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He verdades 
Recife - "Há tantas in

teligências procurando o 
marxismo que há, certa
mente, verdades dentro 
dele", afirmou, ontem o 
Arcebispo Dom Helder 
Clmara ao comentar as 
criticas do presidente do 
Conselho Episcopal Lati· 
no-Americano, Dom AI· 
fonso Lopex Trujillo, fei· 
tas ao uso de ftlosoflas 
marxistas dentro da pró
pria igreja. 

Quanto à acusação feita 
pelo Arcebispo de Medel
lin de que grupos teológi
cos e eclesiásticos são pos
siveis "pontas de lança 
com predileções de cará
ter politico", Dom Helder 
disse que "ponta de lança 
por ponta de lança é acu
sação facilima de um lado 
e de outro. E quanto a 
ideologias, sacuda a pri
meira pedra quem se jul
gar isento de ideologia". 

A INTELIG~NCIA 

Ao comentar a critica de 
Dom Alfonso Lopes Trujil
lo de que a Igreja está 
usando filosofias marxis
tas, Dom Helder Clmara 
explicou que "a inteligên· 
cia humana foi criada por 
Deus, incapaz de aderir ao 
erro total. Quando só exis
te erro de alto a baixo, de 
um lado ao outro, a inteli· 
gência passa ao longo. 
Quando a inteligência vai 
a um sistema, há pelo me· 
nos verdades dentro dele". 

Santo Tomás de Aquino 
- disse o Arcebispo - ho
je tido como doutor Angé
lico, julgou necessário li
bertar as verdades que es
tavam prisioneiras dentro 
do sistema aristotélico. 
Aristóteles era tido como 
materialista e pagão. Di· 
zia-se que era tio monol1· 
tico o seu sistema, que 
aceitar uma parte era en· 
golir o todo. Santo Tomás 
sofreu terrivelmente. 
Aprofundou verdades que 
Aristóteles entreviu. Hoje, 
se vê o ridiculo do que se 
dizia sobre o filósofo 
gre~ 

no 
Continuando seu rac1o

ifinio explicou que "há 
tantas inteligências pro
~urando o marxismo que 
rhá certamente, verdades 
~entro dele. Acontece que 
[nio há marxismo no sin
gular. Há marxismos. E 
Dão faltam marxistas que 
1de modo antimarxista, 
1transformem Marx em 
1dogma. Há cristãos, nem 
1sempre devidamente pre
lparados gue consideram 

lqt~e ._ .-.tae do Cll)italis
mü M ta :Por 'Marx i! Indis
pensável e se dizem mar
xista, dando inclusive a 
impressid' dê que assumi
ram uma posição materia
lista." 

Pessoalmente - ressal· 
ta - acho que o capitalis
mo e socialismo tem hoje 
análises muito mais em 
dia com a evolução ines
perada que a economia 
mundial assumiu. Quando 
penso na riqueza incom
parável da visão antropo
lógica que o cristianismo 
nos dá, tenho pena dos 
que, para aproveitar-se de 
verdades dentro do mar· 
xismo, se amarram a 
Marx. 

Ele afirmou ainda que a 
Igreja é santa e pecadora e 
há de tudo dentro dela: "0 
fato. é que oficialmente o 
Concilio Ecumênico Vati
cano 11, as assembléias de 
Medelin e de Puebla, fa
zem opção pelos pobres o 
que não quer dizer o ódio 
ou a violência contra os 
ricos, contestando assim a 
afirmação do Arcebispo 
de Medelin que disse exis
tir duas Igrejas: uma bur
guesa e outra de opção ex
clusiva pelos pobres." 

• A ex1stenc 
• marxismo --

Ceiam reza 
missa em Santiago 

Santiago - o·· papel social 
da Igreja foi destacado pelo 
Cardeal chileno Raul Silva 
Henriquez, durante a missa 
que celebrou em memória do 
Monsenhor Manuel Larraln, 
criador do Conselho Episco
pal Latino-Americana 
(Celam) que faleceu em 1966. 
A missa foi o único programa 
paralelo * 18• Assembléia do 
Celam, que termina sábado no 
balneário de Punta de Tralca. 

Da reunilo do Celam p~l
clpam 65 bispos Latlno-amerl· 
canos, Incluindo seis cardeais, 

· entre os quais estt D Aloisio 
Lorscbelder. No dia anterior, 
ao abrir a 18° Assembléia da 
entidade, o presidente do Ce
Iam, Monsenbor Alfonso Lo
pez Trujlllo, da Col6mbla, de
nunciou a tentativa de lnftl
traçlo IIUU"Xista na Igreja 
atráves da Teologia da Llber
taçlo. 

Na missa, o Cardeal Henrl
quez lembrou que "na época 
do Monsenbor Larraln, a Igre
ja também estava dividida. 
Existiam aqueles que nlo 
compreendiam o papel social 
da Igreja e o criador do Celam 

· tinha Isto multo claro". 
- A Igreja - acrescentou o 

Cardeal- devia trabalhar pa
ra acabar com o abismo que 
existe entre os ricos e os po
bres. 

No extenso discurso de 
abertura do encontro, Dom 
Alfonso Lopez TrujlUo adver
tiu que quando a nova teolo
gia aasume conslderaç6es es
sencialmente sociológicas "o 
manismo já tem as portas 
abertas, pode entrar na Igreja, 
lnftltrá-la, dominá-la e até utl
llú·la para seus próprios 
liDa". 

