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À ESQUERDA DE DEUS- I 

D. Paulo critica FHC e teme rumo da Igreja 
Arcebispo diz que presidente prometeu ajudar os pobres, mas aumentou seu sàlário e o dos parlamentares 
MARCELO MUSA CAVALLARI 

Da Redação 

JOSÉ GERALDO COUTO 
Da Reportagem Local 

No ano em _...._..._...._..._...._ 
que comemora ~F-~~~~l4 
o cinquentená
rio de sua or
denação como 
padre e 25 
anos de sua 
nomeação co-
mo arcebispo ~~~~~~~Jí4 
de São Paulo, 
dom Paulo.,.. .. .,..,. •• 
Evaristo Ams, 73, está preocupa-
do com os rumos da Igreja brasi
leira. 

Ele recebeu a Folha em sua ca
sa, no bairro da Luz (centro de 
São Paulo), para falar sobre polí
tica, história, religião e moral. 

Dom Paulo disse que Fernando 
Henrique fez o "contrário" do 
que prometera a e/e -lutar pelos 
pobres. "Isso o povo nunca per
doou '', afirmou sobre o aumento 
de salários do presidente e dos 
parlamentares. 

O cardeal-arcebispo falou sobre 
sua atuação em defesa dos presos 
políticos durante o regime militar: 
Disse ainda haver uma " tranquili
dade demasiada e perigosa'' na 
igreja. Teme que isso faça com que 
ela pare no tempo. 

* 

' 

Folha - O sr. foi e~na 
§orbonnr:, J?Odia ter Pll!a confor
~rreJra academ~ca e aca
bou se tornando arcebispo de 
São Paulo num momento com
plicadíssimo da vida do país, da 
igreja e da cidade. Foi uma bên
ção ou uma provação? 

D. Paulo Evaristo Arns - Co
mo diz São Paulo, ''para quem 
ama, tudo acaba revertendo para o 
bem". E a minha vida foi agitada 
desde o começo. . 

\ 

Minha estada e Pa · -o foi 
nad . heguei lá em ou
~dUJ, já tinham começado 

asfuiâs. Eu tinha como colegas 
d en~-2~Q.L.3~.§.i.Qnei132§_de 
~ g~eses. · Viví entãoCíilco ~ 

ános com ~soas que háviadi'Te'r
~erra, alguns deles nas pio-
res prisões alemãs. 

v iJi.ml...f..!i.l.!lÇ.~g_.anQ.§.~ita
dos. Não tinha comida. Havia filas 
para pegar um pedaço de carne ou 

..__-I.W:.~..oáiO. inha.m-e:\'e todos os u·,~, .. _ ,,_ 
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D. Paulo.- Se a situação não 
mudar não ten~

' mo se a situação mudar no sentido 
de um certo eg!!_ilíbrio.jiÍ a_cho que 

\ 

hav~ofundamento numa 
~tica mística~u
ye_.nL;Siéjjj'Q 1.6, coffiõõouve com 
·são Francisco etc. 

, ~~~fes líde~-

1
~ tuaJs__gue vao para una e~mtua l-
11\~ão autêntiCJk não Ictic•ã'ÕÜSU
\ j:)êêficiãl. Mas isso e_m todas as ré
~e~, n~ ó na cat~ 

Fulliã- As 
.~~~-



p®~OJle;:47, já tinham começado 
asatílas. Eu tinha como colegas 

d entt_e 2~0~._3~eqde 
~ g~eses. · Viví então cinco~ 

ános com pes'soas que háviari'i"'i'er
=ffF.?guerra, alguns deles nas pio
res prisões alemãs. 
V~.!!.Ç.~Q..llll9~~ita- · 

dos. Não tinha comida. Havia filas 
para pegar um pedaço de carne ou 
um pão. Tinha greve todos os dias. 

Folha - E o am'!!ei~f.e cultural, -~· ~' ~ ~.. . _ . <.-" - • !::loãs 
c~ ~~~f'~- :• · reu 1oes sob e 1s .chamamos s9- 1~ 
~ D. ?'Bulo: Estavall} lá todos o~ .:i;:'~'~ ~ · . . CJ~.J?ar,l1ín~l~sar a-que§lão, } · 
grandes escntor da oca: ~~ •:: \ · · - · · · f1zemos um mquento ertrtodas as 
G n e Malraux, Paul .Clau- · · · paróquias do Estado. Em geral, 

e!, ~quela turma toda, e eles nos 
1
·, · constatou;se que isso acontece por 

ãcõlh1~ c?nstante~ent~. . ? falta de relacionamento- pessoal, 
Vo~e....§aia d~ .l!_!Uversidade e 1a 1 de acoffíimento pessoll. 

~mar conferenc1as desses gran- '"'"Folha _ Do padre com a comu-
des ~ornes , às vezes ao ar livre, nidade? 
debaix? de neve. _ D. Paulo - Não só do padre 

Hat v1aAumida revdoluçao n_?-Phens~- mas dos católico~~ 
men o. 1 ela e que nao avla . ar ' ' 

'

governo possível, por ue' todos ti- O arcebispo de São Paulo, dom Paulo Evaristo Arns, durante entrevista em sua casa, no bairro da Luz (t>entro de SP) que_ 0 pa e e u
0
m
0 

so, 
3
m
00

as na sua 

nliam Sl O e ne- .,.. \. ../ ~ n p~OqUla tem 2 OU ~aS' 
nlium u certo. ) mandante. Era só telefonar~ sobrou à igreja? povo e Qrocura educar e levar. ~,<;e pôr em .prá,tic~ a ferra .e fogQ, o Uj ~aõalhando dentro da Ig~ E a ; 

F0. também à Alemanha, vi a 'levava a hstas de resos dizia~~~ D. Paulo- Bom, aí eu distingo RQYO à autQçonsciên.Qa.~ a ~ ~ gente se desacostumou de receber 
Ale'?anha destruÍda. 1::' que estavam s ' r . E e I um eouco o que você cha.~ã W§ia his5i-o. Eu .sozinho orde- { Eles e~ão g~ü~s. n~} -~ . . . . 

Fol_!ía - '! s!'. e~descendente.Jk pergunt~_va somo e que eu sa~Ia. hl~~ulca, que são os paãres, e a ~e~ p~~- r ::lha ~i~~l1.a se distanCIOU 
a emaes nao e? . . ~ Era s1mples: esses soldadmhos, igrejãqtie é povo. unca um bispo na Diocese de ~· O mome_nto e que mudou. da comu e. . . 

D. Paulo - illl· ~as...!;Duú.o d1s- ~ que trabalhav ' eram católi- Por exemplo, a i re·a ue é o- São pãulõ 1i@enruiJaniõs. E tenho Folha - E que a igreja brasi- ( . D. ~aulo - Se dJstancl~ . Se 
~Nem meu pai sab1a alg~ma sgs~ ou tin am senti~e~tos bo~s . ~o trabalha hoje na om1,ssão us- ~nda ~1!1!~~ ~iseo~ \\ I e . ! -1 d1st~nc10~ dagueles ~ acorda-
c,msa da Alsman~~· NJ;as eu sabia a Enta~ e~~ davam um Jeito, de ~s- ~tiça e "Paz como antes. So quetra- a~..Jm.knar.am. .. WIJL~l ra ou mwto a com r ram. Antlgamen~ ele_s .Jâfu, Sim- 1l 
J!!lg..ua,. c<:mo sa la ta~bem fra~- ~ b1lhetmhos para Jru,';l, as vez~s bal~a. fazendo livros didáticos... ua , s. ntão~ você vê o clero, a 1a a I ertas;ao . e!,_esmente. A~?ra+ na_o~s \[ 
~~e mgles, o_que w.e a,judava a 1r lnu~a fglha de JOma[: Tms e ta.1~ l pmticlpando de congressos. h , m clero reno~~l. _. , . ,- cta L1 - vao com consclei~cJa o~ nao. vao. , • 
a tud?_guanto e canto da.E_uropa. estao sendo t~rtur~?os, este Jd 1 Não é um trabalho ue choca, olha _ Uma pesquisa recente taçao.e gue era mteweta a de fi!.O- Folha - Entao_ a IgreJa esta 
. Ahas, 9u~do eu volte! ao Bra- f morr~u, este e_sta mal etc. . como antes, mas um tra a o e \ CNBB (Conferência Nacional ~rs~ . , preocupada coll! ISS?? . f Slb ~asse! seis me~es no Rio rea-p '::i Fm nessa epoca ue . a ~ dar frutos daqui a algum tem " os Bispôs do Brasil) constatou / Por exemplo, uma vez flil a D. Paulo - Nao d1go que esteJa 

\ pr~ pd~ Lortug~es. ? c . . o ernando He~n .eg.... Estamos formando já a quinta "luma tendência conservádorun- f Al~m~nha. e alguém fez uma. con- preocupada, ~ 
D

oP.'ha 
1 

sso lôum 50. . 
1 

Participamos Clessas utas JUntos, escola de educação política. tiê os JÓvens seminaris que ferenc1a d1zendo que no Brasil ca- reed.ucar_jl_ar<LUnl:~l.lumen to 
au o -..Em..2LMore1 no ar- -J f d" - - ::::::\'"" ' d · b · tf"" 'l -·Sl'éêVorosD.=niãis::amigo ' 

0 
d.a Carioc~e éonvidaram a,te , ormll,mos um gruBo p~a IS- Amanhã (quinta-feiraJ eu vou estão se istancian o - \ a c~1ança po re t1.n .a r~vo ver .e ~;;s..=.er;:;;;..;.v~o;;..;ro'""s .... Q._rna_ 1s am1go eto. 

g d f. d u . 'd u cutJr Cü.lllQ ..mudar a S Jtu~ao gjTI apresentar aos padres o sétimo nla- gia a I er açao. Como o sr. vê \ sua hbertaçao conSlStla niSSO: salr E'u tenho acompanhad!L,Q§..J2a-
para aJU ar a un ar a mvers1 a- · lA · - ~ -- d · ' · d tr ·~ 

d d 
t'i' . y10 eUQ!; ~ r-- _ _ ~ _ .(' • a m1sena ma~an o os ou os.. dr.es novos. qu.e..~~vo~eJ~s 

__s: e oauru,.que-extste at~hOJe.;--c 'Follia- o sr. tem se encontra- .. -----.. - - -- . -· ..,. n Eu trabalhe! 13 anos e"=mew em \ . ..,.--. . . . 't d ltn>-
·"oiL , De Ba~ru me mandaram para) . . ' ' _____ . . . tem muito mms Jel .o e vo a.t ao 
~ p >r ~Ü· (RJ) 1 . d' do com FHC depois que ele se - favelas e nunca Yl uma..cnança sarr povo do oue o~ antigos aue estu-

' 

~moa ~ para ecwnar 1- t 'd t ? ' .r: · rl · P.: 1 _.... ~ · ,., -""'.->t t air - lli I . ' ornou presi en e. matanuo outros Qara smr a ID!st- daram desde crianças em seminá-
a lC n~ nstlt rancJsc~: , D. ~aulo - Para falar a verdade, • . ~ ria. ~e~o contrário: meu tra.~a~o rio e a ora, páfãir ao povo, tem 
nnh~u t~nh~ ,ete f 1 s. Era m so est1ve uma vez c . ~n- -f/ Entramos numa certa tranquilidade um cons1st1a em acordar a consciencw ' uma ce~ dificuJrl.,de. -
ílha alegna lr ave 0 tempo l v-~;rsamos -ele o ovas u- i:: · " · · · deles ar fato de que estavam ~ .~ 
livre. Sobretu u do tinha . · . , ~ouco demas1ada e ate pen.uosa para a 1.ure'a .P, ~ 0 

. . Folha - A Imprensa cost ma 
F~-· Fl ·naquela salm a ah e a e e~· 'J ' na m1sena e podwm sair dela, desenhar uma oposi iío do pa 
. ~od~ mun~o e;:;;~ FI ::~:~· no ~e. o. dia og_o foi n:uito_pro- que se arrisca assim a parar no tempo através da união e da ~rganiza~ão.- ~o Paulo 2:' !!.1/I. ya braSJ__~a, 
morro. Mesmo JlSSim tinha briga, ~toso... mas ele nao segmu: n;o... · F_!Jlha: A Teolo 1a da Llber,:, 1/ ou pelo menos ao CJ~o progres-
porque o pessoal bebia muito. Folha - 0 qu~ 0 sr: . .Pe1JU · . , , ~ ~~ taçao foi acu~a a e se anza~ sista. Sempre se fala aa divisão 

Mas fiquei muito - · desse D. ~aulo- Nao se1 se e ~ubhca- QS f!n.s, ãê deJXarãéJ do o f!!!.pe a Dioces~São f!!~o como 
povo e descobri ue favel 'me- yeJ (nsos) . ~ eiL§_~- [--- -- --- - • • eSJ!I11tUaJ~~!]Je de um gopeco!!!fll-o Sf· sr. viu 

\

lhorsocie ade ueessa e se diz Ille;teoc~n~cti?qu~elefez. -- --- --------·-------------- 4 -·.t_! 0 _-~ umD:af:ftMo af{nas.política. _ iss~cp_moum.:...olpe? 
o_tg_aoi.zada. Por exemp o~- ' ara mlm, ~ Qnme~~ande c · ~ . · au 0 - ~sa e ~ acusaçap . aulo - Dele, não. Pelo con-
t~ dâ _soÍidade:aade no j.ofumen- ato dele <je~en a seLa avor .da ~o de pa~~.9· sobre isso? , . mais freguente ~. voce ouve na trário. Conversamos com a me a ~ 
t_?, da ajuda na pobre~E:· . c§'e operá~a Ql!.. dos pob;:e;. A!-!- e~ as como ~ucaçao. _saude, ..tPO- D. Pa__ul~ - E verd~~- .I'!'Ui'õ' .a. n~ ,Ame! a do or~e. . fran uez e 1 1m com R_ue { 

"Folha - Como /01 sua vmda mentar salános, qualquer coJsa as- radia. Todo munêlo esta trabalhan- a tendenc1a."Klã8 e cunoso: eu es dJzem. oces esquecem que~ e ·t ~n-l A ' .. 

~ d' · ' - · ·1, · d · d d s ou conversa..J.W.o com voces. 
Para São Paulo? :si.!J!.. e IffilDUlr os pnv1 egJOs a ~óffias dentro de um outro siste- "fiíaiiãe1 nos últ:lrfíos sete anos'L:O estamos e ~ca;r ,pes~ . ..llil[a -N 1 ·f t ' · '1 ~1 p 1 d d' . ' ------ . t . :-l d unca e e mam es ou o menor 
~ D. Paulo - Vim a contragosto c ~a. ara e e po er Izer. ma para um Brasil de d!9ui a cin- desses padres UQY.QS_para tlrar_p uma e§Perança e e erD.L!Ja....t,.e bl · M,e 

Porque adorava meu trabalho érri "Eu SQ_U do -JXM>, apesar de ser co' dez ~n.os. Nãõé fiaiS um Bra- doutorado em Louvaine .(B6!CT;ca), nã o de um tempo aguÍ". o problema a meu refspeltO. ---... us t) 
- · I al" ~~:=..=- íl ~ -· -><"6' ' ·-e ,.. ~ • 'S - h c pro emas sem..12re oram corn a ( Petrópolis. Mas fui muito bem um mte ectu · sil que está pegando fogo e que raris eRoma. Eres são considera-. u nos mzemos: e nao ouver r:-- C · ~ 

f4i
acolhido. Na reJ@o norte eu fiquei ~} Ele _se viro ara o ova, e dis- você tem que apagar. ~a~. A~ente os um com~ . .O de um terrmo a~ui,~na. ~d~ o . "Mnao._ ~ --;- --- . . ''E 'd'' . t " . . - ,.... __ - ~---.... t 'd '' ~J I - EieiiieS e mesrrmo me disse: ''Mas nao quatro anos e mew como blSll.O au- se. uma 1 e1a m ere e . Folha - A Igre a nal!-P.erdeu cons1dera c nserva çres. as na am e enu a e · . . . . _ r 

I ~ili'ar, trabalhando com dinâiiiica ~~Sl'êZõ contrári.o: aumentou o ~ muito de su o I 1ca r- ~u~pa e~o a~~Õçados:-- .... ' les não compreendem 9ue. a gen-~ po~e dlVldlr a dwce~:Í n~o t~d~ 
~os. s~art? d"os ~arlamentares e o d~ . aulo- Eu não estou pensan- s vezes pergunto a mim mes- te ~ha_ qu~ ~~)O- ~~a Já a~j~~~P?~s:.: __ , ~.\,.:f?~ 

Em. l970 me fizeram are ~ri3pno . _Isso ? povo nunca per- do que a igreja perdeu o elã. Estou mo o ~ue é ser conservador. Sou ~~(t~j&ual.dade tmtre 
fê o t1ve de enfren ar re r: s- oou. Nao fana mal fazer o con- pensando que a igreja talvez t~a conservador, sou avançado? A)? ~os e aSSl!liP,QLd.Iante. . . 

são. ren eram um a ma trário, algo que balai1çasse o Bra- mudado de ritmo e t ii.lõéii:í_de gente é o que o momento oferece. • Folha - Mas a ~olog_i:ntJ;;~j" ~ f~ · _ . 
a. Mas u Ja vmha, como I.§I!O si! , que acordasse o pessoal. >Q!!_ms e~co~. Não estamos mais num tempo . , !J.g~~ s;úu os lirwteuJo I F~lh.a. - Isso nao sena 

1üi'Xi'Iiar, visitandq_presoS,êstava à Folha- Na éP.oca da ditadura, Y. f\TãõTazemOSíllais cois s a ~como o do Concíli · o 2o l c;rj~Num encontro de "mmemce" dele? 
pároê tudo. - -> a ignj_a ('lp].§!l!..Uiu ser o ce"iifio ~ sere E!! 1cadas em JOrnal, como ~~m que a igreja inteira cebes em que se fez aquele texto~ lr. Paulo - Pode ser (ris 
r~Como era sua relação ~lutiDaJôr dãéeifififig jj_.JJmW- ãnbgameiite:"""Se não era publicado r~Aí, sim, havia os que (jüe cnÍicava a chei!1Hla dos eu- ~c~ensei niSS<(01aS P~ 
com os militares? ç~. Com a abertura, os di- -na Europa, nos Estados Unidos aceitavam e os que não aceitavam. rope~~egou-sra c o que, antes, e uma 

D. Paulo - Nunca procurei en- versos grupos foram achando ou aqui- não adiantava. . Agora, não;..bsuilo está tudo a>:ei- a acar a chegada do monoteísmo Um papa não pode pegar o teléJ'o-
trar em atrito com eles. Pelo con- seus caminhos, nos partidos, em Hoje, não. Voltamos à posição \ to. Entao e natural que essa turma europeu. n~ ~atar de cois~s a~s~. Por-
!fário: tinha~ outras organizações. Que papel d~ uffiã'ij'féJà~~-n jovem não tenhaãqllele espírito de D. Paulo - Quem cometeu esse que, se e e começa, nao para mai~. 



~'fMô \ olo 'bra.s\ \ J ~ 3 1 -i d._, L--t . 1~C1 S. 

JORNAL DO BRASIL 

.. ,f~J~}11'2t l.J~ .. f~~-=---------

A cruz e a graça · 
~~ajxãe àeleroliw da mais ~- ~ DOM LUCAS MOREIRA NEVES • 

O 
~legna. 

pa~doxo m~~ssu~o \" • _..- faz parte!~ t' · 1 Esse fenomeno pode ser obser-
- ~ m1s eno pasca e, ~ d b" fi . . 1 d 1 

1
, 

tendo '"sido instituído por Cristo em va 0 na.. IOu a Ia_ e~QinUlí!!. 3 a-

P
lena semana da Pa' scoa - _ gw!S ~dres brasiiews (natos ou , nao sur t 1. d ) . .d _ 

preende que o sacerdócio de todo na ura IZ~ os CUJas vi_ as estao seu-
padre se revista também da mesma do anahs. _ VI v n-
antinomia interna. tua! cano~çan. Homenageando-os 

. nesta Qumta-feira-S;mta neles vejo J 
Çruz_ e graça, ~o~ e aleg!J1l re- espelhados muitíssimos outros pa-

gem, po~s, o ma1~ m_t1mo do ser-pa- dres conhecidos ou desconhecidos. \ 
dre e dai se extenonza no dia-a-dia . . 
do seu ministério. Dores e alegnas na pessoa, vida 

. e obra de Frei AntônW, de Santana ~~, 
O sofnmento do padre, no mo- Galv- ancisc?no ifu no do J_ VI 

mento atual, em quase todo o mun- 11 c t · 1 d · . . arac enzou-se pe o 
..i 

1
o, ;sta em observar qu~fía~mlo quel exçr,çicio sacrificado e escondido da 

, e e ~z. com ~o r e sacr~. como I c~ para com os 12ohres e elo 
sua m1ssao e tarefa - a,!l!IDCiar le.- atf:;r n; 1 t 

12 
d sus se Ih R . u. ~l!Dl<!.:.lO peliliOa ~en_ enas- e . 

