotemacionaf da UNESCO, sobre edualçio de adultos. 

No mesmo encontro estava presente o Padre jesuíta 
italiano José Pittau, naquela época Reitor da Universida
de Católica Sofia, na capital japonesa, 
onde passei uma semana, tenmoados os 
trabalhos da UNESCO. 

E foi IA, naquela Universidade criada 
pelos jesuítas alemães, a ~do do Papa 
Leio XIII, por volta do iofcio do século 
XX, que eaaatei o relato que passo a 
referir. 

No infcio da Com~a de Jesus, 
fundada por S. lúcio de ~ em' l540, 

. .. da R.efonaFprotestante 

perseguição à Igreja Católica naquele pais. Os missioná
rios nascidos no Japão (e alguns estrangeiros também) 
foram~. E, diante do protesto das Embaixadas f:
dõsp Sêüi'õpeus, os missionários vindos de Portugal e 

ct da França üesuftasà sobretudo) receberam ordem de~ 
expulsão, com dãta e Sãfdã ao país riejdamente.Jiuda. ~ 

No Japão de hoje, os católicos sfo aproximadamente 
Oif% da populto total. Mas, na cidade de Na~, eles 
c egam a ser 6 dõS SOO mil h~tes. E fot IA, onde a 
semente de Francisco Xâvier se livolvera com ~ta 
exuberante, que, no momento da expulsão dos nussiooá
iíos pelõ Imperador, o Pároco, sacerdote espanhol filho de 
Santo Inácio, fez a seguinte prédica, na derradeira Missa 
de despedida: 

"Sejam fortes (disse ele). A Igreja de Jesus não 
morre. Um dia" os missionários vol~. Não sei dizer 
quando: 'õe 6o1e a um Séciílo, a is séculos, a três 

séculos... Mas, um dia, os missionários 
regressarão. Vuão também outros, falando 
no nome de Cristo. 

se laaçoa, com um fmpcto.-e11111a 
=dadc jnromnns, l Evangelização I.--.:....,.- Até lá, mantenham a fé: ensinem as 

Mundo. Ao mesmo tempo em que o Pe. orações aos filhos de vods, e façam, de 
J• de Anchieta e o Pe. Manoel da suas casas, pe~enas igrejas. Transmitam a 
Nóbrega chegavam ao Brasil, um missioná- fé da Igejatólica a seus filhos, a seus 
rio de alta envergadura, companheiro de netos, a seus bisnetQs, e assim, ~e ger~~ 
Santo Inácio, como ele ex-estudante da éiõieraêlo. oâo dêixem a luz da te catõ ca 
Sorbonne, nascido no Castelo de Javier, em Navarra, morrer. Um dia, as fronteiras fechadas se abrirão, e o 

1 Espanha, chegava ao outro lado da terra: FJ]!!.Çisco Papa de Roma enviará de novo os missionários católicos, 
\XJ!ier· Foi ele o ~tolo da Índia e do J~o, e, como 4para a retomada da eva~ desta terra_querida". 
este chão imenso não lhe bastasse, partiu das costas E assim aconteceu. o os missionários católicos 
japonesas, numa barcaça de comerciantes, para levar o ch.$,8aram de novo ao Jaejo no co~o século XX, e 
anímcio de Jesus Cristo ~ ~bineses. E morreu abandona- abnram a prlmetra nussão em Nagas , um grupo de 
do, sozinho, de febre amarela (ao que parece), sobre as senhoras idosas atendeu ao apelo dos sinos da pnmeira 

t tâbuas do fi@lo de um veleiro, no Mar da China sem Missa, na capela improvisada. Elas se aproxtmaram, 
I =f cbe_jl!l' ao otnefiYO de piJj affi dê missionáno ai&iito. respeitosas, curvando-se reverentes, bem ao estilo r 
i :::I !à o anó-de 1552t e Francisco Xavier tinha apenas 46 nês e r : "O que é que os srs. vão rezar .' -
! ~ - ~· ucanstía a Santa Missa que Jesus instituiu na 
~ Começa com a chegada de Francisco Xavier e de véspera e sua morte . - um ... E~uem era a Mãe de 
' ' J ?" "A v· M . " " P de R 

'

seus companheiros jesuítas ao Japão, a cristi~ do ~us . :-- ;;; ~~em ar,ta · - 0 apa oma 
.. · do Sol N · t N inf · ~ . -'"=- da eXISte? - am,~ou agora no asçen e. o ao, vena 11~trasr para 0 Japão" ... 
de uma civilização fechada, como as fronteiras das ilhas Neste final do século XX, quando r;ece que a 
em que ela floresceu, o cristianismo avançou impetuosa- pai vra de Satanás no livro de Jó (2,2):- 'çpho de dar J1 

~ ~ encan~ -~vertendo aquel~_pagaos que la terra . _ rcorr~-la t " ~ se ~e 
aguardavam sem o saber na noite ae'Sua descrença oJ;:$i..J)é da letra, esta li~o o rrmao e rancasco Xavter, 
esplendor ~grande Luz, iesus Cristo. ' bre as notas de ide~bdade W, yerda~ejra Igreja d~ J~susK' 

· . . po<!erã aJudar a mwtos católicos. Sao pala~les, t-
-1. ~ bde ~~Pai e_JDCiQ _ __depots, os bonzos, msênuy fáceis de serem rvadas na memõifa de 11 a r 

sacer tes u tas apáo ainda hoje é de religião ~'E entretanto marcam mconfun tve ente a 
budista ou xiotofsta, em sua esmagad~~ ll!~oria) con~en- -4=cldade da Iereja' Catõlica: São IS 11111 iíDPfêiifiji 
ceram o Imperador de que aquela religtão unpo~da da ... · 
Europa colooialista punha em perigo o Trono do Filho do 
~1. E se desencadeou então! com a violência e o rigor de o. Lucleno c.tn~ eu.., Alceblllpo dl Mcaju, • 0oua em Filoeolla 
~que os japoneses sabêm dãi prova, uma ~el peta So!bonne • membro do Conselho Fedet'al da Educaç6o. 

't .._ Jntli 
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Crise de fé 
Dom Eug~nio de Araujo Sales 

U ma aise de Fé, hoje, atinge a Igreja de Deus. Ela se 
· manifesta de diversas maneiras. Uma delas iDierHe 
DI edesiologia. Constantemente são veiculadas afirma-

~ ç6es que, mesmo não erradas plenamente, são, no mfni-
- , cJObias. Uma arbitrária concepção da instituição 
~ por Jesus Cristo leva 1 desvios e a conseqüências 
eJaapea l paz e concórdia DO interior da comunidade 
edciill. A grande maioria permanece fiel, embora sofren-
do • incun6es de uma minoria. 

Dada a importlncia do padre para todos, merece do 
PaeOr, responsável diante de Deus pela ortodoxia, um 
eomeatmio sobre o sacerdócio. 

O Vaticano n traz, como proposição dogmática, a 
~ essencial - "e não apenas em grau" - · 
·atn o sacerd6cio comum dos 
- e o miDisterial ordenado 
(t.-Galhw, 0° 10). Este 
.ltialo comsponde a uma 
~ consignada pelo Fun-
Mior.· da Igreja que. . adota uma 
;.àlrutura DI qual a autoridade 
- · · 6 exCn:ida sacramen-
~pela. Ordem. o Con

"o ucerdote .mi-

de que 
~egeoPovode . 
.AIIim, uma funçio espeáfic:a 
Da COIDUDidade edesial e para 
.ela. 

Qra, 6 pelo menos dúbio 
dec:larar que não existe uma 
divisio de tarefas, determina
da e precisa. E que os ministé
rios - sem excluir explicita
mente o que é conferido pelo 
saaamento da Ordem-surgem segundo as necessidades 

'Õllleigos. 
Salvaguardada a identidade divina do sacerdócio 

ministerial em seus graus do episcopado, presbiterato· 
e diac:onato, o Concilio reclama também a participa
ção própria do laicato católico. Juntos, formamos 
todos a Igreja, "Povo de Deus", sem nos esquecer, no 

: entanto, de que ele não é um mero agrupamento 
sociológico, a se reger pelas leis dos homens e por seus 
regimes políticos. Trata-se, antes de tudo, de uma 
realidade sobrenatural, gerada e sustentada pela 
Graça. 

É o que São Paulo expõe DO conceito de "Corpo 
Mfstico". Em IAUDeD Gathua, D0 20, lemos: "Os Apósto
los, nesta sociedade hierarquicamente organizada, 
cuidaram de constituir os seus sucessores". Sendo assim, a 
Igreja possui uma cabeça, o próprio Salvador; este prolon
ga sua presença e ação na hierarquia, que não é simples 
resultado do consenso "popular" ou a ele sujeita. Goza, 
portanto, de uma potestade compreensfvel apenas aos 
olhos da Fé e que a torna participante do ministério de 
Cristo, Pastor. Essa missão é desempenhada primeiramen-. 
te pelo serviço apostólico do Sucessor de Pedro, "princfpio 
e fundamento perpétuos e visfveis da unidade de Fé e de 
comunhão" (Lamea Gentlmn, n~ 18). E o é também pelo 
Colégio Apostólico que, DO entanto, "não tem autoridade, 
se nele não se considera inclufdo, como cabeça, o Romano 

,t:)ontffice" (Idem, n° 22). Os B~. segundo o Conálio, 
têm "poder próprio", exercendo-o, porém, sempre com 
Pedro e sob ele (Ibidem, n° 22). A igualdade fundamental 
na fraternidade e responsabilidade de todos encerra, 
assim, uma diferença essencial pelo poder hierárquico que 
advém do Senhor. E as eventuais lalbas DO exerdcio do 
governo não justificam uma democratizaçio CODtrúia à 
Doutrina entregue pelo M~tre aos Apóstolos. 

Ora, pretendei reduzir a àtuação ·presbiteral 1 um 
mero compromisso com as realidades temporais 6, DO 
mfnimo, uma confuslo teológica, quando não um erro 
crasso. O mesmo se dif~ da pretensão de a Igreja e o 
mundo não serem distintos entre si. Ali6s, a recente 
Instrução Libertatis NaatJ. chamou a ateDÇio ~ o 
desvio doutrinário, que consiste em pretender identificar a 
História da Salvação simplesmente com a humana, como 

se existisse uma bist6rla WJica, 
a da vida terrena. 

Sio coocepç6es como es
ta que semeiam a confusão 
entre os fiéis, corroem os Se
minários. E formam padres 
que, DO pleno entusiasmo de 
SQa juventude, doaaHe COID· 
aenerosidade, percorrendo, 
por6m, camiDhos enadol. . 

- .õ WWIIIIIID .. fii'H1D 
prelbftero ~ acon•r 
também, e, mfeliunente, Dlo 
se trata apenas de bipótae, DI 
aeentuaçio unDateral de sua 
presença na problemática so
cial, em detrimento de sua 
identificaçio c:om o Cristo Sa
cerdote. Já o lembrou João 
Paulo n, por diversas vezes e 
em diferentes ocasiões: "Não 
sois assistentes sociais, sindica

üstas ( ... ) sois sacerdotes" (DilanD .,. S...datel, 
México, 1979). E ainda: "0 sacérdote perde quando sua 
missão é dilufda nas atenções temporais" (DIIcano ao 
clero de Roma, em 9 de novembro de 1978). 

Qual é o remédio, diante de tanta peiplexidade? 
No que toca aos ministros sacros e às organizaç6es 

eclesiais que se pretendem ao seu serviço, creio que 
importa retomar o conselho expresso pelo Vaticano n: 
·"Como hoje em dia a Humanidade tende cada YeZ mais 
para a unidade civil, econômica e social, assim importa 
que os sacerdotes, unindo o seu zelo e os seus esforços, 
sob a orientação dos Bispos e do Sumo Pontffice, procu
rem suprimir qualquer motivo de dispersão, para que todo 
o gênero humano seja reconduzido à unidade da família de 
Deus (I..uaa Geatbma, n° 28). Qualquer divisão impüca
rá sem dúvida o enfraquecimento da autêntk:a fisionomia 
do sacerdóciQ católico. 

O ~ foi constitufdo na comunidade ecleSial para 
servir seus irmãos, em favor da causa de Cristo. Fá-lo-á 
enquanto preservar sua identidade. E esta nasce da 
vontade explícita do Salvador, não de interpretações 
subjetivas, de inclinações ou desejos pessoais. O povo tem 
o direito de exigir de seus presbfteros as caracterfsticas que 
lhe são inerentes, conforme o modelo traçado pelo Re
dentor. 

Dom Eug6nlo de AniCiJO Salas • Cardeal Alcablarlo do Rio de Janello. 

I . Z:, ~ lffh~ 
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Quem mantpula a Igreja? 

Dom }os~ Fernan.de. Velo.o 
--------

divideÕ mundo entre classe dominantes e dominadas, opres
sores e oprimidos), a Igreja já condenava o aborto como 

' 

Notcrgos~muito antes do maniquefsmo marxista (que ~ 

E M nosso último artigo falávamos do volante "Um crime pior que o de Herodes. Não foi Reaean quem mandou 
processo de ataques contra a Igreja que nasce do povo", introduzir no livro do G · ' • onanismo. 

largamen"_!!ifundido; incorpora-s.ç..cste l_orguest~o, hoje São e ro nos previne de que nas cartas de São au se 
comum em certõí meios, de que João Paulõli se está encontram alguns pontos diffceis de entender, que os ignoran-
~ de Paulo VI c do Concilio. frocuramos então, com tes e vacilantes torcem, como fazem com as demais Escritu-

1:/.llpns textos, desfazer a balela. ras, para sua própria perdição"; mas certamente não desoon-
- A linha matrii dõ folheto era afirmar uma unidade de fiava de que, ao apagar das luzes do século 20, alguns textos 
~to e ação entre Reagan e João Paulo U, daf (Rom. 1, 24-27; I Cor. 6, 9-10) podgiam inaiin!!!Jr op 
JDSÍDuaodo que a pretensa mudança do Papa atual ~ conse- Apóstolo das Gentes ge estar a se~ daS classes dominantes 
~de ICU enfeudamento l polftica..norte-americana. para maniputar a Igreja e a Familia ... (Cfr. 11 Ped. 3, 16). 

af Na mesma "iiira. ..o~artido de Rose Marie .:.f Outro exemplo da mesma ~?acima citada: "A 
'Muruo, "~aiilalí;; q~ direita" (Folha de S. 1 nova <lJrcita intemldqnaL e seus a os nacjoMis tem um 

· ,.., 8-8-1985). Começa citando o livro O VadcMo_e •1 projeto hoje bastante definido. Tenta primeiro ..:,Cpr" J b_ 
l ~ p..,. de Ana Maria Ezcurr.a, que v~ "articulações I&ICia prwessista pelo ~lftico .. mas, contra isto, levanta-se a F 

lidCõí"ógic:as existentes entre os projetos. conservadores emer- opinião nacional e internacional. Num segundo passo, tenta 
~ nos EUA e na Igreja Católica" (pág. 9); e insiste " ar" se lo os, histo · nsad • res it=-

natpmas coincidencias de atitudes, mas não lhes demonstra pela "i~[al!Qade, pela sua odoxia em ~· E 
i ~ causal, e ignora as diferenças de enfoque, e outras esta ~ uma atitude profundamente coerente para impedir a 
~ ~pbcias. O ptD;ialjsmn ~que domina o livro revolta dos povos que têm que pagar gigantesca dfvida feita 

insinua a depe~ncia do Vaticano em relação ao Governo por seus governantes. 
1 Reagan. Não discutimos o prim r dessa lógica; mas~- t=="" 