'ló - ;H{l 
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A lgr.· eja 
' 

na Nicarágua 
~~~\~ 

Dom Eugênw de Araújo Sales 

A PRENDER co.m os acontecimentos é 
sinal de in~cia e bom senso. A I"' 
revolução sand1n1sta e ã atilàl situa
ção na Niêãrãgüãmerecem uma refle

xão. AJuda-nos a corrtgl.r falhas, fort111.car posi
ções corre~. avali'ãrâ'6õii-fé, ingenuidade ou~ 
malicla reveladaS eiíí loas ou aplausos. 

Três doclíiiiêntos, eni particular, servirão de 
base para estes comentários: o "Comunicado 
Oficial da Direção Naélonal da Frente Sandl
nlsta de Libertação Nacional Sobre a Religião" 
e a resposta do EpiscoPacto "~a
nal da Frente Bam~lnlstlu para c eclmen~ 
ao-:-wvo catf>llco", com datas de 7 e 17 de 
outubro llltlmo, respectivamente. E a carta· 
Pastoral da Conferência Eplscol@ d~icarâ
gua, intitulada: "Jesus Cristo e a unidade de 
sua Igreja na NicarágUa", de 22 do mesiiiõ mês . 

. ·r Antes, para refreséat a we~lembremos 
- as· dec1araç0eâd~_!!!D!Sinls1;a§. feitas aal,ll no 

Brasil, e o apoio entuslãstico, em alguns meios, 
ao p~voluciollArio oco~o naquele 
pais; seus resiDtâdos em.l!t.laçáo U..é Cristã. 
Alguns chegaram a apÕntã-lo para modelo a serf 
seguido entre nós. -

Por esta razão, quando, há poucos meses, se 
promoveu uma coleta em benetlcio dos irmãos ' 
nicaragüenses, tive o cuidado de deixar be~ 
"xpllci~que eA!!e dinheiro seria aplicado atra
~Assim, podia assegurar aos fiéis 
que suas doações atenderiam ã caridade e não 
~ ~ssivel contribuição a ideologias J!W· 
xlstas. . ' 
---xrêvolução sand1n1sta se apresentava com 
face atraente. Um povo se levantou contra o 
opressor e, com Imensos sotrimentos e grande 
derramamento de sangue, consegul1,1 derrubar 

: --vif.õnõsãã úlilí'rrelção, os ~o!_foram 
ainda utll1zados. Baceas assumiram postos 
tmpõrtâiiteS, por tieiDPõ, o M1nlstérlo das 
Relaç~ e de Educação. Vãiios ocu
panllil outros otlcios~Ãcõíiferência Episcopal,~ 
pasSàao íilii pnmell'Õ perlodo, manifestou-se 
oa.ntra a permanência dos mesmos nessas posi
ções e lhes deu um tempo prudencial (até ao 
1li.W dQ ano p~~~ 
Situação. .Õ(ji:lf, não ocorreu segundo li em 
recentenot1ciárlo Em o~ áreas, pequenos 
grupos dt. açãv. eov.senrando a maiori&. m.arxis
~l_uia com~~=-~ cp stão le!!2.: ~ . 
, As CõiiBeciUel t sobrt. e. lgreja explicam as 

razões da Carta Pastoraí: "A motivação prh1ci-~ 
pai desta carta é buscar a unidade da 1g~.-eja na 1' 
Nicarágua". Após reconhece~ ~s~rtar reli- ? 
gloso, at1rmam os Bispos: "Por outra~: • 
julgamos que é nosso dever não d~rmesr' 
nossos fl.éisante o ~te
~stas ( .. . ) Graves nos parecem as ferld~ e 
periii'eXfdades que causam em nossos fl.éis 

~1-Arabiopo do Rio cle._:lanelro 
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~ Filtro Natural%z;8/) 
As~tomaram-se,de 

repente, o centro de uma intensa controvérsia, que r
parece desenvolver-se tanto fora quanto dentro...da 
~DA velar firandão Vilela, Arcebispo de Salvador 
e Primaz do Brasil, acaba de fornecer alguns motivos 

' 

para isso: trata-se de fenômeno relativamente novo no 
.Ambito da prática eélesiãl; e "tõda experiência Ql!e 
começa não pode trazer consigo ã perfei~o". 

"Dentro de uma sociedade sobrecarregada de 
contrastes e distAncias, com perigo evidente para o 
espírito solidário das pessoas -diz uma Oração Do mini-

! 
cal do Arcebispo de Salvador - .a. busca d~ .encontro em 
gru~ menor, a tentt~tiiÍa do ... ..rocsen11do de presença e 
pcrt!UrudizKçao dos v or~~ ~ fé formp _ sur_gjpdo de 
foríiíá ·espontânea e se cristalizaram nas CEBs, ao lado 
de outros movimentos de grupo." 1 

Desde logo, entretanto, as Comunidades Eclesjais 
viram-se .atingidas por duas ordens de influência e 
inspiração; uma delas voltada para "um anseio forte e 
sincero de vivência ev~lica mais pãrtilhada e cons
,cie!!!e"; a outra empenh. a a em "contestar certas nor·J 

s insti~orantes na Igt;eja e julgadas por 
iiiiiõl)sole_!!s, ~m com~ em cnticar o statlll_ qi!O 

ilitico e sóci~nômico, sobretudo nos p~ses_do 
rceiro "-Múíído". 

:sa caracterização já é suficiente para ilustrar os 
,lemas que a própria Igreja está enfrentando em 
ão ao seu mais recente desdobramento; 
Que as CEBs sofressem a refração da perspectiva 

po a não chega a ser surpreendente; em primeiro 
l rque se encontram num terreno onde o plano 
re ' está em contato imediato com o plano social e, 

~
m do lugar, porque esses microorganismos, ao 

