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Diamantina,21 de nov.de 1994 

Prezado ~in.Geraldo B.de Menezes , 

SAUDAÇOES E. CRISTO. 

I Recebi seu livro"A VIDA SUBSTArCIAL DO ES IRITO",que 
estou aoreciando muito. 
Já dava falta de sue.s nublicaçÕes , tão boas e atuais. 
Acontece que ,de minha parte, não lhe escrevi em 94 
~abe a razão? Ta.nho andado muito Atribulado com 
doen··as · 
-em fev.e março,forte endocardite,Re~ouso de tudo. 
-em junho,fib~ila~ão atrial,afetando a válvula mitram 
-em julho,embolia nulmonar ,feli7.mente debelada. , , , 
Ai vem as sequelas:falta. de segurança quanto a sau-
de e nas atitudes administrativas. 
Há as dificuldades costu..'lleiras a nosso trabalho nos 
tem nos atuais. 
Estou cogitando mesmo de conseguir um cirineu para 
minha cruz ••• 
Sr.Ministro,gr nde alegria em re-iniciar nosea cores-

"' -Dondencia. Sinto nao ter nada nublicado uara lhe ofer 
cer ••• Grato Dela referênci~~inha ta de e~ 
Reze por mim nara que possa levar a cruz até o calvá 
rio de minha vida. 
Tudo é ,i re sente de Deus. Sabe o c ue faz. 
Sr.Ministro,meus VOTOS D SANTO NATAL E 
tJOVO MUITO FEI~rz· . 

Abraços e bênção ~o 

do viaj ela Reis , 
Diamantina -I~IG. 



C384 

ARQUIDIOCESE DE NITEROI 
Rua Gavião Peixoto, 250 - Cx. P. 105.091 

24230-103 - Niterói - R J. 

Niterói, 03 de novembro de 1994. 

Prezado Ministro Geraldo M. Bezerra de Menezes, 

Acuso o recebimento do livro " A Vida Substancial 

do Espírito". 