Ezcurra tece suas considerações sobretudo em tomo dos mos a algumas observa . 

ltt;.,..lble da Am~rica Central, e mais precisamente da an o se pu licou a "Instrução sobre alguns aspectos 
e sua "lveja Popular"; mas sua VC(li&IIClira idco'ó&i· ,-. da Teologia da Libertação", choveram criticas ao lls!çumento F 

- - - A- -- - ~ -- L."l- monolftico e inseparbel a Pontiflcio, algumas at~ oontrãcíitórias. Acusou-se a Santa St 
de lançar acusayes J!» comprova@. deixando pairar sus- \!
peita injusta iõõietodõs os autores. Nem 1;C deu parida à 
esplic:açOes dadas aa CoalreDCio Dita a Dou1riDa 
quaDdo da pablk:açlo 

'-"'W..,"""'UI'-'IIUUIVOJoo o f~ 
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Dom }o~ Freire Falcão 

O 11 Concílio do Vaticano privile
. gia a imagem da Igreja como 

Povo de Deus, talvez para ressaltar 
su~ dimensão histórica, institl,lcional e 
de povo. Escreve a Constituição con
ciliar Lumen Gentlum: Cristo convo
cou "um povo dentre judeus e gen
tio~, o qual estivesse congregado na 
unidade, não segundo a carne, mas no 
Espírito, e constituísse o nov'o Povo 
de ·Deus" (9). , 

Este Povo tem a Cristo por Cabe
ça e por condição a dignidade e a 
liberdade dos filhos de Deus, no cora
çãó dos quais habita o Espírito Santo. 
Por lei, o mandamento do amor e, 
por finalidade, a dilatação do Reino 
de Deus. Um Povo cujo maior·bem é 
a ~ureza da fé. · 

I "Embora de momento não co'm-., 
pr~enda todos os homens, e 

1
muftas 

vetes apareça como um pequ~no re
ba~o, é, sem dúvida, o germe firmís
sil:Do de unidade, de esperança..e de 

salvação para todo o gênero humano" 
(lbid.}. . 

É consutuído "instrumento de re
denção universal e é enviado a todo o 
universo como luz do mundo e sal da 
terra" (lbid. ). 

É um Povo "uno e único, que tem 
de abranger o mundo inteiro e todos 
os tempos" (lbid., 13). Pois, "de 
todas as gentes da terra se compõe o 
Povo de Deus, porque de todas rece
be seus cidadãos, que o são de um 
reino, por certo não terreno, senão 
celestial" (lbid.). 

Uma nota do Povo de Deus é 
assim a universalidade. Daí estas pa
lavras de João Paulo 11 quando de sua 
visita à Argentina: Neste Povo "bri
lha como uma de suas dimensões mais 
, admiráveis a catolicidade ou universa
lidade ... não se limita aos confins, 
forçosamente estreitos, de uma na
ção, raça ou cultura, mas se estende 
por todo o universo ... Sua grandeza e 
originalidade está precisamente em 
amalgamar numa unidade viva, orgâ
nica e dinâmica as mais diversas 
gentes". 

Igreja, POVo de Deus 
Se faltar ao dinamismo vital das 

bases a consciência desta di.mensio 
universal do Povo de Deus, elas cor
rerão "o risco de degenerar em anar
quia organizativa, por um lado, em 
elitismo fechado e sectário, por ou
tro" (261). 

É absolutamente contrário a esse 
ensinamento conciliar uma visão da fé 
cristã a partir exclusivamente de uma 
classe social, mesmo que seja a classe 
dos explorados e oprimidos. Porque a 
realidade do Povo de Deus transcen
de os povos, os grupos e as classes 
sociais, embora esteja neles inserido. 

Também, nada mais alheio à ver
dadeira concepção de Povo de Deus 
do que sua identificação com uma 
concepção sociológica, política ou 
ideológica de povo. Como afirma o 
Cardeal Ratzinger, em Rapporto suUa 
Fede, Igreja de Cristo não é um 
partido, não é uma associação, nio é 
um clube: sua estrutura profunda, 
que não pode ser suprimida, não é 
democrática mas sacramental, portan
to hierárquica. A autoridade, aqui, se 
baseia na autoridade do próprio Cris-

to, que quis comunicá-la a homens 
que sejam seus representantes até sua 
volta definitiva". 

A Igreja é, na verdade, "um povo 
histórico e socialmente estruturado" 
(Puebla, 261}. Não é somente um 
mistério de comunhão, que só pode
ria ser vivido em grupos limitados e 
restritos, mas é a vida de um povo 
concreto, com suas deficiências e ri-

\../{ 

quezas, com sua estrutura e suas 
estrutura. Está dotada-de uma estru
tura hierárquica, ·cuja fonte não se 
situa no povo cristão, mas na autori
dade do Fundador da Igreja. Povo 
que se encarna historicamente em 
realidades e estruturas humanas, mas 
cujo eixo essencial é sua estrutura 
divina, como foi querida por Cristo. 

A id~ntidade do Povo de Deus 
não se define por sua capacidade de 
mobilização popular, através de orga
nizações e movimentos ideologi.zados, 
ou por sua atuação no campo das 
reivindicações polftico-sociais. Mas 
por sua origem divina; por sua reaJi.. 
dade sobre~tural, por sua natureza 
escatológica;· por ser comunhio de 
vida, de caridade e de verdade. 

Ademais, o povo, mesmo humil
de, simples e pobre, nio é necessaria
mente Povo de Deus. Sé-lo-á se esti
ver aberto à aventura da graça e à 
Boa Nova do Evangelho, se procura 
viver a mensagem de Cristo "numa 
comunidade de fé, de amor, de espe-

'rança:, de oração, de celebração e de 
,participafão nos mistérios cristãos, • 
!especialmente na Eucaristia" (João 
Paulo 11, Carta aos Bispos da Nica
rágua}. 

A Igreja de Cristo é certamente 
um povo. Mas um Povo singular que 
nasce da livre e gratuita iniciativa de 
Deus. Um Povo animado pelo Espíri-
to do Senhor, mas conduzido pelo 
ministério hierárquico. E é em ligação · 
com seus Pastores que este Povo 
cresce e cumpre sua vocação. Povo a 
um tempo carismático e institucional, 
·tradicional e sempre novo. 

Quando esta visão de Povo de 
Deus é obscurecida, se perde a verda
deira concepção da Igreja e dificil
mente na ação pastoral se escapa à 
radicalização polftica e ideológica, até 
o extremo da aceitação da luta siste
·mática de classes e da violência para a 
transformação da sociedade. 

O. Joi6 Freire Falclo, Arcebispo de Brasllta, • 
membro do Secretariado Romano para a Unllo 
doe Crlatloa. 
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,,fflt~ responsabilidade do bispo .:~ 
Dom }o~ Freire Falcão O risco não é teórico. Em um livro escrito há 14 anos 

-As lmja Partiçplara M lpla UDivegal-, notava 4;, 
I E M seu livro - Da I&reia de Cristt -, escrevia própósito Hepri De Lubac que há uma lei geral segundo,a 

Jacaues.Maritain: "Um bispo é por mandato divino o+- qu~ndivíduo retrocede diante do coletivo:-cóntudo, na 

I pastorde sua diocese; a ele somente pertence, com sua " • , onstruclo do Reino de Dêns o que t: maiS decisiva 6."a ., 
responsabilidade diante de Deus, tomar as decisões ue ~ , :~.mude de cada bispo e não as decisões coletivas. Pois0 

intere confia " Por isso, ele se! rra~eles que têm a responsabilidade de diri&ir a lgrejà·,:-:~ 
perguntava: "Se se convertesse de algum modo, não de qualquer que seja o modo como foram designados, ~m 

sua própria missão de sucessor dos apóstolos e o mandato Quanto mais grave é a situação da sociedade e do I direito mas de fato, em alente executivo de uma coJPissão, antes de tudo testemllllhls" (De Lubac, entrevista citada,: h) 

evangélico não seriam em si mesmgs vu!neradg~?" l:f mundo e _g_uanto g ~ a .da l&r~a tanto mais cresce I • 

=t Esta preocupação do gr~e filósofo católico é mani- ~esta resp<ilisabij!dãdê p;;nlli lüí ârifiíiãõ do EVãfiÍelho~ . 
~ testada hoje por um emi!!®te teólogo; o Cardeal Henri "absolutamente inalienável'; , como falava Paulo VI. Res~ . : • 

De Lubac. Em recente entrevista à revista 30 Glorni, pÓnsabilidade que o bispo não pode dele&ar a qualguw . · 
chama a atenção para o crescimento de estrutur-ªs...pasto- outr~. regional ou nacion nem sequer'·" 

.>/ rais sempr~ . ..I!!~S dive~mda~~. nas quais OS 1ícÕÍÍferência do eoiscO a O reu e lenári . . n 

'
b~ terminam p_or "perder sua~ • Nota De Lubac, no livr~ 'l 
Própria fisionomja']: 11íi(ijê!ci- .. , citado, que a colegialidade epjs=~ 
'!_ã~d~ iniciativa". E acrescentl; t ~ S2J)J1, um ensinamento autentiu-

:.('Um outro risco, mais grave do . · . ,. me e con · iar, não significa qu~ ."TJ 