lado outros sem qualquer conotação religiosa, vieram 
ocup aturalmente o vácuo deixado pela lovga ausên· 
ia d 'vidade política, de reflexão social. A natureza 

tem or ao vácuo; e a sociedade também. 

\ 

!JC- 1 tlt; 
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Na sua opinião, "é natural" que esteja 

%. iif5 
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Ad~.ernlad!~? ~~~!ra~.m~~~~~~r "mffitração" mrencionU, 
les, D Luciano Mendes de Almeida -secretário-geral como advertem os referidos prelados. AS Comunida-
da CNBB - D Paulo Evaristo Aros chamam a des de Base, tãl como estão estruturadas, não se " 

'

ateBção para a possibilidade de "infiltra~s" de' situam ' no intenor da Igreja: são em boa -e!._rte 
divocsas naturezas no tecido celulâr das Com dades autônomas. Sendo autônomas, carregam consigQ_ as 
Eclêsiais de Base.. preocupações e os problemas !lº-.JDWldo..J)ir.QqpjaJ;..en--J:= 

A d , · - h d 'á h · J.e......E este mundo sofre o assédio permanente da visão..-enuncia nao c ega a surpreen er e J aVIa 'd l . S • ~ - • 
'd ~ 't ~ d 1 fi 'ai d 1 · As C . I eo ógtca. e nao 10rem tomadas as deVIdas precau-si o 1ei a 10ra o p aJUt o ci a l!l'.!:Ja. omum- - - u1 ~ h d C 'd d d B 

d d .-:-- ~ '(f . d çoes, cél as .ec a as como as omum a es e ase a es surgrram como uma expressao f:!!." enca a d · . ~ 'd 

I alid d d I · f t d h d T - ~ ~ em tornar-se, JUStamente, a atmos1era 1 eaJ para re a e a. greJa, ru os a c ama a opçao _pre.e- · - d · · - - d · a1 J h "· D t' t -t a atua~ ao e mmonas q]le na o querem ou nao po em renci pe os po res • es mavam-se, en re ou ras . • . , 
· · uh t't · " 'd d t · , ti' atuar ao ar bvre, qt!e nao se mteressam em pratiCA[ o coisas, a s s I wr as comum a es na uraJB pra - . lf . . 

t d · d · --..-d t a.f< t d Jo.go po tlco tal como ele é prqposto à sociedade • . ~n e esaeareci as- ou prorun amen e e a as 
- pela. ~ápida in~ustrializaçã~ e pelo elevad~ índice Chega-se então . a um delicado momento de 
d~h~dade soei~ dQ.Pafs. Nao espanta, ~ss~, que definição da I~e~a - tão difícil e premente que o 

I elas esteJam loc~adas sohr~tudo na pe~ena dosl p~esidente daN B, D Ivo Lorscheiter, foi levado a 
~~des centros, onde é maior o dêienrau;amento aflrDlar explicitamente que a Igre~a é "anticomunis-
sócial.. · I JiL.i_frase que pareceria destoar a fleXibilidade às 

Nessa própria dinâlnÍca, atingem a fronteira 
enttt o "eclesjal" e o simplesmente socia}. Neste caso, 

~ 
a "infiltração" da política propriamente dita t~z 
J;tão seja o maior risco; porque a política explícita 
maDifesta-se lõgo, vem à luz do sol. Experiências 
antigas deãiuãção da Igreja neste terreno fracassa- ( 

1 ram logo, por evidenciar-se a heterogeneidade do 
" pl.ano político e do plano especificamente religioso. 

No interior das comuiúdades, é mais difícil 
---;;;.evitar a contaminação do vírus ideológico. Não se 

' f\ 

vezes rturbadÔra aue arco I ea- 6S
c9 c r, mas · que se explica pelas necessi a es e 
circunstâncias do niõniento - pela necessidiüle de) 
enVIar uma mensagem "interna" às pr2prias comuni.
d_ades._ 

A discussão social brasileira desenvolvia-se, até 
agora, no terreno do abstrato. Marcadas as eleições, 
forças centrífugas põem-se em movimento de todo J 
lado; e as comunidades, ainda não devidamente 
c_.tistalizadas ou caracterizada_s._não permanecem in
sensíveis a este clima. 

IJ6 . j'/6 
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a mensagem da Igreja "sem se preocupar com 
protestos" 

com 

Chinês pede . ,., 
que .punlçao 

• seja seve~a 
' Anilde Werneck 

Correspondente 

Tóquio - "Estes fascistas as
sassinos devem ser severamen
te punidos, para que paguem a 
divida de sangue imposta ao 
povo chinês". O apelo é parte 
de uma carta de leitores, publi
cada ontem pelo Diário do Po
vo, às vésperas do lnlclo do 
julgamento do Bando dos Qua
tro, e de seis seguidores do fale
cido Marecnal Lin Piao. A se
ção de cartas do jornal é consi- . 
derada tão importante quanto 
o editorial, e jornalistas são 
destacados para constatar a 
procedência, idoneidade do re
metente e veracidade das infor
mações. 

Por estas razões, admite-se 
que a publicação da carta é um 
indicio de que os acusados rece
berão penas elevadas, embora 
se exclua, em princlplo, a possi
bilidade de aplicação da sen
tença de morte. As autoridades 
chinesas pretendem abrir o jul
gamento ao público, por consi