I~ U evanSge\ O,-seu . ~InO...._§Ua pessoas g_ye a ele recorriam para O I 
gre)a, sua _ a ~mao - Interessa d · . - • 

d 
sa a 1 ra t 

pouco ou na a a uma cultura e uma - . i 
humanidade distraída t fa.Qa ~lh~s . Na entao pequena cJda- \ 
em futiffifãdiS;::êõíí'fuii~ ~~- d~ de Sao Paulo, e!;.f~ndou o mos- \ 
r.i!Q_a. Maior do que a cruz do Aeo;n- t.sr~ gas ConceEciO.mstas, ~- t 

~ t"'r"'"""' ,. A<> ;n~;r,.r;:-;;:--- .~d olat1vas mas tambem a!!entes da 
descobrir-se a cada momento, pou- c~~~e._ F01 home~ de oraçao _e 

~~ça,soa e

1
~ ~ _ 

co à altura da vocação, da missão e .de IniCia~. En_tre lag~'Imas ~ sofn-
da investidura recebidas. Daí decor- m~n.~o, ele ma~Ja~a a ;,w:feita ~e-

. rem outros fat~mento: ~..Qe seu pa1 Sao Franc1sço. . i in_compreensões, d~e co- Cruzes e alegrias no longo e rico 
- l~boraçãº--.COm superiores, colegas- it!nerário _espiri_tual de dom Antô-~ 

padres_e.J;.OODeradores kigos. Uma mo Ferreira ~osoi pr~ ifo 
inevitável solidão nas horas decisi- fãnioso eolwõdo C_ara_ça, missio-
vas, igual à de Moisés, à de Maria nárrq, bispo dt.,.Mariana de...l.l _ 
("E o Anjo se retirou de junto de- ID5. A reform_a d.Q Clero diocesa- ~ 
la .. .':), ~ d~o ("S~ Lucas em I" ~ d<L-TÕ:a inl~lantãcão 
~o )~ mesmo quando está em Q ~e~~ha luta co..E.!ra ÇrrgÂ e ~ 
companhia de outras pessoas. A in- "f. d_gyws .Q.e toda natureze_ cijstaram-

~\capacidade d~a.barcar tõdõs os..de- K' l~e renú_ncias sem cont~s, 
safios pa~orais . A impossibilidade v1~ns, n~.mweensões e vexa.]W. 
de soluciOnar todos os problemas Austero e Identificado com Cristo 
de executar todoSos planos e leva; Y. na Paixão e na crucifixão, ele dei
a cabo todas as iniciativas. E a su- Y. x?u um!ifitagem !~e-
prema cruz, que é a de não conse- ~de g!ludium in lribulatione, ~ 
guir dar sempre um testemunho l ~pakrnidade. E seu encon
d~no, convinc.E!!,e e jrr~ p tro final com Deus_ ~e passou na paz 
sa~de que os fieis e até a socie- de um alegre defimt1vo encontro. 
dade ~speram e'cobram dele. Sofrimento junto com alegria in-

terior na vida pessoal e no ministé
rio p~storal de dom Â.ntô!tie de 
.Alme1da bustosa, slif'esiano, mm"gi
r~e São João ãei-Rei, bispõde 
Co~umbá e Uberaba, a~e 
Belem e de FQrtah:~a, reconhecido 
pél'iÍe'll!n~t~ S!!Jltidade da.Jwi .-lli
da.: ~ssif!l també~ na vida do ~e~ 
GA~sta,QUIO Van Lieshout em Poá e 
~;do padre João Ba: · 
~...São .Úopoldo, 
RS; _do~ ,R.pdQifo Komor!<)<:, n 

Virgem Maria. Alegria de poder ~~-
co.p!o.rtar, ~o.!lspl?r, el®[ajar, J gos. E_, de modo especi~l, na.P:ssoa . 
o~~\ar na vida mumeras pessoas. f e na _v1d _do r o de 

( Alegna de ~alocar alguém no cami-M 'i~~~~~~:~j~~ 
nho da santidade. Alegria de perce- C!O . e} 
ber, no contacto com seu povo, no- J,aneu:o, ors!,enado sacçrdote j á 
vos apelos à sua santidade pessoal e ~~ele r~atou o te~s-
a um testemunho cristão, evan éli- ~ ~O.l20:iª"do o,.Ey~elhn nas. es-
c e sacerdota ca a vez · ·zí- ~ados do Nordeste e C(lll ndo..as.ca-
vel, mais a egre e felib. Alegria mui- ~ ca~ra remlhi!DfJlta e 
tiplicada e ~e sentir e l: e,duca_xãQ.. d~_meras. moca~-
ver que, por sua alegria, ele incita h!:es. Sfu nome e bend1to até !!_rue 
outros, sobretudo jovens, a quere- por o~<Ie ele passou e sua ~e, 
rem tlimbém abraçar o sacerdócio i canomzaç~~segue uma Jr-ª.ietória 
para ser como o Padre Fulano... ft ~ante..owida eJll Roma, deixan-

1* D~sd~ menino
4 
~~inha s~o~ do-~os a esperança de ce_lebra~, sem 

,(J.9iQ__del-Rei, fui testemunha da vi- mmta demora, sua glonficaçao na 

d 
::t-" . 'f::: . - terra 

~ ~.,.e mUitos ~utuo~s ~e- r- · . _ . 
"" · d1cados. Estive depois em contacto Nesta Qumta-fe1ra esses ~ostçs 
~ilhares de_padres 'do mundo fJ:'!-lernoJ nos indicam do céu a~-
IJUWO. Pude entao perceber na vida gqa.de ser P~-
dos melhores dentre eles, dos mais 
santos, a ação coniunta da cruz..e da ----- ,. ~ 

• Cardeal-arcebispo de Salvador e primaz 
do Brasil 
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Urna exclusão 
chamada ateísmo 

DOM LUCAS MOREIRA NEVES * , 
E de tal ordem a íntima comu-

. nhão de Jesus Cristo com o 

existência e nenhum olhar ou re- ,_ 
lance da fé à reveracao de Deus. r-

"'' N~Q.Parece-melmpor- ~ 
tante fazer umª- distinÇãO: uma 
coiSã é o agnosticismo e o ateís 
como poStura mterior, individual. 
e índevassável de um homem; ou-

.. \ tra coisa, bell!--diyersa, é o mesmo f 
agnostiCismo ou ateísmo como in-

-=# gr~nte .de uma cultura ou_ de f 
uma sociedade: Neste último ca-

. . " sÕ, a Josição a.gnóstica ou atéia, 
termmada sociedade ( Um ex- sela. OiCial ôe Estado seja am-

.Eai - "Ele e Eu somos Um", 
"Ninguém vai ao Pai senão por 
Mil]l"- que a exclusão de Um 
ou é causa ou é efeito da exclusão 
do Outro. Sem discutir, por ora, 
se é causa ou é efeito, repito sim
plesmente: excluído Jesus, Deus 
também fica excluído de uma de-

cluíd? singular", ~2.3.95). . .... biental ou da mental' ~s- ,. 
-= I Diga-se, d_e said~ que J. L~o }'=" \ ~ certo modo uma çomuni- 1 
~ Sagrado dos JUdeus e dos cnstags, dade humana, uma civil~ação, 
::;} o Antigo Testamento, já toma co- 1- urilãíi"ação. E isso, no nível tanto )( 

iilleclinêitto da negação de Deus: do Estado como da pÜpÜiãção. f: 
"Diz o ímpi_s> 1~o'Nseu c~ã.o : ~ A "modemid~" e o "~ós-~ 
Qêlls nâoepste.' o mesmo An-1 moderno" agarecem maréa os, 
tigo Testamento, a potente e au._ ;:~ com relação a Deus e ao_divino, 
torizada voz, 9!1er de Moisés quer por uma postura diversa do a&_ 
~Qfetas de Israel~ ~eôiíiieiavà ~ nosticismo e do ateísi!l.Q.- a do 
como uma forma degenerada de secularismo. De origem racionª-
ateísmo a adoração do bezerro de lista protestante e clerical (cf. Ro-

~ 1 ouro e dos baalim, quer dizer,J!os f , binson e Harvey Cox, pa_!1Lllão t= 
í4,Qlos !_razidos pelos QOVOS vizi· (alar de Timch..e.outtos), o secula-
nhos venceaores nas batalhas ou r· m uma tese ró !ria: que g · 

-4 infiltrados e?r meio de alianças,y f -Deus exista ou não importa pou-u > 
matrimoniais ou outras. \ co. Mesmo se exist , Ele não in te-

. No momento em que o cristia-1 ress~, pois,. evoluído, o homem 
msmo entra no Imperio Romano, exphca o umverso sem Ele. 
três século.§. de _perseguição atroz ~ cQDtrário do que qu. erem os ~ 
se justificam as§!m: os seguigQres. teóricos, o ~a nãQ é 
do Galileu são ateus. Ateus por- seCülãfizaa<E., basta ver as incalcu-
qu~ adoram um .só Déus vivo e laveis massa,s, no mundo muçul-
verdadeiro e recusam queimar in- mano, na Africa animista, na 
censo aos ídolos e particularmen- América Latina católica, nas ~ 

} te a César. Fica, portanto, CfarQ, i quais Deus e o divino, o~, o 
::::/pQr contraste~ que ~ffia ç religjpso guardam um lugar deci-l!. forma de ateísmo e a recusa sivo_._O ~larismo te~ar 

dos falsos deuses a única forma de n~s, na _..iJlJdlj.gen.Yia e aí 
adorar o único Deus. pode ser opçãojndiv .. khrnl oujn- F 

Nos dois milênios de cristianis- r gredient~ sqçia~, ~cultur~, m~li-
mo, a excTusão de Deus da socie- da~..Y. impos1çao oficml. Existe, 

de humana foi constante e con- pois, também uma exclusão seÇll-
·veu com a busca de Deus no l_a..,rística de Deus mesmo em.Pa.r-

rosto do Senhor Jesus, embora teUião-secularizadas do mundo e 
tomando formas diversas. · da sociedade humana. 

Uma forma foi a de um certo ::::-f Mencione-se uma outra a ti tu-r 
,.,..\ pagan·sm · cu or anis- r:' de com relação a Deus,~ em ~ 
: t mo cristão e cor d n · as vastas áreas do mundo. Refiro-me p. 

veias. Este fenômeno aconteceu J ao 'treüs iropessôãl e vago. mera 
ao longo dos primeiros séculos, ~·, "força cósmica", ·~al-

rfacilitado pelo banimento do cris- ma das coisas", lllll Deus cuja 
Jtianismo e pela perseguição. To- dcliiiíção ~: "IudoéDeus e_Deus .j mou feição, ora da es~ulação p. Ç._ty.d~' ~. Q deus de numerosos ' 

-1 filosófica, ora de um éthos alheio,F cultos esotéricQ§, de grupos reli-· · 
. quando não hostil, ao éthos cris- giQSos âltffilat~.._Q~s~i~ das 

.: tão; O_!.a, ainda, de usos e costu- D . mais variadas._orig_ens. Não e o 
mes paganizantes na vida indivi- d D~o, de Isa~de (~~ 1 
dual, familiar e social. .----?(1 Ja.çQ, o Deus de Jesus_Cris.tQ. \ · 

Outra forma de exclusão de "~", a quem Jesus · 
'"' .peus, teó~i~a mas com reflexos na / chama v~ ·:~eus vivQ.. único ~ ~ 

vtda quotidiana, fm a do .• ( verdaderro . N 
~· A posição agnóstiaron- D~s continu,a, po_i~, excluido 
1.:1 ~ Sisft!ia convicção de que, exista } mesmo se se da alguem espaço 

o~ n~o, nada se ,I>Ode collhecer a p~ra seus s_ucedâneos. Excluí~o I 
resQ_eitQ de DJ!us. ~a wr ms:io ate no seu Simples Nome que nao 
d~ão. Nada gor meio da fé, P ã~e ªl)arecer -:-~~or F 
que o ag~Sftbsino tem C<?_~i- .amor ao pluralwno. E~!mdo nqs 
tude irrac10nal e .. }lQI.illnto,fuacei- se~ntos e normas. Na 
tável. J?.e .modo geral, co~~- O_!'ient~çª_? ~e vida origina~, 
o agno_ruco com o descrente, o S~a. 

1.-l incréau1o ou ..!!!f réu. Rlgõrosa- . Se a ealavra-ch~ve d~ CF-95 é 
1"1 mente falando, o descrente talvez femte~~~os a forçáde 

esteja mãís perto d'õjtéu do que .~. não é demais_reigte- 11? 
d.Q..agnóstico. Mais perto 1ta n?â- ~1 g~us .. ~os textos legislativos. q, 
çã_g do...q.ue._da iJ.llilllssi.bilidade e ~a orgamzação do Estado. Nas 
conhecer Deus. i estru..tw:a~ade. ,N~ses-
~ Esta nêfaçao radiêâl é o~- _çglas. Nas fam~~s. Nas fa~ e 

.!DO ..Parai> q~a(..nenhum racwcí- n.~ grty)OS sociais. 
·nio ou argumento da mente .hu
mana pode levar à cer.teza-da • Cardeal-arcebispo de Salvador e primaz 

do Brasil 
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Nos anos 60, a UNE e a esquerdaj01jaram um projeto ""'1"•·n1 

As siglas ativistas 
R li .. d CPC 1 eu, pelo simples rodízio d e-eava açao 0 ..;\ \~' se~do, a tas, IS~UtÍvei 
da UNE peca por que, coletivamente constdera-

• • • , :~_>io, otõrpo âocenleõos anostiO ' diminmr papel do ~ ~u dõs nossos dias .seja i.ruclec-
Partido Comunista · ~!mente su11erior ao da_g~les 

. ... , ~rosos. O m~ 
(,1 N astntesede_um a~o 

dos seus anttgos cmema diz ele: "No teatro vo-
participantes (Fer- cêtin'hcí Õtebezã~ que er; um 

nando..feixoto), o Ce~pu- n~óciQ_,~ã'o ( ... ) ·e de re-
lãfde Cult!:fa da .!LNE "foi um pente surge um outro grupo que 
projeto do P~QIDlmista não tinha nada a ver com aqui-
Brasileiro". A julgar pelo depoi- lo que estava ali". Ora, o TBC 
Díeõtõêfe Lindl?~rgh Faria, seu foi criado n~-
presiden téilõ período 1992- ç_!Q_ teatQ!_ ing!,&ad,2._pelª-.,Esco 
1993, a UNE assim continua até la de Arte Dramattca -o 
hoje: "O partido tem maioria de aulo de onde satr tos 
votos" - embora, em conclu- dos seus artistas, assim como 
são que contradiz a premissa, ~dos que pro-
afirme, ao mesmo tempo, que moveram a renovação por ele 
"isso não que dizer que dentro descrita como um milag(e subi-
da UNE a hegemonia seja do tâneo. Melhor infÕrmado~e-
PC do B". Contudo era do Par- n~io, Ferreira Qullar 
tido a "participação majoritá- leíl'i'õrã"" que "o .. CPC é conse- , 
ria" no CPC assevera Marcos qüencia de todo um processo 
~h, o~tro depoeiiTh lil- que envolve ~ r~alidade ~ocial_e 
suspeito (Jalusa Barcellos, org. u cultural brastletra ( ... ). E prect-
CPC da UNE: uma história de so destacar que o Jeat~g_s!e 
paixão e consciência. Rio: Nova Ajena, QUando aparec41a era 
Fronteira, 1994). u_m~ r~st2 ao teatro br~-

Eu diria que se trata, antes, stletro d~ apos-gue~e ti-
de umª-.hi§tóri!_ de

1
paixão e in- n..§i surgtdo_ no Bra~ ~ a 

c~. ou, pe 0 menos, de ~~a de due~taha.Ros 
inciência orgânica, seja da his- ( ... ) --~o _que_eu a~res~entana a 
t~ias~ expe_nencta ZJ.Çm?illSkt n.oú;o-
c~etras de tática e estraté- ~ essa, stm, verdadetra 
gta pelas quais sempre se condu- re~oluçao teatral -_um passo 
ziram os partia os comunistas no ad~ante do TB<; e _mu_Jtos p~ss~s 
mundo inteiro. Revelando sur- adtante ~~ pn~ge0-- - fftuo o .AJ-ena--e__sucessores. 
preendente m~nmrlade em es- BC d-. - d F - G 11 " - -d - 1 - • , tz am a erretra u ar, pmtos tt os por revo ucwna- .. t 1· t • f 6 ·1 .,_ 
- - . - d CPC ar..!!!lt~l!_ ~ ~ar~t etro, 

nos, _mmt9s a~~vtstas ? _ trázenaopara acena o teatro 
acre~ttam _que esse_ n,~goc10 de m~_~l~n~ a~ o-
Partido nao ap~recta (~s ~:Já oArena vinlía-cámo 
Esteva~. ~art1ns) , o~ que o uma tentativa de responder a 
P"ar bdo n~ola esse tipo de teatro, co~ 
~1ao (Cbko Nel- como teatro de elite". 
son), ou que a Rel'lsta dauNE ~E h · · od d d 

· - se OJe e a es e ar '"' "nunca sofreu nenhum tt o de • ./ d V · t 
inter erencia" (H e ber _ .-:- a er r . e s~us proJe ?s, 
---.. ·c " d · sem re e prectso d1zer que f01 a 

7 .,, ou que no pre omt- . . . · -__...,._. 
·~ ' - pnmetra e umca tentativa sena 
n~vam pessoas do PÇ. mas tsso deprôfissionalizar o cinema 
nao chegava a ser uma corrente - ~ - ~ 
h · · d t d CPC" brastleu:Q. o que, em termos m-egemontca en ro o d - - -d 1 · -
(J ;- d N ) A - ustnats, a 1 eo ogta estattzan-

?ao as eves · ss!m, a cor- te do Cinema Novo não conse-
rentt;, predommante nao era he- grrru fazer. Situação, ciãro está, 
gemomca. . _ que perdura até hoje e é o le~-

~as, era, st~, dtz o mesmo ~~Cinema Novo, 
~ Cb!co ~els..QE : Q_PC era pr~- assim com~ foi o ) 
· ~, . Ou ~djai}f9 CQ!!.tt- le!@do.. ne - Há 

!ili9: '' Ja .no ÇPC. a umc.a foJça alguma coisa de simbólico na 
O_.!].anizada era ~PC", enq~an- destruição pelo fogo do teatro 

I 
to F:eriiândo P~1;wto conftrma ~ue estava senão onst · - a 
que_",havia uma ori~ntação se e a . L~ 
par~t~ana dtreta,_em c1ma das ~pensa que, até ao apa-
dectsoes do CPC - Ou ~ rectmento do CPC, o .Jl,tasil..wl 

I Gtrmif: " No E:c~tro P.Qpula.t:.de um P.ªÍS "que sabia muito l?JlU· 
_9!!!Yra eL!-lisJcamente o E.C cõde E~'- É visão subje-
que tra_balhava .. enguantQ n a___ tnL!'I- Ol"'i~ Pl~>...<>rJmitP llnP~t'V>>>-• 
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Heavanaçao ao crL' 
da UNE peca por 
diminuir papel do 
Partido Comunista 