111

que esse, se~.a usu . er e~~ . . . / ~· '. o is deva renun~~ huaa\!l~~~.l 
a responsab na de ca- /.· nom!B e rempyfuhda~_JIQ_J:l_ li ~ ~ ~ I ~ 
.-..uu,IIV" Porque, diz e e, 'na ~-~ ~o de pas&or de sua diocese •. 
Igreja a exercfcio da responsabiji-~ A~ntrário, a cole-~dê il!l_:~ 
~~~~~ . ~M~~~~~~. 
eiibõra nlcJt)tldo". . de iniciativas pessoais. Seria <~e:.B-
. Um.!!!co ~icuãé de~so f sastroso .J,lara a l~jt se ~rfí 
~ em que a en ncia é de · citncia dessa responsabilidade 
diluir a res nsabilidade pessoal~ ::fadormecesse no. bispo dioce~s 
· a letivismo. Pois I - a P(}!l_to_~_paralisaaa. -v 
tomina hoje na opimão pública - Dever particularmente gra- ~ 

um clima social coletivista, uma ve quando se trata de propor a' 
forte tendênêía (embora não ex- verdadeira fé. E neste encargd,''l 
pressa, inconsciente) para um ti- ·- ·~ qualqu~r interme-6'i 
P.Q de governo co!etivwa" (Qc. diário d~ordemJnmmnâl entre a ~r 
~). Porque nosso sé.9!Jo pa- ~ r lgr~ja Particular e a Igreja Uni-} 
·ece ter como ideal "u~ assembléia quase anônima .9ue versal" (De Lubac, op. cit.). - ~ 
tuJ!o decide, e que pode tomar-~ uma forma sutil de Por outro lado, ao testemunhar e'!!_~j~se. a ~ 
tirani_a, tanto mais forte quanto mais o verdadeiro poder verdadeira fé e as exigêndãsencãs resultantes do Evange-

rmanece aí oculto". lho, lioj"e"êspêcialmente devido aos meios de comunicação..) 
social, sua palavra não poderá deixar de repercutir noutraiJ 
Igrejas e na Igreja Universal. Isto não é um mal mas ~ 
bem. Mesmo porque cada bispo é co-responsável não !JÓ~J 
pe!o governo de sua I~a ~_pela evangelizaçlo 4P,() 
lllY.!!QQ. Ensina o Concílio que todos os bispos "em vim!!!~ 

. . da instituição e do preceito de.-~®~ a te~ 
, mesmo! JUlgue que há _um acordo da mensagem evangélica @ãlgrejá U'ni_versal á_quelasolici~ 
com o 1deal democrático. e~~~!lJQ. de jurisdi~!.~!D _dfl'lida..Jnl!tto contripui 

--f Daí J)Qr que ~amais de fu ir à suares nsa· pa!!,Y desenvolvim~_!ltÔ:<Ié!. lg_r_ejLUn!V~!§al" (Lulllell: 
bilidad sSõã1 ama ·o o Ev I o e na t Gentium, 23). Dever "de romover e defender a unidade. 
tomada de posições dele decorrentes para ~ultar.-se n.Q ·,. d~ fé e da.J!!~m~!D~~ a a greja 1 ., .:lf 

/lanonimato de pronunciamentos e p<>Sições acolhidos ~la I Dever que não pode abdicar em favor de um...organismo r 
~J!l.IDoiiã de &rupos ou organismos eclesiais, mesClo qua)ifi-~ ~ral, qualquer que seJa seu nível e qualificação. ;o 
~ e indispensáveis à ação pastoral orgânica em planos Dom José Fretra Fa~cao. Arcebospo de amu11, • membro do Secrelanado F~ornnJ) 
regional e nacional. para a Unoo dos CnstAos • 0 

t'J- lrl.T 
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em crise? ~i J.~~o\~{ A 'Fé 
As idéias ali expostas são o valor · · da obra. Contudo, a 

pessoa do Cardeal é fator relevante. é um ~ da , , 
vida da I ·a sob vários ~ renome iutemaciooal. 

P OR ocasião do 11 Congresso Internacional sobre o Pensamento Á se suas · pe 

' 

_de João Paulo ll,,enfocando~"ci!Jball»", foi laD:ada a -=( ~rsitmiõS ID8IS '!IJfXl"a"!C'.d.o ~· ~ntln ~ • 

~~dolivm~~,,~ dlio Vãiíêãííõ n 001110 !f =;;;p ~ 
~~I!~ A 1"ediçloem italiano, de~ ~~~· 1 ~nc:ia de 
mil exemplares, se esgotou em dias. De junbo ~ boje, outras se f·'~' inaisy~ Por fim, ' 
seguiram, em diversas lfnguas, inclusive japonês. .imleado, por 11, PrefeitO Romana, 

A obra é~ de uma~ entrevisla, ~ _15 a 18 de apto~ e= de tutelar~e r a!!:. da Fé, 00111 ace110 a 
de 1984, na cidade de Bmsano, DOS AliíêS italianos, entre um _./[, infó . ~.'"'!" de os íítêS, tornou-se um 
ooobecido jo11111ià e o Çm~eai Prefeito da Sall'3'k ~ ~1 ~· S9l =to !!!CCt!:livro é, a· 
111!!! a Douttioa da Ft Não se tratava dê ãij) casual, mas fazia pute .,~\ o de alll!tm g_ue ~ ~.;r 

,:f dO itiperário ea.ViJna1, de Vrttorio Messori. Um ~rical que, I 1 · alguns OésvJos'(Jâ eclesioiOjã mooeiiiã. Anama a ~ que &r-
jsegundo ele, "até os 23 anos, praticamente, nunca ãitl6 em uma ele situa ~nsão da Fé, atingipdo SUM rables lllllâ~ E, 

u:re~~==~~~~~=-~vae, :; as0~~a estrutura.ª~os ~-;~[é-
IJIP"• 1!Jbre ,Jeaus, editadO em 1976, as livrarias venderam, ~ ~ ~IIÓSLporque trata ~~f-
somente na Itália, maJS dê um milbão de exemplares. Foi traduzido ~ ~tuaJS: a ~fé. a ~ individu"liafl, 
em 17 idiomas. :6Jl P!Q'SCQ do autor mntjmw. as bo' a potitização ~ dá J.&!!:ja. Vai desde o 

Tmba diante de si uma viva preocupação, pois oonsiderava " á ' atl I recente !!iífiOOiõ ií'ibL• Ieo!otPa da 

'

i anárquica a atualj!!OlifeQlC!lo de correntes da ~e se qucsliooa- · • ; fala na problemática das oonveutos. do feminismQ ,:. da 
IJ va a respeito dOsigoifado, OOJC, dê ser católico. POrque deSejava um . · das mulbeteSIO sacerdócio. Refere-te, sobretudo, à nova li nJ 

esclarecimento também para si mesmo, optou por uma entr'eViâ ~ para a Je'QN dãS MSjiíQ auteotiqrnçntç c;atóticas._p fWY'I 
sobre determinados assuntos 00111 o próprio " da ortodo · -· · o Pontífice deseja empreender. 
homem · autorizado · · e em · ~,•· :;r A(!nd&!@ll !tê@.. iiiãi 'ffime, rec:ha~ 16ria rdl1úo ·Pode 

e , seu " Ele ciiidasou ser uma vãliõiã opoifunidade de um eume, por parte de todos DÓS, 
o u mpre oom âareza, sem subterfúaios. a cada ~ a vjda rcti""}"! ooBrajL Aliás, em setembro de 1~ aqui 
problema e dúvida que lbe apn!Sêíitava. --- r ~e 110 Ccntio CJe EãiiidOS e~ dõ Sííííiãít, ourame uma 

. ----= :n~rsação ~=um estritor de renome ~ .~ ~~~~riijf:\j;k)@~-±1 
'W~·~-=r:,~~' ~"'*=·~·~--~ \ Onnpre, desde logo, ár que 110 lançamento da tradução em I ~ por triStõi da · 

italiano, - eu estava em Roma -o Cardeal agradeceu J?Ph!it:sunr;otc F a · a IIIUtÜIIÇiÓ em nome de um 
1 Messori "pela !delidade na ~ dtt-!tíi DCIISIIID!lnto". 

1 
e a ve tema ... • 

Pouco antes aãpúbliciiÇáo,'êlê perg\JiiiâJ'ãr.t.õíiííl!iiãâ7~ a re . , tam , os que apóiam 110 • ~ 
entrevista?" (referia-se ao resumo parcial, publicado em novembro 11, apresentadO, , uma inovação radical, 
~ na revista Jea). "Sim, o Santo _Padre a leu e CIODl muita~ ~ ruptura na l:inha que vem dos precedentes cooálios, em vez de 
ateoçao - respondeu-me, e oom um sornso revelador''. 'I aceitá-lo na sua mtegridade. 

:f Este livro vem provocaDdo~. 001110 8IXliJteceu oom o O livro A F~ • crile? O Canlell ....... • illferTup está 
11CIIOJIDJ,eçjpado, na revista .Jeaós, o qUCéliciJ de oompreeoder, pois ::\ fadado a ajudar muitoa 110 atual momento que vivemos. 

r i\ reoov~oooc:iliar na qual todos - ~ e fiéis.- 1101 ~ 
• . impresso por uma 4"J.MCFa~). A esta empenbamos DIICe dO verdadeiro espirito que \'êiD êk Deus e a Ele 

~ uma tempestaije de -c:an&\...C">>I!!i!!ii'ii, de insultos e r DOS cxmduz. 
ameaças. Fe~mem&gens eoluli6lb:as. No Brasil, é ~-----------------
00 oooheámeoto público o que tem ocorrido. Sinal dos tempos... Dom Eugênio de Araújo Sales é CardNI-Aroebi&po do Rio de Janeiro. 

Dom Eug~nio de Araújo Sales 

I./ -1 !".?-
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'#;~ Ortodoxia e ortopráxis 
Dom Boaventura Kloppenburg, O.F.M. 

O cuidado pela J!Ureza da f~ (ortodoxia) já era uma 
das grandes preocupações da Igreja no tempo dos 

Apóstolos. E a luta contra a heresia, um tema constante 
em suas cartas. Nota-se úm forte acento na "sã doutrina" 
(cf. lTM 1,10; 6,3; 2TM 1,13; 4,3; TI 1,9; 1,13; 2,1; 
2,8). Esta "sã doutrina" é a expressão ~rfeita da saúde 
espiritual e moral e traz consigo uma VIda sadia e pura. 
Tudo o que vai de encontro à doutrina transmitida ou 
recebida está doente, contém germes de doença e conduz 
a uma vida desregrada. A "sã doutrina" mantém o 
homem interiormente são e unido a Deus. "Se alguém 
ensinar uma outra doutrina e não concorda com as sãs 
palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina 
conforme a piedade, é porque é cego, nada entende, é 
um doente à procura de controvérsias e discussões de 
palavras" (lTM 6,3-4). 

Por isso dizia o Papa aos Bispos reunidos em 
Puebla: "Vigiar pela pureza da doutrina, base da edifica
ção da comunidade cristã, é, junto com o anúncio do 
Evangelho, o dever primeiro e insubstituível do pastor, 
do mestre da fé" . E esclarecia: "Além da unidade na 
caridade, nos compele sempre a unidade na verdade". 
Daí a insistência do Documento de Puebla na "verdade" 
sobre Jesus, na "verdade" sobre a Igreja e na "verdade" 
sobre o homem. 

Esta obstinação na verdade pode parecer anacrôni
ca num tempo claramente marcado pelo "existencial", 
"vivencial", "concreto", "histórico", "indutivo" e "prá-

tico". Talvez precisamente por este motivo nossos Pasto
res sentiram a obrigação de sublinhar com tanta ênfase o 
valor do "teórico", "doutrinai", "universal" e "perene". 
O Papa afirma-o expressamente no n. 21 de Catechesi 
Tradendae: "Insisto na necessidade de um ensino cristão 
orgânico e sistemático, já que em diversos lugares nota
se a tendência para minimizar SUil importância". 

A natural e clássica tensão entre teoria e práxis não 
deve ser resolvida transformando simplesmente a tensão 
em oposição. Na realidade, o problema não é disjuntivo 

(ou .. . ou) mas conjuntivo (e .. . e). Não se trata de 
escolher entre ortodoxia e ortopráxis, entre fé e vida, 
mas de unir a primeira com a segunda. Além de ser uma 
atitude subjetiva ou virtude ("fides qua"), nossa fé cristã 
tem um conteúdo objetivo ou doutrina ("fides quae"). E 
a atitude de fé deve ser determinada em primeiro lugar 
pelo conteúdo da fé. Uma atitude de fé sem conteúdo, 
objeto ou doutrina seria vã, vazia, inconsistente e 
irracional. A doutrina da fé alimenta • vigoriza a virtude 
da fé. A ortodoxia é o fundamento da ortopráxis. 

"É inútil tentar jogar a 9rtopráxis contra a ortodo
xia: o cristianismo é inseparavelmente uma coisa e 
outra", asseverava João Paulo 11 no n. 22 do citado 
documento. E explicava: "As convicções firmes e refleti
das levam à ação corajosa e correta". Depois insistia: "É 
igualmente inútil apregoar o abandono de um estudo 
sério e sistemático da mensagem de Cristo, sob o 
pretexto de uma preferência metodológica dada à expe
riência vital". E aplicando tudo ao caso da catequese, 
concluía: "Também não se há de opor uma catequese a 
partir da vida a uma catequese tradicional, doutrinai e 
sistemática". 

Uma ortodoxia sem ortopráxis seria abstrata e 
desencarnada. E uma ortopráxis sem ortodoxia seria 
dissociada. Por vezes a ortodoxia e a ortopráxis são 
apresentadas em forma alternativa, tomando-se a orto
doxia como a preocupação pela defesa de meras fórmu
las racionais da fé e a ortopráxis como preocupação única 
por transformar as estruturas da sociedade. Na realidade 
e adequadamente compreendidas, ambas se iluminam e 
completam mutuamente. A ortodoxia se dá pela confis-

são da fé da comunidade e a ortopráxis pede que a fé da 
comunidade seja operativa mediante a caridade. Quando 
a confissão da fé nasce da experiência de Deus que salva 
e quando a práxis eclesial dimana da fé professada por 
esta comunidade, acabam-se as separações e desvanecem 
as posições contrastantes e dicotômicas entre ortodoxia e 
ortopráxis. 

No discurso no qual recordava aos Bispos em 
Puebla que sua condição de Mestres da verdade incluía 
como dever principal vigiar sobre a pureza da verdade 
que vem de Deus, o Papa indicava também as razões: 
esta verdade traz consigo o princípio da autêntica 
Libertação do homem; ela é a única capaz de oferecer 
base sólida a uma práxis adequada; ela é o alicerce para a 
edificação da comunidade cristã. 

A insistência na verdade não é, pois, apenas um 
cuidado pela pura ortodoxia em si e por si, mas ~ 
sobretudo um desejo de eficácia pastoral. Em outras 
palavras: a verdade revelada tem grande valor prático. 
Pois a palavra de Deus tem em si, imanente, força e 
poder: ela é viva e eficaz (HBR 4,12-13); ela é a força de 
Deus para a salvação de todo crente (ROM 1,16); é o 
poder de Deus para aqueles que se salvam (1CR 1,18); 
permanece operante nos que crêem (1TES 2,13). E esta 
verdade será tanto mais eficaz quanto mais pura. Precisa~ 
mente para conservá-la inalterada, recebeu a Igreja o 
carisma da verdade e o magistério autêntico. 

Dan! Boaventura Kloppenburg, O.F.M., Bispo Auxiliar de Salvador, 6 
Doutor am Teologia e membro da Coml8sio Internacional de Teologia 
da Santa Sé. 
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Dom }os~ Freire Falcão 

V INTE anos após o encerramento do 11 Concilio do 
Vaticano, João Paulo 11 convoca, para os dias 25 de 

novembro a 8 de dezembro próximos, um Sínodo 
Extraordinário dos Bispos, com o propósito de "estimu
lar a inserção constante do Concilio na vida da Igreja". 

Constituem o ensinamento basilar do Concílio )lS 

ÇonstituiçQ_es: Luiííeõ Geniium- uma visão da Igreja: 
Dei Verbum - a Revelação e sua transmissão; 'Sacro
saÍlctum tondUum - o progresso e a adaptação da 
Liturgia; e Gaudium et Spes - uma antropologia que 
fundamenta a presença da Igreja no mundo. 

Decretos para a aplicação dessas Constituições aos 
bispos, padres, religiosos, leigos, atividade missionária, 
ecumenismo, igrejas orientais e meios de comunicaçãó 
social. 

Enfim, três Declarações sobre a liberdade religiosa, 
a educação cristã e as relações com as religiões não
cristãs. 

u 
traordinário i/ 
tampouco a ideolo&izacão da fé e da a!jão postoral, ~ alguns t~, ~aparece como uma constru_Bo ~ 
c,!!Dlprometidas por posições político-sociais. ~a, ·um instrumento criado por . nós e que na 