Agradece com oraçoes, 

o servo, em Cristo, 

~~~ 
Dom Carlos 

Arcebispo de Niterói 

Exmo. Sr. 

Dr. Ministro Geraldo M. Bezerra de Menezes 
Rua Oswaldo Cruz, 49/602 - Icaraí 
24230-210 - Niterói - RJ 





DIOCESE DE GUARABIRA 
Praça Mons. Walfredo Leal, 20 - C. Postal 17 

CEP 58.200 - Guarabira - Paraíba - Brasil 

Telefone: (083) 271·1492 

Guarabira, 21 de novembro de 1994. 

Caro Dr. Geraldo, 

Tenho sobre minha mesa seu livro "A VIDA SUBSTANCIAL 

DO ESPÍRITO", que recebi há poucos dias, agradeço sua atenção por 

enviá-lo. 

Procurarei ler tão logo meus afazeres pastorais o 

permitam, esta nova coletânea de seus trabalhos. 

Saudações fraternas do Bispo amigo, 

Bispo da Diocese de Guarabira 



Rio, 22/1 l/94 

Eminente Ministro 

GERALDO BEZERRA DE MENEZES 

Gostei muito de receber o exemplar da 2~ 

edição de seu livro- " A Vida Substancial do Espfrito~ 

cujos conceitos são colocados ~ frente do leitor com 

objetividade despertando todo o interesse. 

Obra de combate e de polêmica, apresenta

se como um ansaio da mais perfeita didática, em contra-
• N 

posaçao aos falsos pregoeiros do bem social. 

O mestre sabe se socorrer da melhor dou -

t . d I . ~" . ~"t . t . d rana e esenvo ver o racaoc1n1o era tco no sen a o da 

grandeza e da compreens~o dos temas. No vôo atrav~s do 

espaço especulativo, jamais perde a diretriz ou deixa -
, 

de ter os pes na Terra. Por este motivo a força do ar-

gumento se realça e convence. 
~ 

Foi, por outro lado, uma alegri~im ver 

estampadas palavras minhas de 1980 e de 1985 relativas 

a essas páginas do meu mestre. 

Quero ainda agradecer a V.Exl o recorte 

de "A Unidade" de outubro ~ltimo, contendo o texto de 

minha recente manifestação no TRT sobre o nome dado -

ao forum da Justiça do Trabalho em Niter~i. 
Aceite V.Ex~ o meu .resp...,eitoso abraço~ 

a certeza de minha crescente adrn 1 raçao. 9 rL ~ 



DIOCESE DE PICOS 
Rua Padre Madeir~, 300 

84.6000-000-PICOS PiAUI 

Pi os PI, 29 de novembro de 1994 

timad.o amigo: r. Geraldo :Bezerra Kenezes 

Recebi o seu livro, do qual é autor:" VI.J.JA .:J · BT.Ali~I.A;: DO · pf· · T-.}'. Agrade-,. .. 
ço a sua gentileza e o seu gesto e oferta-lo a minha pessoa. 

seu oont Údo, um tanto pelêmioo, ma~ifesta uma visão que respeitamos, mas acre
ditamos que esus Cristo assumiu o Ãlano do P i, em todas as dimensões da vida human_ 
porque era DEI"1 I 

~ o ~ue a Igr~ja sempre viveu, ao longo de toda a sua HistÓria, ainda ue de ma
neiras diferentes. Ela acom~anaou a evo.uç~o dos te pos e deu aquela reaposta que o 
prÓprio EspÍrito anto suscitou na consciência e no coração do povo ie Deus e nos 
sinai~ dos t mpos • 

.... imentando, sempre mais )'a convicção de que é o EspÍrito do Senhor soprando "on
de', "quandott e "como'1 quer - conduz a. sua Igreja - fazemos votos que o seu amor p -
la inte~ridade da Fé, possa abrir novos espaços na oua long_ vida e n~ comunh:o frQ
terna que tan+.o desej~os. 



Curitiba, 29 de novembro de 1994. 

Of. nQ 5044/94 

Exmo. Sr. 
Ministro Geraldo Bezera de Menezes 
Rua Oswaldo Cruz, 49/602 
24230-210 - Icaraí -Niterói - RJ. 

Exmo. Sr. Geraldo, 

Agradecemos o envio do livro "A Vida SUbstancial do Espírito". 

A sua marcante presença com certeza enriquecerá o nosso acervo, pela 
cultura e bom gosto. 

Pela valiosa colaboração, os nossos cumprimentos. 

Atenciosamente, 

?I N~~NJ:> 
Coordenador Nacional Adjunto da Pastoral da Criança 

CNBB 

CNBB 

---cdor>pl--

PASTORAL DA CRIANÇA 
ESCR.lTÓRIO DA 
COORDENAÇÃO 
NACJONAL 

RUA PASTEUR, 279 
80250-902 

CURITIBA - PARANÁ 
BRASIL 
FONE: (04 I) 225-6133 
FAX: (041) 224-6986 





Goiania 30 de Novembro de 1994 

E.mo. Senhor 

C<umdador Geraldo Bezerra c.ie Menezes 

paz Xti. 

Recebida agora a substanciosa oferta 

A VIDA SUBSTANCIAL DO SPIRITO 

nao tenho palabras para agrader~lhe a 

lembrauça. 

:Nada posso acrescentar aos exi-

ni..os louvores r \:.Cabidos das mais destacada!-s 

ftguras civis e eolesias ioas senao formar 

com. el.es uma especie de rama;héte e lho 

ofertar . 

prevaleço-me do ensejo para lhe fa-

zer s mai.s ardentes votos de FELIZ NA-

TAL E P;IENÇOADO ANO I fQ/fJ-

con o maior afeto 



Imperatriz, JO de novembro de 1994. 

Min. Geraldo Bezerra de Menezes 

R. OsWaldo Cruz, 49/602 

Icaraí 

24230-210 - Niterói - RJ 

Prezado Sr. Min. Geraldo 

Recebi e muito agradeço a obra de sua autoria 

"A v i da substancial do esp1rito". 

Aproveito a oportunidade para lhe desejar 

desde já um Santo Natal e próspero Ano Novo. 

Fraternalmente-, 

D. Affonso Felippe Gregory 

Bispo de Imperatriz 

Praça de Fátima, 120 • Fone• (098) 721-1814 - CEP 65,900 • Cz. Postal 142 - lm~atris - MA. • CGC 12.084.745/0001·65 
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ADVOGADO 

Rua 7 de Setembro, 65 - Gpo. 304 

Tels.: 242-2104 - 242-9395 
RIO- BRASIL 



Paróquia de São Pedro de Alcântara 
Praça Carlos Gianelli, s/n. 0

- CEP 24.452-000 
Alcântara - São Goncalo 

Tel. 701-0620 · -5 rA kL. 1994 





CURIA PRAEPOSITI GENERALIS 

SOCIETATIS IESU 

ROMA - Borgo S. Spirito, 4 

Il.mo Sr. 
PROF. DR. GERALDO BEZERRA DE MENEZES 
Rua Oswaldo Cruz, 49/602 
24230-210 ICARAÍ - NITERÓI - RJ 

Roma, 07 de dezembro de 1994 