~\ F;Çõe~-,-~~~J;~ãiffs~--Jf~utível 
..., ~coletivamente considera-

' _:;.rjo, otõrpo docenleõos anó'S'bO ' 
~ ~u dõs nossos dias .seja ÜJJciec

tualmente .sun.erior ao dagy_eles 
~rosos.Om~ t.l N asíntesede .um a~o 11 

dos seus antigos CI.UW-ª.,_diz~Je: "No teatro, vo-
participantes (~- cê tinha o tebezã(b gue era um 

, J8; 
v~ 

nando Peixoto), o Ce~pu- nEt.óci.Q_~ã'o ( ... ) ·e de re-
lãfde Cult~a d-ª !.lNE "foi um pente surge um outro grupo que 
projeto do P~c;!o_ ÇQ!Jl.UIÜsta não tinha nada a ver com aqui-
Brasileiro". A julgar pelo depoi- lo que estava ali" . Ora, o TBC 
tifeíitõ(fe Linql;>~rgh Faria, seu foi criado n~-
presiden téilo período 1992- ç!Q_ teatr~!_instigad,.2_pel~1 
1993, a UNE assim continua até la de Arte Dramatlca Jie-São 
hoje: "O partido tem maioria de ~ ond~ sii!Jlli.Jl.1,.Uitos 
votos" - embora, em conclu- dos seus artistas, assim como 
são que contradiz a premissa, ~dos que pro-
afirme, ao mesmo tempo, que moveram a renovação por ele 
"isso não que dizer que dentro descrita como um milagte s@i-
da UNE a hegemonia seja do tâneo. Melhor infórmado~e-
PC do B". Contudo era do Par- n~io, Ferreira Qullar 
tido a "participação majoritá- ~~~que "o .. CPC é conse- , 
ria" no CPC assevera Marcos quenc1a de todo um processo 
~, o~tro depoeiiféln- que envolve~ r~alidade ~ocial.e 

11 

suspeito (Jalusa Barcellos, org. il cultural bras!lma ( ... ). E prect-
CPC da UNE: uma história de so destacar que o .,Teat~,2....S!e 
paixão e consciência. Rio: Nova A..r,tna, quando apareCLJa era 
Fronteira, 1994). u.m~ r~st~ ..!.o teatro br~-

Eu diria que se trata, antes, s~ro d~ apos-~ gye ti-
de uma história de paixão e in- n ...... a surg1do. po BrasfJ ~ a 
~~de V...!_!!~a de direta~~.!talia~os 
inciência orgânica. seja da his- ( ... ) · . ~o .que .eu a~re~entana a 
t~i~s~ expe.nencia ZJ.Çm?~kl no~o-
c~eiras de tatica e estrale- m~ essa, Sim, verdadeira 
gia pelas quais sempre se condu- re~oluçao teatral - .um passo 
ziram os partidos comunistas no ad~ante do TB~ e .~u.'tos p~ss~s 
mundo inteiro. Revelando sur- adiante ~~ pnp~ge0-. · fftuo o -ALena~ucessores . 
preendente ll}genmdade em es- BC d·. · d F · G 11 " . . - . , , 1z am a erretra u ar, 
pmtos tidos por revolucwna- " t 1- t • f 6 ·1 -. . . . al_§JI~l!_ Q_ ~at~l e1ro 
nos, .mmt9s atiVIstas d~ .CPC' trázenao- oara acena o teatr~ 
acreditam _que "esse. n,~goe10 de moderno p a~ mo-
Partido nao aparecia (~s ~-1Í~Arena vinna como 
Es tevan~. ~artlll s ) , 0 ~ que 0 uma tentativa de responder a 
P'arbao n~ola esse tipo de teatro, co~ 
~ao .(Cbk_o Nel- como teatro de elite". 
son), ou que a Revtsta dàtJNE ~ 
"nunca sofreu._nenhum ti o de E se hoJe e oda desd~ ar '"' 
inter erencia" (H e -ber _Ir:"' da Ver r . e s~us proJet?s, 
--.... ·c " d . sem re e preciso d1zer que f01 a y.) ou que no pre om1- . . , . . __..,._. 

' ' d PC · pnme1ra e umca tentat1va sena 
n~vam ressoas . 0 • , mas Isso d"eíifÕ[issionalizar o cinema 
nao chegava a ser uma corrente. . - ~ 

h . . d t d CPC" brasileu:Q., o que, em termos m-egemonJca en ro o d . . .d 1 . . 
(J - d N A · ustna1s, a 1 eo og1a estatizan-

oao as eves · ss!m, a cor- te do Cinema Novo não conse-
ren e pre ommante na o era he- !!Uii 1 S't - -1 t · , . o 1u azer. 1 uaçao, c aro es a, 
gemomca. d ' h · · 1 que per ura ate OJe e e o e&ã-

~~Q_Cinema Novo, 
assim com~ fo~ ·} 
legruio... ne , Ha 
alguma coisa de simbólico na 
destruição pelo fogo do tea_go 

~
ue estava senõo o st ' . a 
ee a .L~ 
~pensa que, até ao apa
recimento do CPC, o jlrasi.Lwl 
um PªÍS "que sabia muito P.Q.u-
co de iffie,S.i.TI.Q '. É visão su bje
tlva, pois ele admite que "~
çgs de nós ti,!lllsm lido Qi.lberto 
~reyre, Sérgio Buanw~_.d.-e .tJ_p
landa, Caio Prado Júnior ... 
Nélson Wer neck SÕ<.kf"eC~lso 
FUrfãaó. ess~~t~i' arwal. to-OfiióS tínHamos li o. Não co-
nhecíamos oratic 
daSemana oe an~ ~ oaeroa, o 
qüê~a-
mente fora de tom, porque se 1 
tÍvéssemos ljslo Márjo de A.Q
draaeêom a freqüência que ele 
merecia, teríamos aprendido 
muito( .. .)". 

Teriam aprendido pe!'o me
nos o suficiente para evitar que, 
anos mais tarde, ~érgio Ric<m!,ç> 
afinnasse, se~, que 

i 
"o CPC foi um movimento de 
cu~ que 
já t1vemos", ou que foi "o único 
~to realmente c~te 

· queo ffrasiiJa teve''. Ànistória 
do CPC demonstraria, segundo 
Nelson Xavies_ a ''incompetên
cià'J!O mtelectual brasileiro dos 
anQ.i 60 º-ªra faze!)! r~o". 
Dos anos 60? D1gamos, desde 
1789. De fato, pode-se pensar 
que, se depender das ~as, 
a revoluçãoj'ama1s serã e1ta, en
quanto as de direi ta. como sabe-
mos .. . 
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·IDEIAS/LIVROS " JORNAL DO BRASIL o 
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L ITERATURA BRASILEI RA 

O. velho patriarca do pampa:-
Terceiro volume de uma saga gaúcha recria personagem real que marcou a vida política do país 

Arquivo . !"~ , . ..:a .! 
• '' < < • •• S~í t , . DtJtulado -~".$J_anc/Q grancjg. e gale_C!J. 

•. Os senhores_do século. de ) ... ~ ,;: • '<W:'098i ' , : Todos os eventos mobilizadps ~-
LUiz Antomo de Ass1s Bras1l. Mercado < ><' .~ ;. • ·: ., ~\ , ,~ • ~ • • • d 
Aberto, 388 páginas. R$ 18,60 .. , ;: ~ . >"~ s.;p~{%, . j lo roman~Ista sao uma esp~e... e 

· ''' . · [·' ;· · :\ -< ~ ( cenografia com_p!e~a dos _c~'Stl.I-
, '" • • B ~ • :: mes_,_ taras, proQ_OSI tos, hab.i.J:os, 

. - êréi1 as, estos in t ·r · . o-
If~rentemente .. de Pe- rri~gi;r:.rla D dl a da nlenzolw, .. • se- aristocracia do Rio Grande .. ~sta 

. g~undo IIvro-seq~en- ela~~ aqui o .. _~_u 
c1a que compoe a obra U'.n caste~o mural gigantesco (são bem. ma1s 
no pampa, ~st~ Os senh01 e~ do se- ?1\ie mil págin'!,s), onde se mos.tum 

=leu/o, su~ar- {suas~ e 
c~la, ~e ~rquestra_(seu aut01 ~am- muito de sua relação com!"Seps 
?em e_ VIOlonc~IIsta) pe_lo J.?go serviçais e com 0 povo. . "· 
mterativo das diferenças hngmstJ- Y'l'l'f Neste (),; senborel dQ_..;S.é.cu,Jo· (a 
c~s propagadas pelas vozes, d~s frase que dá 0 título é posta numa 
generos emb~ti_dos ?~ntro dos~~- gala de Getúlio Vargas que aqui 
neros. Um hv~o vano, com tres também é personagem), 0 autor 
~ul~os n~r~atiV_?S entrel~çados ... r ab~-as possi-
aqm se engm. Sao eles o hvro do .·... .. . bihdades poss1veis do oenero rb-
Doutor Q.timmo, que ~ti- Assis Brasil inspirou-se no bisavô para criar o personagem Dr.Olímpio mance. 0 

r.:-1 riilããdeS-bio.gráficas ficcionais Na maioria dos momentos. uma 
c?~ movi~entos de ~a~sa da hi_s- 'um cl~siç_o_neoclássico: ele é ba- no louro p~mp~ em frente ao seu fa~nciona 
tona, o h~ (Nim), charel, político, est~-pe- castelo), cnstahzo~-se resson~nte. mesmo _rara esco~de-la de nossa 

..-.1 amante do D?~tor, q~ ro- c§ sta, rêj)UblicanQ_e_!!rzoota: _ O_personagem e a perso~t[ica- percepçao, conh~cimento, d~ nos-
m.a~esc? tradicional e o h)TIU!e A do neoliperal avant la lettr,~. Fm ça_o tman_tada de _u_ma refm_~d_a s~s olhos de cunosos .e a~rr.uf.~?os 

-f~· h~ do esculpia o pelo autor com ps1cana- ·~J al1§.1ocrac,a..esta.ncte.lfa pecu.lJlana leitores. E a realidade e fantashc~ e 
neto me10 reJeitado do Doutor. Jítico martelo e define um arquéti- <!,Q._...S.ul, e de suas, na verdade, para entrarmos mesmo nela e nao 
Entrinc~eiradas entre eles, duas po brasileiro. O personagem cria- falsas revol ~ .. e iber õe e ~esse fals? mundo cotidianam.~nte 
revoluçoes, uma delas a de 30, a do por Assis Brasil tem verniz 9per,tia, d~m Imposto so mergulhal)dO no uníVer-
primeira revolução brasileira de estofo e ilustração e é muito mai~ muitos morticíojm;, principalmen- so com imaginação. E o que ~Yitz 
âmbito nacional e um ~olpe mil i- do que uma simples _gravura de te entre a gente do povo utilizada com vir~uosida?e operística o es~ri-
tar. o ~e ~4. ~st~ terceiro volu~e ~ memória na parede. E um mons- como massa de manobra._ tor Ams Br~Il n_uma_ ye;~g_de'ira ~ 

-\ de_ fic9ao 1m~seu eqmh- tro de ficção . Sua configuração "tf.i'f Ujii_ êaste?it.íw oâmpa,._!g9ra X a oteos d ~rra I~a I~ te I _de 1 
bno fmal. . ,._, psíquica tremula entre o cômico, o que _fOI termmado, pode ser per- ~- Ma10r 

'De novo e o b1savo do 1íut9r o quase épico, 0 trágico, o ridículo, corndo pelo leitor e comparado prova matenal e espmtual da reno-
personagem em~ torno êlo qual se a própria paródia de si mesmo. com uma .obra g_ue descrexe a_cj,vi- vação das forças da literatura não 

;,) te~~o~s. Ele é Este Doutor, com seus infalíveis lizacào .e~tancieirad.o Ri.Q.G.rande P?de,rür l~ave~ ~este brota'tde _mjlê-
o e1xo magnéti~o centrà) do enr~- l-1 bi~.se1~mai.Q!_es~', com ~ élõSul como . Casa r ande & sen- ~ 1110. E _..g.ao e a toa. g_ue todd?. os 
do, ~sse JoaQJ!Im F,.mncisco..Asgs su~tes româmiéas~ua ora- zala ~onsegu~r~ _ma Istr lU..~!! te pers?~agens neste ultimo ~o~u;t;e 
Bra~li (I 8$m). Dele emana ~ tóna, seu a~ gabi- smtettzar a CIVIliza ao seu_h01; I<~l da sene se entre&al!l com paiX~O as 
fiêçao. t:lê'eoDoutor. O Doutor e '.:;i ~e e seus sonhos utópicos im- a ona d~ Mata n? tma. ~ leituras para mais mtensamen~e s~-

portados (desejava construir uma como se estivesse realizando a lei- rem personagens puramente htera-
Carlos Emílio Corrêa Lima é poeta cidade dos eleitos, dos melhores tura de um livro secretamente in- rios. 

y 
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RECADO 
CARLOS NEJAR 

Crítica da nova ficção 
Embora breve e injusto, agra- v~nguagem e a 

dou-me o artigo "Ficção, ficc- gíria cada vez mais feroz e o 
ções", de Wilson Martins s'iilii''su'bstituindo a fala. Ou a 
(Idéias, 24/12/94) pela possibili- violência dos sábios bárbaros, 
dade que me dá de desfazer sutis nos métodos de destruição 

-..1 equívocos. Não meus, más dele. e de guerra . 
..,, E ilãüme furto a estranlí~ de :::i ~usou de 

tanto querer esse critico classifi- um sistema, se~ta, k 
car o Túnel perfeito (Relume- e~no e r 
Dumará), na categoria ou não, d~m este escri!Ja:poe-
de "romance". A contra-capa ta que ousou escrever lingua-
do livro adverte (interroga): gem, ficção ou "transficção", ci-
"Romance? Fábula à maneira ~~ tan~fos isolados~o 
de Swift, sem Gulliver?" Pode ~sentidoeaõfõgõque 

J ser romance. Mas é, sobretudo, ~. os entrehga, visando dar idéia 
·1 lln~~em. Acima~os diversa do...seu.contexio. E fuzi-
' ou ua ruptura, reue importa ~é JoúSÇili direito de defes~: a fie-
.. \ a arte e plenitu e da palayra. ção é arbitraria! gratui!a_yo rea-

Antônio Houaiss, escrevendo IÍsmo mágico está fora de mo-
so6re (J túnel 12!!!fjito, asseve- ::1 da ... N~importa a moda, im
rou: "Se me coubesse dizer algo " porta a vida! Somos barrocose 

~l sobre este texto, ~rrolaria quase emergimos desta nossa América, 
fatalmente um g~ala- como visionou Lezama Lima. O 
vras afins- para, ao cabo, afir- mágico não morreu, nem morre-
~ como 'romance' é a sua rá, enquanto existir o homem. 

I 
própria negação. Mas como di- Ernesto Sábato, uma das refe-
zer com uma palavra o q~e é ele? rêEÇias da "bibli~ª tuneifr", 
!!omanc!i; .... L..lCarlos Ne~ar, que ~~a: "Quem disse que uma 
Ja exp~pmentou e realizou de ficção deve ser clara? Os sonhos 

! tudo na ordem literária, atinge o são?" E é no ~giç_o 
seu clímax, como criatividade, ff~ 
liberdade, revelação, discerni- Kf p,.ássaro...~undo Heród.oto. E 
mento, passionalidade e estu- dentro dessa "emp~sa da ima_g,i· 

·f p~ndo cln~~~~;gif}i- _uaçio que é a literatura latino-a-
, !}.Omco mas epifa{liCa en- m~na" (~z), .não 

cantatório. Coisa de P?eta que existe nada~to e 
. u~sou. bordas e hnde.s - tudo é poderosamente crível. 

mas CUJa lettura me parece mar- \ Porque escrevemos sonhando 
redável a quem saiba e ame ler .. poderosamente acordados. 

=:!I seus condicionamentos: opus Mas se aceitarmos a hipótese 
· magnum . "'i d K n., ;,. n~h;•~:.-

~\ Se d~sor _ ~ a111.a~ 
c.d · .tal OQPlance -1 no e l!ratuito, quando seu perso-
~ ese1ava vez, um r ~ , . 
t r;tliriAn~J r·,. ,.. ;;,.. h·em nagem - Gregono Samsa -
~,uma 1~- . 

t d d t de Uma lo. ' ' des erta transformado em mse-compor a a, en ro · - .-
..- " .1 · t , to Ou quando Jo . em O gtca com austera e v1 tns eza , '-""" . -J 

linear e a seu gosto que fazer? processo, amais mda.g~ quem o 
. ' . attíSãÕL1 cond~na. So e árlmrâ-

t 
Felizmente nossas nersnectJvas _1 ~ f - - ~M '"" no grmunu e 1 ross 1 o que , - nao se encontram. as ao se ' . . _ 
d O t . 1 per·"e1.10 sta ora a 1magmaçao. Numa eparar com une J' • , . 

~ afirmou que "os oersonagens vi- resenha so.b.re O . túnel perfglto, 
=-\ t ~I Se ti·ves Carlos Emil10 ~es-vem sem a ravessa- o . - t ~12/94) 
~ 1. · e mesmo Jornal c mcs ~.Jf , sêl10o reatmente o 1vro, vena, d · · d · preven o o que vma ms, va-

entretanto, que todos os perso- -J t. · "E t · t 
• ·• · d · - IC!Oou: ssa gen e e es e ~-nagens tem a expenenc1a o tu- ~ · · 1 f · N-

/ d ·.1 1 'b' ma, uxa, 1mpena e unosa. ao 
'd ne o rosto, na vtua, 110s za llos, be h b"t d )" 
~ nos sollhos. sa a 1 ~r na cas~. e ~e ampa 

1 Aproximou-me de Borges - go da metafor~ (.) . Nao quero . 
lo__gue é glorioso - pc;reffi, há q convencer meu Ilustre ~ensor! 
um hiato. Meu censor não gosta para que concorde. corrugo. Set 
da idéia desanimadora: a barbá- 4~ue lhe falta eme,atia e sen'Sõ]e 
rie. Também não me agra..<.k, ~ 1~ue~ 

I nem aos leitores. Mas como dei- ç~ Mas o grande E.R.Monegal 
xar de retratá-la; ignorando-a, se · adve~te : "To~? o. julg~nto é 

\
o Tjmd é o e_wlho <k ~so ~~· A :n~1ca e. ta.~ e uma 
~? E o fato de existir "bi- atividade tao 1magmana quanJo 

1 blioteca" nªº elide a existência ~ 
de "bárbaros". Desde o terroris-
mo, até a redução gradual do Carlos Nejar é poeta e jiccionista 
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JORNAL DO BRASIL \P 

U~na exclusão 
• • Inquietante 

DOM LUCAS MOREIRA NEVES * aJlalfabetismo dos filhos, fingindo 
. . ~ não saber que as condições dos pais 

L ouvada seJa a Con11Ssao ~e~1- foram e são ~am~~is-
tral da CF-95 pel.o seu seno mo, de margmahza@o; d~a e 

es~orço que fez no sentido de con- .~· Tal hipocrisia transforma- F 

J
ceituar adequadamente o fenômeno (se em álibiTaéil na mente e na boca 

- d,a excluscio social e apresentar uma de quem não quer fazer nada para 
ga1êha bastante convmcente de ros- extirpar o analfabetismo. · 
tos de excluídos. Reconhece, porém, E característica da exclusão de-
o texto-base que a galeria nã.o é. corrente do analfabetismo a sua 

(j)
~rfeita e que as dez categorias con- vastidão nos países do Terceiro e do 
~~piadas no elenc~ n~o..são nem as Q~arto M~ndo. S~o milhõ.es e..mi- r:= 
umcas nem as ma1s Importantes. · ~de cnanças, JOvens e adultos 
São simples exemplos e trazem um na força da idade, que, em _yg..de 
convite às dioceses, paróquias e ou- ser~o morto f:. 
tras comunidades a procurarem ou- e:n suas nações, impedidos que es-
tros casos de exclusão, até mais gra- tao de trabalhar e produzir para 
ves e dolorosos. leias. Conde~ como e~..illg_ao 

Reparo que a definição de exclu- sube:nprego ao desemllfe,go, quan-
são, na perspectiva própria da CF- do nao ao trabalho escravo. 