I 
Mal se ~nclufra o Concilio e já se falava em. .sua ve~dad~ nós mesmos P!!demos reorgamzar segundo as 

.f ~ra~o. Não tinha sido conhecido suficientemente eugênaas do momento . 
ÍJelo Povo de Deus, e menos ainda assimilado, e já se r Uma visão -P!licamente sociológica do mistério da 
ereten<li" uilrapasd-lo 1X1D1 afiunaglcs d. outripárias e f 

1

_!gntia. E "á uma esm&tura puramente humana termina 
orien~s:: a ele esn:anhas. ~ um esJ?íri~o I por corresP?nder um projet? humano. O Evangelho se~ 

.:::f ~ tn r tentava ~molir o maJ~stoso ,Ç®Iclo toma o proJeto-Jesus, o ro eto de liberta -o- · u 
conciliar para construir em seu lugar um outro marcado ou · t ·s óricos · an n , que po-

~ peíaiiãgilidade da mão ~a. em parecer também religiosos na aparência, mas são· 
Não se trata agora de ir âli!m do Cõnêffi.o mas de ateisticos na substância". 

conhecê- mais rofun " · - n- 1 O Sínodo Extraordinário não foi convocado, como 
.;.J ois estamos ainda distantes de exaurirJoda a r:úu!_eza ~ m~ldosamente se julgou, para anular o Concilig mas F 

contida nos textos conciliares. • ~ para retifi.çar caminhos que dele se ãfastaram, para 
-4 Seria falso pensar que o Concilio fracassou. Nem a agroiúndar ensinamentos ainda desconhecidos ou mal,... 

:=} ele se'devem as tensões e_Jjcsoóentações qp,e a ele se assiíDilàf!' ~ interpretá-íõS e aôliêâ-los sob a antori- . 
-1 seguiram. Néiii tampo~ está na origem da crise I&rl dade _domagJiwto:autêntico da Igreja, isto é, sob a J 

qye passa a }ieja hôi, Esta vinha se avolumando, autondade de Pedro e do Colégio Episcopal unido a ele. 
pouco a pouco, bem antes do Concilio. Este foi simples- lo"l Doutr.a Dgte, o Vaticano li não é uma simples luz p-

M 
mente a ocasião da explosão. E aquelas provêm de ~a abrir novos caminhos doutrinários e disciplinares 
interpretações abusivas e superficiais dos documentQs ~ dias um referencial seguro que é preciso levar em conta e 
coílciiiares. ~ respeitar na vida da Igreja, para que seja fiel a Jesus 

Assim, no livro -i~· o Cardea!l. Crist~. Nãoéelesomenteumespíritomaswnconteúdo. · 
Ratzin er aponta . ~ciliar uma r l!m SIStema de. coordenadas autorizado para a inteJigên- . 
f sa con o I e· a CQ.O!@ia à letra e ao espírito CJa da fé católica e para uma reta orientação pastoral. 
do on o. Uma e_. siologia~tur:~tague não enxer- Não se.~ desconhecê-lo ou desacreditá-lo sem graves J::: 
ga ila Igreja uma re!!Jidade so renatural~umana. consequêncw. 
Pois "muitos não ~~ mais que se trata de uma Dom Joli Frelnl Falclo Aroebllpo de BrufHa,, . 
realidade querida pelo próprio Senhor. Também para • membro do Secretariado Rom..-.o par~ a Unllo dos Crlstlos. 
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RELIGIÃO ~fJ-sf-t1)Br' 

A Fé em crise 
Dom Marcos Barbosa 

gostarfamoa apen11 ~ ualnalar )'=
que o caraeãi aponta como 11'81lde 
remédio para a crise atual uma de-u M amigo envia-me duas v·oç~o. mais . fervorosa a Vlnmn Ma· 

folhaa da Folha de Sio trla.ld~_Ii!!!llh. "Se 
Paulo ocupadas com artl· teolo lesi 1 Mari nAo 
go de Hanz Küng sob 0 encontra mais lugar, a slm· 

titulo Cbqoa 0 momento de dber pies: elas reduziram a M a uma abl-
abertameDte 0 qne penao. Nem vou tração. E a abs~ção não tem ne-

~
ler! Cheaterton d1zla certa vez que, t cessldade de Mãe . 
maia que as ldélaa do Br X sobre ATeologiadaLlbertaçlo~F 
Deus, lhe interessariam as idélu de ~do a Escritura e a Tradlçao;-re-
Deus sobre o 8r X Também a m1m. ãõvêülazer de Marta. de~ o 1~ 
maia me lntereua o que pensam Ma&'Jltftcat, uma Pasaionirla. En-
João Paulo n e o Cardeal Ratzlnger quanto um cineasta francês tam-~ 
sobre Hana KQng, do que o que bém se inspirou nela para um atg :8 

=1 pensa este, vetada oo a~nte, ...a .blasfemo, que mereceu a g:prosaçto 
sobre o Papa. Pola a Ipe, a Uca ~, exm:ezu;a de João Paulo D : "Je Yeu 

;j ~ ADOitOUca e Romana. e só ã àeul salue, Marte". Poia não basta a cer- \ 
~ 1 chefe e a01 biapoe e~Ao cõiiili tos artistas tod. a a llbf[!!ld• que 
• rol conferido por o e~- lhes é~ atuaiiileilte em matéria ""'r= ln"lhzel Todo verdaãelíO ca- de sexo. Precisam usar, para a .tran-~ .,r Uco deve portar-se de modo lntei- Jj...!IQ mesmo, ~f!luru g'UP!lu. 

'

ramente diverso de [rei BetQ, que~ passando de uma liberdade~~~ 
Dfm é padre, como afirma a TribaDa e a uma amo~ntl- • 
da lmpreuaa, a cujo entre entoa rellgt~' ró~ 
declara, ao apresentar seu ~ Õbem observa o entrevistador do 
bre FldelCastro: "A_ Igreja tem maia~· Papa, .Y._Messori, 01 adveraérl01 da~ 

.L ~ntê pensa, mia Igreja, na sua perspectiva, deviam 1 

r da ac to na cku'abl 1 apenas !WP'r-er-noa qnapdo pmcJa-· 
4 do ~· A Imla não é do !Damoa a existência do DemOnlo, ! 

Papa. eardea1l e 6)apoa; ~o mas enchem-ae de ira ... Também to 
de Deus". Quanta razio tinha __Q,MJt- "diabóUeo terror das coiau unta& 
dõi) guatavo QorçAo ao profetizar o F que os faz voltar-se contra Maria, na 
que estA hoje acontecendo, como vã tentativa de destruir aquela que 
tem raz11o Paulo ~"'go Uvro esmaga a serpente. 

1\ 
que lançou esta semana: Juda...e ~o ~ dizia que o ,JDtt:.n 
@tl-lue.la <Teologia da Llber· J1Snl();ííu bofetada ma1a dolo-
tição). rosa recebida pelo Cristo, porque ele 

Repito que preftro ·flcar com 01 a recebia no rosto de sua Mãe. Tam· 
d ~~em união com o bém podem01 dizer o mesmo desse 

Papa. sobretudo e~ admlrtveLio:....., fllme francês que, num pata em que' 
d se_ph Ra~r. unJdfytmn Jl ele, t- se ergueram a Notre pame e Qar-
-11 como não pod1a deixar de ser, ~ pretende brincar eom a J!.Yltef· 

ocupando o cargo de Prefeito da Djdade atmdade ãe M@I'1J. Diz 
8qrada Congrepção para a Dou- o C~e w ; "Foi, allú, ao 
trina da Fé. Todos 01 que aelnterea- serviço direto da fé em Cristo e não, 

~am pe~ IsreJa em noa- em primeiro lugar po~ ~ 
aos dias nã$:'~ Mãe, que a Imta prriclãmôiilêlii 
seu últtmo Uvro f doem&L marianos: lniclalmente a 
onde, lnte pelo '11J:indadc perpétua e a matemida· 
Italiano V. Meuori (Editora ~ de diV!n' e, a seguir, após um 101110 k. 

~ glca e Unlversitérla Oilãr, aponta a ::1 áÍJ)ad~lmento e reftexto, a con- r 
..-ê-6ll~ 11!. que leva tantoa a duas celção sem mãcula do pecado origl-

1 _, atl ~ em relação ao últl- nal e a assunção ao céu. Elses doc-~uanto OI ~ mas servem de ampam l M autentl· 
qA~aW como Monsenbor Le]jlffii, c:&.J9D Cristo como verdadeiro Deus 
o recuam nor avançado outros o e verdadeiro homem: duu nature-
lnterpretãiíl a leJl t.etepf4!, Q!Wpdo r zas em uma só pessoa. Servem de 

-au~.80aM·na1 amparo também l indlapenaãvel 
~Yõ nlw resolve tensl_() eaca~ca. indicando em\ 

o cwema. evttaDdo 0011 del1nlrmoa Mlil8iiiiiiílta o deitlno imortal que 

lpor uma !!!!a de ontem ou uma a todos nOs espera. E servem tam-
~ de 61, para abraçarmos bém de amparo a fé, hoje ameaçada, 
p Dãmentê ãae hoje, que pode aer em Deus Criador, que pode intervir 
pecadora em IIIWI membroB, mu Uvremente sobre a matéria. Este é, 
Dlo em ll mesma. partlcularmente entre outros, um doa sipilllcad01 da 
ua1at1da pelo Bapirlto Santo. hoje mala que nunca lncompreendi-

Não podendo ocupar-1108 por da verdade sobre a vifllndade per-
mala tempo desse magnlftco Uvro, pétua de Maria". 

~1-lni:J 
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------=-~-Liberdade.·· 
H Liberdade para quê?, (Lênon) 

~ 

·'h __ - muito concretamente: eu fui aquele pobre, aquele doen; 
Dom }o4o Evt,~ngeURa Enout te, aquele encarcerado, aquele nu, e me fizestes o~ 

Algo de muito pouco abstrato e metaffsico, e mGito 

R ECENTES discussões sobre liberdade, libertação e pouco na linha da libertação. 
cinema (Je vous salue, Marie) levam-me, quase sem Aqui estará o caminho para uma Uberdade que 

sentir, aos tempos em que se lia Bernanos. O velho muito se distingue da Hbertação que, afinal, se tomará 
profeta dos anos 40 dizia que só se é profeta depois da inimiga da liberdade. No dia em q_ue se consegue o 

~ mort~; e nos deixa adver:ên~ias muito ~~Ç!>_~u{óricas, ~onsumo médio di~rio de 3 mil ca~onas, conseguiu-se a 
mas mexoravelmente autemlcl!_s e yerdad~1ras. hbertação, pouco 1mporta que a liberdade desapareça: 

Nunca será tão difícil como agora- e esta é a nossa não h_av~rá mais por que pensar em eleições nem diretas 
· grande infelicidade- saber distinguir enm::onstrutores nem md1retas. 

0:::.) e destruidores, pois jamais a falsifi_cação e .a._!Jientita r Chegar-se-ia assim a certas conclusões estranhas: 
têião podido dispor de meios tão poderosos para tir~r --i felizes nós que durantç_ os assim chamados vmte anos dê 
proveito das decepções e das esperanças de uma humam- '1 militarislllQ_nungt atingimos o limite máximo de êãtorlàs, 

,.::::1 dade so~ora e espezinhada, que duvida de si mesma e pois, se o milãgre tivesse ocorrido, estarfamos perfeita-
de seu futuro. ---- ment~ J~bertad~s de abertu~as, de eleições, de partidos, 

Cito, meio vagamente, trechos de Bernanos em seu d~ amst1as, de hberda~e de 1mp~e~sa, etc. ~r~ ISSO, ~ 
livro Liberté, pour quoi faire? _ frase apta a_f!usa_r _ ahança, ~ que ma~1stas e ~nstaos almeJanam bc?Je, 

:::f ~os, ~ue ele aproveita de Lênin. Realmente, é da r ~m? o fiZeram naz1stas, f~SCJstas e .outr~ com muatos 
"liberaade, que se trata, e não de se dizer que se crê ou -' cnst~os nos an~ 30 e ?40. Que aliança. Sempre em 
não se crê em Deus. É dela, da liberdade, que se trata, e .....,.. detnmento da hberdade. 
não tanto de não possuf-la ou de a ter perdido, mas Por tudo isso, é justo que se diga, enfaticamente, 
simplOIIDCnte de se ter deiDdo de mú-la. Quem, aos ~como já se disse: "Je vous salue, liberté". Imagine-se, 
poucos, se acostumou a não amá-la, se acostumou <f\ porém, que se usasse dessa saudação para desfigurar, por 
simplesmente a não mais amar a pessoa humana - a ~" meios poderosíssimos de comunicação, a liberdade que 
H~ é o. centro da pes101 ~~· ~izia . certa. ~ez -I se fing~udar . 

. Hélio PeUe_gnno, ~o tentar defimr a aenaa pstcanallllca Discute-se o ,filmç de Godard. Q_iz-se que sua não 
- e o nao mats amar convement~mente a pessoa exibição é um problema comeraãr O próprio Jüme, 
hu~ana é de~~hecer e negar seu Cnador, que é quem ,. entretanto, ou ao menos seu título, é um aante S'mer-

. mats a ama, dtvma, loucamente. cial a realidades sagradas. Não fossem as palav~ 
Esta espécie de desamor ou desya!orizaçãQ da vous salue, Marie'' as pnmeiras palavr~ d~rópriwe 

~liberdade fez brotar a fa~ ·oãJíenante da liber e . ....M,Wa..- o que mujta~~lvez ignore-, palavras 
qu~chama H=. avena t o um trat~ o a ser dessa oração pronunciada por milhoes, crianças, velhos, 
fei.to. ~ra se ns a ar_, com toda a seremdade da doentes, em Lourdes, em toda parte, há séculos, em 

'
e~dêncta, que .a "màãcomo absoluto, é Jl coptra{a- situações alegres como nas mais dramáticas e dolorosas, 
afo, é a mentrra ,a 1. ~ ,de. É a itbêrta~o .qu;,•, ao não fosse isso e Godard não M teria provavelmente 
esabrochar, questtona. L1berté, pour quot faue . - ~ .A p é lí · .. al d milb-:- ;..... 

Liberdáae para quê? '1 ~~o. o~ uma re gu•a esPmtu e ~. . _ . . 'I toma-se comercial dá dinheiro. ~ 
A hbertaçao preasa necessanamente vencer ai- .- . ' . . . . 

guém, derrotar, espezinhar. Como nem sempre é muito J. Com tsso, desrespeita-se o dll'edOC a hberdade daa 
honroso esmagar alguém, ela anuncia que vai esmagar a -r pessoas. em sociedade, dé terem como suas coisas 

.::JfqmeJ !- n~. a ~ o d~, a !or;ura,, a sagradas e respeitadas. Deverá esse abuso ser cultivado 
. lo~o- mas tud0is50 con,t u~uca na mao, se~ em nome da liberdade, enquanto ele agride a liberdade 

:: ao menos se pe~gun.tar 
0
se =~a . este o mstrumento ma~s 11 de muitos, por dinheiro? .b.!9Y' ~· ~um título 

1 adequado e mws digiL P h~rtaLJ.Inl Kr.JlUm,ano. f mais pessoal que um nome de pesso -o a r 
Volto a me lembrar de Bernanos: quem fala da dor, da . - . 
fome, da doença como uma intolerável violação do ser ~r exemplo ora, 1ste a mngué~_D, e 
humano, como completo absurdo - peço perdão por nõffie ~a hberdade, usá-lo; à vonta~e, ~r me1os de 
~e manos ~ "~e .~er como ~rta a aprovação incondi- comumcação de massa, só porque se JUlga hvre ... 
a?nal dos tmbecis . ~ contmua: se há _ um peque~o "Dono do sim e do não/Diante da visão da infiJlita 
numero de revol~ad~ sm~ros, 9uantos nao p~rarao beleza/Finda (o homem) por ferir com a mão essa 
na revolta uma JUSttficattva mats ou menos disfarçada . . . . . . , ( . 

~ para sua insiiferença ou egoismo diante dos que sofrem, delicadeza/A co1sa ma1s quenda/A glóna da vtda músi-
dos que cheiram a pobreza, a miséria, e que talvez sejam ca Luz do Sol,. de Caetano Ve!loso). Por enquanto, é o 
mais livres que seus libertadores de bazuca, porque nada que se pode dtzer só sobre o titulo do filme. 
os poderá separar da caridade de Cristo? Porque amam, 
preferem morrer a matar. O "Deus de carne e osso", Dom Joio Evlngellla encu 
aliás, que "passou curando e fazendo o bem", disse e Prior do Moeteiro de sao Bento do Fio de .11n111o 

6 - .trn-
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~~\'6<, Concílio e Sínodo 
Dom }os~ Fernandes Veloso 

a. Colégio Apostólico foi constitufdo 
por Cristo para permanecer até o 

fim. dos séculos; não evidentemente na 
..- filial dos Doze, mas nos seus 
Saee9S(>res, os Bispos. 

• . .' .. ó PGt! sucessor de Pedro como 
Cabeça léafo dos Bispos e da lgre-
.i--;·é.a "Pedra" em que se efetiva a união 
.to wlégio Episcopal e a unidade de toda 