Prezado Prof. Dr. Bezerra de Menezes 

Muito lhe agradeço 
presenteia a sua obra 
2ª edição. 

a carinhosa dedicatória com que 
"A Vida Substancial do Espirito" 

me 
em 

Informado dos insignes serviços que prestou às 
Congregações Marianas do Brasil, em intima colaboração com 
vários padres jesuitas, não posso deixar de felicitá-lo pela 
generosa dedicação com que continua a empenhar-se pela 
promoção da fé e da justiça social em sua pátria. 

Faço votos de que sua obra contribua cada vez mais para a 
conversão dos esp1ritos à vida evangélica, fermento de uma 
sociedade e de uma cultura mais humanas e mais cristãs. 

Cordialmente 

&~ x~ Jíl,_~ · "'/ 
P. Peter-Hans Kolvenbach SJ 

Prepósito Geral da Companhia de Jesus 



-DI OCESE O E JUNOIAI 

e~~~ 

Itu,07 de dezembro de 1994. 
Estimado Dr.Min.Geraldo B.de Menezes: 

Saudações amigas. 
Muito grato pela atenciosa oterta,eom dedicatória pessoal,do 

Seu livro "A Vida Substancial do EspÍrito". Como todos os anterio 
, ' - -res,e revelador de sua cultura,de Seu amor a ortodoxia e a Igreja, 

e de SUa incansável dedicação ao Reino de Deus. Cumprimento-O,de-- . coracao. · . , 
Desde ja,para a pessoa amiga de V.S. e de todos que Lhe são-

caroa,anteeipados votos de um Natal renovado,santo e feliz: 
Em Cristo Jesus e 111 Corde •atris,com admiração, 

* /1_ ~J. c:::::::;-\ --~ 
Dom Amau Castanho --------

B.!spo Coadju.tor 

Rua dos Andradas, ã 3 - Centro - CEP 13 3 00-1 l O - I T U - Estado de Si o Paulo 













SANTA CASA DE C A R I O A O E DE f O R M I G A 
SOCIEDADE CIVIL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Fundada em 1893 

Reconhecida de utilidade Pública Municipal Lei 61-1966 
Reconhecida de utilidade Pública Estadual Lei 1005-1974 
Reconhecida de utilidade Pública l'ederal Decreto 911 08·1985 
Reconhecida de utilidade Púb. pelo Ser v. Soe . .MEC Lei l 572-1977 
CGC {M F) !0499893/0001-79 - Inscrição Estadual isento 
Rua Dr Teixeira Soares, 335 - Telefone: P ABX (037t 322-133! 
Telefax (037) 321-3656 - 37.290-000 Formiga - MG. 

Formiga, 09 de Dezembro de 1994 

Ministro Geraldo MontedÔnio Bezerra de Menezes 
Rua Osvaldo Cruz, 49/602 
Icarai NiterÓi RJ. 
24230-210 

Ao eminente amigo, com fraternal abraço , 
agradeço sensibilizado, o rico presente de uma bela obra, produ
to de sua apurada e abençoada intelig~ncia . 

Saiba, ilustre amigo, que, quando o nome' 
de um filho de Deus ~ grande, a criatura humana que esta embuti
da dentro dele, tamb~m o ~. 

Muito obrigado, e parab~ns pela obra pri
ma que me enviou.J" A Vida Substancial do Esp:Í.rito", que será P.§: 
ra mim, tenho certeza, uma forte alavanca para que eu possa che
gar at~ Deus. 

Que o Senhor o conserve assim e lhe con
ceda sa~de bastante, para semea~na seara do Senhor, os frutos ' 
do seu talento, intelig~ncia e vocação de servir. 

rab~ns. 
Mais uma vez, obrigad~e muitas vezes pa-

Fraternalmente, do menor servo e irmao em 
Cristo, em permanente Ação Vicentina. 



®. José Rodrigues ele Souza c. ss. R. 

Bispo de Juazeiro 

Av. Dr. AdoHo Viana, 08 

Tel. (075) 811-2244 - Caixa Postal 192 

48 :900-o~ .. Juazeiro - Bahia - Brasil 

Juazeiro , 11/12/94 : 3Q Domingo do Advento . 

Querido amigo , ~Unistro Geraldo 8 zerra MenezE!s : 

"E de muitos outros modos Jo5o anunciava ao povo a Bo -Nova"(~ ~~1~. 

Vc.nho agrad cer-1he, cordialmente, seu Último livro "A VI A SUBS
Tt NCIAL .O ESPt RITO" , já na 2L edição , com atenciosa d dicató
ria . Muito obrigado ! 

Embora soja grande o acúmulo de trabalho no fim do ano, d i uma 
olhada nos 4 cap!tulos, que pretendo ler depois com mai s vagar , 
Devo louvar- lhe sua atividade de escritor catÓlico , expondo e de
fendendo a doutrina cristã . Como batizado e crismado , V. Excia , es
tá cumprindo sua missão de Leigo. Que m~itos outros L i gos- Cris
tãos sigam seu exemplo l Parabéns e continue na liça l 

Quanto ao ca~ .4Q : _ fv1ARGEfv1 DA PSEUDOTt:OLOGIA Q..a LI BERTAÇAQ. , é 
bom que alguem lembre que, ao lado da "Pseudo" , xi ste uma "Verda
deira Teologia da Libertação" . Já exist13 muita Literatura a res
peito da "T elogia da Libertação" , tantp da parte do f'-1agist~rio 
da Igreja como de Te~logos Brasileiros e Latino- Americanos . 

Na Mensagem ao Episcopado do Brasil , em 09/04/19861 disse o Papa 
João Paulo II : ttEstamos convencidos , n6s e os Senhores, de que a 

. d i t ~ , ~ ,. t , t i• 1 , . Teologl.a a L. ber açao e nao so opor una , mas u e nacessar~a" . 

Em mdrço/941 foi publicado , com a aprovação do Papa , o Doc umento 
da PontifÍci a Comissão BÍblica intitulado "A INTERPRETAÇÃO DA Bf
aiA NA IGREJA". Este Documento mostra simpatia para com a Teolo
gia da Libertação, dizendo quE ela est.~ na linha do Vaticano 1 I e 
da Conferência de Medellin e tem valores positivos : Sentido pro
fundo da presença de Deus Salvador, Dimensdo Comunit~ria da Fé, Prá 
tioa Libertadora enraizada na Justiça e no Amor , a B! bl i a torna- se 
atual , fala à realidade da hoje. Aponta tb riscos : leitura parci
al; alguns se apÓiam em teorias materi·éll'I;tas •• • 
O Documento fala , ainda , com simpatia d leitura feminista da o!
blia , apontando valores e chamando a atençao para riscos . Se a Lei 