,c:f 95, leva em s~ria .f.Qnl(l, como cau- Daí, ?utra característica. do 
· ls~~~ d7 ex~lusão, o fator ideologia, , analfab~t1smo. Porque produz .u~ Y.f 
. d~scrmu~acao e apartheid. Priyjle- msa ht~ral~ente sob1:ante, mca-
i::\ ..s!_a, porem, com~, os que pa~ seJa no plano 
: sofrem n_o corpo e no espírito as matenal, seja no p~ano cultural, o 

CQnseqüências da exclusão. Nisto, a flagelo do analfabetismo afeta pesa-
' CFestá muito próxima da lista pro- da~ente. a soc!edade e o próprio 
· j clamada por J§_us, juiz jus.to_e mi- t pa1s. Mu1to ma1s d.~ça 

Js~icordioso_,no capítulo 25 -do dos ~es, d~ficjentes, i~u 
Evangelho segundo Mateus. Pelo ~s, o es.tado de analfabe-
Jesus que dirá a palavra de salvação tlsmo ~roq1c_o e d1fuso desq.u.alifica F 

_ ou de perdição: "Era Eud . U.!1!-.P'llS. ~ Impossível, com efeito, 
j Em absolutã sintonia com esta que tal pa1s com uma proporção de 

perspectiva~ácrescento, e até po- 20, 30 ou 40% da sua~opula~o 
; I\ nho como primeiros, na lista dos~~ mergulhada no analfabetismo, pos- r:-
1 excluídQ}, os .que estão privados da ~ s~ p~nsa~ numa promoção humana 
' instrução e da educação-e~- - Sj&!llficatlva. numa libertação efeti- \-
l .!inente os ana(fa.betos. ~. nu- -
~ ·- Volto, 12ois, ao tema do analfa- ma r~~e.Jransfor-

: ~ com a pontualidade e !Uili!.9ra de .e~truturas e instituições. 
fJ ,ç?nstância nasc!~ de uma convic- Como s~ d1z.1a anti~amente d,a saú-
: . '.çao: o analfabetismo é a exchtsãa ) va, ~ ate ma!.s enfatl~amente, pode-

t:adical ou fontal da ual rocedem se d1zer que ou o pa1s acaba com o } 
, q_uase ~to a~ as outras ormas de analfabetismo ?I~, a analfabetismo 
~o. So se compara, pela sua l!Cab~ com a prus . 'll gravidade, ~ exclusão pela miséria e ·11 . Amda como~ característica pró-

; r.ela fome. Condenar massas intei- U pna da ~clusaa provocada (ld9 
. . ras da po.Q_ulação ao analfabetismo (!nalfabetls111Q,_ fica evidente que este 

, OU, ~OI.QJDjssào., dei.x..á-Jas çondena- p_o_de Sxr errad1cado_'??m relatiya fa- f 
-.'. ~as e tornar-se excli!iíiiê.. L C_Il~dade desde 9ue e~tsta vontade po- illl 
, .- .A ~"~;c/usão, sob a fonna do analfa- ht1ca e capac1~~de de caaperaçãa. WU 

~hsmQ; tem c_aracteristicas próprias. ( ~as duas cond19o~s ~~pri~l 
, · Ela e particularmente cruel por- ~;.(i~~ .poderes p~1bhcas medJante.uma 

que outros excluídos- 0 doente ou pohtlca educaqonal voltada para o 
·: jQ9so, o morador de ruá ou 0 ençar- J?9VO e as mass.as populares mrais e 
. ~ -, se alfabetizados, têm !!Lhanas. Med1a~te prQi.r~m~ de 

chances de encontrar em si mesmos m_.etas. bem defimdas. Med1ante um . 
ou na solidariedade de outros, ou pl~po de ~ão marcado ~ela .. conti- l 
na própria sociedade em que vive, n.!!l.a~-;a~tma das v.ariaçõ:s p_glíti- ~ 
recursos para superar os obstáculos ~Ckpartldanas, Na cooperaçao, julgo 
que encontram. Podem, desse mo- 1mportante.o papel da Igreja Católi-
do, vencer a momentânea exclusão., ca, no B~as1l e na América Latina . ..Q..' 

·~ Tive, nas minhas andanças -llelo P!!Pª Joao XXIII chamou a Igreja 
m~o, a graça de encontrar, como Mãe e Mestra, dois títulos que fazem :::: 
en~o~tro ~qui em Salva?or,~es ~d~a uma educadora nata, coi?.Q# JY 

. , cromcos,_Idosos..J;: defic1enl§ fisicos se mostrou ao lon~o dos seculos. 
que, com sua inteligência e cultura, P~n~o que esta IgreJa, da qual sou 

, são capazes de produzir muito para mm1stro, tem condições para levan-
a sociedade. O analfabeto mesmo tar o desafio dessa colaboração. Para 
jovem e saudável, sobre"'t;i'd~ na cu!- empenhar-se, até como protagonista, 
tura moderna, está excluída de numa verdadeira campanha mobili-
qualquer participaçãõ a não ser que zadora quer dos fiéis, quer dos h o-
seja alfabetizado. mens e mulheres que, sem ser católi-

~contece freqüentemente, a pro- cos, aceitarp a Slla mensagem e as F 
póstto do analfabetismo, a malvada J suas propostas. 
~il?ocri sia g ue~ons_iste emãêusar os -:-. ~----. -------
pais das çrÍanças awdfabetaS peJo Cardeal-arcebiSpo de Salvador e primaz 

. do Bras1 
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O ofertório do anoitecer 
DOM LUCAS MOREIRA NEVES, O.P. * 

Q ue era 7 de março na folhinha, 
disso tenho certeza. Não o es

queceria nem cinqüenta anos depois . 
Nem sessenta. Nem sessenta e cinco. 

\ 

sividade da heresta mam uet . t' e parti-( - o santo - mais marcante daquele ) 
~annente a setta dos lbt_ge ses. O periõdo crucial da Igreja. 
5stupo!,_di~te do que vi~ e a decisão ~e /==- Foi nesta linha_gem (t entreib ao 

-d A cerimônia er~ simples e despojada 
e não lhe faltava certo sabor me3teval. 
Compreende-se, pois datava ao menos 
de 1206, quando foi praticada pela pri
meira vez. 

entrar neste combate fot uma cotsa so. receber a·mi~ricórdia da_rdeiil.Jlacm~le 
..:! Na estradãda volta, o bispo segue ca-){ _7 õe marco e tornar-me o ue so~t~ 

minho ~árâsua Diocese mas o joyem ) última fibra, o quê continuarei a ser mes- ~ 
çônego lct O resultado é gue, após 10 Imo quando, dentro de Jl.QUCO não tiver 
anos de so idão, c~o, ultn~illgo, per- !Jl-ªÍS....Q_ encarg~scopado. Foi em 
s§üidifPêÍÕ;bereges, ~e réúne djscípu- 1945 e fez ontem. ootanto..5,0 anor.--
!s:>s em Tolo~ - e nasce a Ordem dos G Eis um jubileu que se celebra só na 
~Nasce; CI!§fl: milgrosam~:n- cela interior do I)IÓnrio Côw;ão, como 

Encontrei-me, pois, antes dos vinte 
-ª!1QS. na pequena capela ~dos 
frades erdizes São Paulo), .Q..Ç9r-

~ po ten · ão, o rosto morden-
do a terra, envolvido no áspero, mas 

..J sugestivo, hábito preto e brancQ..jos 

., dominicanos. Quando o prior me fez a 
-*'\ P:rgunta ritual "Que pedes?", rew?ndi r 

tao claramente quanto me pennttlram 
a"éjüeTa trãvà na garganta e as lágrimas 

11 

fáceis dos dezenove anos: "A misericór
dia de Deus e a vossa (da Ordem)!" 

Eu já me encontrara na mesma posi
ção, um ano e um dia..antes, fazendo 
pedido igual: deram-me entãp o hábitp, 

~ mudaram-me o nome de Luiz~u
cas, como se fora o novo nome de que 
sefala no Apocalipse e me admitiram 
~ noviciad,2:, §í<ja djtp .--'UI.,\;.,. fe~s 
~s, eu me encontrana as~QS.

=\ !.rillio, QUtras quatro vezes: n~o 
~~ e

3 
pe~ua e na re~_ã.u_das 

I ~c.Q.Illl.lil._fr.es..bit.er.a1o....e ~· Nestas últimas vezes, so
::\ bre ~o, como o de um 

cavaleiro antigo na hora da sagração 
ou, mais obviamente, como o de um 
morto, desceram as águas ondejantes 
da Ladainha dos Santos. Prswcações 

4 demais? Pode ser, mas não"Sei se che____..,.._ 
gam a compensar as de menos em uma 

,.:oi ci~za~ão gue nen; ~be inclinar;se. 
Naquele 7 de março, pois, o rior me 

soer eu em sinal da · 'có 1 ida 
e recebt a e~ nal grossas m~os fiei 
B~aYe!ltura Chasseriau, vindo..da França 
para as alvas areias do Araguaia e do 
Tocantins, e, depois, para São Paulo, 
prQ!lunciei, ao fim.dQ ano de noviciaqo, 
mêUs oometros votos. Começa a!i, a bem 

~l ~r, minha yida dominicana. Podia 
acrescen'tãr ao meu nome de fradk. .~S~ 

~ iniciais O.P., da Ordem dps ,.Pregadores, 
como fizeram ãntes de mim centenas de 
milhares de outros jovens, de 1206 até 
aquele dia. Como fariam milhares da
quele dia em diante. -

--~~-Eu en~rrente, 
nu.m rio caudâlo.s.o ... arrancado ao cfíão 

~ fecund,o da Igreja por §_ão D<:.,min&>s de ~ 
Guzman. 

·~ 
l}spanhoJ. de Castill& "la ~ej(, das 

partes sie Burgo~, nascera ommgos 
erii Caleruega, pelos idÜs dçj! 70. Era 
normal aue. crescendo em plena guerra 

te J:!ara a defeS'ã ® fé...e o ensjno ga Õ fiz ontem. Evocando a d~, ~s-
d~utrina reyeladp , ~l:J:Sida- s.uas. os .êf.Ontecimen.tÕS. Pedinoo..as J 
ÇesnaSJJtg, ~r no metcwl.o 12QYO. oracões daÕmjgos e óo{innKos..Agra-
Ao lado de Q'~ncisco d~ Assis, a quem decendo a Deus aJ.~.tor si~ todo ~; a 
c~ D,~s se torna o homem STo Doming.o~ que me acolheu n sua 

• Cardeal-arcebispo de Salvador e Primaz do 
Brasil 
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DOM LUCAS MOREIRA NEVES, O.P. * 

Q ue era 7 de março na folhinha , 
disso tenho certeza. Não o es

queceria nem cinqüenta anos depois. 
Nem sessenta. Nem sessenta e cinco. 

-:::1 A cerimônia er~ ~mples e despojada 
e não lhe faltava certo sabor med1eval 
Compreende-se, pois datava ao menos 
de 1206, quando foi praticada pela pri
meira vez. 

Encontrei-me, pois, antes dos vinte 
J!.QQ.S. na pequena capela ~dos 
frades e dizes São Paulo), .Q._g)r-

ef po ten · ão, o rosto morden-
do a terra, envolvido no áspero, mas 

_. sugestivo, hábito preto e branc!L9os 
., dominicanos. Quando o prior me fez a 

.c\ P:rgunta ritual "Que pedes?", rezy?ndi f 
tao claramente quanto me penmt1ram 
a(jüêTa traVà na garganta e as lágrimas 

11 

fáceis dos dezenove anos: "A misericór
dia de Deus e a vossa (da Ordem)!" 

Eu já me encontrara na mesma posi
ção, um ano e um dia antes, fazendo 
pedido igual: deram-me então o hábito, 

~ 1_11udaram-me o nome de Luiz ~u
cas, como se fora o novo nome de que 
setala no Apocalipse e me admitiram 
~ noviciad.2:, ~a dito~ . fe~s 
contas, eu me encontrana as~-

=·\ "liã3õ. outras quatro vezes: n~o 
~eper~r~s 

'

pmenTãõr}iacQJla.t.Q...fr.es_bjtw.to ... e 
~· Nestas últimas vezes, so

::\ bre ~o, como o de um 
cavaleiro antigo na hora da sagração 
ou, mais obviamente, como o de um 
morto, desceram as águas ondejantes 
da Ladainha dos Santos. Pr~ras;ões 

~ demais? Pode ser, mas não~e che__......__. 
gam a compensar as de menos em uma 

~1 ci~za.são gue nel!l ~be iu.clinar;se. 
Naquele 7 de março, pois, o rior me 

soer ueu em sinal da · 'có 1 ida 
e receb1 a e.J nat_grossas mãos Oei 
B~tura ChasserialJ, yjndcÜÍa França 
para as alvas areias do Araguaia e do 
Tocantins, e, depois, para São Paulo, 
prQ..nunciei, aº-.flra_do ano de ~qo, 
riíêUs IID.me•ros votos. Começa a!i, a bem 

::::} .d@r, minha .xida dominicana. Podia 
~ acrescerÍtâr ao meu nQIIle...de frade . ~s~ ' 
1"'7 iniciais 0~, da Ordem dos Pregadores, 

como fizeram ãntes de mim centenas de 
milhares de outros jovens, de 1206 até 
_aquele dia. Como fariam milliares da-
quêle dia em diante. - . 

--~~-Eu entrJF,"põís;í1üãõrrente, 
nu..m rio caudãTos.o_, arrancado do chão 

~ fecund~ da Igreja por S~o Qoj,lling.os de 
Guzman. 

·~ 
"§spanhol. de Castill~ "la ~ej(, das 

partes de.. Burgo_s, nascera ommgos 
erii Caleruega, pelos idÕS de Ú 70. Era 
normal que, crescendo em plena guerra 
de Reconquista, o menino e o adoles- _ 

;.:;\ cente crescesse ar,gamas~o cõinf[!os \
e sentimentos de indômita "hispani-

~ dad" e de rija, por yezes heróica, "cris
tiãilida?": quem o conheceu nos 51 
anos de vida, detectava fogo, sob um 
jeito manso ~_lliloso , comQa~,_se
dutor, o caráter forjado na luta, d~r
~quebrável. A f?rmação reli
gjosa foi a que recebeu numa família 
profundamente cristã, na escola de Don 
Felix de Guzmán e Dona Juana de Aza. 
A decisão de fazer-se sacerdote S§Jíoáe 
ter vindo de Deus.2or meio do tio-pa-

} dre~que lhe ensinou o latim e as coisas 
J d~ A ordenação de padre chega

rá depois qne o jovem Guzmán termina 
a universidade, em Palencia. - --- -- ----

Como na vida de todos os homens 
marcados para uiüã'ffiissão, houve na 
do cônego Doming_os, Subprior do ca
bido aeosma, um acontecimento fÜl-

-4 íilinante. Pois não e que seu bispo, 
mandado em missão régia ao""Norte aa 

\
Europa...~ m1ssao de pedir a mão de 
ullill..~ Q!rl!.. o i mante dãEspa
nbii- o leva consigo? E foi na travessia 
do Sul da Fran~ que os dois VIaJantes 
se encontraram com a desolação da 
Igreja profundamentêienda pela agr~ 

·y 

• Cardeal-arcebispo de Salvador e Primaz do 
Brasil 

~ 
' 
~ 



jor-M2>.\ ele:> ·i)rôs ( \
1 

R3
1 

L{ . 3 , 1<1<15 . 

WILSON 
MARTINS 

Vencido da vida 
Roberto Campos se ba~ta lembrar que, logo de

pots da guerra, os Estados 
apresenta COmO UD1 Unidos entregaram o seu 

, , • programa de mísseis (.então 
espmto cartesiano r~dimentar) ao. me~~?-? cien-

, d • "' ttsta que o havta dmgtdo na 
numa epoca e paiXoes Alemanha nazista decisão ---- __ , 
P dem-se ler nas me-l der eal-PQ!itica que superou 

mórias d~r= a1. i.deologias e ilusões nacio-
~l4 {qn- nahs,ta.s. . 

te r na n.ILP..f!_P__fl_, Rl.o: A ~lplCO de no~sa ambtva- r 
Top6ooks 1994) a história lencta, escreve amCfaROber-
póiítica, a' ruit_ória diplomá- I ~ tO ~ampOS, "é _9;lere~~.n- ~ 
tlcã, a hTsfórié!_econômica, a ~~~ntos_Estrangetr~s se!? 
história ideo]ógica e a histó- t ULv.estldoreL e.st..I:rulgetros , 
riã intelectual do Brasil nos 1 asstm como somos ou fomos 
últimos cinqüenta anos _ / ent1;1~iastas ~igraç~o sem 
assim como, bem entendido, por tsso deiXar de odtar ou 
a a~ografia de um esta- despre~ar o imigra,nte. Como 
dista que nelas desempenhou o l}.êCt OD'Y !SIUU e aJ:.~r~a 

=I funções de destaque e prestí- !llats ambtg~a de patnotts-
gio. São níveis de leitura que mo_._nek_~ncQntr~m e con-

"f se co~letam_~_ç_pmp!~men- f~,ate.r.niza.ll1-correntes de 
tam entre si, para nada dizer pensamento antagônicos_ e 
do seu extraordinário valor a.Ear:.!!!.e.mente i~onciliá-
documental. i veis, as "estranhas e fatais 

Espírito ~ano e. irô- ~ ~õ~ of scurantistas'' de 
_!!iço, VIveu num universo que r~la Roberto Caml?o~: 
maniqueísta de emocionais e os mthtares de extrema-dtret-
fanáticos; ickQ!Qgg..da_ra~ão, _ta ãã S..EI, os p~rlam~ntares 
falava um idioma incom- aâeSquerda naciOnahsta, os 
preensível para os ideólogos e~esários cartorialistas_de 
da paixão; profeta incômo- Sao Paulo, al~_ç~tá, 1.:= 
do, cometeu o "único pecado os parti~JtoJlticos autode-
que a polí@a não perdoa: n91!!íiiaáos de "socialistas". 

