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A Margem da 
Pseudoteologia 
da Libertação 

Dom Marcos Barbosa 

' 'A TENTO às realidades econômicas, 
sociais e poltticas de nossa época e 
seus desa,tios, lute o Povo de Deus, 

com desassombro e esptrito evangélico, serie
dade e bom senso, realismo e objetividade, pela 
causa da justiça e defesa dos pobres. Lute 
contra as manifestaçóes do ódto, da vtoléncia e 
da ifÜUStiça; as condtç6es degradantes de vida 
e de trabalho; a indigéncia, a marginalização e 
as desigualdades sociais; a opress.ão em suas 
tncúUnctas sócto-económicas, culturais, políti
cas e ractais; a fome, a miséria, e a doença; o 
desemprego e o analfabetismo; a corrupção, o 
seqüestro e o tráfego de drogas. Lute pela 
liberdade, dignidade e promoção do homem e 
seus direttosfundamentais; pela fraternidade e 
a paz; pelo salário justo e o acesso à proprieda
de; pela reforma agrária em termos de justiça 
social; por hospitais e escolas para o povo; 
pelas vftimas das tragédias coletivas; pelo 
aprimoramento do Direito do Trabalho e Segu
ridade Social; por estruturas ou mecanismos 
sociais mata justos e mais humanos. Mas faça-o 
sem sojf8maa, sem ambigüidades, sem radica
lismos, sem desvios, sempassionalismo estéril e 
sem ceder à tentaçtlo da vaidade." 

Após plantar esta bandeira, que é sua, que 
é a noasa, que é a do Papa (e que os adversários 
insistem em nos tirar das m4os pretendendo, de 
má-/é, ser apenas deles), o professor Geraldo 
Bezerra de Menezes, no optísculo A Margem da 
Pseudoteologia da Libertação, enumera ·uma 
longa ladainha de mais de 100 ressalvas, que 
começam sempre com a preposição sem. Va
mos enumerar e mesmo resumir algumas, uma 
vez que n4o cabem todas em nosso espaço. 
Assim propõe-nos ele a luta pela justiça e a 
defesa dos pobres, mas sem trair a causa dos 