tura não pode ser 11 parcial 11 , não pode tb ser "neutra" t 
Termino esta troca de idéias, desejando- lhe um santo NATAL, com 
muita vida • coragem e dinamismo em 1995, com grande abraço , 

~ -~ ~~~e.iJ.R. 
~h~-BA 



Mons. Dr Emilio Silva de Castro 
Decano da Fac. de Direito da LTniv. Gama Filho 

Catedrático da Univ. do E. da Guanabara e da PUC 

Todo em Jesus por Maria 

Palssandú, 93 I 901 Flamengo) 
22210 - Rio de Janeiio 12 de dezembro de 1994 

Brasil 

Min. Geraldo M.Bezerra de ;enezes 

Niteroi 

T el.: SliS-6545 

Mi dilecto e ilustre amigo Ministro Bezerra de Menezes: Mil gra

cias por el excelente obsequio de su libro A VIDA SUBSTANCIAL DO ES

PIRITO::Acheio muito interessante e faço votos ao Céu por que tenha 

muita difusão para bem de numerosas almas,muito necessitadas de autén

tica luz espiritual 

Envfo-lhe alguns endereços que me pede. Para membros do Clero 

vao as folhas do DIRECTORIO: 

Pedindo ao Divino Infante de Belém copiosas graças espirituais 

para o próximo Natal,aqui fico ao seu bel dispôr.Afmo. in XPO 



ARQUIDIOCESE DE NITEROI 
Rua Gavião Peixoto, 250 • Cx. P. 105.091 

24230-103 - Niter6i - R J. 

Niterói, 12 de dezembro de 1994. 

Prezado amigo, 

Ministro Geraldo M. Bezerra de Menezes; 

Em 1945- mais de meio século- ouvi V. S., ainda jo

vem, pronunciar uma palestra em Niterói. 

Fiquei admirado e nunca mais esqueci os conceitos 

expostos naquela prelação que, na mesma longíqua noite, o inesque 

cível Padre Francisco Ferreira, C.ss.R. comentou, acrescentando: 

"se cada diocese tivesse ao menos um leigo dessa estirpe ... "! 

Parece que V.S. ainda recorda o que disse 

com respeito ao momento em que defendeu os mesmos temas. 

então 

Com meus agradecimentos pela remessa da segunda e

dição do livro "A Vida Substancial do Espírito", desejo-lhe, e a 

edificante família, um feliz Natal e um ano novo igualmente rico 

em méritos pela Igreja. 

Seu obrigadíssimo servo, 

V. f?p~'~aa~ 
Dom José i;"onçalves da Costa, C.ss.R ~.,.,,:{? 

Arcebispo Emérito de Niterói - ~ • 



... rasi ·a 1)+ d..... eze.! bro de 1, 9~-t 

... ARQUIOIOCESE DE BRASfLIA 
PAROQUIA DO S. CORAÇÃO DE JESUS 
Dirigida pelos Padres Mercedários r n .~ •re l. 
Av. L- 2 Sul - Quadra 615 - Tel. 244 8263. -
Brasília - DF. 

o.2oc- 750 

nr.D. eraldo 

IJi te oi 

zrra 

,. ..... (' o .b-..) - ;; 

rigado ao .~.i 1i~tro eral o :Dezerr e e· .. eze 
8lo ._) , l.rJ o Ti bscancic..+ Es_-írito,é estup ndo. 

om P~-~-ilo c aro, • téti o,inn isivo,ma.gistral , combate 
os erros dos inimigos da Ige·a , larvados ou descober os . nsi a 
rc ·ill s~mente é... sã dou c""'~n catÓlica. 

1i fu illhro de u ef! ada, como tod se s der." tra 

ta G.d~o superior J priitilegiado. 
ui i. conua.ten 'o o bo comõ~t . .. santa Igreja cató. c a 

;rec · sa P e s sos c0rt1ba entes· fi·rme s a ré, des tem · d 

ra:o~oc':". 

RAciba Jc caro amigo 1 eus calorosps - , 
ara e s . 

V8lentes ,co 



q.ern~nJo rt2ctmara 
Rua João Cordeiro, 2554 

Fone: 226 . 2532 
60110-301 - Fortaleza, CE 

lortaleza h§ de dezembro 199• 

~ezado Ministro Geraldo !eze~ra de Venesee 

Feliz Jlfatal 1 

~~undamente sensibilizado Yettho a~adeoer o eeu T&licso 

livro - A VIDA SU!!TAlfOIAL LO 2SPi .. I'M - que o ilustre ami~ te'Ye a 

~entileza de me ~meter. 

loi ua «rande preeetate de !fatal que irei ler com mui ta 
,., 

atençae duraftte eete periodo natalino. 

:Paço 'Yoilos que o 11118~ ami~o eonti•Ú• publicando suas 

"Yalioeas obras cuja repercussão tem eido das • aioree eon!orme se ~~ 

fiea ne ta cbra. 

oom os mel ores Totes de \lm santo '?fatal e lllft Atto NoTo de 

muita paz, amor • fraternidade é o que 1 ejo de todo cor -ção& 

cor di 



REGIAO EPISCOPAL SANT"ANA 
ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO 

Rua Frei Vicente do Salvador, 279 
02019 - São Paulo - São Paulo 

Fone: (011 ) 298-7075 
S.Paulo,l6,12.1994 

Exmo Dr.Geraldo Bezerra de Menezes 

Tendo recebido seu livro,dei-me logo conta das mais variadas re

relexÕesjsobre as diferentes teologias que pairam nos nossos ambientes 

de Igreja e que nem sempre convergem mesmo em pontos decisivos da dog

mática catÓlica. Isto desperta debates que contribuem para o aprofunda

mento sempre novo dos m~érios da nossa revelação. 

Pedindo a Deus que o ilumine sempre 

sauda-o cordialmente 

em Cristo 

(1 .. ~~······· 
Ivo Catapan,Bispo Auxiliar de S.Paulc 



~de~/ ?dê./ 
a-/{aA-Ut~ d ~ t (lP-<- ~ a.b AL , J ~ Ad(la;;;;;_·v( ~ ~I~ 

~+~ 
1b OÚe d'qfÇ 

AHí.ZO:OISPADO DE HESISTE:l'!lf"CI~ 

MITRE 363 - T . E. (0722> 26867 

3500- RESISTENCIA (CHACO) 

REPUBLICA ARGENTINA 



1Jom íJJírgíLío de PauLí 
BISPO DIOCESANO 

Cx. Postal, 470 ~ (000 044) 823-1767 
CEP 87300-970 CAMPO MOURÃO PR 

Campo Hour~o~ 28 de dezembro de 1994 

Prezado Dr. Geraldo Bezerra de Henezes 

Paz! 

Venho, de cora~~o, agradecer-lhe o envio 
do livro u A VIDA SUBSTANCIAL DO ESPIRITOu. 

Na verdade, trata-se de um excelente 
vro, firmado numa f~ admirável e$ mais ainda, ba
seado numa grande Ortodoxia Crist~. 

Realmente V.Excia. trata cor muita maes-
tria o assunto sobre o Espirito Santo e a verda
deira liberta~ào crist~. 

bem 
E conro rtado r 

instruidfJ na fê 
para n6s~ vermos um leigo 

e, mais ainda, difundindo-a 