[~ dizer a veraade antes do ~ Tratava-se, no fundo, de 
1 tempó." Por isso, o balanço ' uma luta pelo predomínio: 
seria inevitavelmente melan- ~ os militares daSEI "viam no 
eólico e desabusado: "Em controle da informática uma 

=\ nenhum momento con~gui a Co~de QOder; as esquerdas 
grandeza. Eiilfodos os mo- do Congresso se seduziam 

·• mentos pr(]SJ!!;.ej.e_scapar_da com a aflrma_ção nac!Qnalis• 
.mediocridade. F~o~ ~ contra o imp~rialismo tec-
um ap_õst~..z..n.J. ª- coragem npJo.gico..das-t!lultinacionais; 
qe ser rnilrtir. Lutei contra as e os ell!.nresâ.fiss pauli~tas 
marés do !Jacional-1!2J!.!fliS'!!_O, ~e~pre se encantaram com !i 
aiJ:!e9J!an~o o refluxo_ da on- ~ 1de@J!e um m~rcado protegi-

"" da. As v~e~ ousei profe.!jzar, J' d~ sub~enc10n.a~o, numa 
não Jl.Or ver mais que os ou- · d_as areas t~â~s~na1s de cres

Cimento dmamtco." Todos 
tro~, mas por ver antes. Por mantidOs de pé pelo "cimen-
~uzto t.empo, go ~efc:nder o. to aglutinante <!,o ilãcí()ilafis-

. (lberaltsmo economzco , fuz mo." -
~ considerado um herege impru- ~-Com argúcia e malícia, o 
l d~nte. Os aconte- • . s~ Jj. . Tailll!. r-

czmentos mun- 'chamava a aten-
. diais, na visão de ção dos historia-
: alguns, me promo- dores para os 
f:, veram ~ pr,~feta ".P.~9.U~no~ fatos 
· responsavel. signtftcattvos", 

Ele foi , por êOmrreq\íência 
r conseqüência, um despercebidos ou 
-::\ vencido da Viàa, ·" desprezãdos en-
' porqüe,"'"'pãra um · quantõ discutem 
' homem , o se r sõbre os gr..andes 

vencido ou derro- , pfíííéfPio s. De-
: tad~ ~a vHlF '; dizia ~ de pois de muitoVIajar, ~~ 
· ~uos, "depende, não da de Carvalho (1899-1973) ve- 11 
' realidade aparente a que nficou, em Os ossos do mlf..n-
: chegou - ~ ideal .ín!i- dfb que .Q._g!ãlldeciviliza-
\ mo a gue aspir!':_a." E que ç~..9 _9e um povo mede-se pela 
· ·líá duas e~cies de ~triotis- <)Ealidade do seu papel higiê-

riíü,íeiübrava, amaa, o ro- mco,_..co.nclusão semelhante à 
mancista: "o nobre patrio- que chegariaja]J.b~m Rober-
tismo doLPatriotas ( ... ) que t_ç>_CampQs com o saber de ... 
se ocupam da pátriá contem- experiêncig_s rei to: "Nada re-
porânea ( ... ) procurando flete mais de perto a renda 
perceber-lhe as aspirações, média das comunidades do 
dirigir-lhes as forças, torná- que a higiene ou falta de hi-
la mais livres, mais forte , g.i~nú.::a_ac.tida.de.:_dQ._odor 
mais culta, mais sábia, mais çi.Q.§...ID.i.ctó.ri.o.s." No j!!!eriQd 
próspera, e por todas estas da Chin~ <.!§cadii de 80. 
nobres qualidades elevá-la ·os fumlíeiros p!!_blicos indicá-
entre as nações" - e, claro, vam uma renda provável de 

l o outrf-natriof!!mo, retórico ?O.D_dóJares. Enquanto isso, 
1 e ~~o~limetitado de luga- a estação ferroviária de Kyo-

- -- -- --·--- --~-.! -•~ ..::. - :=-- - ..l~ .L. - - - Y -- ~ - --- L - ..! __J_; __ _ 
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assim como, -~bem entendido, 
a autobiografia de um esta
disfãqüê'nelas desempenhou 

=1 funções de destaque e prestí
gio. São níveis de leitura que 

1-- se co~letam..~_çpmp!emen
tam entre si, para nada dizer 
do seu extraordinário valor 
documental. 

por· isso deixar d~-~di~r- ~~ 
desprezar o imigrante. Como 
onãêiól,tã]jSIUQ. ea forma 
!!lais' am~a de _pâinotis
!!l~~cQntmm e con
f I:a te.r..n.iza.m.. c o rr~ n.t e s de 
P-ensamento antagônicos e 
a~ irreconciliá-

. Es~~ ~i ano. e. irô
~o, viveu num umverso 
maniqueísta de emocionais e 
fanáticos; ideQ!Qw .. .dé!.Iil~ão, 
falava um idioma incom
preensível para os ideólogos 
da paixão; profeta incômo
do, cometeu o "único pecado 
que a política não perdoa: 

i veis, as "estranhas e fatais 
~ êõãllzões ooscurantistas'' de 

que falã RÕberto Campos: 

[f 
dizer a ·-veraade· antes do ~ 
tempÕ." Por isso, o balanço J 
seria inevitavelmente melan
cólico e desabusado: "Em 

-\ nenhum momento consegui a 
- grandeza. Emto7Ws O:s mo-
.• mentos prqgJJ..ej escapar_da 

.mediocridade. F~.J!:ÇO 
u~m ª-coragem 
ct..e ser rnilrtir. Lutei contra as 
marés do ..... nacional-f!2p~«s'!!..o, 
w!JeEJpan~o o refluxo_ da on- t-

.l). da. A§ V€Ze.S ousei profttizar, ) 
não por ~er mais que os ou- · 
tros, mas por ver antes. Por 
muito tempo, go defender o 

. liberali.smo econômico, fui 
:A considerado um herege impru-
1 dente. Os a conte-

cimentos mun-
diais, na visão de 

, alguns, me promo-1 veram a profeta 
. responsável." 

Ele foi, por 
r conseqüência, um 
~ vencido da Viôa, 
: porque,-'"'para um 

homem, o ser 
vencido ou derro-=
tado na vúlã''; dizia Eçª- de 

: ~irós, "depende, não da 
' realidade aparente a que 
: chegou - mas do ideal ínti-

\ mo a _gue ~irª-va." E que 
. ·liãdlas w~cies de ~triotis-
' mo, ~m rava, aiiiãa, o ro

mancista: "o nobre atrio
tismo doUJatriotas ( ... que 
seõcupam dapátria contem
porânea ( ... ) procurando 
perceber-lhe as aspirações, 
dirigir-lhes as forças, torná
la mais livres, mais forte, 
mais culta, mais sábia, mais 
próspera, e por todas estas 
nobres qualidades elevá-la 
entre as nações" -e, claro, 
o ou.tr.2Jla~mo, retórico 
e vazw,_jilimentado de luga
reS-Comuns ufanisfíêos e, di
ríamos nós no século XX, 
o)cecado pelas certezas 
ideológicas, contra as quais 
nada pode a real reãlidade. 
Como afirmava sem sorrir 
um dos seus filósofos mais 
célebres e prestigiosos, "se os l 
fatos contrariam a teoria, 
tan!o pior para os fatos." 

E nesse mundo d_e fru!tasia j.: 
que tem vivido o povo brãsi
leiro sob a tutela das forças 
polític-ªs mãiSiíifluentes e 
com _poãer a~ decisão. Uma 
dessas ilusões, provavelmen-
te a mais nefasta de todas, é 
a "pretensão irrealista de au-·l 
tonõmiã fécnQl.Qgica" ,-exem
pfíficada nos tópicos para
digmáticos do nacionalismo 
econômico em geral e da in
formática em particular. 
Nesses e em outros domí
nios, escreve Roberto Cam- ~:; 
pos, "llêsCambamos para l=· 
uma especte de tsõlacíonismo 
tecnQ_lógico extremamente 
dêtrimental." Para nos si
filarmos com relação a parâ-

. metros que nos fascinam, --

os militares de extrema-direi-
ta da S.EI, os parlamentares 
'ãesquerda nacionalista, os 
e~rios cartorialistas_.de 
Sao Paulo, além claro está, \.%: 
os parti~o~SJültõde
noniíiiãaos _de "socialistas". 
T-rãtava-se, no fundo, de 
uma luta pelo predomínio: 

~
os militares daSEI "viam no 
controle da informática uma 
(otiliLde .Q_oder; as esquerdas 
do Congresso se seduziam 
com a afl@!'!Çã~nacionalis• · 
ta contra o .imperialismo tec
nplõ.gico..das 1!1 ultinacionais; 
e os e"!w:esá.f!g,s paulistas 
sempre se encantaram com a 
idé~ um~ mercado protegi-
do e subvencionado, numa 
dáSãreas indusfriais de cres
cimento dinâmico." Todos 
mantidOS de pé pelo "cimen
to aglutinante . (i o iiãé~Qiiãfis-
mo." -
-·com argúcia e malícia, o 

sge.m li. Ta i n.e.. t: 
·chamava a aten
ção dos historia
dores para os 
"pe<}!!enos fato_s 
sig_niTicativo~", 
com freqüência 
despercebidos ou 
despreiãdõs en
quantõ discutem 
sõbre os gLandes 

·••• pfíííCIPfos. De
pois de muito VIajar, E!_á.YW.~ 
de Carvalho ( l899-l 9l3) ve~ 11 
iíficou, em Os ossos do mun
d~ que Q._~cl.yiliza
Ç~-2_ fl..e um pov.9 mede-se pela 
~alidade do seu papel higiê
ntco,_co.nclusão semelhante à 
que chegaria também Rober-
ÍJ>_ Campos 2_0m o 8aber de ... 
experiênciqJ feito: "Nada re
flete mais de perto a renda 
média das comunidades do 
que a higiene ou falta de hi
~i:do_oqor 
çiQunictórios." No Jn!_eriQrt 
da Chinª'-.na década de.-80. 
"óS6ãíilíeiros públicos indicá
varo uma renda provável de 
;_OfLdólares. Enquanto isso, 
a estação ferroviária de Kyo-
to, no Japão, punha à dispo- , 
sição dos ~aj_antes um mi.fj 
t~etrôhico, cujÕ senso r, 
deflagrava uma descarga à 
s~es aeroxima~joll 
~io, ape_!:fu_çoalJlento 
que a cidade de Nova Y ork 
ináugUrãr-ra;-~ grandes 
fanfãiTas, mas em números 
reouzidos, algum tempo 
Ifi1rtSfárde. À luz desses 
apclfeiçoamentos, não deixa 
prenunciar nada de bom a 
pq!itica nacionalista que se \~ 
funda na autonomia tecno
lógica e na reserva de merca-\ I/ 
do. 

A ~p~~i~.)~'!ci~nalista \:t
é apenas a racionalização do 
nosso CQJ!!Plçxo de inferiori
dadé nacional. Não é só a ---geração de Roberto Campos 
que "falhou na tarefa de fa
zer dÕfuturo oj)resênte" -
mas é certo que se aprimo
rou em fazer do presente o 
passado . 

1t·U 
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O resgate da oração de louvor ,,~~95' 
D. BOAVENTURA KLOPPENBURG, O.F.M. * I

{ foram curados? E os outros noYh_onde estão? Somente I vontade de Deus a vosso respeito, em Cristo Jesus" (1 
l es.te~ estrangeirQvoltou para louvar a Deus?" I Ts 5, 16-18). Hoje, o velho conselho apostólico se 

O D?~viment? chamado _Renova~o Carismática Ca- Jesus esperava de todos ~s agraciados urna oração realiza !i!e.ralment.e noJUQY@eJ!!..oEnsmahco. 
tolica reaVIvou entre nos a oraçao de louvo~ a 0t:1;1S· de louvor a Deus. A. pro~orçao de nove curados contra Nosso novo Catecismo explica no n. 2639 que 0 

Espontan:ament; ~tumam?S rezar~· Alias,\ ~ apen~s um agradecido, e desco~certante. Os leprosos ~é a forma desinJer~sada de Qr-ªr,_.q._ue r~.onhece 
esta oraçao de suplica nos ~oi recom;n . pelo Senhor 1 aç_udiram nressurosos para ped~r a cur~ mas p~ a ~ .mal!_eir,! ma!§ direta que Deus é Deus. Canta-o por 
Jesus .~cf. . Mt 7,7-11). Me?iante a suplica mos~os a a~~s. t.: ~ft?to Ele mesmo, pelo que eternamente é. Dá-lhe glória não 
~DSCienaa de nossa rel~o com Deus: como cnat~, m~. Ha pressa para suplicar, mas d~uido tanto pelo que faz, mas pelo que é. Participa na 
nao somos nem nossa o_n~em, nem ~ores~ a?~ersi- rno agradecer e louvar a Deus. Talvez a proporçao de bem-aventurança dos corações puro~a 
dades, nem nosso fim último. ~ro~~do Ja nos um sob~e dez, como no cas? dçs leprosos no tempo de fé antes de 0~ Glória. Medi~nte_~, 0 
a!>re para Deus e pode ser um retoffio~us. Jesus, ai~da_ se_ constate _hoJe. E certo que a.oraçao. de ESní.ri!.o~ se assQciaao nosso espírito parª-atestar 

. , . \ louvor n~o P. t~o esnontanea como a de pedir. Precisa- ~ filh - d De d d ~ - nh d -F.lh Pedimos · porem mmtas vezes nos esquecemos de ·~d. 1 A R - C _,....- , t. C t , li que somos I os e us, an o testemu o o I o - ' - ~mos apren e- a. enovaçao ansma Ica a o ca , . . 
~ Conta-nos o Evangelho de Sao Lucas nos ajuda na educação própria para uma atitude nobre umco em. quem som?s adotados e por quem glonfi~-
(17, 11-19) como Jesus curou os dez leprosos, que lhe e desinteressada diante da bondade divina. mos oPa~. O louvopn~~s~o 
haviam suplicado a cura. Mas somente um estrangeiro ~ No primeiro documento escrito do Novo Testamen- e as leva Aquele que é sua fonte e termo final: "O único 
VQltO.,!!~r_©igrag~r. A reação de Jesus foi de surpre- \' to recebemos esta recomendação: "Ficai sem~ ale- Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem somos 
c;,1 e até de tristeza. ao perj!untar: ''Acaso os dez não gres. Orai sem cessar. ~or tudo dai,.graçaJ. pois esta é a feitos" (I Cr R,li). -

....... 

" ' 
"' 'ti> 

Todos os batizados recebem do Apóstolo o conse· 

I lho de recitar uns com os outros " Imo~ hinos e 
cântioos espintuaiS, cantando e vando O Se~r e: 
V.QSSQ co~o" (Ef 5,19; C1 3,16). Como os autores 
inspirados do Novo Testamento, as primeiras comuni-

1 
dades cristãs relêem o livro dos Salmos, caqgndo nele 
O-Mistério ..de Cristo. Na novidade do Espírito, elas 
compõem também hinos e cânticos a partir do aconte-
cimento. inaudito que Deus realizou em seu Filho:..sua. 
encamaçã.Q,~Ha mm:tuen.cedQ!:a..da morte, sua ressnr. 
r~o e ascensão à direita do Pai. . 

É dessa ·~maravilha" de toda a Econami<Lda-salva
,~~oiã i(ÇíoxoJQiiD,.Q)ouY9_r_d_e Deus, unido à 

alegre exclamação do Aleluia da Páscoa. "Cantai ao 
~or, ~rque Ele fez maravilhas!" (ls 12,5). 

• Bispo da diocese de Novo Hamburgo, RS 
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,,~#~ anel e a cartilha_ . ~ 
-D-. L-U--,-C-::-A--,-S::--:ccM:-::0-=R-=E:::-:IRA;::-:-~N::::E::-:V-;:::;E;::-S-::*-- j ticar docum_entos ~um ll!Oment? Quares_ma.~Q_tçm-ª-e a ~r~. C~ da l ~O .apo~t~~om traçQ§.Jiú_ogo: \"-

. . . • . -\ em que os Bispos nao sabiam assi- alfabetJzaçao _Q.ara erradicar o tre- Pnva mumeroS'põlJfeS de qual-

N mguem, na selet~ assistenc:a, nar. Para alívio de todos, o confe- -menóo maf" e a "terrível praga" do quer possibilidade de progresso, de 
. prestava excess~va atenç~o rencista informou que não era dife- analfabetismo que assola centenas vitória sobre a marginalização, de 

aos Oito ou dez Ca~deais e Arceb!s- rente a serventia do anel imperial de milhões de adultos e de crianças verdadeira libertação"; " deixa 
pos prese~tes. A n~o ser quando 0 de outro que.Ja!.np..ollco assinava: no mundo inteiro. Quantos são no . imensas multidões na condição de 
conf~renc1sta, erud1to, profundo e \\\ çariQ§__M_ªgn..o... (~eixo a informa- ... Br.asil? As estatí~ticas são ~uidas e 1 subdesen.volvim.ento"; ".onde há 
esfuziante ao mesmo tempo, s~ lan- ~l çã.Q...PQr co~pé!le_stran- j: enganosas-:süliCientes, porem, para analfabetismo remam, mms do que 
ç?u numa bem-hu~orada digres- ~ Aliás, t?~o tudo como simples f re.velar um p~or: o ~ em outras pa.rtes, ~ fom~, as doe~-
sao sobre ... o anel ep1s~opal. . ~ gracejo retonco.) numero de analfabetos e alarmante ças, a mortalidade mfant1l, a huml-

Este era, na AntigUidade cnsta e Não vejo, de fato, como podiam e até regiões, que haviam consegui- lhação e todo tipo de opressão". E 
na Alta Idade Média- dissertou o ser analfabetos aqueles que, poucas do um certo progresso na alfabeti- acrescenta o Papa que o analfª'ºeto, 
professor-, um adereço mais ou ~ décadas depois, seriam os mantene- zação, conhecem hoje umshQ9lnte Í? "o verdadeiro pobre", "tem dificul-
menos precioso e uma insígnia da dores das escolas catedrais e os funda- retrocesso. dades para adaptar-se aos moder-
autoridade espiritual do Bispo. Era dores das primeiras Universidades. -Aníeilsagem papal é positiva: nos métodos de trabalho"; ~r 

. I ta~?ém, I_l!L?Idem da sim.bol?gi.a ~verdade é qu~ ~Igreja nu~c.a registra os male~ do analfabetismo conden~,d~,~ ignorar seus d'r · . 
m~ um smal esponsal da mti- hesitou na sua posiçao, ~ teon- 1:: mas acentua mais o bem da alfabe- deveres ; e lesado no desenvolvi-
ma ~ma sua Igreja t ca~operativa, na luta contra o tização. O raciocínio ap e mento da própria vida e impedido 
diocesana e com a Igreja em geral. analiabetismo. Documentos do de uma convicção: . analfabetismo de exercer seus direitos fundamen-
Mas era igualmente - declarou, Concílio Vaticano 11 e dos últimos .é.....tLmªfQrma _p_erv~rs __ _ a tais". 

~ ~~icQ_e _ _c'?!lt~afeito, ol~ando :::f Papas at~ irJeg_uj!gç_'!mente , - u~a miséria moral- que cresce) E os ~ti~<il Os 
~o, n.a pn~eira fil.a'. mto ou p. _.alav!as e atos da lgre_ J~ neste sen- ~o r cima da outra pobreza, a mate- principais, . citªº-O.!J!a mensa_gem 
dez anéis épisc~prus .4~ vanos ~o!- -{tvf~--~~~ITIO, Jmto Paulo 11 nal, se nutre ?ela e constantem~~te nap:al..-sã~: Abre a · porta para ~ 
des e feituras- era simples~ente o entrega à IgreJa e ao mundo, da~a- ( a ~grava. N~o conheçc. defimçao progresso em todos os campos; 
carimbo ou sigil/um, mumdo do d~ de 7 de setembro de 1994: e~er- \ mais verdadeira. . possibilita a pessoa d~senv..Qlv~r 
brasão do Bispo: servia para auten- gica mensagem para a prox1ma Males, portanto, do analfabet1s- suas p_gtenciajidaqes, frutificar seus 

~ talentos, enriquecer sua convivên
cia humana; faz crescer a cultura 
humana, fonte de autonomia e li
berdade; permite melhor formação 
da consciência, do senso de respon
sabilidade moral e espiritual. E 
João Paulo 11 não vacila em apon
tar cinco frutos ainda mais notáveis 

.,. 

da alfabetização: pessoas e comuni- . 
dades tomam mais facilmente as . 
rédeas-do seu destino e da sua pró- ~ 
pria história; ganham-com isto as 
relações internacionais, a justiça e a 
paz; lucra a própria evangelização 
quando maior número de homens e. 
mulheres podem "prolongar a escu- ~ 
ta com a leitura da Palavra de 
Deus"; progrid~ própria institlli-
_ç_ão familiar. . 

Por isso, a alfabetização é, na 
f agyiia avaJiar;ão do Papa, "uma \::::' 

obra de solidariedade", "uma con
tribuição para edificar a comunhão 
na fraternidade", como é também 
"um investimento essencial para o 
futuro da humanidade". E a quem 
objeta que_para alfabetizar é indis
pensável diminuir il população e, 
portanto, segu esgotar as fontes \:. 
sia_ ~ida, João Paulo 11 repl~a que, ff'
·ao contrário, os homens e mulhe-
res, se alfabetizaos, tornam-se ca
pazes de rejeitar pro_gramas..c.ontro- -,.. 
futas....gue os a_viltam e escravizam e 
encontrar os meios para uma pater
nidade deveras responsável. 

A Mensagem do Papa é sobretu
do um encorajamento em vista de 
uma a~~tização. 
Esta é a tarefa de muitos: dos go
vernantes e dos poderes públicos; 
das pessoas e instituições especial
mente vocacionadas para esta tare
fa; das forças sociais como os sindi
catos, as associações de bairros; dos 
professores e estudantes; dos chefes 
religiosos, das igrejas; de todas as 
pessoas de boa vontade. 

Sou, na CNBB, dos que pensam 
que a Conferência e a Igreja teriam, 
no Brasil, autoridade moral e expe
riência para animar uma grande e 
necessária Revolução. A do anel a 
serviço da cartilha e dQ. cad.emu.J;!.Q 
f;!Pjs.. e da pena. A Revolução da 
alfabetização do povo brasileiro. 