derá-lo em evento histórico. Pa
ra assisti-lo, jã estão chegando 
a Pequim centenas de delega
dos do Partido e do Exército. A 
televisão transmitirá parte dos 
depoimentos para todo o mun
do, via satélite. 

OS CRIMES 

O julgamento será dividido 
em duas partes. Na primeira 
serão julgados a viúva de Mao, 
Chlang Chlng; o ex-Vice
Primeiro-Ministro, Zhang 
Chunqiao; o ex-vice-presidente 
do Partido Comunista Chinês, 
Wang Hongwen; e Yao We
nyuan, ex-membro do Politbu
ro. O também ex-membro do 
Politburo, Chen Boda, integra
rá este primeiro grupo. 

Na segunda parte serão julga
dos os seguidores de Lin Piao: 
Huang Yongsheng, Chefe do 
Estado-Maior das Forças Ar
madas; Wu Faxian, Comandan
te da Força Aérea; Qlu Hulzuo, 
chefe do Departamento Loglsti
co do Exército; Li zuopeng, Co
missãrlo Politico para a Mar!-
nha; e JiangTeng)iao, Comissá
rio Politico para a Força Aérea. 

Papa reafirma sua 
infalibilidade a 
teólo~os alemães · 
tt~\A~~ WiUia~o!.~~~! 
M~ O Papa João Paulo II reafirmou ontem o dogma 

da infalibilidade papal e pediu aos teólogos que não se deixem 
levar por "tendências intelectuais passageiras" em seus estu
dos de textos religiosos. 

Criticava assim o grupo de teólogos alemães responsável 
nos últimos anos por uma série de confiitos com o Vaticano, 
provocados por terem posto em discussão o conceito de imuta
bilidade das afirmações definidas como dogma (verdade indu
bltãvel) pelo Papa. _ 

Cent(o de peregrinação 
João Paulo II dedicou quase todos os seus pronunciamen-

tos de ontem - penúltimo dia de sua visit manha - a 
temas estruturais da Igreja Católica Rom a, à ·o pasto-
ral dos sacerdotes e à função qu at b · s. le pediu 
"sacerdotes combatentes" para e n · mundo cujos 
valores, disse estão ~ de~ri~~~ As ordens religiosas 

;~~~~~=~~~~=~,a 
ào revollável"). e do ce a . Aos teólogos, disse que u 
;i~ ade do Papa é o mesmo gue duvidar doi"''i'iMã-r 
u n · da Ftf'}atõltca '' 

O Papa fez essas declarações em vários discursos pronun
ciados no centro de peregrinação católica da Baviera, a cidade 
de Altoettingen, no Sul católico e conservádor da Alemanha. 
Ali se venera a VIrgem Negrn da Baviera, que, segundo a 
tradição, em 1489 ressuscitou uma criança morta por afoga
mento. Enquanto o Papa, acompanhado de oito cardeais, se 
aproximava do Santuãrlo da Virgem Negra, a in)agem era 
levada até o1lltar, que guarda também um relicário com os 

I restos de São Conrado, humilde fra ca uchinho ue João 
ftPaulo II recordou como doam r o. 

· e , oao aulo li celebrara missa junto à catedral 
de Fulda, cidade onde reúne anualmente a C!mferfmc1a Episco
R~. Ali teve a mais calorosa recepção dentre todas as 
que encontrou na Alemanha. Também pela primeira vez o sol 
brilhou e o tempo permaneceu estãvel. 

Em Fulda e Altoettingen, cidades pequenas e tradicionais 
centros católicos, não houve aulas e o comércio fechou. Nas 
duas, o Papa foi recebido com entusiasmo por milhares de 
crianças agitando bandeiras, e a repetição do espetãculo a que 
João Paulo II jã havia se acostumado em outras de suas visitas: 
multidões correndo atrás do Papamóvel, um mar de braços 
estendidos para tocá-lo. 

O resultado foi a melhora do humor do Papa, que andava 
melo escandido nos últimos dias. "Muito obrigado por essa 
viagem ao céu", disse ao comandante do helicóptero que o 
transportou de Fulda a Altoettingen. 

João Paulo II falou ali a aproximadamente 50 mil pessoas 
comprimidas numa antiga praça cercada por editicios barrocos 
construidos na época da Guerra dos 30 Anos (século XVII) . / 
quando Altottingen era um centro de forças católicas. K. 

No seu ~ronunclamento dedica~IM:a%mens re1i~o~ 
tratou de um têma que ja naViã a li Oêiípbl 
discurso feito aos membros da Conferência Episcopal 
d1m1nu1cã!l.do número de sacerdotes; a "pe.Jlia da oo. _ 
á~' da Igre\a na~ e o perigo que a· clyillzacão"""'ffiõlii 

':.ecniza!ia representa para os valores traqicionai• 
~.. vlo>snen>.. João Paulo U bav\a leliíhradõ 

'36 . Jtf-l 



a mensagem Igreja "sem se preocupar com 
protestos" 

com 

Chinês pede . "" que punlçao 
• seja severa 

' Anilde Werneck 
Corruponderm. 

Tóquio - "Estes fascistas as
sassinos devem ser severamen
te punidos, para que paguem a 
divida de sangue imposta ao 
povo chinês". O apelo é parte 
de uma carta de leitores, publi
cada ontem pelo DiArio do Po
vo, às vésperas do !n!cio do 
julgamento do Bando dos Qua
tro, e de seis seguidores do fale