a· flt.eja. Por.gmseqüêpP.a. qLWUido o 
Pl11f'COnvoca ou avaliza uaaa ação coo
j\1\ifi dos Bispos, há verdadeiro aro cole
gial expressão do poder supremo e pleno 
sobre a Igreja Universal. 

• '" Essa ação colegial evidencia-se de 

' 

modo extraordinário e solene no Coadlio I 
Eallafaico, que congrega todos os)iipos 
~mundo. Segue-se daf que ~ 
êgiiêffiõS ~nicos tem u lge1a •&l'al 

I ra assuntos e Bispos de determinada no 11. Mas não deixava de, simultanea-
região ou pafs). Em todos esses casos,J!_, mente, lamentar ';!'Jô {!'+e não as:dta· 
Sínodo é convocado pekz...l!ea e por ele vam Jl.!!ê"tei]Dina _oncQio, quan-
~ )"dipP (pessoãlmente ou por ~!ega- tÕÕs.Jj!lc detuwav.am os ensin~tost 

a a convoca tam_!!ém os Dmaen- conciliares. João Paulo I, nas poucas 
es dos r ã a Santa Sé interes_~dos, alocuções de seu brevfssimo Pontificado, 

além de alauns BiijlOS e observadore.s à fez referências ao mesmo problema. E 
sua e5CQiha. Nãarticipação de I .::f João Paulo 11 vem repetindo iguais adver· 
todos os Bispos o Sf como tal, não te~á~nos . 
goza de poder su pleno; é valioso Em 1980, o Papa nos recomendava 

t 
ór o nsultivo do S~ remo Pastor, l"~a aplicação. .leal, sem reservas e sem 
que, este sim, tem autondade sobre t temores, da pnde herança doutrinai e 
a Igreja, e portanto ~e avalizár e dar jt pastoral déixada ~lo reééoie ~;o-.:. . .., 
f.Q_rça de lei~ *<:lusões sinodais, se "'§. aqesccotava·:>"Ffi- co..!!!!!!fí lledl r 
asstm lbê parecer. textos, i~çar seus ensmamen~ trans· 
. .. ~. ti n.Jitir gu espírito é um cle~r. rá tam· 
~Ih~~ !Q bém algo de essencial para evitar, de um 

lado, a r.esistencia temerosa à sadja ~~ 
v~o gue o CoocOio propõe e, de outro 
Jãõ, ~ e des.vios graves. cometi-~ 
dos em nome dele. mas a partir dêüma 
I~ superficial. senão~eci· 
mento de S.YJ..111ti:Ptú;Ldoütrina". 

autoridade~ pois tOdos eles exercem por 
fgual o pÕ(Ier eclesiástico pleno e supre· 
nu>; E como f Verdade de Ff é lmu.!mJ,\'=' 
ja~ais um Concílio Eêümenico se oporá 

=t !ireSSé texto, dirigjdo especjalm®te 
ao Brasil, mas gué se aplica também a 
muitos outros países, vê-se com a maior 

::f clareza: ___. 
--n-o Papa considera indeclinável de-~ 
ver aceitar e cumprir o Condlio, tanto em 
sua doutrina quanto em suas orientações 
pastorais; 

. a definiçóes de outro, P.9' maia distagtes 9 Q1JC ssrjjm u reapectivas éw•s c siwa· 
• ~o Vaticano 11 não tem maior nem a 1lle1IOf autoridade que tfcso, T!Sil10 ou 
~ Vatitano I. As medidas práticas e disci-

plinares, porém, que têm por objetivo 
orientar=~bada da !eja em sitg_a-, 
~ concretas ue evo!u , Pi'ídêm ser 
alteradas. c: com freqüência o stq. Mais: 
não é necessário um novo Concf!io 
Ecumenico para alterar disposições disd· 
piiMres conciliares: poderá fazé.Jo de 
pleno direito a autoridade suprema da 
Igreja, o Papa, seja pessoalmente como 
Supremo Pastor, seja como Cabeça de 
uma. ação colegial do Episcopado uni-

1 versa!. __ --~-

-M .. ~~ cil$t!~i2i,:nst~r 
ocas•ao to 1 Ambtto ma•s 
re&trito. O novo Direito Canõn~rev! 
tr& c:SÍ!écjes ac SlnQ®; @ííi fpe~ 
riódico, sendo convocados bispos eleitos 
ptlas Conferéncias Episcopais, em núme 
ro .. proporcional a seus membros), 
F......,.lgK:Io (sobre algum tema urgen· 
te: a ele comparecem os nr .. sj"rntcs du 
~as)~piscopaiS)e ~ (pa· 

1111 

( 

De 25 de novembro a 8 de dezembro, 
reúne-se um Ext aõfdinário para 
avaliar a aplica o e os frutos o Concf!io 
Vaticano 11, neste vigésimo aniversário 
de seu encerramento. Ao convocá-lo, 
João Paulo 11 não manifestou a menor 
intenção de alterar as disposições de 
ordem discip!iiiâr (litúrajcas, .J2astorais, 
e.!0. do Vaticano li; e muito menos, 
evtdentemente, as exposições doutriná· 
rias. Entretanto, tem-se dito com fre
qüência que o Papa iria modificar o 
Concf!io ... 

Avaliar oao quer dizer reformular(!-

lnem muito menos alterar ou~ mas 
exãiilinar seus frutos, considerar como o 
Conêflio tem sido entend1do, obêdeã(iÕ, 
~icado Avaliar importa,- Sim, ·corrigir~ 
interpretaÇÕes err.adas; cornglf o pr6eno 
Cõncf!io. nlo 

~ntusiasta do Concnio. Paulo VI 
exaltava os imensos beneficios do Vatica· 

2) reprova tanto OS Qlle não açejtam O~ 
Concílio quanto os que o detY!I!!IIl, ale· 
gãndo segw'":'fo - quando na verdade 
cometem, em seu nome, ab'!SOS e desvios 
graves. 

Essa confirmação do Concf!io, e da 
fidel' ade ue lhe devem , transparece l' 
em recente alocu o do Papa a 3 de 
novembro, último: .o.sfnodo grá "um ato I 
solene da colegialidade episcopal e da 
representatividade eclesial. Como tal, o 
Sínodo será capaz de oferecer indicações 
concretas para revigorar por toda parte o 
testemunho cristão, que o Concílio nos 
transmitiu como obrigatória palavra de 
ordem". 

Só tem motivos para temer o próxi· 
mo Sínodo qlj_em não aceite e ..Q.Ilem 
letu os ensi amentos dõ Côncf!io V a-~" 

ticano I . uem lhes é fiel es~ traaqüi· t' 
!Q_Qs esc!J.recimentos gue virão. 

Dom .IoM Femlndls Velolo 
• Blapo de Pelrópolil 

IY fiof:: 
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f ai de 10 filhos 
~~impe~e exibição 
, do ''Ultimo Tango'' 

'

. Slo Paulo - O filme O Último Tango em Paris, liberado 
pela Divisão de Censura Federal da Policia Federal, não pôde 
ser exibido ontem na cidade de São Paulo, por determinação do 
juiz de Menores, Ademir de Carvalho Benedito, que concedeu 
medida liminar em ação cautelar do curador de Menores 
Antonio Tomas Bentivoglio. A petição originou-se de uma 
representação de José Geraldo Barreto da Fonseca, 44 anos, 
casado, 10 filhos- que não viu o filme, mas dise revoltado com 
o descumprimento do Código de Menores, que profbe a 
~xibição na TV de filmes impróprios para menores de 18 anos. 

f "Tomei a atitude como pai de família e cristão", justificou ele, 
~ ~e disse ter agido "como cidadão". Fo~~'!iz-"º-~ 
~ção da Rede Bandeirantes informou na noite de 
ontem que acataria "fielmente" a decisão judicial, que~ válida 
somente para o município de São Paulo. O filme seria gerado 
via satélite para todo o pais, segundo explicou o superintenden
te da Rede de Televisão Bandeirantes, Antonio Carlos Alves 
dos Santos. O juiz de Menores Ademir Carvalho Benedito 
avisou ao Dentel- Departamento Nacional de Telecomunica
ções - para tirar a emissora do ar, caso o filme começasse a ser 
exibido na Capital de São Paulo. 

De acordo com O curador de Menores, o filme O Último 

'

. Tango em Paris, devido "à sua temática notad_!lmente sexu~ 
contendo, como é notório, c:{nas (fe sexo aôõõnjEíi'Oguagem 
grosseira e situ~j Q!Jscenas, ãltgura-se impróprio à boa 
formação moral e psicologica s menores sujeitos a sua contem
plação". A Rede Bandeirantes tem agora 10 dias para apresen-

• tar sua defesa, na tentativa de liberar o filme, que vinha sendo 
; anunciado pela emissora para ser exibido ontem às 22h, sem 
: cones . 
. , "Nem que fosse a história de São Francisco de Assis. , 

Sendo proibido para meoores...dc-18.aoos ... ~ ~_pusar na 
: te~visão. A lei é clara nesse sentido", afirmou o autor inicial da 
: açãõjüãícial, o juiz do Tribunal de Alçada Criminal, José 
·~Geraldo Barreto da Fonseca, que propõe: "Quem quiser ver um 
· filme altamente pornográfico que compre ingresso e vá ao 

cinema." 
' O juiz do Tribunal de Alçada Criminal admitiu não ter 

' 

visto o filme, mas alertou que é "muito fone e foi proibido em 
diversos países e seu diretor Benolucci chegou a ser condenado 
na Itália". Com base nessa argumentação, o c~ 
menores ~oniQTo.!!l~ilio fez uma petição com cinco 

I 
itens, que encaminhou ao juiz de menores. "Tratando-se a 

• pelicula em questão em espetáculo nocivo por seu conteúdo à 
boa formação moral e psicológica dos menores, já que contém' 

: cena ch las de atos · e de relacioname o · 
: nao se justi seja o mesmo t ra ara a eXJ tção em meio 
: · de comunicaçã-2 que adentra ao lar 9§_ qualquer .fanúlta média 
: em nenhum horãiio". 
I f Em sua petição, o curador lembrou que o Código de 
' ' Menores profbe a exibição de filmes na TV imp~~a 

menores de- 18 anos. Ele requereu esclareci~- Divisá i 
~~ Fe4e_!al quanto aos_~ra a fixação~ 
do horário de iiibtçlo do fil~ na TV. José Geraldo Barreto da 
Fónse·ca ·reJOrÇOU a afirmação do curador, destacando ~ 

~censura não pode revogar a lei. Ele explicou que, em relaÇão a 
: outros filmes, com cenas de violência, por exemplo, acabam 

sendo exibidos na televisão porque não são proibidos para 
menores, tendo assim amparo legal. "Por isso, não se pode 
fazer nada a respeito", lamentou o juiz. 

"Bem no fundo eu entrei com o pedido de proibição do 
~lme, rç_voltado com o fato de: que neste pais n&ue CJ!mpre .& 
~!:., Eu sei que as pessoas que não querem assistir ao filme 

pódem desligar a TV, mas )Já casos em que pais omis!QU!ão 

'

tomam ~ atilud.e, ou alguns, sem sa6êr oa exibição, saem de 
casa e ixam os filhos sozinhos vendo televisão." Outros 

I ~em a ~ roi · filhos de verem, como é meu · 
~~- t - o - garan 11 J~ José Geraldo 
Barreto Fonseca. 

--~--- -1 ;,..,:;-
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A coragem de uma demíricia 
Dom José Freire Falcão 

()
·livro do Cardeal Ratzinger - A Fé em Crise? -
tem suscitado reações tão apaixonadas e cegas que 

um dos maiores teólogos de nosso século, em livro 
m:ente; o Cardeal Henri De Lubac, as tachou de 
iltupidez. 

A análise do Cardeal é tida por uns como um 
balanço unilateral e negativo, extremamente pessimista, 
da•lgreja pós-conciliar, com o desconhecimento de seus 
benéficos frutos. 

Para outros, tratar-se-ia de uma tentativa de regres
são da Igreja à época pré-conciliar. Não seria a recupera
çio de valores perdidos, mas o retomo indevido ao 
passado. 

E embora tenha sido escrito antes da convocação do 
Sfnodo Extraordinário, o livro visaria criar um clima 
favorável à tomada de medidas anticonciliares e estancar 
a renovação evangélica suscitada pelo Vaticano li. Um 
projeto, enfim, de asfixia da atualização da Igreja, 
empreendido por João XXIII e continuado por Paulo VI. 

Essas críticas nem sempre são motivadas por um 
verdadeiro amor à Igreja e pelo desejo de assegurar o 
espfrito e o conteúdo do li Concílio do Vaticano. 

O Prefeito da Sagrada Congregação para a Doutri
na da Fé teve a coragem de reconhecer - o que falta a 
muitos- a crise existente na Igreja na ordem da fé e da 
moral. Crise fundamentalmente doutrinária. E reconhe
cer a realidade é um ato de humildade e de amor à 
veidade. Não é, de modo algum, desconhecer tudo o que 
tem sigilificado o Concílio nestes 20 anos para a Igreja 
Católica e sua presença no mundo. 

E.~Jllonga entrevista, o eminente teólogo Hans Urs 
. !J)J.Bartbasar, em apoio às afirmações de Rapporto suUa 
,._, afirma: "Ratzinger tem razão. Alguém chama de 
1W*imismo aquilo que não passa de realismo. Quem tem 
a coragem da verdade deve reconhecê-la". E cita a 
'5measa, assombrosa, deserção de padres e freiras", 
ClQIDO- Ul\1 dos sintomas desta crise. 

O que não significa ter o Concílio fracassado e 
levl., por isso, ser ·abandonado. Como ressaltou, na 
abertura do Sínodo, o Relator, Cardeal Godfried Dan
neels, não bá possibilidade de uma volta atrás em relação 
·=documentos do Vaticano 11. A caminhada da Igreja 

o ten:eiro milênio não pode deixar de ser marcada 
. la fidelidade ao Concílio e por sua realização prática. 

Na verdade, em seu livro o Cardeal. Ratzinger 
distin~ue o autên!ico Concílio; obra de Deus e de seu 
Espírito, das deform11cões. Não há negar as interpreta-

ções abusivas que o desfiguraram. E, por isso, tomaram 
urgente uma retomada da verdadeira inspiração e do 
autêntico conteúdo desse memorável acontecimento 
eclesial. O que se espera como fruto do Sínodo Extraor
dinário. 

Não há dúvida. As críticas ao Cardeal Ratzinger 
visam indiretamente o Santo Padre João Paulo ll, 
acusado de arauto da contra-reforma. 

Acusação infundada. Como notou Mons. Elcbin
ger, arcebispo de Estrasburgo, afirmar que a hierarquia 
romana está interessada em enterrar o Vaticano 11 "é 
uma falta de honestidade para com os fatos e o profama 
anunciado pelo próprio Papa. E, em todo caso, uma 
falta de amor para com a Igreja ... A campanha orques
trada contra Roma provém ou de julgamento temerário, 
ou de calúnia contra o Santo Padre". 

Antes mesmo de assumir o Sumo Pontificado, o 
então Cardeal Karol Wojtyla considerava o Concilio do 
Vaticano II como base fundamental para a renovação da 
Igreja. 

Finalmente, o que se espera do Papa: é a fidelidade 
à doutrina da fé e às exigênc1as éticas que dela decorrem 
ou que siga a involução moral do mundo contemporâ
neo, aceitando, por exemplo, a permissividade sexual, o 
aborto e a eutanásia? 

Porque a firmeza deste Pontífice incomoda aos que 
dele esperam a contemporização com 'o espírito do 
tempo ou a revogação de disciplinas seculares da Igreja, 
como o celibato sacerdotal; porque não subordina a fé a 
correntes ideológico-poüticas que significariam a sua 
destruição, se procura por todos os meios demolir o seu 
pontifjcado: sua imagem e suas orientações pastorais. 

E a presença do mal, espantosa e acintosa no 
mundo atual. Mas Jesus Cristo prometeu à sua Igreja 
que as portas do inferno não haveriam de prevalecer 
contra ela (Mt 16, 18-19) . 

Em hora de contestação velada ou clara à autorida
de universal de pastoreio do Vigário de Cristo, ao 
ensinamento da Igreja em matéria doutrinai, sacramen