• Cardeal-arcebispo de Salvador e primaz do ~r as\\ 

~ 
' 
~ 
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fK.. ,A~í) O papa e a núdia 
CARLOS ALBERTO DI FRANCO* 

A última edição da revista Bi/lboard traz a foto de um 
artista recebendo o disco de platina. Só que o 

I vencedor do hit parade é o papa. O Rosário com o Papa 
Jocio Paul ' suce e a ológic . Os CDs, 
fa ricados na Suíça, estão à venda em várias lojas do 
Brasil. O pontífice, escolhido Homem do Ano pela reY.ista 

~ • . I• t 

• Chefe do Departamento de Jornalismo e professor titular de ética 
Jornalística na Cásper Libero, é representante da Faculdade da Ciên

cias da Informação da Universidade de Navarra no Brasil. 

9C-83 
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João Paulo /I preocupa-se com o rumo da tarefa missionária 

I ' ---703-. t}IIJ..C. 
Papa recebe em Roma~ 

23 ntil padres jesuí~;. 
ARAUJO NETTO 
Correspondente 

ROMA - João Paulo 11 sau
dou ontem os representantes de 
cerca de 23 mil organizações je
suítas do mundo exortando-os a 
não desvirtuar sua tarefa missio-

1 

nária deixando-se im ressionar e 
confu · 1festa - s de 
qovos nacionalismos, de sincretis-1 · 
mo religioso, ~deoloj!aS]ãmfa-
lizadas ou por cgtas interpreta
ções teológicas do mistério de 
Cristo que continuam a marcar e 
agitar o mundo destes temp_os. 

Com ênfase, o papa recordou 
ainda aos_.233 padres que partici- 1~ 
Qam da 34a. Congregação Geral 
da Companhia de Jesus gue a or
dem fundada por Sãnto Ignácio 
de Loyola continua a ser e a agir 
totalmente na Igreja e para a Igre
ja, e que sua missão não pode 
partir de cálculos humanos. 

O papa recebeu os participan-
tes da grande assembléia dos je-

lsuítas no Palácio Apostólico da 
Cidade do Vaticano, e desde as 
primeiras palavras de seu discurso 
de saudação tornou evidente sua 
preocupação com riscos de um 

desvirtuamento do papel e dos 
. .--:--:- i vos atribuídos há mais ~~ 
450 anos pelo espanhol Ignácio . · · 
Loyola à Companhia de Jesus, a 
m . s numerosa o . . osl 
'.® mundoJÕrmada os;los so14'Q.r 
dos do.J21JPº vinculados a um ju-
ramento de fidelidade aos pontjQ-
ces de Roma. .• , 

Com força, João Paulo li pe-. 
diu aos seus soldados divulgadores 
do Evangelho para vencer qüm~ 
quer tentação çte fechamento;' de 
pJ_Qvincialismo ou regiooaliSIDo 
que possa tornar perigosa e incsr.~ 
ta a existência de certas obras de 
caráter universal. · -

Para isso, os padres jesuítas 
devem d'scutir e a rovar a aut'~ 

96- 3il 
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~ Feliz Ano-Novo, sr. B~asil! __ _ _ . 
· DOM LUCAS MOREIRA NEVES * políticos para outros. Neste pms a no sernço d1f~rente mas nao d1ver- des so _pq_dem ser as da educa@.o, \A)()( 
1 M f< · h passagem dos cargos e relativos po- gente que ela (a Igreja) e ele (o Esta- saúóe, tmbalho (com terra pa.J]. ost:: 
"' asdquem 

01 ~~smlo 1?~- deres se faz em plena quadra do do) prestam a esse mesmo povo. que trabalham), salário digp.o, mo-
,.... =.J ra o e despe1tay.e mgua- - d h · d' · · bl' 

1 "~ J Natal- o que não é nada mau, se Como brasileiro, ten o con ec1- ra Ia e segurança pu 1ca. 
~~o segun. 

0 0 
qu_a. a_ - pensamos que a mensagem deste l' do há muitos anos, quando jovem~ll Não creio, porém, que os gover- f= 

~ 1~ e um regime pohtico basta:~ tempo é a da esQg~nç.a.; da conharí- .sacerdote, em_sãQ~ o ainda { nantes e homens púb~e!_ll 
_ ~mm-mas, desd~ gue ? mun Ça na capacidade que o homem tem ~mais jovem_ s~ciólogo_ e professo.r .) ~sg urgente tar:fa se~ pQV?· P~r 
-I ~do, nen~~m h~m~m mven:o~ <!e se ape~. ei~r;. de um otimismo ~~mando }!.. ~. n .. riq. u~C.pdo.!.o, eJ Isso, proclamo m. ~a~savel e _repeti-~ 

outro m.elhor · ~~ao e que 0 ra não ingênuo e irracional, mas fun- teiía'o~<rfenconlrà~ iia J:D _illl.OS dam~nte.q~r1dade n.um.e!o-
seador tmha ra~o. . ;::J dad_o em uns t~!.Q_s valor,es. na companhià .<k_T.ancredo Ne_v~s ~~ educa ao alfabet1~açao, 
~ d~m.o~racia tem ~us defeitos Como bispo e como brasileiro (e e.J..-infelizmente, nos seus funerais, . mstruçao _!fa, · desenvolv1men~o 

d~ mstJtmçao, e. de funci~name~to, só por perigosa vivissecção seria c~ratulo-me com meu país que, Y cult~ra_I) ~em a _qu~l o P?V~ nao 
-::::j nao pa~ece d!!_vt~a: Mas e 0 regime possível separar as duas dimen-· ~m ampla consulta popular usando J avaliara a Im~ortancJa ~ urge~cia d~s F 

(

9ue mais .se aproxima de um cert? sões), interessa-me sumamente o os instrumentos da democracia, o~tras conqUlsta~ ou nao tera condi-
J?eal de hber?ad~ com responsa~~- que está para acontecer no próximo soube encontrar para o posto de çoes para alcança:las. Com um povo 
hd.ade, d~ sohdaned_ade e de eqmh- dia !0 de janeiro de 1995. ~op t máxima responsabilidade um cida- de analfabetos nao _se faz nem ro-
bno social na gestao do bem co- •:::{ resisto ao impulsg de traz~a fdão honesto, competente e expe- gre~~wm~o~a~oUAI<Wã!~ 
mum. este rodapé algumas reflexões sobre ~riente, com.qualidades de verdadei- libertação nem revolução. 
~m ~os beneficios deste re~.e o evento. _ W estadis.ê. ~eu~ votos, ise.nto~ de'j~ Após o~ . traun:t~ticos acont~ci- ~ 

{ 
poht1co e, com certeza, o da rotativi- ~ Como bispo, nao desdenho ~ qualquer. part1dansmo mas msp1ra- mentos pohticos vlVldos pelo QaJS e 
~os &overna_gtes rio p~der. Nos relações entre o novo governo e a dos_em verdadeiros sentimentos de povo brasi.leiros no.s últimos dois 
nazi-socialismos e nos fascismos de Igreja da qual sou ministro com u brasilidade, são para que o Cida- anos e meiO, era de temer que as t::=. 
sinais opostos, que, desde o começo =I ~rto grau de res~~ dão-PreSidente, cercado de válidos,( instituições sa1ssem das refregas 'F 
do século, vêm ocupando poder, uma . São, em smtoma com o Concílio dedicados_e op@sos_colaoorado- profundamente aôaladas. E que a 

~1 cara:teríst~a perversa é a da pe~-J Vatic!lno 11 e a Ga.~dium~s, ~ re~onsiga coloca~ a na9ão ~ o 

1 

d~mocr~i~ ~rasil tivesse r~g.re-) 
~u~~~ düi_~manda~~no exerCJcJo rel~çoes de auto norma e mutuo res-~~1 povo na rota da mais perfeita c1da- di~J.?:rigosam~nte para es~agws 
soJitàno~mcont~taYelill>.Jll~n~o pe1to como base para leal colaboraJF dama. bem antigos. F01 quase um milagre 
a!é qu: a I_D?rte os separe da Patna ção. Não que a lgreE bus.qu~ f~vo- . Pass_?u, para_o B .. rasil, a hora das \ que assim não acontecesse. As elei-r-
so enta~ aliVIada. . ""/ res e benesses. Sua conscJencJa. e ~e d1scussoes academ~c~~ da~ mesqu~- l ções de outubro de 1994 significa-

AqUI no Brasil estamos para que ela, sem extrapolar sua !JllSsaol::' nhas ~erelas P-.ªrtldanas, âãSintn- . D n ova de 
participar, mais uma vez, dos ben- -~-, pode ilurni- gasj!itadas p.do facciosis!11.Q.Q!UJor :f r~m, g_ra_ç.as .a ~.eus,_uma~~<L 

1 fazejos ritos da alternância no_po-~ . nar, com sua doutrina transcenden-J~ interesses cor orativi as - esta é, Y- sa de~ocracJ~.. . 
l derCõffi a ascensão do presidente te a contin ênc· ' · as. FlEJf· ramaticamente, a hora da ª-9!o. E;:: SeJa perm1tJdo ao bispo e ao 
Fernando Henrique Cardoso,- dos S,laro, como não me cansei de repe- a ãçãó a que estamos todos convi- brasileiro desejar aos novos gover-
governadores e~eitos, sena~ore~, de- i tir nos:fempos ~e d1at:Qgu dificil ,~ ~ados (.e .co~denados) é .um dos sen- nantes-legisladores que dêem o me-

. . putados federais e estaduais. ~o- sob o governo m1htar, que o even- tidos. Pnmmo, no sentido de ext1_r- ~ lhor de si mesmos. E que o grande 
'f '1- de ser salutar esta transição de ai- tual, possível e até desejável enten- paU.mpiedosamente.\(coülliiÇ:â]t beneficiado se chame Brasil. 

gumas pessoas para outras , e, dimento entre o Estado e a Igreja f?.O exercíci~Qder. Segundo, no 
eventualmente, de alguns partidos deve acontecer não em sessÕeS políti· sentidOOe CU~te • Cardeal-arcebispo de Salvador e primaz do 

para outros, de alguns prod;unas co..ctiplomáticas, mas .i!lnto,ao 02!~/ programa de J!!etas c.J}.ifl§ priorida· Brasil 

~ 
~ 
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JORNAL DO BRASIL 

~~-ttlho, 
ano-novo 

DOM JOSÉ CARLOS DE LIMA V AZ * 

O ntem celebramos o Natal. Mais uns 
dias e será o Ano-Novo. Mais alguns 

Natais e entraremos no novo milênio. O pas
sar' do tempo pode ser às vezes monótono, 
mas, em geral, é para nós vertiginoso. A suces-

{ são dos fatos em escala local, nacional ou 
mundial, que fazem a matéria do noticiário da 
mídia, vai bombardeando de informações nos
sas· cabeças e nem sempre nos deixa pausa 
para parar e pensar. 

Há algumas semanas, estando de passagem 
por, Ouro .Preto, minha cida~l, uma 
primá" deu-me 'Um presente de seu álbum de 
família, umas fotografias antigas, de mais de 
60 anos. Eu devia ter então 3 ou 4 anos de 
ida~e. Olhei com cuidado aquelas imagens · 

...1 muito bem-feitas e nítidas e depois contem
! piei-me no espelho. Era eu mesmo, mas o 

tempo passou e deixou sua marca. Na foto eu 
tinha um rosto de menino alegre, rindo, apon
tando com o braço alguma coisa no alto. Seria 
um passarinho? Seria uma flor? Hoje, meu 
olhar- vi bem no espelho - procura manter 

-::.-\ a ~~eslumb~!9J@antil 
1f mas não consegue esconder as nuvens que a 

viããriêié estampou. Creio que o mesmo acon-
Xf tece com cada um... · 

á 
NaõiõStamos de pensar no tempo. Senti-j'f:

mo-nos descQDfortáveis qu~ nosg_yglta I \ 
e~ silêncio que nos obriga a voltar os 
Qlho~para_nós mesmos. Todos, no fundo, 

~ 1 gostaríamos de manter uma perene juventude. 

)~~
~acontece sobretudo ~ue ,. en-

\l,contra a s1 mesmo na record~ao de suaJUY.en
~~ - louvando o tempo passado___guando 

l 
era •jovem ___:-cõmo descreve com tanta graça 
Horácio na sua Arte POética. Entretanto, te
mos q conhecer que não há como evitar o. 
ine.tor~bile us-~~~d 
seu• flmr e lamen s '(fue os anos deshzem 
tã~ : fugazmenTe, éõmo ca-nta o _mesmo lírico lff 
latino nas suas Odes. {f __,__.. -

Uma das coisas mais alienantes no modo 
de vida que nos impõe a sociedade de consu
mo é promover a celebração deste momento 
tão significativo da vida - a passagem do 

-:::1 ano - com festas, _!ill!ito _so!D ou ruí.do, a 
embriaguez <IOviiiho, a mesa farta e comida 
em excesso. Muita agitação, muito torpor do 
espírito, muito barulho que não deixa tempo 

~
nem disposição interior para...refletir, para se 
fa~ããvaliação e uma prospectiva da 
p..I~ vid__a no ano_que p_as§.OU e I!Q, que 
começa. Não~ermite clima para uma pre-

----... - - -7 
c~samento_a De~s, lou-
vando-o no seu poder, agradecendo-lhe os 
beneficios, suplicando sua graça e proteção 
para os dias que virão. 

Esta passagem· do ano deveria ter para 
1 til tod?s nós ~m se~ tido pr?_fundamente religio-
\~so . Os pagaos nao valonzavam o tempo por

que para eles ele não tinha o dinamismo de 
uma construção projetada para o porvir, mas 
se repetia na monotonia do tempo cíclico, o 
eterno retorno das coisas, tão bem descrito 
por' Mircea Eliade. A promessa de Deus ao 
povo hebreu na Aliança, ao lhe descortinar a 
esperança de uma salvação futura, fê-lo des-

l) cobrir o_sen~,-~? 11 
~co~. v1sao b1- I 

.blica, o cristianismo a· tem ou a impor-
tâ~a fnnQru.nental. Co most com gran- >0 
de beleza o papa João Pau sua recente 
Carta -APüstõtíêã"Tertio Mill~nnio~Adve 
nleiíte" sob~ toda a Igreja 
~. ~ tem_p~tória humana 
foi profund~ marcad~ quando Deus ne~ 
le i~rompeu no ~~o..teâ.ndrico da E_!!E~na- ::: 
ªo: Es~o ~conteceu na "plenitude d 
tem.J?i:_(Gal. 4,4).Fm ~r!go,~ V~bo 

eus ncarnado, o tempo tornou-se uma 
di 'ens- ~us. Ism_parece, à prim~ira 1.., 
v~: ~eus etern~ume o..tempo 
com~sua. Este é o mistério de 
Cr!i1,o .. ..Q...Eilho d..t,Deus fe!!o'Rõme - s-
ti~o. Por isso/:) te é 
santo. O decorrer do o é santi ela 
iww. sua liturgia. que celebra em momen
tos certos a história da satvâÇãõ;cada semana 

l
teQ.í_ seu D1a do "Senhor santíflcãao; ~a_ 
tem suas _partes santificadas pela oração da 
Uturgia das HÔras. Este temp<UillliD é um 
dorl) divino que cada éristfodeve resgatar
r~ r~ tempo.,...como fala São Paulo (Efes. 
5,16; Colos. 4,5). ' 

Na vida deveria haver momentos pMâ.jla
rar o ritmo, para olhar paratrás e sondar os 
~ _gue virão. CorOO" foi, como está s~ndo, 
como deverá seuneu tempo de vida? E co
m~ das pessoas que nos dão Boas
Festas: Muita saúde! Isto é o principal porque 
com saúde a gente pode conseguir tudo o que 
quiser: dinheiro, poder, aplauso! Este modo de 

) 

ver a passagem do ano é tão comum mas tão 
J'Obre! Com saúde o homem pode matar, co
meter tantos crimes, fazer sofrer os outros. 
Com o dinheiro pode entrar, se exagerado, a 
desgraça numa vida ou num lar. O po~ p..Qde 
i~briar o ho~Ill..desprepara<,lo para ele! 

, · ~ --., , 
~E preciso olhar co~ luz...<Ltempo. E 

ele um dom de Deus. O livro de nossa vida 
está ém suas..mãos..de~Paie de Juiz e vai sendo 
e~~em páginas que não voltam ~ais e são 
viradas im.pfa@ eimente. ~- este l!!!Q yelho l 
q~ant~J;ágjnas-foranunal .lliritas ... Cada 
um de nos sabe e precisa assumir! Então, 
poderemos pedir a Deus a inspiração para 
escrever melhor~ão~e sua graça 

_IVJ.(la. Assim, o c~ítul~ ano-novo qu, 
começa terá páginas luminosas de amor, de 
realiz~ção. d~;de ~nstrução de paz 
de sohdanedade e de perdão. Feliz ano-novo! 

• Bispo-auxiliar do Rio de Janeir,o 

%-ll6 
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Uina singela inconfidência 
DOM LUCAS MOREIRA NEVES* ~ res, seus liv~os f~m da Igreja como mistérip \ .:::f e~~~iliilizam. Seja por isso agra~e-

M ai escrevo esse título e assalta-me uma f=. 9.!Som_11 nhao. Da verdade][a e falsa reforma c1do. .. 
dúvida. Escrita por um mineiro e, de p na lgrg_a. Da ~usca d~ umdade e do ecumenis- 't ~na minha carta eu aludira com toda 

quebra. mineiro de s:-o Jo;- 1- Rei, conterra- n.2_9. Da tegjJ}gm dÕ hÍtcata ,:, a discrição ao sofrer...QS!Ia !grej,á,com a Igreja .e 
neo o Alferes, não fica um tanto ambígua a . Entretant~, nà.o faltam~ncompre~nsões, (: p~ ele ~ma 
palavra inconfidência? Será que a maioria dos mclus1ve no mtenor a I re a. Ex~unenta ;:;[ simples frase: "Meus votos para o Sr. e para a 
leitores não vai evocar espontaneamente in- F- anos e suspeitas e reservas aos seus....ensina- f= ._::\ sua tarefa, no amor à Santa Igreja. Como o Sr.F 
9ormidas nQ.ites QllfO-pretanas, o quinto do mentos. Os ~~pas João XXIII e so_bretudo 

11 

sabe,~ Igreja e seu mistério foram e permEle_, 
ouro a pagar a Sua Majestade, · senha "Tal y= /.t.~iulo VI haviam começado, no ambiente do ~ cem o tudo da minha vida de cristão e de 
dia é o batizado" e tudo mais~t ~ C~cílio Yalicano Il, uma !'!f}'Oiqri;acãô, para ~go." A ~v~s Congar foi 
tranqüilizar esses leitores, assegurando tratar- ~1ào d1zer !·eabili.UJ- sustentada por este ~ar -
se de uma inconfidência de natureza totalmen- 1·.· . . çcio, do grande teó- =J eu di~or est.a paixão~la lgre~ Paixão no 
te diversa. . João xxnr l.~no ./f senti o deamor ardente e no sentJdo~eci-

A minha inconfidência diz respeito simples- ; .futncês. O Can:lj_na-f 1~110. 
mente a uma carta recebida há poucos dias. , e Paulo VI ..lB!P completa o ca- A mensagem é escrita em papel timbradt) 
Carta? É, naver~ade, um bilhete de t:ês fra~es •.•. rea.·. biJitaram .... , ~~~~~o da revalori- (do Convento d~ S~int Jacg~es, o_p_r~meit.~ ~ 
e tre~nenda SlmphcJda_de, q,uase_~es_po)a_mento. F t . t "1 ········· .. ····· ·... -~jOO, agor~ pela CY?dado ~m Pans, ~mda em VIda de Sao noJ 

Quem me escreve e um ancmo de Oitenta e _ ! · O · eo Ol(t · mao de um p~a 9e DIDJ,gOS, mas estou mformado de que o novo 
~s, enfermo há muitos anos. Paralisado, 1== 1 dominicano · ~_xcel.e~te formapw cardeal ·está ainºª-J!~talizado nos "I!!Yilli-
vivendo entre o leito do hospital e a cadeira de ' · fJ . · .,.;. · ·. ··. fllosofJca e teol - ~·· Não estando em condições de ir a Roma, 
rodas. mas atento aos acontecimentos de que rances 1 f01_kvar-lhe o barrete veJJ.Pelho em Paris, em ~ 
t~m notícia. T~m ~m n~~ prestigi.~ no an1- f Yves Congar. nome de João Paulo !L o_ cardeªl Ian Wille-
~a: e o ~o, dOIYilhlcano, sa- · lwwds, colaborador 1medmt 
~go - e desde ~ dia ~ Çfufê 1. Bea no Secretariado Qara a Unidade 
n~o, õêardeal Yves Congar. ~ dos Cristãos. 