com firmeza e desassombro-

Que Deus o 11umine para continuar 
com essa intrepidez crist~# 

Cordialmente no Senhor, 
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DIOCESE DE RUY BARBOSA 
Praça Dr. Amynthas Brito, 95 
C.P. 2366 
46.800-000 RUY BARII>SA - BA 
Tel. 075/252.1015 
Fax. 075/252.1478 

Ruy Barbosa, 30 de dezembro de 1994 

Caro Sr. Geraldo, 

Jesus que nasce em Belém quer nascer a cada 
instante no nosso coração e espera ser reconhecido em 
cada irmã( o)! 

Obrigado pelos envio do seu livro e pela 
especial homenagem! 

Da minha parte peço a Deus que Jesus, sempre 
presente, seja luz e força na sua caminhada e traga 
muitas felicidades no ano 1995! 

Um abraço fraterno, 

+ bh· <5{ k)~ 
D. André De Witte 



Of. GR. 374 /94 Petrópolis, 30 de dezembro de 1994. 

Exmo. Sr. 
Ministro Geraldo Bezerra de Menezes 
Rua Oswaldo Cruz, 49 apto 602 
!cara i 
24230-210 Niterói RJ 

Se nhor Ministro, 

Recebemos vom muita satisfação e alegria cristã 

seu livro "A vida substancial ·do espírito", em sua 2ª edição. ~ 

sempre um prazer lê-lo e ouvi-lo, pois temos a certeza de sair 

enriquecidos espiritualmente e cheios de esperança para continuar 

firmes na fé que dignifica nossa vida e dá valor a nossos atos. Fé 

a~têntica, profunda'· enraizada na tradição e alimentada com a 

riqueza pós-concíliarque nada tem a ver com os desmandos da teo 

logia da libertação. 

Obrigada por esse presente de Natal. Que Deus o 

abençoe, e lhe conceda nesse novo ano que se abre muita luz e 

muita força para continuar seu apostolado, através da imprensa. 

li_ ~ .~ À 
/r:;~aria 

Cordialmente, 

. q_ ~r CJ«Nl~ 
Glória Rangel Sampaio Fernandes 

Rei tora 
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Dnrang,o, Dgc., a 18 de enero de· 1995 

Ministro 

Geraldc Montedcnio BE=zerra de M. 

Rua o~..:w&:.ldc Cruz, 49 I 602 

Ica ral - Niterél - R... - Brasil 

CEP -24230-210 

Estimado Sefior: 

Lo so.ludo, respetuosa mente, deseándcle qce el Sefior le conceda durante el a 5o 

qce he·mos iriciadc tcda clase. de bendiciones. 

Le agradezco el envío de: ur ejemplar de· la obra: A VIDA SUBSTANCIAL DO 

ESPIRITO. Por el sumario vE.o qu.e todcs los capítulos de la obra tratan asuntcs 

verdaderamente importantes, entre otros el de· la digniC~ad de la persona 

humana y el diálogo. 

Permitame felicitado sinceramente pc.r la bor:.dad para con este servidor y, er: 

especial pür tcdcs los libros que ha escrito, ct.:ya lectura les hará mucho bier. 

a tcdcs lc·s lectores. 

Ojalá algún día pueda tenerse la traducciór: er: espafiol. 

Atentamente. 

VILLAS CAMPESTRE AVE. TULIPANES LOTE 7, MANZANA "B'' TEL. (181) 3-72-55 DURANGO, DGO. 



Rio de Janeiro, 24.01.95 

Meu admirado Geraldo Bezerra de Menezes, 

"A Vida Substancial do EspÍrito" é livro 

que nenhum lrl. tor idÔneo pode deixar de ler. J.Ji mui

to, . muito aprendi e muito agradeço a oferta precio

sa que me fez. 

Vivo abraço do seu 



Tunja • 25 de enero de 1995 

M. Geraldo Bezerra de Menezes 

Brasil 

Presento a usted un ate to y cordial saludo. 

Agradezco mucho el gentil envio de su libro 

A VIDA SUBSTANCIAL DO ESPIRITU que he recibido. 

t--tuchas gracias. 

Le aseguro que lo leeré con mucho interés y 

reciba mis felicitaciones. 

Cor s ialmente , 



Brasília, 30 de janeiro de 1995 

Prezado Senhor, 

Tenho o prazer de acusar o recebimento de um exemplar do livro "A Vida Substancial 

do Espírito" que, gentilmente, enviou a esta Nunciatura Apostólica. 

Agradeço a cortesia e peço a Deus que abençoe e continue iluminando Vossa Senhoria 

que evangeliza também através dos livros. 

Aproveito o ensejo para confinnar-me com sentimentos de estima. 

Ao Sr. 
Geraldo Bezerra de Menezes 
Rua Oswaldo Cruz, 49 - Ap. 602 
lcaraí 
Niterói - RJ 
24230-210 
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TELEGRAMA 
MIN GERALDO MONTEDONIO BEZERRA DE MENEZES 
RUA OSWALDO CRUZ 49/602 
I CARA I 
24230-210 NITEROI/RJ 

GRATISSIMO ENVIO IMPORTANTE LIVRO REFLEXAO SOBRE O SENTIDO 
TRANSCEDENTE DA VIDA ET DO ESPIRITO EM CUJA LEITURA MERGULHEI NESTES 
PRIMEIROS DIAS DE 1995PT SAUDACOES 
~RTUR DA TAVOLA 

REMETENTE . 
DEP.ARTUR DA TAVOLA 
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO IV 6AB 517 
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Dom Benjamin. de Sousa G:omes, Eti..spo Emérito de Faranavaí,. PR: 
:Beiio· todO's os livros e sou admirador de G·eraldo :Bezerra d·e 

Menezes ,, homem de l 1etrae e destemf.do Ba:tialhador (Paran-aVraÍ, l3-
86)i. 

Dom Ro·berto :p·fuarello de Almei'da, Bi!spo de Jiundi~., . SP: 
Li o· opúsculo ! Iv~argem éta P·seudot.eologia .9& Libertação e0m 

muita aftenção e carinho. Nele transparece a inte~ig#ncia argm~ 
t:a, 0 · zelo indomável e a fi.delidade sem reservas à. Igreja e a& 
Santo· Padre. 

Que o seu- t .estemunho confirme e esclareça a fé de muito·s ir
mãos que , . hoj.e, iludidos, se afaet~ d:a verdade e,, por i.ssct,. 
d:o prÓprio· Deus (J'u.ndiaí ,_ 25-11-85:)'. 

I 
\ 



l 

eco ~~ \A~ ~\.vu...__ ct. ~~ 
~ b'~.t.~~ \~ ~~ ~ ~ x~ 

Cl t0.;J.."'- ~~k~c .. :o2- ~ 't.f..t:lo ~ '\...c.. ~"'-<-l , 

~~ ~Â"'-~ -v-0-J_o-.<Á.,w ~'\~t-<- M'\.'~.t~Jcw 

·as pastores foram às pressas e acharam Maria, José 