cido Marechal L!n Piao. A se
ção de cartas do jornal é consi- . 
derada tão importante quanto 
o editorial, e jornal!stas são 
destacados para constatar a 
procedência, idoneidade do re
metente e veracidade das infor
mações. 

Por estas razões, admite-se 
que a publicação da carta é um 
indicio de que os acusados rece
berão penas elevadas, embora 
se exclua, em principio, a poss!
b!l!dade de aplicação da sen
tença de morte. As autoridades 
chinesas pretendem abrir o jul
gamento ao público, por consi
derá-lo em evento histórico. Pa
ra assisti-lo, jé. estão chegando 
a Pequim centenas de delega
dos do Partido e do Exército. A 
televisão transm!t!rã parte dos 
depoimentos para todo o mun
do, via satélite. 

OS CRIMES 

O julgamento será dividido 
em duas partes. Na primeira 
serão julgados a viúva de Mao, 
Chiang Ching; o ex-Vice
Primeiro-Ministro, Zhang 
Chunq!ao; o ex-vice-presidente 
do Partido Comunista Chinês, 
Wang Hongwen; e Yao We
nyuan, ex-membro do Politbu
ro. O também ex-membro do 
Politburo, Chen Boda, integra
rã este primeiro grupo. 

Na segunda parte serão julga
dos os seguidores de L!n Piao: 
Huang Yongsheng, Chefe do 
Estado-Maior das Forças Ar
madas; Wu Fax!an, Comandan
te da Força Aérea; Qiu Huizuo, 
chefe do Departamento Log!st!
co do Exército; Li Zuopeng, Co-

tos de comunicação · e ali
mentos. 

Em 8 de outubro de 1976, 
quando souberam que Chun
q!ao, Wenyuan e Hongwen ti
nham sido descobertos e presos 
em Pequim, Tianshu!, J!ng 
X!an e X!uzhen tentaram le
vantar a m!l!c!a em Xangai e 
ocupar a cidade: O grupo acha
va que poderia resistir às forças 
do Governo Central durante 
três dias, tempo considerado 
suficiente para que seus agen
tes provocassem uma greve ge
ral e a ocupação dos meios de 
comunicação em todo o pais. 
Mas foram presos antes da exe
cução do plano. 

Papa reafirma sua 
infalibilidade a 
teóloios a!t~~a~~ f' ~\A~~ Correspondente 

M~ O Papa João Paulo II reafirmou ontem o dogma 
da !nfal!b!l!dade papal e pediu aos teólogos que não se deixem 
levar por "tendências intelectuais passageiras" em seus estu
dos de textos religiosos. 

Criticava assim o grupo de teólogos alemães responsável 
nos últimos anos por uma série de conflitos com o Vaticano, 
provocados por terem posto em discussão o conceito de imuta
b!l!dade das a1lrmações def!n!das como dogma (verdade indu
bitável) pelo Papa. 

Centro de peregrünação 
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~~@O PAPA REVIVE O QUE VIU 

- E z· E provindos do longo e sombrio processo de migração \W 
D ]oao vange lsta nout de escravos do'êõntznente ne ro. Estes todos derãrn lf 

sua res a n e pergunta, constifüznão a F 

U 
M dos pronunciamentos mais inspirados gfande nação, uni cando "em mília" aqueles 
e mais interessantes, para nós, de tudo o que tudo tinham para se widirem e se oporem ou 
que disse João Paulo li em sua pe~na- hostilizarem, compondo mesmo em sentido antropo

~ ção-pastoral ao longo deste País que é um lógico "o tipo contemporâneo do !J&mem bra.SileiJ:o, 
CÕI'lti1'íente é sua alocução pronunciada este homem de sentimentos ardentes _e êít'êo'ração ~~ 

na audiênçia geral de 16 de Jy,]./J,Q.já de volta à Sé de aberto" que simultaneamente dá provas de serêni
Pedro, fálando sobre nós, dirigindo-se não mais a. dade, d~_gti.m.i.s.mo. e~ mesmo face às 
nós, mas ao "cor~ão da IYli}a"Jmporta o que ele~ 1Jro~ões e ~~~~!!c~ dolorosas. Que estes senti-
viu do Brasil, ~e o(fúe viu, como explica men os se am rva os e cul ivados; mas não)=-
o que quis ver. Importa para nós esta palavra de Pai postos à prova pelo abuso continua o e pela indife
que se encanta com sua visita e quer contar lá fora rença revoltante. {um anseio - U'lllff prece - senão 
para os outros imãos, o que viu de nós e como nos uma preocupação angustiante d~. de · h®,F 
compete·realiZar, com nossas caractertsttcas excep- para os que amàm ti amizade c'lvíca e a p;iZ:' 
cionais- pp_r quatro vezes, em: um pequeno discurso,! A pergunta: "onde vai§" que o Papa diz ter sido l 
ele no~ chama de !'aiS-Contznente - o p~og_rama sua jundamentalpergunta diante do Brasil que 
escolhido c.omo tema do Congresso Eucanst.zco de percorreu em 12 dias exige respostas audaciosas e ~ 
Fortaleza, znstalado por ele: "Para onde vazs.?" ori inais ' 

Revela-nos que foi esta a pergunta que Ele g · . . . . . 
mesmo propôs aos ambientes e comunidades mais Respostas znspzradas _por um _esTJirito de zuven- j~ 