Recordo meu pril}.lcil:Q,luggz encQntro com F- d . I ;- f . I . d . . E que dizer do post-scriptum após o nome Y: 
· ele no Convento e Escola .de Teolojiia do fu!.ul-·r- 0 gua nc1~ _m a uno, P01~ estu ei em outra . , ..- ---

. -::- . Escola Teológica com outros orandes mestres datJ!ografadol Ha ao mesmo tempo pr~ 
_9lo,lr, nao longe de Pans. Eu entrara na Or- ~ , . b . '1 \..I ,~ nillrld<~rl dP or<lti 'r!ií -" , nPil' . . d 
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r YlSltel-O em feverwo deste ano no HospJ.t!l 1 1m~s, smcenda e 
: em om1mcana. a exa1os · os,~ , "d ' l'd ,, - . '- ·f ·d d f -~-
eTrê~~depois fora enviado .!_França para ~ . ~ncontre1_-o , entao, com, os P ~~v1 a e ... n~a.se que o y:. _ . . _, 

1 ~s. Então de passagem para n~ ~ quas,e ctmanue se anon " . u o v sita 
Saint-.Maximin-la-Sªinte Baume. fiz u~ita "t C)JlQUt;Jilil.anos at/a.§: nft~v,;do pela } ra e_!!le escrevera: Queu~a desc_ulpar-~e por] 
ao ~nvento, onde já se impu- f.:::. ~.oe~1Ça . Soube, depois,_ de s~ms melhoras. Ago- achar~me, por causa da mao, na lmpossJbihda-
nha o teólogo .e._ professor Yves Marie- Joseph a. ~2_Jer seu nome na hsta dos tnnta novos( de física de assinar estas linhas- mas a cabe-

c .-- 1 h 1 J'd d · cardeais escrevi-lhe ara d1zer-lhe · so . . , ~r. mpun a-se pe a qua 1 a e e ~s- - · . . . . . . ça pennanece, acred1to, verdadeiramente boa!' 
tência do seu ensamento e ensino eol, . se ~ me ale!!ra.va. Pois - dizia - Isso Slgmfícava I D . I d I --r ~ . . ... ~ eus seJa ouv o e ue tanto es-
~las 0 ras já.QLJhl.ic.adas uma definitiva e completa consagraçao,_ ~la d . . f' 1 E · . ............--- . _ creveu e agora e1xou ca1r as 1erramentas. 

No contexto de uma fort r r· rena- ,.. l~a, de toda uma VIda. Consagraçao tam- . I d I b t t t r b' d b , . . mms ouva o pea ca eça que ano con em-
v··t"·:io tPr.lAo;,..., C.onn!!< ''f e'> 1·nnP~trP em I·c cnn 11ttt> ~f t~'e n 11" em e uma o ra te trma L---..- . ~ ~·· ~· ~ . ' piou a Escntura os padres da IgreJa e da 
d · · · · d, Je. · oi·t. \.. A minha manifest"Çde satisf çà , o mes- T _______________ eologi·a e q e c 't. , 

1
. - ~ . ,~ )i , u on mua a pensar. 

-.. Co~, mas com pro.DJnda.iíde- r tre responde: "Emmencia e Pai - Sua mensa-
lidade (l . ' S randes adre. doutO- ~~ ~em filO fraterna e OS pensamento~la ' Cardeal -arcebispo de Salvador e primaz do Brasil 
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I ~ A 1*1111 d .q!l' oraçao e contemplação 
D. BOAVENTURA KLOPPENBURG * ' l novida?es das ciên:ias. Es~ará em perigo a sorte futura da -.::/ moçã do Es irito Santo ue cremos habitar em nós, 

! N ossa int~ligência não ~ limita apen~s à verificação ~~~;smdade se na o surgirem homens e mulheres mais espertar . a e ~ara entrar , na prese_n9~ daquele~ que nos 
dos fenomenos da realidade perceptivel: temos tam- . . . . nr espera, d5:!xar cair nossas.mascaras, dmgir o co raça o para o -1 bém a capacidade de atingir a realidade inteligível ou a _::.1 P~ra_ que 0 con~l, que se realiza na Senhor que nos ama primei ro e cõlocar-nos em suas mãos. 

"verdade m~is profunda". A observação e ~ do di tenondade profund o noss? " oraçã?" (que, como como uma oferenda que deve ser purificada e transforma-
-t" mun~el nos faz crescer num tipo excelente de ~pobservara ~laise aS!:~l, tem razoes_que o mtelecto desco- da. . 

connecimento que chamamos ciência. A correta percepção 111 n~ece), possa cTíe~r a m:nte consciente, _deve_ passar pela . ~s~Im a contempla ão será a expressão mais simples do 
-lda ~erdade ~ais profunda é de~a. Ela ~ VIa de CQ.~templ~o, que eu- misteno_ da raçao.. era mpre uma graça~ ser acolhida 

ll 
atrai de maneira suave nossa mente à procura e ao amor da U ~ novõ <:atecismo da IgreJa Catohca ~ ~ ~a humiida~e. Sera o unha o ~O!!l De.us.., 
verdade e do bem. Impregnados de sabedoria, somos capa- {'lplaça? as almea~ 2709-271~. Vale a pena estu~ - ~u olho para el: e ele olha para mim", IZia a seu santo 

izes de passa das · s v·· · 's · ··íveis. A ventade, - ate~ao~espar&gr.afes: · - PaFQCO,(H:ampooesdeAfum-or~crrlmrtedc-taberrutcu
porém, não se impõe senão pela força da propria verdade, M~iante ~a contemplação queremos levar à m~ f lo. §.eG_u~ moment2, de es~ut,a da P~vra d~. L_onge 
que penet;a de ~odo suave e a? mesmo t_ef!lpo forte na 'lconscient: aquilo que o cor~ção ama. A escolha do tempo e d_e ser passrva, essa escu!~ e ~tmpfeSmente ~ ob~diencia da 
mente. Da-se a~sim um harmomoso e decidido encontro da dUrãÇao da _contemplaçao depende da vontade decidida f e. ~ um te~ ...de SJ!enqç:. do-amw SilenciOSQ. ~ 
~e: a sabedoria atrai a mente à de cada um. Nao se contempla apenas quando temos tempo es te de ?ra ao vras nao sao d curso mas rave-
verdade e verda então se impõê ~a ou vontade: para não sucumbir à tentação de fugir da ~9~ que alimentam_ o fog o .run.or. Realiza-se então a 
mente hu~ana . e modo ao mesmo tempo suave e forte, ~ntem~laçfio, cada qual hf de reservar um tempo para umão _co~. a oraç.ão de Cristo qu~e nos faz participantes de 
passando msens1velmente das coisas visíveis às invisíveis, ~ISSO. Ne~ar, mas sempre se pode ~u misteno._ Sera uma comunhao de amor portadora de 
do f~ ciênctaãsãbédoria.-- entQl[Slm estado ck..contemplação, independentemente das VIda, na medida em que se aceita viver na noite da fé. 

tWI F_prma-se então.Q .sábio.Êm 1965 proclamava o Concí- cond~de saúde, trabalhg...._e afetividade. O coração é 0 Quando saímos deste estado, sentimo-nos enriquecidos 
lio Vãiícano 11 na Constituição Gaudium et spes (n. I Se) que lugar da busca e do encontro, na pobrezà e na fé. por uma sabedoria, que, então, já é um dom do Espírito 
nossa época, _mais do que nos século~ passados, ~ . A _entrada neste estado é par~a Santo. 
d~~a, para que se tornem mais humanas todas as hlur,&: recolher o coração e colocar todo o nosso ser sob a . . • Bospo da doocese de Novo Hamburgo, RS 
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João Paulo I/ visitou a paróquia de Santa Maria de/ Rosário onde foi recebido 

Papa anuncia nova encíclica 
contra o aborto e a eutanásia 
• Documento faz defesa da vida e condena a 'cultura da morte' 

excepcionais. A nova encíclica tam
bém deve entrar no admirável mun
do novo das Qesguisas de embriões - ~ 

l
tõ"rverdade para todos os estágios, 
desde as pessoas já nascida~ àquelas 
ainda no ventre materno. E um di-

r~!º daà:sso~§udá'&!s, defi-1 

n
cientes, oentes, JOVens e velhas." 
ó Deus pode decidir sobre a vida e 
morte de todos nós, segundo o 

apa. . 
A encíclicla é uma carta circular! 

dirigi~ e cujos ensina
mentos devem ser seguidos pelos 
960 milhões de católicos do mundo. ........ , , 
eu titulo e dado oelas palavras 

. iryíCíaJs do dQÇJUil_eJl.!o. Entre as 
mais conhecidas nos tempos mo
dernos, destacam-se afleJ:um Nova
rum (182.!2, de Leão XIII, sobre a 
Condição das classes operárias; 
Qyadragesimo Anno (1931), de Pio 
X, sobre questÕes sociais; Mater et 
Ma~çtra (1961), de Joã~, 
sobre O mesmo assunto e a C.Q.0..\.!:9-

vW!Qa Humanae Vila (1968), de 
Paulo , so re controle da natali
dade. Eva~elium Vitae é a 11" encí
clica de João Paulo 11. ,_______., 

q6_69 
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" ~ ''~Q\~\~ Quaresina tempo de . reconciliação 
ooM JOSE CARLos oE LIMA vAz • ,mento, o desenvolvi~ento_ cien~ífico e té~nico: est~o o, tempo ~a ~res?'~ é precisam~nte ~ temQO !!_o 

E xistem certos direitos da pessoa humana de que ~aze~do o homem ma1s fehz? Dao;lhe ma1s satlsfacao ~~te especial í{ígreJ'f- com ~ons-
ninguém duvida. Eles são vários mas podem ser I~ o r e lhe~ . ~nCI!_. de ser mãe e mestra da liijiiiinida® - feito a 

resumidos num só: todo homem tem o direito a ser feliz! Uma resposta simplista não seria verdadeira. Em todo homem para se reconciliílf.. com Deus. Este mistério 

I 
Para a fé cristã o-.P!reito à felicidade não é algo acidental certo sentido a condição de vida de hoje é bem melhor J da reconciliaçãÕé um dom divino realizado r C Stô e 
mas está na raiz da natureza humana criada à imagem e que a de ontem. Mas ninguém vai negar a presença em cu a ap caçao 01 c mda a I e· co o ensina o 
semelhança de Deus. No seu íntimo todo homem busca a nosso meio de um cancro teffivel nQcor~ão dQ..!Pun- t a~ aulo; Deus que nos reconciliou consigo por 
verdade, a bondade, a beleza que ele somente alcançará do atual que-ôdestrOI or dentro e · mer i na Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação (2Cor 
no encontro com Deus cujo ser é tudo isso de modo 10 encia, na corru@o, na mentira.s.ll! injustil;a sociaJ, 5, 18). A língua alemã usa um termo muito significativo-
absoluto. Mas o homem não é somente sua natureza. ííã""'fÕfunda tristeza que em tant e...giste. O Versohnung, ~o - para dizer ~a-~ 

H Vive uma realidade histórica na qual esta busca da JOVem que se consome na droga sofre uma depressão ~ção. Com e e1to, reconcjliado com Deus o hommt se 
11 felicidade está Qrejudjcada. pç!a pregnça do Mal. "Santo esquizofrênica de buscar naquilo que o destrói a fuga sente novament Õlhi ~ra a 
A~o mostra que a tensão entre o impulso in"rmo para um mundo irreal através do embalo do sonho. O amorosa e conf~Ia>!o filial com ~. descobre o 

,~
para a felicidade e a contra~~~Ji~ Mai._J!roduz no homem violento que assalta ou oprime, o herói ímpia- s~ficado maisJn.timo da própria existê~ja, a~ta.;\e a 
homem a ani\Isfia que caraçterjz:Lsua yjda: "Tu nos ~ cável da estupidez de certos filmes americanos da TV SI mesmo e se sente se~ro. econciliado com e se 
cfíãSiePara Ti, Senhor, e nosso coração está inquieto que enchem a cabeça dos meninos são a expressão da feéo~cilia consi o mesmo 1 rtan ' stias 
enquanto em Ti não descansa" (Çonfissões). exaltação paranoica do homem que se arvora em !~~~ores e superand9 a. '?ºnsci~ das próe~ufi-

A organização da sociedade modêilia, no fundo, senhor absoluto de tudo. (&!.Çng_as e erros. Iteconoliado consigo mesmo, e natural 
~ ~ A s~bedoria milenar da fé cristã tem um diagnóstico que~ h~me~ volte a se reconciliar co~ seu p(óximo, com 

d~z. O progresso consiste em garantir a antigo mas de atualidade surpreendente para este mal a pr?~na vida, c~I? o mundo matenal que o cerca. O 
todos alimento, saúde, habitação, educação e lazer. Na do século, esta doença insidiosa e letal que 0 aflige: 0 mistef!O da reconohação por Cristo e em Cristo tem, com 
men.te das pe~s~as ~ualquer c~isa que. po~sa signifi~ar *~~mem está perdendo o sentjdo .~o JjX'Cado! Quandõã efe'itõ, uma .d.imensão universal, porque n 'Ele aprouve a 

lsofnmento, hm1ta~o, rep~a dos mstmtos oum- cnatura humana perde a consc1en a ão que Deus reconczlzar com Ele e para Ele todos os seres, os da 
pursõS'é olhada comQ algo que atenta contra este possui com eus, seu Cria or, Senhor e Pai, fica sem terra e os do céu, realizando a paz pelo sangue de sua cruz 
d~o fund~mental de cada um: ser feliz! ... Os requin!es ~ r, e en · . ara a roeu dade e o so ~e - (Colos. 1,20). 
da Vida SO~!al ~a alta ~!asse chegam ~o. exagero de~--savel da hber ' e. ~ f~mosa a irase do I?,apa PIO I . n~ É muito significativo que a Quaresma tenha seu ponto 
procurar evitar a pessoa Importante o mm1mo esforço: ;::::: pecqdo da secula. e a oerda do sentido âo pecado! O U~, 1mi 1 b ~ d d ç · 1 · t' · 
h· 1 · r · r. Ih d · .- d · 1 · ~ . .......-. ~ cu nante na ce e racao o amor e ns o no m1s eno 
a s~mpre um a~a1o so !Cito em 01erecer-. e a ca eita, \ peca. o, en.sm~-nos a greJa, na_Q.pima mçr~erceJ2CaO }11- - . . . ~ arda r na . 

se_ryii-lhe a b~ ou aceõder-lbe._o cigarro.! Tudo mtenor mQib1da da.,gJ!pa ou a simples transgressãg de d!_E~canstla e da Cruz, ~eve 0 cn~tao a rec . .JlQJte 
converge para oferecer a alguns, a muitos, a todos - u~receito. NQ...intimo, é ele a negação d~o sua ongem batismal qye. Q fez fil~a de 

. sonho utópico! -9 máximo de bem-estar.R ., -t c!! presença de .Q.eys oa sua criatura, não somente no Ocus e desahroçhe na P!:Qfund~los!Va alegRa da 
Com tudo isso, o homem de hoje é Irl~is feliz? A se -.- ateísta de recus r sua existência, mas no senti- .eáscoa. Na sua Morte e Ressurreição, Cristo, vencendo o 

qualidade de vida é agora melhor que a do tempo de d s cularist · ' · rtá- pecado e a morte, restituiu ao homem a plena vid~ na 
no~vós, nossos ..Qais, no~ infância? O jovem de v. se qual somente ele descobre a felicidade por que anseia. 
nossos dias se sente mais estimulado em sua vida e suas considera_autô.nomo. O papa João Paulo li, logo no Neste tempo, a Igreja nos repete a todos a exortação de 

ij\l 
aspirações 9ue ~ das ~erações pas~ad~s? 1.,sultma início do ~ontific~~o, teve esta a0rmação emblemática ~ Paulo aos cristãos de Corinto: Em nome de Crísto suplica-~ 
atual lhe 1do or ? Em uma de seu projeto rehgwso pastoral: O mundo que o homem I m .1. · D , zc 2 20· , . o-vos- reconczzaz-vos com eus. or . 
pa a~ra- o mundo moderno,? ~r?gresso, o acumulo pr~te~de constrwr sem Deus acaba de voltando contra o ( ' ) 
das nquezas e do poder, o permlSSIVISffiO no comporta- prnprw hnmfm (0 Redentor do H ornem. 1 ó). . Bi"f'O auxiliar dl'l Roo rtP . l~nPim 

~ 

~ 
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1 H á muito tempo não encon-
·. trava a juventude politiza-
da do meu país .. 
• Meus contatos repetem-se dia
l'iamente com velhos companhei
ros, alguns, comQ.._§I!, marcados 
P-ela luta política, mas todos 

···prontos a se manifesta
: rem novamente na de
. ·fesa do nosso povo tão 
' empobrecido, da justi-
'ça social tão despreza
?a, da nossa soberania. 
' E foi no meu escri-

-~ório de Copacabana 
.'gue recebi osJC,p.J:e
'sentantes do PC do B 
~da UNE numa sin
gela homenagem que 
tnuito me em ocio-
-nou, a l~bra r ten1-
pos passadas e nós, 
como eles, a artici-
Qar da lut · · 
·As contradições da vida, Pres
tes a responder, altivo, com o 

· SªJ:lg_u.e a corre r na bocà no 'f.. 
~Tnbunal de Segurança. seus 
--nove anos __ Qe c~5. 

eíedevÕita:aplaudido no está
dio do Vasco da Gama por mi
lhares de pessoas. E a seguir, a 
vi t,9ria contr01 o nazismo, os 
tempos heróicos do socialismo, 
.o desastre ( íê9õnã1JniãõSo
viética e logo após o capitalis
mo em crise a tentar novas for-

f;cy-a-s ~ \ J R__::)) ~rs , 3 . 1ot<is. 

E ali estavam meus jovens 
amigos a analisarem tudo isso 

")com a forçft _e..a-irreverência da 
ju~t_!Kfê . 

Gostei da conversa, de sen
ti-los cheios de entusiasmo, de. 
ver que os problemas que vive-

~rx não morreram, que delas l )( 
vai surgir o mundo melhor que X. 
pretendemos. . 

E agradou-me também sen-
tir ~orno o drama de CJ.Iha. os X 
apaixona, como respeitam a 
bravura da revolução cubana e \ 
a necessidade de saber arriscar 

. quando a vida se degrada e o 
mundo se faz escuro 
demais. 