e o recém-nascido deitado na manjedoura" 

(Lc 2,16) 

~ "0.: * J., w ~ JLo\.4: ~<. 

Que o Filho de Deus nascido na "noite santa" clareie a noite sem estrelas 
de tantos, e os faça sorrir ao verem nascer o "homem novo". 

Dom Vital Wilderink 
Bispo de ltaguaí 

[I 

I• 
[i 
I• 

I• 
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g{gta{ é a o/iáa que 9{asce no 
Coração áo Povo 

Natal não é a comemoração de um 

aniversário, mas a celebração da vida que nasce . 
no meio do povo. O gesto mais lindo de .. 

uma pessoa humana é sempre àquele JjJJlfl~ 
feito em favor da vida. Vida, mais vida 

é o que nós queremos todos os dias. 

Jesus menino vem trazer 
esta vida, à toda humanidade. Jesus 
nasceu, viveu e morreu no meio 
de um povo, mas não é exclusivo 

lkste povo. Todo o universo vibra 

pela vinda de Jesus. A presença 
de Cristo é universal. É para 
todos os homens, mulheres e 

crianças. Jesus é de todos. 

Toda vez que acontece 
uma organização social em 

vista do bem comum, é sinal 

de vida, portanto é Nata~· 

Toda vez que um de 
nós presta ajuda ao povo da 

comunidade, para que ele seja 
mais fiel a Jesus Cristo, é sinal 
de vida, portanto é Nata~· 

Toda vez que 
defenderrws e amamos a Igreja de 

Jesus Cristo, é sinal de vida, portanto 
é Natal; 

Toda vez que combatemos o mal 

e impedirrws que ele avance, é sinal de 
vida, portanto é Natal; 

Toda vez que combaterrws as causas que fazem 
aparecer os menores de rua e os marginalizados, 

é sinal de vida, portanto, é Natal; 

Toda vez que nasce um Grupo de 
Reflexão para partilhar a fé e a vida, é 

sinal de presença de Deus, portanto, é 

Natal; 
Toda vez que nasce uma CER e se 

organiza comunitariamente, é sinal 

de vida, portanto é Natal; 

Toda vez que partilhamos 
à vida pastoral da nossa diocese e 
estarrws em comunhão com ela, é 
sinal de vida, portanto é Natal; 

Toda vez que combatemos a 

corrupção e a falta de ética no 

exercício da cidadania e da 

liderança, é sinal de vida, 

portanto é Natal; 

Toda vez que escutamos a 

voz de Deus e deixarrws que ela entre 

no nosso coração, é sinal de vida, 

portanto é Natal; 

Toda vez que soubermos amar e 
perdoar os nossos innãos na fé, é sinal 

de vida, portanto é Natal; 

Toda vez que ajudarrws a construir 
o Reino de Deus, onde estiverrrws, é sinal de 

vida, portanto, é Natal; 

Natal é Jesus que nasce a cada instante no 

coração do povo. 

Neste ANO DA FAMÍLIA convidamos a todas as famílias 

participarem da Novena de Natal. Desejamos aos sacerdotes, 

religiosos( as) agentes de pastoral e a todos os diocesanos um Feliz 

Natal e abençoado ano de 1995. Que Jesus Cristo, Luz do Mundo, 

ilumine a vida de todas as famílias e comunidades. 

+ Itamar Vian 
Bispo Diocesano 

M.0536194- Gr.,ica lrmlos Ribeiro- Fone (073)811-4773 



A SAÚDE DO POVO ESTÁ EM PERIGO 

Os consumidores de 
produtos comercializados 
nos mercados públicos e em 
barracas estão sujeitos a 
contrair doenças que vão 
desde a infecções intestinais 
até a leptospirose. O 
problema é que estes locais 
se transformaram em 
verdadeiros restaurantes, 

_:s~-~~~~ mas, sem obedecer a uma 
L.-________ ..... infra-estrutura necessária. Os 
perigos estão ligados particularmente, à proliferação de 
ratos, à falta de água para lavar as mãos, copos e pratos, 
pelos insetos como moscas e baratas. Frequentemente a 
carne bovina é transportada nas costas de pessoas e lombos 
de jumentos, sem nenhuma proteção. Estes fatos mostram 
como os consumidores correm sérios perigos de danos à 
saúde. A falta de inspeção sanitária é total na região. 

XIQUE-XIQUE TERÁ IGREJA NOVA 

A reforma da Igreja de Xique-Xique está 
mobilizando a comunidade num espírito de colaboração 
e novo ardor missionário. Com as obras já bem adiantadas, 
a reforma consiste: colocação de forro e pisos novos, 
mudança na instalação de som e luz, pintura e recolocação 
dos altares, bem como uma ampla reforma nas paredes, 
na sacristia e no telhado. A maior Igreja da Diocese ficará 
totalmente nova. Ao reconstruir seu templo com a 
participação e partilha de seus membros, a paróquia de 
Xique-Xique dá testemunho de sua fé e seu zelo 
missionário. 

MANIFESTAÇÕES DE APOIO E 
SOLIDARIEDADE 

Em razão das denúncias vinculadas pela imprensa, 
relatando a verdade dos fatos ocorridos na fazenda 
Redenção, no município de Buritirama, o Dr. Jefferson 
Alves de Assis processou Dom Itamar Vian e o Pe. 
Bertolomeu Gorges. 

O Juiz quer expulsar da fazenda 25 famílias de 
lavradores, num total de 200 pessoas. Os posseiros há 
mais de 50 anos têm no local residências, casas de farinha, 
plantações e criam bodes. O bispo e o padre assumiram, 
publicamente, a defesa dos lavradores. 

Milhares de· pessoas da Bahia e outros estados do 
Brasil, indignadas com esse procedimento do juiz, estão 
assinando cartas abertas e enviando-as ao Tribunal de 
Justiça de Salvador, uma vez que não existe justa causa 
para a ação penal, tendo em vista que os fatos denunciados 
pelos religiosos são totalmente verdadeiros e de domínio 
público conforme testemunhas e depoimento dos 

posseiros. 
A Conferência 

Nacional dos Bispos do 
Brasil, o Cardeal Dom Lucas · ·· -~~-,.: ~~~rclilffi 