_ tdiversos que visitou nesta sua mais longa, até.aqorq,, t?fde e de co~agem que serao as respost~ adequadas 
'"f'~ó~. Se ésta é uma pergunta que cabe a este conitnente guen:te e aberto, dtante de um ;:: 
s~eita a caaa hamem pgr si mesw, a cada na~o, J m..Y:!!do superde~envolVtqo mas conserv o no 
,!!..Ctiilâ:cõTiiii!ti .. dãjg_, como o próprio Pedro fez-se a si ~as soluçoes frias, e otStas cal t 
mesmo diante de Jesus na cena dramática narrada tns a a as, zn erentes a tudo exceto 
pelo atScurso do eãôJk Vt@]Jo.6,68), é uma per- conservaçao, a qualquer custo. 
gunta que se propõe a cada brasileiro e à Igreia toda .0 Será que este continente que, de sacrifício e F 
do Brasil. "Para onáé vais-Para onde irás?" O Papa, \IV ~spírito de doação, banhado em alegna, hYJ11Qt_ e 
éõiiiõ$ucessor de Pedro, quis formular de novo essa conjian.Ç!t et mew ao cíeSvÕiamento e à resistência F 
perguntg_ paro respondê-la diante de nós, com a ao so[rimen_Q, brotou unido num caldeamento de 

% . j 1(8 
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~" h .,t(\qg. · Leonardo Boff e Marx----
Francisco Videira Pires 

~da exiiJirisão marxismo". 
Mas c~ importante. Estas 
palavras do Pontítlce: "Se, nesta 
~ do marxismo, tal como é vivi
dócOnc.retãriienf.ê, se podem distin-

(}m T&.Qa.S-as letras v= guir estes diversos aspectos e as 
' questões que eles levantam aos cris

tãos, para a reflexão e a ação, seria 
ilusório~ "~JP,rigoso m~mn (J>erni!fu.. 
me sublinhar.F.V.P.) chegar ao pon-

~: ~11usm.o ~ . to d~ esq~er a ligl!Ção ínt~_ que 
... w _ ~ ..... ,;mo ciêiltífico. Pel os une ra calmente, e ~os 
, ·.~ .. ---- -- --- .. _, _ _, ___ .... _ -• el!m!!mtQ!2e análise marXiStã, sem 

Para não citar numerosos outros 
textos marxtanos (áriãllSõ tõdos os 

reconheêer ãS suas teiacQ.es com a 
isJ.eologia, e. ainda, de entfar na prá
~ da luta de classes e da sua 
mterpretafl'o marxiSta, esquecen
OO.se de a nder ao tipo de socieda
de totalitária e violenta, a que con

este processo". 

Inarxismo nada de 
útü e2<1e, J)2is;;gferecer à têõlojijp. A 
llão ser para a ssolver, como acon
tece com a teologia da liberta~ão, 

u.u.&.~."'.u.~, Q.V .I.VI.'§U UG VlU'Wl t:' tal nlõ te 
nJ......nt\Y'Q ttA Uo1"V Al'n AVtAndl\ ._qUe, CO õ a en n<lem OS seus 

'rta-vozes sul-americanos, não ~ 
1,0logia nem libertação. · mâs só 

uma ídeoloSia da confusão. Relati
vizand<f-'se ao nível duma panacéia 
social,_ sobre uma crítica ma1Xi1iiíUF 
ãa sociedaãe que traz ~lo menos 
meio sêêülo de atraso, na sua oposi
ção ao capitalismo, merece bem a 
censura áspera que Marx dirigiu 
contra os libertos berlineses de Bru
no Bauer,"fiuando onentãva a Rhei
tíische Zeitung: considerava "deslo-~ 
cada, melhor, imoral; a introdução 
sub-repticia de dogmas comunistas 
é'" socialistas, wrtanto di.una noya 

~ • .._. .. .,.._ tl•'-lffl!:ClUU. ca.Ut ~Ut: U§ !j!ôllS C~Cef>CâO da Vida, em artigos" de 
juizos de valor sobre 0 ~ problemas completamente diversos. 
s_!!Piêõda êtenilfic&l:? Lã vem, n~ .c~ de 1842 para 

· · · Ruge. Como dma amda Marx: ':§.!;.. 

xcessos e p~ialismos~ 
[i!!ysmncxrts; ª &@jcãôJiolibt.-" .... ----A. ·-- ..3- ~ 

pienti sat!". 

Francisco Videiro Pires, pod .. ,' profes10r no U~iveni· 
doeM CoMii<:o no P,,rópolis. 
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Cãrdeal critica s~tores da 
Igreja e a cúpula /da CNBB 
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O EVANGELHO O MARX. 
1'111 

AMAO ESTENDIDA 
]. O. de Meira Penna 

A teologia dos países opulentoS 
seria uma "teologia mate~ta".e "ins-1 
trumento déãoimriãção dos povos manti-
dos em regime de dependência". Estra
nho! Quer porventura Frei Leonardo afir
mar que o verdadeiro teólogo tein que ser 
pobre, a ponto de não poder comprar 
livros (salvo talvez Das Kapital)? Acho 
curiosa a aftrmação, considerando o nú
mero extraordinário de livros de que dia
pôs Frei Leonardo, dada a sua co~ida t
e monumenta1 erJid1á.o, próvadil)ila 
exfêll81l blbliomna 'l'flilstrada em seus 
lifií'ôs. 

jim outro trecho, Frei Leonardo quer 
libertar a teologtâ que manipula concei-
tos em beneftcio do status ro ~-I 
"1'<Xli teQlogta ou é l'u)êrtãa<C~gSé 
~-"Mas selá mesmo? SjmtnJ\KOS: 
~tãivez o maior teólogo da Igreja, 
·nao me parece libertador no sentido so
cial, mas antes preocupado com a autori
dade de Cristo e a ordem de sua Igreja 
São Domingos ou Santo Inácio, fundado
res de ordens destinadas a combater a 