tal, moral e disciplinar, cabe a cada católico o testemu
nho de adesão mterior ao Bispo de Roma, ao qual 
somente Jesus Cristo confiou o governo de toda a sua 
Igreja, bem como a missão de confirmar na fé os seus 
irmãos. Não bastam declarações formais de comunhão 
com o Papa mas se exige humildade e sincera submissão 
a seu magistério e a suas detenninações disciplinares. 
Porque o primacl" :.k f rrl: ·~'ío é só honorífico mas real , 
de verdadeira juris.;";av. 

• Dom ~ Freire Falclo, Aroebispo de Braallia, é membro do Secreta· 
rilldo Romano para a Unlao dos Cristãos. 

/'), - lr?'i 
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C ORREU o mundo, há 20 anos, o relatório com ó 

qual o camarada responsável pelo setor infonbava 
ao Soviete Supremo sobre a persistência do fenômeno 
religioso na União Soviética, malogradas todas a medi-
4as para extingui-lo. Desconsolado nas constatações, o 
relatório era drástico nas conclusões e nas propostas 
operativas: mais ateísmo militante em todos os níveis e 
mais repressão. 

Sem ser especializado na matéria, possuo muitas 
outras publicações sobre o tema, bem mais recentes mas 
todas na mesma linha. É de ontem a notícia difundida 
pelas agências internacionais: no 11 Congresso Mundial 

n sobre a Liberdade Religiosa, houve tentativa de sabotar 
a projeção do filme Candle in the Wind (A vela na 
ventania), sobre a religião na URSS, sob a alegação de 
ser anti-soviético. 

É. interessante como poucos o estudo desse fenôme
- no sob os dois aspectos: a permanência da religiosidade e 

a atitude repressiva contra ela. Tal estudo tem sido feito 
sob os ângulos antropológico, sócio-cultural, filosófico, 

l psicológico, político e outros mais. E uma de suas 
análises mais penetrantes é a que põe a nu a reação de. 

,, medo do tirano onipotente contra pessoas (e coletivida-. 
· des) inermes e desprovidas de qualquer ambição de 

· poder, desejosas somente do mínimo de liberdade de ter, 
'" professar e praticar sua fé religiosa. É a síndrome de 
'· .. pavor (mascarado às vezes pela empáfia) do Golia5 ateu 

· contra o indefeso Davi religioso, sobejamente codheci
da, estudada na literatura universal de tod~ os tempos. 

Só essa síndrome pode explicar a atitude. do$ novos 

Mensagem de Roma/ u fi ar vazio em Vilna 
Czares contra a Lituânia católica anexada, atitude ·de 
repressão sistemática às liberdades religiosas. É curioso, 
aliás, que os meios de comunicação e as organizaçõe!l de 
defesa dos direitos humanos levem tão pouco em conta 
essa repressão facilmente documentável. A luta de 
milhões de católicos daquela nação para manterem o 
direito de crer em Deus, aderir a Jesus Cristo, pertencer 
a uma Igreja sob o pastoreio de seus Bispos e em 
comunhão com o Sucessor de Pedro, tem sido uma 
interminável epopéia feita de perseguições de toda sorte, 
prisão, exílio, interrogatórios, proibição de entrar nos 
Seminários e de ordenar sacerdotes, de celebrar o culto e 
de ministrar os sacramentos, de participar das grandes 
assembléias eclesiais internacionais etc. 

Nesta cadeia de vexações, a mais recente ·e mais 
gritante teve por objeto a própria pessoa do Papa. João 
Paulo 11 denunciou o acontecido pessoalmente e sem 
meios-termos, primeiro em carta aos Bispos lituanos, 
depois em alocução a milhares de peregrinos reunidos 
para a reza do Angelus em Castel Gandolfo. Pela voz do 
Papa, o mundo inteiro (menos, provavelmente, os cida
dãos soviéticos) ficou sabendo que foi negada a João 
Paulo 11 a licença de ir pessoalmente ou ao menos de 
mandar seu Secretário de Estado como Legado Pontifí
cio às festas religiosas de encerramento do V Centenário 
de São Casimiro, veneradíssimo Patrono da nobre nação 
Iituana. O duplo nlet provocou vivo estupor. Estupor 
diante da incontrolável síndrome de medo manifestada 
pelo Le~han todo-poderoso diante do "Pastor de 
lllios nuis", do "Profeta desarmado". Medo da-sua 

palavra livre e límpida? Da força de seu testemunho por 
Deus e pelo homem? Da sua irresistível credibilidade? 
Do "contágio" de sua proposta de um humanismo 
cristão? Estupor também diante daquilo que parecia 
coisa do passado: a repressão religiosa levada ao paroxis
mo, na idade chamada "das grandes liberdades" e por 
um regime que tem a pretensão de jnspirar "libertação". 

Faltou alguém na Lituânia nas festas de São Casimi~ 
ro. Seu lugar vazio em Vilna ficou, de repente, do 
tamanho do país. A Lituânia inteira sentiu-se vazia. 
Doeu fundo na numerosa comunidade católica a brutali
dade do gesto persecutório. 

Para o mundo contemporâneo o acontecimento veio 
trazer uma lição necessária para nossas memórias curtas 
demais. Veio mostrar que certo "socialismo real", quan
do quer silenciar a voz de Pedro, não hesita diante dos 
meios a empregar. Balaços na Praça de São Pedro. A 
sacn1ega algazarra cuidadosamente organizada pelas 
"turbas" sandinistas e pelas franjas da "Igreja Popular" 
na grande Praça de Manágua. A seca recusa do "visto" 
ao Papa eslavo. 

Contudo a voz de Pedro não pode ser acorrentada. 
Ao denunciar a violência sofrida, João Paulo 11 procla
mava ao mesmo tempo uma grande esperança. A 
esperança de poder, algum dia, cumprir seu estrito dever 
pastoral de levar sua presença e sua palavra a todos os 
seus filhos. Sem peias e sem restrições. 
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. Esta semana o Papa está na África, continente sobre 
ual os pontos de.YW~ do Çardeal estão igualmente 
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Vinte e três horas de conversas entre um governante marxista e um religioso viram Hbest-seller" 

eaderno 

A religião 
segundo Fidel 

Ricardo Soares 

S ÃO Paulo - O co
mandante da revolu
ção cubana vai virar 
best seller no Brasil. 

Ai. opiniões de Fidel Castro 
sobre educação, dívida ex
tema, capitalismo, comunis
mo e, sobretudo, religião 
têm levado multidões de lei
tores às livrarias para com
prar Fidel e a Religião, con
versas com Frei Betto, que 
será autografado hoje na Li
vraria Dazibao, na Rua Vis
conde de Pirajá, em !pane
ma. Em um mês o livro ven
deu seis edições e 30 mil 
exemplares. 

contros distintos na Capital 
cubana, em maio passado. 
Sua amizade com o líder 
cubano é mais antiga. Re
monta ao primeiro aniversá
rio da revolução sandinista 
da Nicarágua, em 19 de ju
lho de 1980, quando Frei 
Betto, na casa do Vice
Presidente nicaragüense, 
Sergio Ramirez, encontrou 
Fidel pela primeira vez. Na
quela ocasião, revela Frei 
Betto, o líder cubano mos-

. trou-se muito interessado 
na atuação das comunida
des eclesiais de base no 
Brasil. 

brasileira de 30 pessoas que 
participou do 1° Encontro 
de Intelectuais pela Sobera- · 
nia da América Latina. 

A partir daí solidificou-se 
a relação entre o frei domini
cano e Fidel Castro, 59 anos, 
que não hesitava em man
dar buscá-lo de jipe altas 
horas da noite para longos 
papos nas salas do Palácio 
da Revolução. "A primeira 
grande surpresa que ele teve 
comigo foi perceber que es
tava conversando com um 
cristão que conhecia muito 
bem o marxismo" - afirma 
Frei Betto, que com a conti
nuidade dos encontros com 
Fídel diz ter-se tornado uma 
"ponte entre a Igreja e o 

Frei Betto lança hoje o livro no Rio 

O dominicano Frei Betto 
passou 23 horas conversan
do com Fidel em quatro en-

Surgiu então o convite 
oficial para visitar Cuba. 
Frei Betto só foi desembar
car em Havana em setembro 
de 1981, com a delegação · Estado em Cuba". 

Confissões a Frei Betto 
Fé: 

"Não conseguiram incutir-me 
a fé religiosa porque tentaram 
fazê-lo por métodos mecãnicos, 
dogmáticos e irracionais. Se al
guém me pergunta: quando você 
teve uma convicção religiosa? Di
go: realmente nunca a tive, nun
ca cheguei a ter uma verdadeira 
convicção e fé religiosas. Na esco
la não foram capazes de incutir
me esses valores. Posteriormen
te, adquiri outros valores: uma 
convicção política, uma fé politi
ca que tive de forjar por minha 
conta, através de minhas expe
riências, de minhas reflexões e de 
meus próprios sentimentos ( ... )." 

"Posso agora avaliar melhor. 

primeiras coisas nas quais nos 
ensinaram a crer foi nos Reis 
Magos. Talvez eu tivesse três ou 
quatro anos, na primeira vez que 
apareceu um Rei Mago ... Recor
do-me dos primeiros presentes 
que recebi dos reis, umas maçãs, 
um carrinho, umas balas e outras 
miudezas." 

"Recordo-me de minhas pri
meiras cartas aos Reis Magos, 
quando tinha cinco anos, e nas 
quais pedia tudo: carros, locomo
tivas, máquina de cinema etc. No 
dia 5, escreviam-se longas cartas 
aos Reis Magos e, debaixo da 
cama, elas eram deixadas junto 
com capim e água e, no dia se
guinte, vinha a desilusão." 

Fiz também o curso secundário Inferno: 
no colégio dos jesuítas. Analisan-
do retrospectivamente que coi- "Recordo-me de longos ser-

infiuiam de um modp Q..ã.u--~Cões de meditação sob~e o tnfer-
müito positivo, tecoriheço que tu- no, u calor tlv blfemo, OIS sot.u-
do era bastante dogmático: isto é mentos do inferno, o tédio do 

o ue tem ue ser inferno~ o d~sespero _d? inferno. 

ra Maestra, talvez muitos já se
jam oficiais do Exército ou te
nham concluído a universidade." 

Conflitos com a Igreja 

sob a ótica política, não é em si 
mesma ópio ou remédio milagro
so. Pode ser ópio ou maravilhoso 
remédio, na medida em que sirva 
para defender os opressores e os 
exploradores ou os oprimidos e 
os explorados. Depende da forma "O que houve foram conflitos 
que aborde os problemas politi- de classe. Expliquei-lhe que a 
cos, sociais e materiais do ser classe rica monopolizava as igre-
humano que, independente de jas e procurou instrumentalizá-
teologias ou de crenças religio- las, induzindo bispos, padres e 
sas, nasce e tem que viver neste fiéis a posições contra-
mundo." revolucionárias. Isso provocou 

Jesus Crl.sto·. uma reação oposta em setores 
católicos, tanto da classe média 

"Desde que tenho 0 uso da como do meio popular, que não 
razão, o nome de Jesus Cristo foi aceitaram aquela linha contra-
um dos mais familiares na minha revolucionária. Um grupo ativo 
casa e na escola, durante minha de católicos, na maior parte cons-
infãncia e adolescência (. .. ). Ja- tituido por mulheres- setor que 
mais percebi uma contradição sempre teve muita sensibilidade 
entre as idéias que sustento e as à obra revolucionária - , criou 
i< .,s daquele slmbolo, daquela uma organização chamada "Com 
fi a Metraorrl1nária 1 ~ Cruz e com a Pátria", que 
tao fami-Jlar desae que me . ...-....... "'·iou d~cjd'idarnente a revolu-
ço por gente. Minha atenção sem- · ção. Quanto à nossa revolução, é 
nre :r_e_caiu suhr_e os asnectos revo- uma revolução soc!al profunda e, 

Reagan e Botha, para citar al
guns exemplos, se consideram 
cristãos." 

Controle da 
natalidade: 

"Eu não poderia dizer que es
tou inteiramente de acordo com 
certas posições da Igreja, en
quanto instituição, sobre uma sé
rie de problemas. Cito um exem
plo: creio que é preciso se apro
fundar mais numa questão muito 
séria que é o crescimento descon
trolado da população (. .. )" 

"Nenhum pais em desenvolvi
mento pode suportar ritmos de 
crescimento populacional de 2% 
ou 3% ao ano. Jamais sairia do 
abismo de pobreza e de sofrimen
to acumulados durante séculos. 
Penso que a Igreja deve ter uma 
PW>lCSlO realista, racional e razoá-

de com tan-
llnJPllc:ac~oes pollticas, econô

micas, sociais e, inclusive, mo-
""0' , 

zamos plenamente com a opção 
da Igreja a favor dos pobres. Não 
queremos nem poderíamos que
rer divisões no seio da Igreja. 
Gostaríamos de uma Igreja uni
da, apoiando as justas reivindica
ções dos povos do Terceiro Mun
do e de toda a humanidade e, de 
modo especial, as da América La
tina ( ... ). Sem dúvida, os teólogos 
da libertação foram os pioneiros 
dessa aproximação da Igreja aos 
pobres e ao povo. Nesse sentido é 
supérfluo expressar que vejo co~ 
profunda simpatia o esforço que 
fizeram esses homens - que po
deríamos considerar iluminados 
- nessa direção. " 

"(. .. ) Tinha interesse em reunir 
mais informações e conhecimen
tos sobre o pensamento de teólo
gos da libertacão ou da Teologia 
da Libertação; como conhecer a 
fundo Leonardo Boff e Gutif'rre?. 
Obtive bibliografia sobre eles, 



r:~t:::~ ~g=j~~~~;'~n'ío; ... d~~;,·;·~~do ;'P~~~~:~~ã~~· Quanto !A nos~a revolução, é ~plicaç?es ~lftlc~, econ 
~uo-=eon<:rrcr<rx:>·",..-~~·----

assim porque tem que ser assrm, inferno~ o d~sespero d? inferno. pre recaiu sobre os aspectos revo- uma revoluçao social profunda e, ~c~~· sociais e, mclusive, mo- Obtive bibliografia sobre eles, 
consegui reunir as principais devemos crer assim, devemos ~ra, nao sei. como f_?I po~ivel lucionários da doutrina cristã e no entanto, não houve um só rats. 

crer mesmo sem entender; se não mventar um mferno ta~ cruel C?- do pensamento de Cristo." caso de bispo ou de padre fuzila- obras de Boff, de Gutierrez e de 
outros e tenho interesse, não obs
tante meu enorme trabalho, em 

cremos, ainda que sem entender mo o que nos descreviam, p01s do nem um só caso de sacerdote 
isso é uma falta, um pecado, ~ não se concebe tant~ dureza com Cr istianismo e maltratado fisicamente ou tortu-
ato digno de castigo. ou seja, 0 uma pe~soa, por mawres que te- marxismo· rado." 
não-uso da reflexão, um não- nham sido seus pecados. Além • 
'desenvolvimento da reflexão e do disso, não havia proporção com "De um ponto de vista estrita-