E pensei ponderar
lhes que o momento 
brasileiro sugere re
flexão, que certos 
problemas ainda es
tão se equacionando, 
que cabe preservar 
este otimismo que 
par~brasi
l~i-
ma esperança. 
- Mas prevaleceu o 
en tu siasmo juvenil 
que traziam no peito 
e como eles passei a 

considerar que alguma coisa ) 
exige contesta à nteci ada, 
como a esa d P t s, da 
Vale do RiQ.. Doce, da nossa 
soberania. .-

Meus amigos partiram e so-

• Arqui~~ 
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"tfl~~~Jz/1'l~5" ~ ~ 
Trinta anos plenos ;., !h-~ 

DOM LUCAS MOREIRA NEVES • ~inaT~ em CamQinasJ ~ bispo, o A~lo é eleito, e~morável assem- anos, ele rovoca a admira ão · ~ .;tA pós~io ~2_!av.e P.astor que se chamou ..QQ.m til bfua r~alizada exceR_ciw_lmente .Jla p~as e de seus colegas e c<ili,baradares · 
causados pela ~Olll@. paixão e, ~!Ja.nçtsço de Cé,lmQos,Jgrre~ manda- '.'Domus Matiae'; em Ro~a, ~residen- \l n~ ~Úria R?uiana pelas suas e~traordi-

morte do bom p~a Joao XXIIL vem a ra-o estudar em Roma porque vm no te da CN . ~1as depots, amda em 1/ nanas qualidades. Recebe o titulo de 
~ rá~e_lej_ção, sem surpresa, do cardeal Jovem, ~_!Ctdo ~ ~re~c.1do na ~reza, I Roma, a nomeação de i![Cehispo ~ b~po de Sabina e Poggio M.· ir~. Elei-~ 

I 
VMQlltini. gue~olbe...Qllome de Paülo ~ nquez nte·h· encta de c ~o d ~lo como sucessor do cardeal dQJll Ú/ to dec~no d~ CQ!.é.gi~~~ício rece-

-\~ VI. . l)lente e de esmnto ~unctavam Qirlos Carmelo de Va.s.çon.ccl!Qs.M.aUa,~ be o titulo dwcesan~tia. 
. ...r Este aSSI!!!le, como tarefa primçit:a, um sracerdot~ . de grande envergad~a tr~do para ÁJ2arecida. No dia 20.. Co!Y.-ª.dmira?ã~ e edificação do papa e IP 

confirmaL a convocação do Concílio. ~~~1 · ~~ .oJ~ <te dezembr9, e,osse ntlrguidio~. A de toda Cuna Romana ren ncia ao 

l
Dãr=ihenro~seguimento.. Trabalhar na p~tmelf9 ~l!mo ~cntQ,_D.Q PQntlfig_o 2_5 de janeiro de 196j. a avalanche de d~ato • .,Besto únic.o na h!stória. ,Y.gt 
'll'licacão e implementacã~ das ))rimei- Collegl? P!q:BrasilianQ..llb~rto e!!! Rq- n.omea~ões culmina com o anúncio de ~nf.e.rmorao Brastl. A~e-

~ ~ - ma em abnl de 191.4.- · 1 • c )' · · ve e ex~'rce d · · t' · 
1 

ras conclusões do mesmo .. Preparar a ·--. sua me usao noo eg10 de.Cíl[deatL A ..--:;----~ ~....E.ouco e_nurus enQ__gue 
~ Igr~ara viy_em;iár as novjdade.s_fQn- S~~e retorno ao 22 de fevereiro, a solene investidura lhe.e.cQnsentldp. 

ciliares. Depois, 0 ~cen- Bras1l, o pad~e .Agnelo e,, ~or alguns c~ a réC'eílêão dõ Qtiíüêii5ãrãiíiiií- _ _ _ _ _ 
. tra. na r~dacã~ primei!] end.clica anos, de~- çW... c~~; por ele 
" o ra . e , ral)-9e densiç!aQ.e, a lar do seu blsQo.~Soll2..,~ovo ~lli.W!.2.!P S~is imos de arcebispo em São Pa lo f~sagr~do bisRo _a 26 ~~ agosto ?e til 
E~cle ~ . . '. s~ J,lm ano e meto l) Paulo_d~TarsoCalTI,QO~ opadreAg.ne- rev;~,!!!..Q.Jlli.~~~.Qi- 1.2,g f~~. 

a.QQS 0 m1c1o do. p?nt.lfi!di.do.,.Pa~lo VI lo d1v1de o tempo entre a Pas~oral. d1re- ~· Em tempos d~- ~ n..or .3 anos e mew; a seu lado v1v1 

efetua uma providencia de grandiSSima ta, as ~l!,refas de professQr e Vlce;dlr!(.tor lência revolucionárja.e de repressão de e trabalhei em Rom 198 
re~ev~ncia no seu governo past~~l : ~ d~ recem-cnada Faculdade C~tohc e l} a_\ltoritarism.o polítim.., de conflitci's 'en-~aúdo-o c?m e~t!ma, respeito e afeto, l~ 

~cnaçao de novo~rde,ills. ~ um apostolado diOcesano, r tre f orei<> p Pot<arln rlP tn~t t ~per.oso e 
d · · 1 · t · ld ~~asqr " 

Publicados a 25 de janeiro de.j2§), epols naclOna e 1~ er~a~IOna ~ cats;- d~sil e presi- •.rutl!.~to. Ele não precisa de 
:;) estes recebe.m.. as insígnias e· os tít\!los \\ q~e e defesa.® fe catohca. . d~tra-se à altu~ do e~nsas que, \+-

c;u:dinalícjQs nÔdia 22 de reweiro -r Nome.51dQ..~~ispo da difícil }~~,ca.tga. D~ ~a ao longo d~~e..f9ram 
::.t ~az hoje 30 ~os.. Entre eles estava o e_ill.b;jjo;~ILn~ârra dô hmí, \\ im.pede ~sfuii~~ ~cadas, alto preço d~cia 

no~o arce i o • ulo m - 11 revela extraordinários do~s de ,pajll>r, e.specífica, c~da- ~r, da. sua absolu,!i! leal~de ~ 
~~~~· um dos mais ·ove 1 1 mestre da fé. or~dor e administra· d e intre · sas 0 PaJ:a com a I~!;J.a e ~!st~er- :;::.. 

com .seus 51 anos de idade. d~. ~~ccimi· ,.. ~ª.Ed~~d~~u~r~!!...~ª gou-
paulista de Joaquim Egídio, nascera S_tis anos depois, vacante a sede de nájo na sua ação pastoral. t~!gr_~a. Basta-lhe a 

no lar de um casaf de imigrantes italia- ~ibeiràQ.Preto.pela pranteada morto ri~ C h d d l'd d confiança que mereceu da parte de pa-- . . _ . ~· . c--r- .\Woai on ecen o as gran es gua 1 a es '~" d~ e!:tatura mar~ I e · · l no~ o latoe1ro Vmcenzo e. sua doce e r <l!11_LYIZ.. Mous1fi'!i&;e dom Agnelo humanas e virtudes sacerdotais e · _ P~.e&m..,ntu...al de ) 
~ çorajos~ esposl!...,d~l@.J[i.~ pai.s ãe mandado pelo papa J,.2ão _.XXIII co.~o l,co~do cardeal"'""Rossi, Paulo ~I~~ J~ ~ e João ~~ 11. "' 

u~ .mats velho, ~a n9v~ arçebtSQ9· éharna~a.~o {lrefeito_da E a sattsfaçao dos 30 anos che1os, hoje 

[ 
ltaha. · - E~2!!QJiaij!ll:Ja:Arqui- !!!!.E,o~t~tíssima Congregª~o..para.a completados. 

O .lJovo éar~ vinha de ~m rá?ido 9~ Dur~o EYaiifelízacãQ.Jios...l!o.vos (e~p3;a- • . 
e vanado mmtsteno na lgre•a. Amd~ Concílio PrHmPnirn \[at;"""CLÜ dom caiino ,~, ):;,> ') p t . t ' . Cardeal-arcebispo de Salvador e Primaz do " :.;:.;=r ~ .......... , ;r.~ • or reze m enstss1mos Brasil 
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O Sacerdócio da Nova Lei 

i tuíssem na ordem sacerdotal: é EJ,e próprio, Sacerdote tal consagrar ao Senhor uma consciência pura e oferecer 
Eterno, que continua a s~emp_os~ o no altar do coração a hóstia maculada da nossa piedade? 

O Sacerdote como diz o próprio nome, tem a mis-~ ~iga 2.Jl<>VO a_D_eliS-~. Tend<>.k Pela graça de Deus estas prerrogativas são comuns a 
são sagrada de celebrar atos religiosos públicos. entretanto subido aos céus, ins~acerdócio mi-~ todos" . 

Ao louvar e adorar a Deus com o povo e em seu nome, nJsterial para, na ariedade do espaço e dos tempos, J Na Constituição Dogmática LUMEN GENTIUM 

r:
omo pessoa púb~ica, !!Eg ou re.:figa_(daí vem? termo átender à ~ecessidade o exercicio visí~el da funç~o sobre.a Igreja?? Concílio V~tic~~o~s~ite a 
eligião) a comumdade a Deus, como que servmdo de s~o__Eru.o-d~us: mediante a unçao d~al_da~a: O S!!.ff!lflpcJo....comgm 

ponte; e por isso o sacerdote era também chamado sacramental cons ra sa ministeri~nde- i dos fiéis e o sacerdóçio f11i!Ji.§_terial ou hierárquico, or.de-
Pontífice (etimologicamente: aquele que faz ou constrói pendentes · Seu dócio, do.__qMl_apenas pq_rtici- ~ nam-.seJJ!!lf!...0_2.!!!'"0, embora se diferenciem na essência, 
ponte). pJ!!JJ. Agem em Seu nome e como que em Sua pessoa, J e não apenas em grau. Pois ambos participam cada qual 

No capítulo 5° da epístola aos Hebreus, São Paulo oferecendo novamente, de modo incruento, o mesmo a seu modo, do único sacerdócio de Cristo." (L.G., 
~f diz que todo sacerdote ou pontífice, "tirado do meio Sacríficio que Ele ofereceu na Cruz - Sacrificio de ~ 10). 
~ dos homens, é constituído em favor dos homens em suas valor infinito, em que o Supremo Sacerdote e a Vítima'" Jesus Cristo Sacerdote Eterno ungido pela união 
~ relações,~om Deus, para oferecer dons e sacrificios pelos propiciatóri~ ~ram e co~tinuam a ser o próprio Reden- hipostática d~ ?ivindade à su~ humanidade,. d~ 
'I pecados . , , . tor Je.sus Cnsto, Cord~1~0 de peus.. . . ~ça_Sacerdocw~al partzc1pam os 

. Na mesma ep1stola ~ ~post.olo discorre sobre ~ . f\lem desse S~rdoc10 m1mstenal para o exerciCIO sa,Çerdotes ministeriais._.nu....hieritrquicos de hoje. Para 
diferença entre o~~ .Q_ja_.N..Q_va Le~. Jl1i.b!zco a. fun ao sac~r~otal, ao regen~s .. P,ela sua vida interior pessoal, também participam do mes-
Antes os sacerdotes se sucediam uns aos outros, const1- graça santl 1cante, o diVIno Redentor nos fez raça mo Sacerdócio mas de forma essencialmente diversa, 
tuídos mediante ritos humanos, ainda que. segu?do e~eljócio f!giQ, na~o sa?ta, p_oy_~ de sua parti- f todo~u:~ti~s. Esta é a doutrina que vem desde São 
nofl!las dadas por Deus, como n? povo eleito sob o c~~de - co~o sele no capitulo seg~ndo Paulo, e a Teologia Católica desenvolveu ininterrupta-

, Antigo Testamento. Mas Jesus Cgst.a., Verbo encarna- da pnmeira ep1stola de Sao Pedro. Cada um de nos se mente sempre na mesma linha nos quase dois milê-
~ do, foi constituído Sacerdote diretamente por Deus, , torna, assim, pessoalmente capaL d~riWal nios d~ sua história. ' 

que ungiu e consagrou sua natureza humana pela ç_om Deus na oração e na ~· ticá óas boas obras. Por E' . . . 1 lt ' 
·~ . . . . . . . - ----- ,.- . . ms mcom reens1ve ue se escreva como u 1- ? umao hzpostatzca com a DIVIndade. Como Homem- Isso o apostolo nos exorta no mesmo loca : constztw- ' p ' . P q . ~ ' 

Deus, Jesus Cristo personificou em Si o mais perfeito vos em um edificio espiritual, dedic~a...J!!!l sagrdó- mamente. temos h~o, que Je§s Cnsto nao era ~acerdo-
Sacerdócio. "Temos, portanto, um sumo sacerdote emi-. ~a fim de oferecerdes sacrificios espirituais te, mas~les ~1go ... Tal~e~ pretend~ssem dizer que 
nente, que atravessou os céus: Jesus, o Filho de Deus" aceitáveis a Deus por Jesus Cristo". No mesmo sentido Jesus nao. possma o sacerdoc10 do ~n.tlgo T~stame~to 
(Hb 4,14). Depois dele, qualquer outro seria ofuscado, diz São Paulo: "Exorto-vos, irmãos pela misericórdia de -o que e verdade. Mas esse sacerdoc10 era Imperfeito 
imperfeito, incapaz de relacionar dignamente o povo Deus, a que ofereçais vossos corpos como hóstia viva, e fora abolido precisamente pelo Sacerdócio de Jesus 
com Deus. Igualmente o Sacrificio da Cruz de valor santa e agradável a Deus: este é o vosso culto espirituaf' Cristo, úni..c.o___da~va_!sJ!Q_gual participa e depende 
infinito e eficaz para sempre, não poderia ter sucedâ- (Rom. 12,1). Num de seus ~ravilhosos sermões co- Õsacerdócio m~ja Cãtólica. 
neo. _ Jé' mentava São Leão Mª gno nQ_iéculo V: ttflào será na ---
D~cerdóc~ Lei: verdade, fu ;!Ção régia o fato de uma alma, submetida a 

Jesus Cristo nao p~ia ter sucessores que o substi- Deus, governar o seu corpo? E não será função sacerdo-

SE FERNANDES VELOSO * 

• Bispo de Petrópolis, RJ .. 
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•fJ~·,.N\q~ A capa que faltava. -~ 
~D-,. L;-;U:-;-C::;-A~S~M=-=-=o:-::R:-::E::-:IRA::-:-~-=-N=E~V=E-=-s-·-- ~om direito à 11 ~tim~ en~re Israel e a s.an~a Sé,~~ ~)gnidade do ser humano e da..lcida 

A fina observaçao de um pesse- . capa da reVISta Tzme. Capa que, Jre QJUd~Ismo a O_gJStl3U!§!!lO. As \ ~Jlll).aD<t., d~dev.e 
dista mineiro dos anQs 50, .::;f~estava faltan- reminiscenc1as e 1989-90-qyed..a ~ permear a hnmaoi<f&ie- ele já 

fruto mai~~m~ do 9ue da ~~i:taque agora onra mui te.. a do muro de~~. qç.sm~ntela- percorreu com passos firmes qué\~ 
:::f elucu9racaoj1losofica,. e hoJe. ~ese p · , . . ~ tnento da llmao--SQvJetJc?, 1~- tod~continua.~ ~ 

corrente no campo da mformat1ca: ~r~ chepar a a !n bmç~o do pe reencontrada nos a - téli- faze-lo me~o agora. com a ajuda 11 
(I "Todo fato tem sua versão". Traba- prest~fwso tJtul? mfc 26 pagmas .~pós ma 1 s e 40 anos de de um bastãQ. Ele contesta. todos"ôs " 

Ihada ~os laborató~os da mídia in- j!;e ~~trat .f.J U@ 1%_~g~o, . serv1~ão- com certeza estivera~m "dogmas" de uma modernidade 'el 
ternacJOnal, ~or. meto deu~ d m~e ~ao n~CIJtou na a: m pon- tam.bem presentes na compos1çao de um post-moderno brilhantes, 

~, ~ a versa o pode ~~ erave co nrnte de ~mte e cmco da Imagem do Homem do Ano mas sem transcen~a. De ffln 

ij tornar;se mais influénte do que. o ~ssesl'dsaes ana.I~Odll..dU'Id~~- ll 94. humm!ismo ateg,e, por isso mesriió 
rn•~ !lill a e, a atiVI a e._as_maiS...Ultl- •r'" • d I - d · De · ' ..u:u.u.. m<>c:e· r ,~~ - t · 

1 
.• ,de ~a K 1 une, porem, ec ara que nao ~umaruzante. um progress1s-

A d 
r ~ .fi -......._ J.UJJUamen aJ:&-a lru S..l& a- r · ~ d · · r ;;; - 'fi J t--;) J~ o .ato x vel3Q,. ven 1ca- rol wo·t 1 /J - p 1 11 ~ .oram essas as mot1vaçoes ec1s1- mo ~ecmco-cJentJ IÇO sem a m<fl1e 

1
. 

1 
~ , ~ y a oao au o em açao A · · 1 · ~ '" . d ~ i 1 A. -

se u tl~dmadment~, com r~ açao a per- Só assim se revelaram as motiva~ vabs.. pnncipche~~vl~~ao !OI es- hsem ~d od~e_ es:q~. :d~r a/ 

( 

sana 1 a e mrus em Vtsta no mun- çoes- q 1 , . _ d co nr neste r 1 oso, neste umam a e por me10 a es mtua-
~ . ( ue evaram a concessao o fi ...-- lidad ' · 

do: ~gao Paulo li ~astor uru.v~rsal · título e que são tão im ortantes P.~r, n..esta 1g~ra. humana a J~te- , e, esta_e, ~a~lav:a do D~1 
de ma1s de u~ao de catohcos. quanto a própria conc!ssão e 0 gndade de cara.ter. qu~ ,1~ da a., ~a,~a vocaçaoae Joao Paulo li. ~ 
A versão contmua a apontá-lo co- próprio título. C?ra~ em da~ pro . as con-1 voc~o- acr~nta ele- bel~, 
~o um papa, a bem dizer, terminal, :;j Motivacões auais? Não se ex- ~· Num....mun.do e ~3-.!!ficante e,mo~fica~. , -. 
mcapaz de cumprir sua função, clui~is enéri- muna ~ultyra.._ marc~d.?s pela aco-r P?r que nao ·Cltar tam~ o ?0· 
prestes a encerrar, de um modo ou .::t <;o, 0 que se convencionÓ~amar ~no~acao, pe~e, pelas nhec1do pregadgr evanBelico Jlli!y t~l 
de outro, o seu mandato (daí as ~e_~~Pauloll: aquela ~ ~s (q~e. ~mpre ~·para qu~m !o~o Paulo II ,W 

c\ insensatas es a • s - força interior que se irradia dele e ~s), o JUn encarregado d~s_ponta na...h1stona ~QJDO Q 
c~).. º-1fiJJ!.. é que João Paulo 11 que impressiona cem por cento das ~e md1~r o Homem do An~ se matar dos ~pas .modern,9s"? ~~~.0 
esta de PãTfiã3 para a 638 longa e pessoas que dele se aproximam, in- tmpressw~ou profundamente d1an- porq~~ el~ e - d1z Graham - ~ I 
fatig~nte viagem internacional do \depende. ntemente _QQ_ país de ori- te de alguem que, mesp10 con.!r,a a~ con~e~c1~ robusta de todo o mun-

l
PQ!!tificado. ~p~- gem,__d.a ~!l!i.IJra, ~ãe~, Ç_Qrrente, afi~a sya fe. ~~ do.c~stao .. ~ J= 
na_s~ond~ encontra ma1s de ~m ~- Q .. ~_Ehg~o. (Os .evangelistas di- .em que acred1~a, ~s ~orats a~go eu. ,., 
~hao ?e JOvens .do Il_lUndo mte1~o, zem algo de pan;c1d9 com relação a que coõSuléiiJn~u~. Num . A~JgreJa, chamada a cumprir S..Yfl 
mclus1ve da Chma ªmda com9_ms- Jesus de Nazare.) E claro que foi tempo d$-CQnfusao ~oral. -. obser- ffilssao evangelizadora nesta fasçi-
ta. Vai .a ~ort-Moresby (~~a-No- ~etenninante_ o fato de ser o papa 0 ~a a. revl,st~ no captt,u~o ~.~tltula~o !!.ante soleira do Terceir.u MilêgiQ, 
va Gu1n.~), a Colom)2s? (S..!fj.Jw- ~~ma.!§ ,aQ...soluta influê~ia O Im eno do es mto - Joao deve agradecer a Deus pelo pas~qr 'p 
~e a~ey (Austraha). Leva na J}_est.Lfi~$_ulo e de rni_lênio, Pa~lo Il se mos~ra r~o uto a ~s- que tem. Mas também o mund8, 

11\ ~agagem um .be.st-sêl'ler (o li v~? .. quando.entraram no ocaso todas as ~o d$s seus tdeaJs e VlgOJ.Q!O pela boca de muitos dos seus me-
V .cruzando o h~tar~ da esperança , ~ outras lideranças de qualquer natu-·r ~~ Impo-los em .um mundo que fre- lhores homens, agradece por ter em 

tlragemJ!e 12 ffillh§§_de e~mpla- reza. Passando a motivações con- ~eme,!!!e dtverge d~s. Para ,lpão Paulo li um defensor do sl-ir l 
res em 26 ~ing~as), um CO q~e eretas, é evidente que o título !oi an~nci~r, promQver e defenderJes-~ h~ õênfeitor da humaruãaãr. 
ocupa os Pdfros lu~; ;a ;;:- dado a quem estabeleceu relaçoes ses 1derus - são basicamente os do ~ 
~. e o tltu o e _2: dipl~ de mútuo Fespeito .e. ~ de peuib ~I • Cardeal-arcebispo de Salvador e prim::: 

ri 
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