Moreira Neves, os bispos da l~::s::~-- ~--~~·;·~~~~~~ 
Bahia e Sergipe, a Associação ,I=:J=-======;;a,.~ 
de Advogados dos ) . 
Trabalhadores, a Conferência 
dos Religiosos do Brasil, 
Escolas, Universidades, 
Sindicatos, Câmaras de 
Vereadores, Cáritas 
Brasileira, a Comissão da L----------' 
Pastoral da Terra, Fundifran, Congregações Religiosas, a 
Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa, 
Associações, Deputados Federais e Estaduais, Grupos de 
Jovens, Associação de Educadores Católicos, equipes 
paroquiais, lideranças, outros grupos e pessoas 
manifestaram solidariedade a Dom Itamar, ao Pe. 
Bertolomeu e aos lavradores da fazenda Redenção e 
pediram que seja rejeitada pela justiça a Queixa-Crime. 

Padres, religiosas e cristãos leigos da Diocese de 
Barra se unem a todas as pessoas e entidades nesta 
manifestação de repúdio e apoio esperando que o Tribu
nal faça justiça. 

PLANTAR É SEMEAR A VIDA 

... ·---------------. Depois de nove 
meses sem chover a 
água volta a cair no 
sertão da Bahia, 
alegrando a população. 
Todos se apressam para 
ir às roças e colocar as 
sementes na terra. À 
alegria e esperança d~ 
dias melhores toma 
conta de todos. Muitas 

L------------' famílias que tinham 
saído para as cidades voltam ao sertão. É hora de plantar. 
Plantar é semear a vida. 

NATAL, novo marco e esperança dos que lutam pela 
vida. 

Boas Festas! 

DIOCESE DE BARRA 
Praça Barão de Cotegipe, 13- Cx. P. 12 
Fone ( 075 ) 662-2014 Res. 662-2186 
47100 - Barra - Bahia - Brasil I 
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A HISTORIA 
VALE A VIDA 

Circular fraterna 
Já entrados em 1995, amigos, amigas, irmãs, irmãos, outra vez nos comuniçamos, por circular. 

Nesse círculo de comunhão e comunicação vivemos; falando como cristãos, comunhão dos santos somos. 
A todos e todas, um abraço bem fraterno, e aquela Paz! 

Eu também sinto pesada esta hora, e também me parece, às vezes, que a gente teria até o 
direito a se sentir cansado. A decepção cresceu, como maré alta, e estamos diante da tentação de um 
abstencionismo político, social, histórico e, talvez, eclesiástico ... 

O MUNDO NÃO ESTÁ BEM, NÃO 

A revista Nueva Tierra Nuestra dava o seguinte título, em uma de suas últimas capas: "América 
Latina ameaçada", e explicava assim o título: "Cuba, cenário de invasão. Panamá, novo canal. Equador, 
repressão a indígenas". 

Em El Salvador, ganhou a Arena, o partido que assassinou nosso mártir São Romero da Amé
rica. E bem que o sucessor do arcebispo mártir, Dom Rivera y Damas, recentemente falecido, havia adver
tido a tempo a consciência do povo salvadorenho sobre esse ponto. E é interessante observar que o próprio 
Dom Rivera, em outubro passado, alertava sobre o "terremoto político que sacudiu em suas raízes os três 
partidos mais importantes do cenário nacional". "Se os dirigentes políticos - acrescentava - não dão 
provas inequívocas de procurar em primeiro lugar o bem da nação e não os seus próprios interesses, o povo 
se sentirá tentado a pensar que a democracia é só aparente. Daí às soluções de força é só um passo." 

O bom Obdúlio, esposo de Julia Elba e pai de Celina, as duas companheiras mártires dos jesuí
tas da UCA, faleceu. 

-"Quem cuidará agora das rosas, Obdúlio? 
A Guatemala não está, ainda, nem de longe, em paz; certamente não está em paz social. Na 

agenda do processo de paz formulam-se com ansiedade grandes questões que hão de definir o futuro 
dessa pátria maya: a renovação profunda do exército; a "reimplantação" da URNG, que deverá mudar seus 
espaços e modos de presença· no País; a estabilidade e credibilidade do Governo; a unidade do movimento 
popular, tão diversificado e às vezes dividido por interesses corporativos; a pretensa hegemonia do Cacif, 
poder econômico altamente concentrado, que não quer ceder; também, evidentemente -- embora não 
figure na agenda explícita- a missão profética da Igreja, das Igrejas. E o futuro merecidamente protagonis
ta da maioria indígena. 

O Tribunal Permanente dos Povos acaba de apresentar a Nicarágua como um exemplo perfeito 
da irracionalidade das políticas do FMI e do Banco Mundial e, ao mesmo tempo, como um aviso maior para 
deter o desastre em outras nações do mundo. Economicamente e socialmente, a Nicarágua está muito mal; 
com 58°/o de desemprego no país - segundo dados oficiais - que em algumas áreas chega a 70 e até 
85°/o. A FSLN, que não deixa de ser um símbolo maior de libertação popular, dividiu-se- provavelmente de 
modo irreversível - em duas "correntes';. A Igreja "oficial" é a já conhecida Igreja da Nicarágua, e a Igreja 
dos pobres se sente abatida. -

Honduras está como um país às escuras e quase paralisado; até materialmente, porque, de 
fato, com a maior hidrelétrica nacional avariada, o País vive oito horas diárias sem energia. 

No México, desgraçadamente, o PAI ganhou outra vez. E, com isso, a oligarquia política nacio
nal já tem garantidos mais cinco anos de prepotência. A não ser que à explosão de Chiapas se sucedam 
outras várias, somadas e incontroláveis. 



Nosso "Tatíc" Samuel, verdadeiro Prêmio Nobel alternativo, continua mediando entre as legíti