heresia, enfatizaram ambos a obediência 
e a autoridade, antes do que a libertação 
- e não é d.Hlcll imaginar a atitude que 
teriam tomado diante de UJD1 teo~ 
inspirada em postulados ftlosóftcos 
~--
Citando~o fundador da ~2K!!. 

qüel'ãlá gp ga~ da ~ 
Frei Leonard.Õ êftnê idêôõ" 

da-T~1~~~! ·~o ~íiilííjiõdOSêc~ 
ar" e, ao mesmo tempo, atribuiu 
cristãos nos pafses comunistas a tarefa de 
catequizar, o que slgniftcaria "armar o 
cristão contra os perigos da sociedade ao 
redor, formando súditos da Igreja onde 
procura o Estado criar uma espécie de 
pessoa subordinada a seus ftns ideológi
cos especlftcos". 

Na tentativa de estender a mão e con
cluir alianças com os movimentos mar
xistas~v~ :m o intuito ingênuo de 
conve · os e rtalecer a Igreja,~ 
~da llbe~JDe l!!CQn1am uma velha 

otide Pôituguês (perdoem-me a fal-
ta de respeito ... ). conta-se que, durante a 
Primeira Guerra Mundial, um soldado 
lualtano foi mandado pelo seu comandan
te para atacar um posto alemão e captu
râ-lo. O soldado subiu a trincheira e he
roicamente avançou contra o lnlmlgo, até 
ser perdido de vista. OUviu-se, então, de 

a voz do soldado, lllllliiclando 
o 
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e, 
cristãos nos paises comúnlstas a tarefa de 
catequizar, o que signiftcarla "armar o 
cristão contra os perigos da sociedade ao 
redor, formando súditos da Igreja onde 
procura o Estado criar uina espécie de 
pessoa subordinada a seus tiDa ideológl
cos especlftcos". 

Na tentativa de estender a mão e con
cluir alianças com os movimentos mar
xistas~v~ a,om o intuito ingênuo de 
conve os e rtalecer a Igreja,~ 
~llbe~mereçgntpm uma velha 

ofãde PõrtúiUês (perdoem-me a fal
ta de respeito ... ). Conta-se que, durante a 
Primeira Guerra Mundial, um soldado 
lusitano foi mandado pelo seu comarvtan
te para atacar um posto alemão e captu
rá-lo. O soldado subiu a trtncheira e he
roicamente avançou contra o lnlmigo, até 
ser perdido de vista. OUviu-se, então, de 
longe, a voz do soldado, anunciando que 
havia conquistado o objetivo lnlmigo. 
"Volte!" ordenou-lhe o comandante. 
"Não posso", grttnu em resposta o solda
do, "eles nao me deixam, nem querem 
sair daqui. .. " 
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f( Quem (_;~J>ra na lgrej~? 

E-_7-.:_ "')~~ <>\> Yikff· ~ 
? Frei Sérgio de Souza, Ofm 

Quem celebra é a Assem- Como celebrar? pecial aos SINAIS da pró-
1 bléia formada por u~ p~ pri~realidade . ~e está 
~ s.acerdotal. Este QoVoSãeer- y Assem~a celebrante é inserida, também aos SINAIS 

'CiOÍai é constituído para ofe- lu'ma cÔiiÍunidade de serviço, dapresença ou negação de 
~acrificios espirituais seu-;;;,odo de se~r é d~n- Deus em tal realidade. O 
aceitos por Deus através de te do modo daqueles que mododeviverecelebrardeve 
JesusCristo(1Pd2,5). Quem exercem o poder no mundo levar com certeza ao pleno 
realiza a ação litúrgica é o (Lc 22,34-30). Este serviço cumprimento do "desígnio 
Cristo total: o corpo todo, expressa a fé no Ressuscita- amoroso" de Deus que é: a 
cabeça e membros, o~o do e ao mesmo tempo cria faceDesfiguradadeJesusem 
~~I. "Como m;in cor- comunhão e participação a nossos irmãos_ sofredores, 
po humano, v~ios membros fim de que o Reino apareça -+e~lora~os, se tome Rosto 
podem assumir ministérios, com toda sua fg_r.ç.a do Cristo Ressuscitado. 
isto é, serviços diversos na f lioertãclofa Lc 4,18-19; Ap 
liturgia,paraobemdetodoo 21,1-3). Esta ~ Exemplo típico deste 

r; povo; o _!e~ dª-P~esidên- ;x ~ibertadQm fala do amor que ~viver e celebrar são 
. cia, da proclamação da pala- levou Cristo a encarnar -se ~~ou pequena Co mu-
I(\· wa, do canto, do acolhimen- humildemente e fazer sua, a ó.i'dade que descobrem iia for

to na assembléia. 'Sem dúvi- miséria dos homens. No ser- ça do Cristo Ressuscitado a 
da' para fazer parte do povo, viço, a comunidade assume o esperança para a passagem 
Cristo chama em primeiro seu ser SINAL do Reino de dos momentos de morte para 
lugar os ~rimidos."- Deus. ,Ela é portadora da o momento forte (de vida), 
Do não povo Ele faz o povo MEMORIA de Jesus Cristo onde a vida surge com toda 
de Deus (1Pd 2,10). Os que na força do Espírito Santo. sua força, mostrando aeficá
são marginalizados pela so- Omododeviverecelebrar cia da Páscoa do Senhor. 

(J 

1 
~ cie(iade são os primeiros con- ~ge uma atenção toda es

vidados do Reino (Lc 14,15-
24). A vida de sacrificio vivi