sentimento. Me parece que uma os pequenos pecados. Até duvi- mente polltico - e penso que 
fé religiosa, como uma fé politica, 
deve ter por base o raciocinio, 
pois o desenvolvimento do pen
samento e do sentimento são 
duas coisas inseparáveis." 

Batismo: · 
"Como regra geral, todo mun

do estava batizado. Quem não 
estava batizado era chamado de 
"judeu"- estou falando de quan
do eu tinha quatro ou cinco anos. 
Sabia que judeu era um pássaro 
escuro, muito esperto, e quando 
me diziam "você é judeu" eu pen
sava tratar-se daquela ave, era 
minha primeira idéia ( .. . ) Todos 
tínhamos também um santo, pois 
o nome de cada um de nós coinci
dia com o dia do santo: São Fidel 
coincidia como o dia do meu san
to. (. .. ) O batismo era uma cerimô
nia muito importante também 
entre os camponeses, mesmo pa
'ra quem não tinha nenhuma for
mação religiosa. O batismo era 
uma instituição Popular." 

Família religiosa: 
"Poderia dizer, em primeiro lu

gar, que venho de uma nação 
religiosa e, depois, que venho 
também de uma família religiosa. 
Pelo menos minha mãe, muito 
mais do que meu pai, era uma 
mulher muito religiosa, profun
damente religiosa." 

"Bem, era ela quem rezava. 
Não posso afirmar que houvesse 
me ensinado a rezer, pois cedo me 
mandaram para uma escola em 
Santigado de Cuba. Eu tinha 
quatro anos e meio. Mas via-se 
que ela rezava." 

"Minha mãe era cristã fervoro
sa, rezava todos os dias, sempre 
acendia vela à Virgem e aos san
tos, fazia-lhes pedidos, implora
va-lhes em todas as circunstân
cias, fazia promessas por qual
quer pessoa doente da familia, 
por qualquer situação d.i.ftcü. E 

Betto e seu poster 

dar de algo que não ficara claro 
sobre determinado dogma era pe
cado." 

Alma: 
"Estou convencido de que, 

embora teoricamente se admita 
que temos alma, os teóricos do 
imperialismo, os senhores que re
digiram o documento da santa fé, 
acreditam que negros, 1ndios, 
mestiços ou simples cidadãos do 
Terceiro Mundo não têm alma, 
apesar de se denominarem grupo 
de "santa fé". 

Ópio do povo? 

"" .. ~ .. 
' 

conheço algo da política - , con
sidero que se pode ser marxista 
sem deixar de ser cristão e traba
lhar unido ao comunismo mar
xista para transformar o mundo. 
O importante é que, em ambos os 
casos, sejam sinceros revolucio
nários dispostos a erradicar a ex
ploração do homem pelo homem 
e a lutar pela justa distribuição 
da riqueza social, pela igualdade, 
fraternidade e dignidade (. .. )." 

Padre e guerrilha: 

João Paulo 11: 
"Temos relações diplomáticas 

realmente boas com o Vaticano 
( ... ). Limitando:me à considera
ção estritamente poutica, é preci
so reconhecer que o Papa é um 
notável polltico, por suas ativida
des, por sua mobilidade e por seu 
contato com as m'assas." 

Cristãos no 
Partido Comunista 

Cubano 
"É verdade, não se admite." 
"Todas aquelas classes sociais 

privilegiadas, que tinham o mo
nopólio da Igreja, estavam con
tra a revolução, de modo que, 
quando organizamos o Partido, 
não quertamos propriamente ex
cluir um católico e sim um con
tra-revolucionário em potencial 
-isto muito menos significa que 
todos o fossem. Tivemos que ser 
muito rigorosos na exigência 
ideológica e na doutrina, muito 
estritos. Não exigiamos propria
mente que tivesse de ser ateu, ou 
seja, não se inspirava esta postu
ra, num propósito anti-religioso. 
O que exigíamos era a adesão 
integral e cabal ao marxismo
leninismo." 

"A etapa em que nos encontra
mos atualmente é de coexistên
cia e respeito mútuo entre o Par
tido e as Igrejas. " 

Alguns cristãos: 
"Há muitas pessoas neste 

mundo que se consideram cristãs 
e fazem coisas terríveis. Pinochet, 

Jazzmania 
V.eara Souto eeq . dr Rainha Ekabdh 
em am1 do Bam1 IID> Tel. m-~7 

DE HOJE A 41 às 22:30h 
Primeira audição da 
BANDA RETOQUE 

Mini-temporada de 
5" a sabado de 
CARLOS LYRA 

Teologia da 
Libertação: 

"Não é preciso ser muito pers
picaz para entender que simpati-

. ·:: ·::~=~ : · ::~ 

informar-me conhecer a fundo o 
que eles pensam." 

O magro da sacada 
M UITOS brasileiros de

vem lembrar-se da l:igura 
magra de Frei Betto na 

sacada do Instituto do Coração, em 
São Paulo, durante os dias de ago
nia de Tancredo Neves, ao lado da 
familia do falecido Presidente. Lu
gar proibido para toda a imprensa, 
Frei Betto ali' circulava com desen
voltura e chegou a criar constrangi- · 
mento junto ao SNI - Serviço Na
cional de Informações. Afinal, ali 
estava o mesmo Frei Betto que nos 
anos 60 foi ligado ao guerrilheiro 
urbano Carlos Marighella. 

A capacidade de movimentar-se 
em vários flancos é uma caracterís
tica desse frei dominicano de 41 
anos, nascido e batizado em Belo 
Horizonte com o nome de Carlos 
Alberto Libãnio Christo. Assessor 
desde 1979 da pastoral operária de 
São Bernardo do Campo, onde teve 
participação em muitas greves me
talúrgicas, Frei Betto tornou-se pa
dre aos 20 anos, formou-se em Füo
sol:ia e Teologia, foi dirigente da 
Ação Católica, além de jornalista e 
braço de apoio de muitos persegui
dos politicos que queriam fugir do 
Brasil nas décadas de 60 e 70. 

Autor de 15 livros (vive de direi
tos autorais), ele lança em novem
bro a Introdução à Política Brasi
leira, pela Editora Ática. Define o 
livro "como uma enciclopédia da 
realidade brasileira" que passa pela 
Constituinte e a reforma agrária. 
Tendo convivido com o líder terro-

rista Carlos Marighella, foi tortura
do e preso por quatro anos. Brotou 
a1 sua vocação de escritor, com 
Cartas da Prisão, publicado inicial
mente na Itália, em 197L 

Eleitor do PT e entusiasta da 
Teologia da Libertação, dedica seu 
Fidel e a Religião a Frei Leonardo 
Boff ("sacerdote, doutor e, sobretu
do, profeta") e a todos os cristãos 
latino-americanos. Frei Betto, sem
pre vestindo calças jeans e camisas 
esporte com um pequeno crucifixo 
no peito, pouco lembra a figura de 
um religioso tradicional. E não é. 
Para provar isso, mostra na parede 
do quarto onde trabalha um poster, 
presente de Fidel, com a seguinte 
dedicatória: 

"Ainda que não se tenha conse
guido, se alguém pode fazer de mim 
um cristão é Frei Betto. A ele dedi
co este poster dos primeiros anos 
de revolução. Fraternalmente, Fi
del Castro, 2415/85." 

As carinhosas homenagens de 
Cuba ao frei brasileiro não ficam 
somente nas calorosas dedicatórias 
do comandante da revolução. 
Quando voltar a Cuba, em 28 de 
novembro próximo, para lançar seu 4 
livro de entrevistas e participar do 
encontro de intelectuais da Améri
ca Latina e do Caribe, Frei Betto 
será homenageado pelo Instituto 
de Cinema Cubano. Serão iniciadas 
naquele país as filmagens de um 
documentário c·ontando a sua vida. 

PatrocínW ® Shell 

Quatro vezes · não apenas fazia promessas, mas 
cumpria." 

"Quanto a meu pai, eu o sentia 
mais preocupado com outros as
suntos, com a polltica, com a 
labuta diária, organizando tare
fas, atividades, comentando ou
tros tipos de problemas. Raras 
vezes ou quase nunca o percebi 
em manifestações religiosas. Tal
vez fosse cético em matéria reli
giosa." 

"É lógico que, sobretudo con
siderando o uso da religião como 
instrumento de dominação, os re
volucionários tivessem uma rea.,_ 
ção anticlerical e até mesmo anti
religiosa. Creio que isso explica 
as circunstâncias nas quais sur
giu aquela frase ("a religião é o 
ópio do povo"). -Porém, quando 
Marx criou a Internacional dos 
Trabalhadores, havia entre eles 
muitos cristãos. Também na Co
muna de Paris havia muitos cris
tãos entre os que lutaram e mor
reram. Não há uma só frase de 
Marx excluindo aqueles cristãos, 
dentro da linha ou da missão 
histórica de levar adiante a revo
lução social (. .. )" 

"Não foi como soldado, mante
ve-se em sua condição de sacer
dote. Convivia conosco na tropa 
e conservava todo o necessário 
para o exercício de seu ministé
rio, inclusive para celebrar mis
sas. Como nos deslocávamos 
muito, designou-se um ajudante 
para auxiliá-lo. E, quando já do
minávamos a área, ele ficava 10 
·dias num lugar, 15 noutro. Nossa 
tropa o recebeu com muit a sim
patia. E como aqui o batismo era 
uma instituição social, conforme 
já lhe falei, o camponês dava mui
ta importância, e muitas famüias 
queriam que eu fosse padrinho de 
seus filhos. O Padre Sardinas ba
tizou centenas de crianças cam
ponesas. As familias vinham com 
seus filhos e pediam que eu fosse 
padrinho, que em Cuba é consi
derado o segundo pai. Tenho 
uma porção de afilhados em Sier-
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Rui e a Constituição TITE DE LEMOS 

Poesia de som Zen 

! - Vocé me conhece? 
I - Deixa-te de brincadeiras! O segundo 
; carnaval é só em abril. 
i - ... Olhe, que sou a suajilha, a 
1 Constituição ... 

Beatriz Horta 

I MAGINE uma telinha (video
play) onde correm palavras 
sem parar formando uma men

sagem poética. Isto é eletropoesia e 
está no ar até o dia 28 no andar 
térreo do Centro Cultural Cândido 
Mendes. O eletropoeta é Tite de 
Lemos, letrista de canções sensíveis 
gravadas por Suely Costa, como Me
do de Amar n° 2. 

Para o vídeo, Ti te de Lemos criou 
um poema inédito, chamado Poisia
tri-quadri ou tentalingue. O des
concerto a partir do título é, talvez, 
a primeira emoção que revela. Foi 
isso mesmo que Ti te quis atingir em 
seus eletroleitores assim que lhe en
comendaram o poema, com medida 
e tempo marcados. A essa exigên
cias ele, jornalista há 20 anos, estava 

Para Tite, no ar com 
uma eletropoesia, o que 
importa é a síntese 

acostumado, já que em jornal tam
bém é preciso condensar idéias em 
pouco espaço. "O eletropoema não 
chega a ser uma forma de poesia, 
mas um novo canal onde o leitor se 
sinta ao mesmo tempo atraído e 
intrigado", informa ele. 

Quem já conhece seus livros -
Marcas do Zorro (1979) e Corcovado 
Park (1985) - sabe que sua lingua
gem é curta, quase hermética, mas 
cheia de sentimento. Um sentimen
to que ele resgata do koan, texto 
Zen que tenta atingir o Nirvana 
através da palavra. Seu poema diz: 

"Kungfucius said: no vayas ja
más per questa via. Inutile! Ele "o 
discípulo", foi e não voltou.?-" 

Leia - na telinha da Cândido 
Mendes ou aqui, no papel jornal -
uma vez, duas, muitas. Quem sabe, 
vai sentir alguma coisa despojada, 
simples, desprendida, alguma coisa 
indefinível. Zen. 

- Não é possível! Assim alquebrada, e tão 
miseravelmente rota ... !! 
(Publicada em O Gato em 2 de março de 
1912) 

A volta do Modern Jazz 
• •• • 

A Constituinte está na ordem do dia e 
quem quiser fazer um passeio histórico 
pelo assunto pode começar pela Casa de 

Rui Barbosa. Todo o processo político, social, 
histórico e econômico que gerou a Constituição 
de 1891 está na mostra Rui Barbosa e a Consti
tuição de 1891, com 70 peças e documentos. Há 
originais de cartas e telegramas, cumprimen
tando Rui pela elaboração de Constituição, a 
escrivaninha onde ele trabalhava, o discurso 
que fez na Constituinte, artigos, litogravuras e 
caricaturas. A caricatura de Hugo Leal repro
duzida ·acima é uma das que podem ser vistas 

· na exposição, que vai até 16 de novembro. O 
horário de funcionamento é de segunda a sexta
feira das 10 às 17 horas e aos sábados das 13 às 
17 horas. 

José Domingos RafaeUi 

R eunion at Budokan 1981 
(WEA 28138) documenta o 
reinício oficial das ativida

des do Modem J azz Quartet, ocor
rido no Japão, sete anos após a 
dissolução do grupo. A volta acon
teceu em grande estilo, inclusive 
com uma apresentação de Jimmy 
Lyons, o produtor do Monterey 
Jazz Festival. Mundialmente fa
moso, o MJQ dispensa maiores 
apresentações. Sua música poli
da, retinada e criativa deu-lhe 
uma posição de relevo no mundo 
jazzistico. Milt Jackson (vibrafo
ne), John Lewis (piano), Percy 
Heath (contrabaixo) e Connie Kay 
(bateria) atuaram juntos durante 

19 anos, de 1955 a 1974, e o enten
dimento entre eles é virtualmente 
telepático. 

A direção musical que Lewis 
imprimiu ao grupo adotou uma 
rígida disciplina, como se cada 
frase fosse burilada à exaustão, 
reflexo da uma execução primoro
sa. O quarteto trouxe ao jazz al
guns elementos da música clássi
ca, embora seus músicos não dei
xassem de lado suas origens. Al
guns acusaram Lewis de intelec
tualizar a música, mas nunca dei
xaram de reconhecer que não há 
lugar para o supérfluo no contexto 
do MJQ. 

No concerto do reencontro, ao 
vivo, não poderiam faltar os clás
sicos que o grupo imortalizou: 

Django (obra maestra de Lewis), 
Bags Groove (famoso blues em 
tom menor de Jackson), Really 
True Blues, The Cylinder, The 
Jasmine Tree, Odds Against To
morrow e Tbe Golden Striker, 
além do standard Softly As In A 
Moming Sunrise. A qualidade da 
música do MJQ foi amplamente 
comprovada e documentada; ela 
não está em questão e se sobrepõe 
às eventuais criticas dos menos 
avisados. Nesse disco, com uma 
qualidade técnica de gravação ex
traordinária, os músicos do quar
teto dão novas demonstração da 
sua categoria e inventiva. Sem 
dúvida alguma, um dos melhores 
lançamentos do ano no mercado 
brasileiro. 

AS COBRAS VERÍSSIMO OMAGODEID BRANT PARKER E JOHNNY HART 
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HORÓSCOPO MAX KLI M 

• ÁJÍIES - 21 de março a 20 de abril 
Trato favorecido de assuntos financeiros. em início 
de semana que lhe promete algumas vantagens 
em relação à rotina. No final do dia serão materiali
zadas influências fortes sobre os seus assuntos 
amorosos. Sensibilidade e romantismo. Saúde 