da na fé e na comunhão com 

. o Servo Sofredor encontra 
\ na celebração litúrgica, sua 
~áxima expressão". 

? S~b!:~a liturgia a A~-
-sEMBLEIA que se admite -... -~ 
na presença do Senhor e é no 
mesmo tempo admitida por 
Ele (Lc 14,24) para a ação de 
graças no seu peregrinar (Lc 
14,15). A ASSEMBLEIA 
litúrgica celebra as interven
ções de Deus em favor da 
vida na história do seu dia-a
dia. Estas intervenções de 
Deus diz do compromisso 
com a realização do Reino de 
Deus no hoje da história. Elas 
marcam a ag_ão libe~ora 
de Jesus Cristo, que se faz 
presente na ASSEMBLÉIA 
e ao mesmo tempo exige 
transformação pessoal, co
munitária e social, a fim de 
que o seu Mistério Pascal 
seja fonte de Salvação e 
Santificaç~o . . p~a., W<la hu-

, • ~ ' ,. • I ' .I • # ' .. 

•marudade. 

J(,- J 5] 



~\N\-Ô \ ,c\,o ~Ô-'S ~ \ I R-;/ s .d . 

. 
Refonna eleitoral Tom Jobim 

No . Brasi!, de ho)e •. a fra~ de Não sou moradora de Ipanema, 
~obesp1erre: A Rep~bhca es~ per- M\ não conheço a história das ruas da 

tdiàa,, o~ canalhas tnunfa~m .~ cidade, mas venho acompanhando 
~ma. O recent~ epl~10 d? com estupefação essas mudanças de 
prOJ~to de reforma ele!torallsso.evJ-r nome que, felizmente, não têm sido 
~enCJa. Revela que tudo contmua concretizadas. 
como dantes no quartel de Abran- N- · d. 
tes. Há lama suficiente para o delírio . ao posso conter meu repu 10 

'i de todos os pgrcos. Como acreditar diante da reportagem de 11 /9 do JB 
D nuniãÕisa onde os seus habitantes sobre a proposta de mudança de no

engendram leis em beneficio pró- m_;_~~z 
prio? Em vários pontos desse~- pa~tm. Como se n~~ 
.erado en e o sente-se uma espécte bastasse a s~gestão . de mudança Ja 

de r u insinua-se uma ser desrespeitosa, amda temos que 
ação fisiológica excitante. Procura- ouvir a barbaridade proferida pelo 

1
fse defender o i~defensável, leggimar sr; Albe?~o Cam_Q!!~a. Diz el~ que a 
~ o ilegitiriiãVef 1Jm ponto, porém, praq nao tem_!!!Qra(iores, nao tem 
por sua iq_fame;Q.!isadia, merece co~tes e que Nossa Senhora 
atenção. Refiro-me â permissão do n~o tem parentes próximot_que pos-
uso de gráficas oficiais (aí incluída, m reclamar de algúma coisa. 
evidentemente, a do Senado) para a Pois saiba esse indivíduo( ... ) que 
impressão de material eleitoral. Tal não só em lpanema, como em toda a 
proposta, doce e convenientemente ~·cidade, todo o país e no mundo, 

'}alcunhada de emenda L~ Nossa Senhora tem Qarentes, incon-
1 meDõs no- ã@!@::Omantêíií a sua ~s! • 
coerênci~. Q~.erem O,L.~:.hordas dar ( ... ) Tenho certeza de que se o 
ares de e~a lda~e aqm 0 que, e~? querido maestro vivo fosse não gos-
passado nao mmto d1stan~- · d d ' d ·- · bl' d D . 1. 'd tana e ver usa o o seu nome essa 
mao.J?U 1ca con enou. a1 a uc1 a c M · L' · d c F d -d rt" · d d t d p 1 D 1 10rma. ana ucta a osta . os a ve enc1a o epu a o au o e - S R' d J · 
gao - : ssaea e1 o d (PT MG) "E . 1 . d~ antos- 10 e anetro. 

descaso com o eleitor. Essa Cas O 
continua descon~o comyleta- Os amigos de Tom Jobim, cita-
mente o quea socieda~ quer. do~ no JB de 11 /9, só podiam estar 

Tal d~he, porem, tem 0 seu falando em tom de pilhéria para ata
_lado pos!ttvo. Despert~-nos pa~a rantar o prefeito César Maia quan-

(uma realidade que .Jl.g.gtamos n.ao do propuseram a s uh~titui~do 
ver. A venda de mandatos, as falstfi- d N s7 p 1 
CãÇõés rleassinaturas .em emendas no~ ! pra~ . . a az . pe o 
-~ ' . . . · nome -.a-o-g.;_r-an~ure_c_o_m_po-s"""'tt_o_r . ...,Nossa 

orçamentanas, as amstlas desaver- Se h d p · d t't 1 
gonbadas, continuam vi vará" pesar . ..!Uºra . a az ; um ~os com 
dê tíiao. Nem mesmo 0 enterro do que Mana ~ntlsstma e v~nerada ~e 
mais desmoralizado Congresso de ~odo espectal_Qelos ~nstao~. T..l ~ 
nossa história parlamentar, isso re- mu~ança -desa~r~dana e nao sena 
solveu. ace1ta pelos catohcos. 
/li Q.o...pQ_nto de vista:.. ético... com o Uma homenagem que os amigos 
mín~e hon- de Tom Jobim poderiam prestar-lhe 
ra, o que se espera da parte sadia dos seria a de oferecer ao município uma 

I
. congressistas é a pura e rápida rejei- escola de m~e 
ção de~m-vergonhice. A' opinião íriStrumentos musicais;õestinada aós 
pública exige. João Sêigio Leal Pe-l~ meni~ tivessem inclina
reira, Procurador Regional da Repá- ção para a arte musical. Eunice Ribei-
blica - Rio de Janeiro. ro dos Santos- Rio de Janeiro. ___ _. 
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