boa. 
• TOURO - 21 de abril a 20 de maio 
Um quadro de vantagens materiais marca o início 
da semana para o nativo de Touro. Realização em 
assuntos profissionais novos. Segurança nas deci
sões financeiras relacionadas à familia . Dia neutro 
em relação aos seus sentimentos. Saúde carente 
de cuidados com os rins. 

• GÊMEOS- 21 de maio a 20 de junho 
Ganhos imprevistos em dia que lhe reserva um 
quadro de intenso favorecimento material. Suces
so nas iniciativas ligadas a emprego. Tarde e noite 
que podem ser marcadas por notícias agradáveis 
envolvendo parentes e a pessoa amada. Saúde 
equilibrada. 

• CÂNCER- 21 de junho a 21 de julho 
Momento astrológico de boa disposição para que 
você empreenda viagens. trate com bancos ou 
busque a sorte em jogos. Comportamento elogiá
vel diante de situações novas. Procure ser mais 
afável e compreensivo no relacionamento íntimo. 
Saúde bem disposta. 

• LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto 
Hoje você inicia um período de forte influência 
astrológica em favor de seu relacionamento com 
pessoas idosas e a prática profissional como 
chefe. Dedicação partida de pessoas amigas. A 
Lua o favorece nas mudanças e acontecimentos 
sociais. Saúde debilitada. Problemas digestivos. 

• VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro 
O nativo de Virgem encontrará hoje campo fértil 
para suas novas idéias e para os assuntos domésti
cos. Viagens feitas com acerto. Afetividade posta à 
prova em quadro que realça a carência de atitudes 
de maior carinho e ternura. Saúde bem mais 
equilibrada. 

• LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro 
Dia neutro em relação ao seu trabalho. Você 
poderá agir de forma mais objetiva e dinãmica e 
nada se colocará contrariamente aos seus interes
ses. Notfcias excelentes em relação à sua vivência 
afetiva. Boa disposição no amor. Romantismo, 
Saúde boa. 

• ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 dé 
novembro • 
Contando com positiva influência material. toda ela 
voltada para sua valorização e crescimento patri
monial, você inicia a semana de forma altamente 
favorável. Sorte acentuada. Sensibilidade que per 
de levá-lo a rever conceitos no amor. Saúde sem 
alterações. 
• . SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de 
dezembro 
Com um comportamento bastante influenciável e 
vivendo um quadro irregular no qual há evident~ 
predomínio de fatores negativos da décim~ segun
da casa zodiacal, você deve se acautelar. Não 
confie facilmente e seja prudente. Vivência íntima 
carente de sua dedicação. Saúde boa. 

• CAPRICÓRNIO- 22 de dezembro a 20 de 
janeiro 
A segunda-feira do capricorniano lhe trará excele~
te oportunidade de realização tanto nos assuntos 
profissionais quanto nos objetivos pessoais liga
dos aos sentimentos. Presença forte e decisiva de 
pessoa que muito o impressiona. Romantismo. 
Saúde mais estável. 
• AQUÁRIO- 21 de janeiro a 19 de fevereiro 
Indicações positivas para a valorização de sua 
r:l ·• P dP obtençA.c de nova~ posições r r:t 
negócios. Quadro favorável que perdurará por todo [71§~ Pl'!JCINA, NOSs~· 
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CRUZADAS 

HORIZONTAIS - 1 - cabo com que se arria horizontal
mente. pelo terço. ao longo do mastro. uma verga de 
gávea; denominação dada a um cabo grosso que prende as 
vergas nos moitOes respectivos; 7- designação antiga da 
ave-do-paraíso por se julgar que náo tinha pés; haste de 
madeira à qual se prendem as peças principais do arado; 1 O 
-qualquer sal do ácido cianídrico (pl.l; 1 1 -pequeno vaso 
onde se guardam os santos ôleos; vaso de vidro ou metal 
de gargalo longo e estreito. com bojo na parte inferior; 12 
- sif11is; 13 - desinência verbal caracteristica do mais
que-perfeito; 14 - tribo indígena aruaque. que habita a ilha 
de Marajó (PAI; 16 - característica de uma radiação 
eletromagnética visivel de comprimento de onda situado 
num pequeno Intervalo de espectro eletromagnético. a 
qual depende da Intensidade do fluxo luminoso e da 
composição espectral da luz, e provoca no observador uma 
sensação subjetiva Independente de condições espaciais 

ou temporaiS homogêneas. 18 - simbolo do einsténio, 
elemento rad1oat1VO transuraniano. instável. de número 
atómico 99 e peso atómico 254. obtido artificialmente pela 
decomposição de isótopos pesados do uránio submetidos 
a mtenso fluxo de neutrónios, 20 - antigo navio redondo, 
tanto na forma do casco quanto no velame. de grande 
tamanho. com acastelamentos na proa e na popa (pl.), 22 
- cachaça ru im ou de mau gosto; 24 - dentro da crença 
ocultista . fogo. revelação materializada da luz astral; 25-
recipiente das mâquinas fundidoras e comJX>sitoras, onde 
se derrete o metal-tipo; aquilo que serve para evidenciar as· 
boas qualidades do indivíduo; 27 - prolongamento de um 
som ou de um acorde por tempo mais ou menos indetermi
nado e que se obtém pela ligação de notas semelhantes; 
notação exprssa por um pequeno traço horizontal ou pela 
abrev1atura ten. que. posta sobre ou sob uma ou mais 

U
-notas mus1Ca1s, indica que estas devem ser sustentadas 

urante todo o tempo dos seus valores; 29- primeira nota 
a ant1ga escala musical: 30 - dispositivo rotativo dos 
ngenhos elétricos de indução; conjunto do mecanismo e 
as héhces de um helicóptero; 31 - cada grupo de animais 

~rgueiros. em geral de sete. com um condutor. em que se 
div1dem as tropas de carta , determinada quantidade de 
objetos. geralmente da mesma natureza : 33 - animal 
artrôpode. crustãceo. malacostráceo. decápode, braquiúro. 
de carapaça quadrangular e coloração acinzentada (pl.); 34 
- montes de grãos de cereais depois de malhados ou 
debagados. 
VERTICAIS - 1 - instrumento de sopro. oval, com 
embocadura curta. e que lembra o perfil de uma cabeça de 
ganso. geralmente de barro. com oito orifícios, quatro para 
a mao dtreita e quatro para a esquerda, correspondentes às 
notas sucesstvas de uma escala diatónica: 2 - camada 
hipotética subjacente ao sial. rica em silicio e magnésio; 3 
- aba na margem 1nferior de um selo postal. com 
1nscnção. símbolo ou vinheta. 4 - modalidade de fandan
go, 5 - pertinente.! garganta ; 6- ter ou ficar com muita 
fome. 7 - no hinduísmo. o eu ou a alma Individual. 
querendo Significar quer a totalidade das funções do 
organismo. quer uma entidade supracorporal que só pode 
ser atingida quando superada a realidade corpórea do 
lrKhviduo concreto, confundindo-se este com Brama. 8-
unidade c.g.s. de medida de viscosidade; 9- denomina
ção dada ao presente que o enfiteuta oferece ao senhor 
das terras que explora para obtenção da hcença do casa
mento. 15 - diz·se da. ou escrita livresca maiúscula latina. 
usada do IV ao VI século. e caracterizada pelo arredonda
mento de várias letras e existência de algumas minúsculas; 
16 - Instrumento cirúrgico para raspar, em forma de 
colher e com bordas cortantes, 17 - estes. 19 -
materiais sedimentares, 21 -agente de um dehto. 22 -
elemento de composição grego que significa urso; 23 -
argumento decisivo. 25 - manto feito dt;! fibras de urtiga 
grande. usado pelos índios coroados do PR. 26 - arestas 
que f1cam na joeira deçx>1s de limpos os cereais, 28 -

elemento grego de composição que significa dorso. 30 -
deus da v1da. 32 - essência esPiritual 
Léxicos . Aurélio. Mor e Casa novas 
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MAURÍCIO DE SOUSA 

MILAGRE POR 
MILAGRE , ELES 
PROMETEM MAIS 

QUE O ROOUE! 

~ 

0 dia, gerando-lhe vantagens e a boa sensação de 
tudo ao seu redor lhe é favorável. Saúde bem 
equilibrada. 
• PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março 
Dia que mostra. para o nativo de peixes, um 
quadro positivo, pleno de vantagens em todos os 
assuntos que dependam do raciocínio e no estudo 
ou pesquisa. Em família e no amor o seu compor
tamento determinará os resultados do dia. Seja 
otimista e confiante. Saúde debilitada. Riscos no 
sistema nervoso. 

LOGOGRIFO JERÕNIMO FERREIRA 

vi 4. divindade mitológica s o (71 
5. espécie de dedal de 

couro (7) 

D I 
6. estender ao compri-

do (6) 
7. falta de decoro (7) 
8. fora do caminho (8) 
9. hipertricose (6) 

1 O. indispor (7) 

R T DI 1 1. infelicidade (7) 
12. insultar (7) 
13. ninfa dos bosques (6) 
14. oferecer em voto (7) 

. -, 

~. 
PROBLEMA 

15. pôr OVOS (7) 
16. proveniente (8) 
17. que foi privado da 

.KIDFAROFA 

FAZ- ME LEMBRAR 
O PAPO DO VAM
PIRO QUE ENTROU 
PARA A AVIAÇÃO 
COMERCIAL! 

TOMK. RYAN 

N° 2076 
1. arma de arremesso 

(5) 
2. derramamento es-

pontâneo de san-
gue (7) 

3. desvio do rumo (6) 

herança (9) 
18. seclária do deísmo 

(6) 
19. solitário (7) 
20. venturosa (6) 
Palavra-chave: 
12 letras 

•«L =~~~ 

Consiste o LOGOGRIFO em encontrar-se determinado 
vocábulo, cujas conaoantes já estão inscritas no 
quadro acima. Ao lado. à direita. é dada uma relação de 
vinte conceitos. devendo ser encontrado um sinOnim() 
para cada um, com o número de letras enlre parênte
ses. todos começados pela lelra inicial da palavra
chave. As lelras de lodos os sinOnimos estão tonlidas 
no termo encoberto, respeilando-se as letras repe
tidas. 

Solu,ções do problema n• 2075: Palavra-chave: GRA
VIMETRICO 
Parciais : gretar. gerir. gralo. gariteiro. garreio. gateio. 
garrola, gear. girar. goivar. garo. gerar. gemicar, gota. 
glria. gorar, gomar, grilar, gaiteiro. gari. 

CARLOS DA SILVA 

SOLUçOES DO NÚMERO ANTERIOR 

HORIZONTAIS - aclasticos. chumbada. ta, cal. 1ps1ladora, noel. tale, 
aira, etapa, urano. ac, talamo, aba. ad. kernas. sal. ra10 

VERTICAIS - ac!lnautas. chapolfada. lu. amb•l·anak, sb. tagate. 1d, 
cacola, sala. arepaba, seral, data. acaso. omer . ora. ato. n 

Correspond.ncio para: Rua das Palmeiras, 57, apto . 4 - Botafogo
CEP 22.270 

XADREZ 

Kasparov x Kar-

~ 
pov- Def. Nizoin
dia (E 21-D 40/a) 

- 19" partido 
1IP40 -C3BR 
2IP4BO -P3R 
3IC3BO -B5C IKar
pov insiste na Nin
zo. Até um cam

peão pode mostrar ferrenha teimo
sia!)4IC3B -CSRI?(Praticado por F. 
Marshall , há 50 anos!)5I02B -P4BR 
8IP3CR -C3BOI? N (Invenção dos 
" laboratórios Anatoly". divergindo de 
6) .. -P3CD 7)82C -82C 8)C2D -8XC 
9)PX8 -C3D 1 0)8X8 -CXB 11 )P4R -ú-
0 12)0-0 -C38. 8alogh x Keres corr. 
1936) 71B2C -0-0 810-0 -BXC 9)PXB 
-C4T (Manobra radical e de alto risco. 
Mais circunspecto era o imediato 
9) .. . -P3D) 10)P5B -P30. (Em caso 
de P3CD. o branco poderia tentar 
11 )C2D/e não 11 )C5C? -CXC 
12)8XT -P38 !1-CXC 12)8XC -82C 
13) 8X8! ? -CX8 14)T1(-C4T 
15)P48D, com iniciativa) 11)P4BI(Ti
picamente Kasparov! Ele injeta dina
mismo na posição e realça o poten
cial agressivo de seus bispos. nota
damente o 8D)-P3CO(ou intercalar 
11 ) .. . PXP 12)PXP e. só então, 12) .
P3C D/ mas não 12) .. -CXP? ! 
13)C5R! - B2D 14)83TD e os 8s 
deslancham/quando 13)T1DI) -
D2R 14)C2Dt0u 14)C5R/ 82C 
15)CXC -8XC 16)8X8 -PX8 com 
contrajogo Logo veremos as impli
cações do lanc., feito) 12)8201 1 

(Também suficiente e bom era 
12)C2D -CXC 13)8XC -82C 14)8X8 
-CX8 15)P68! :!:) -CX8?(Séria 
concessão, acarretando um defeito 
posicional quase incorrigível até o 
fim da partida : um cavalo "marcado" 
na margem do tabuleiro. desligado 
das demais Peças. Karpov já pade
ceu do mesmo mal na 16" partida! 
Como · opçOes 12) .. . -C38D 
13)PXPD PXP 14)83R ou 12) ... -82C 
13)8XC -PX8 14) PXP -PXP 
15)TR1C!?) 131CXC -P40 (Se 13) .. . -
82C 14)8X8 -cx8 15)P68! -C4T 
16)P5D:!: . Aqui, repercute a omissão 
do 11° movimento ; sem os dois PD. 
o preto disporia de 17) ... -C3D!) 14) 
PXPD -PXPD 15)P3R -83R 18)0381 
(De olho na vitima!) -T2B 17)TR18 
-T1C 18)T01C (0 desafiante comple
ta a mobilização das peças e. assim, 
afiança seu comando de espaço. Kar
pov vê-se manietado e sem "plano 
orgànico") -T2R(Nada resolvia 
18) .. -C58? 19)CXC -PXC 20)P4TD 
-T2D 21)868 -T2R 22)P5D!.Res
tava somente 18) .. . -P38. intentan
do P4CD e C58. para solucionar o 
crOnico defeito) 19)P4TD -828 
20)8181 (Lance de quem tem clas
se! O 8 é remanejado para atuar 
sobre os dois flancos) -P3TR 21 )830 
-020 22)028 ~R (No relógio, o 
tempo ja escasseia para ambos com
petidoresi23)85C -010 24)T10 -
P4CR?! (Impaciente, Karpov busc:a 
"algo ativo". quando cabia espe-

ILUSKA SIMONSEN 

rar. Tal avanço debilita toda a ala 
do rei) 25)C38-T2CR 26)C5R -
P58?!27)81 8! -D38 28)82C -T1D 
29)P4R -PXPR 30)8XP -T2R 31 )D38! 
(Sustenta o PD, focaliza o "conde
nado" em 4T, apóia 1R e domina e 
3" fila. Um "muhi-le..-"11 -84D 
32)T1 R -R2C (Se 32) ... -C2C 
33)8X8+ -TXB 34)03C -P3B 
351CXPI -TXT + 38ITXT -OXC 
37)T5RI ganha)33)C4C -D28 
34)8X8 -TXB 35)TXT -DXT 36)T1 R 
(Com muita títc:nica, Ka1p11rov 
aplica à posição um "tratamento 
aritmético" = jogar com + 1 = 
simplificando e co..-ntrendo so
bre o rei inimigo suas 3 peças. 
Karpov conta apenes com 2 pare 
protegi-lo!) -D1D 37)C5R -D38? 
(Convinha 37) ... -PBXP!? 38)PTXP -
P3B, com alguma resist6n
cla)38P8XP!-DXP 39)PXP -TXP?? (0 
campeio está cego no "relimpa
go"!De todo modo, a sobriiVide 
seria breve após 391 . .. -PXP 
40)0381-TXP41)D4C+)40)C38! 
C6C?? (40I .. . P4B)41 )T1 C-D38R 
42)DXP + (1-0) "Balancete" da Nin
zo pare Kerpov : 3 derrotes e 3 
empates.· Mais uma vez o cam
peio preparou uma decilio 1 todo 
custo e a teve. .. mas contra si, 
como ocorrera na 16° partida. Kas
parov, pouco menos do que infalí
vel na 'l!' metade do match, acha
se muito próximo do titulo! 

Comentários. LUIZ LOUREIRO 