mas reivindicações indígenas e a cidadania consciente e os poderes reacionários. A Conaí (Comissão 
Nacional de Intermediação) destaca para "a ordem de paz com justiça e unidade", tanto em Chiapas como 
em todo o México, os seguintes desafios: 1 º) reconhecer as etnias como "regionalidades econômicas", com 
a soberania indígena previamente aceita; 2º) a governabilidade local e nacional, que, evidentemente, exigirá 
superar, de uma vez por todas, a ditadura política de mais de 60 anos que o PAI vem exercendo. 

Não se respondeu ainda ao grito zapatista da selva Lacandona ... 
Na Colômbia, a Frente Francisco Garnica, da Coordenadoria Guerrilheira Simón Bolívar, justifi

cou a entrega das armas porque "a Colômbia não resiste a nem mais um tiro e não agüenta nem um morto 
mais". Desde 1986, e sem estar em guerra, já foram assassinadas no País mais de 20.000 pessoas. 

Aristide voltou ao Haiti, mas sob a nebulosa de alguns acordos que ele não pôde definir, e vive 
de certa maneira seqüestrado e com muito risco. Mas voltou, e está com seu povo, e seu povo está com ele. 
Certamente o "lavalás" será agora menos eufórico, mas igualmente firme e significativamente histórico para 
o País. Diante da Assembléia Geral da ONU, a 4 de outubro de 1994, Jean-Bertrand Aristide definia sua 
postura e a hora nacional: "Entre a violência e a vingança se interpõe a reconciliação; entre a impunidade e 
a iniqüidade se interpõe a justiça".· 

Seu grande colaborador, o sacerdote montfortiano Jean-Marie Vicent, lutador contra a ditadura, 
dirigente de organizações de direitos humanos e diretor da Cáritas, caiu (e ressuscitou), mártir, dia 28 de 
agosto passado, em plena rua de Porto Príncipe. 

Desgraçadamente, continuará doendo, como uma ferida histórica, o chamativo reconhecimento 
diplomático- solitariamente- por parte do Vaticano- do governo militar golpista. O enviado especial do 
diário católico francês "La Croix" à ilha caribenha, Dorian Malovic, afirma que a Igreja hierárquica do Haiti, 
com duas honrosas exceções, sobretudo a de Dom Romélus, interveio apenas de uma maneira "tardia e 
ambígua ... diante dos assassinatos, estupros e torturas". O missionário dominicano Gilles Danroc reconhe
ce oue "a hierarquia falhou" e que há uma "ruptura patente entre a hierarquia e a base"; mas vê como 
"possível restabelecer o diálogo, pelo menos em dois terços dos casos". 

Cabe-nos dizer, como Otto Maduro: "Com o Haiti no coração". E com Simón Bolívar- muito 
antes, em 1816, em sua mensagem ao Presidente Petion- devemos prometer que "o Haiti não permane
cerá mais isolado entre seus irmãos". 

Nosso "Brasil brasileiro"- qoe o é cada vez menos- também votou. E quem ganhou foi o FMI, 
o mercado total, o neoliberalismo. Perdeu -creio eu- o povo brasileiro; perdeu a América Latina. Segun
do o Instituto de Estudos Sócios-Econômicos (lnesc), ganhou "a candidatura produzida pelos princípios 
neoliberais do Consenso de Washington". E, segundo o cientista político José Luís Fiori, "o real (nossa 
milagrosa moeda) não foi criado para eleger Fernando Henrique Cardoso; Fernando Henrique Cardoso é 
que foi concebido para viabilizar no Brasil as teses do Consenso de Washington". 

Depois dos escândalos de corrupção em torno do Orçamento nacional por parte de elementos 
do Congresso, a utilização interesseira da máquina do Estado para as eleições estaduais e federais e a 
absolvição de Collor, sente-se cada vez mais a urgência de purificar substancialmente o Poder Judiciário. A 
tal ponto que a CNBB criou um grupo de trabalho que, em nível nacional, vai articular reflexões e propostas 
sobre a administração da Justiça em nosso País. 

Segundo o sociólogo polonês lgnaci Sachs, que há quarenta anos estuda a problemática do 
desenvolvimento, urge, neste Brasil democrático que temos, "criar alternativas para cem milhões de margi
nalizados". 

Para mal dos pecados, para mal dos indígenas, secularmente perseguidos, o sociólogo brasilei
ro Hélio Jaguaribe, que foi Secretário de Ciência e Tecnologia no governo de Collor e é professor em três 
universidades dos Estados Unidos, saiu-nos agora com a profecia genocida de que o Brasil deixará de ter 
índios no final do ~o século. 

A África é o "continente esquecido". Um jornal francês chegou a escrever, anos atrás, que, se a 
África desaparecesse do planeta, ninguém tomaria conhecimento. "Não tenho nenhuma esperança para a 
África", afirmava há pouco tempo o Prêmio Nobel de Economia, Kenneth Arrow. E o Bispo malgache 
Rakotonbravahatra chegou a dizer, por ocasião do Sínodo Africano, que "a África é um simples cenário para 
uma suposta ação humanitária reservada a alguns salvadores vindos de fora". 

Estas são algumas das apavorantes cifras africanas: cerca de 20 Estados em guerra, mais de 8 
milhões de refugiados, 8 milhões de infectados pela Aids e uma miséria terminal que obriga milhões de 
jovens a emigrar. A cidade de Goma, na fronteira do Zaire com Ruanda, que tinha apenas 30 mil habitantes, 
viu-se de repente invadida por mais de um milhão de refugiados da guerra pós-colonial e tribal de Ruanda, 
que já causou mais de dois milhões de mortos. Numa charge terrível de Umoya, ~:.~m dos "capacetes azuis" 
que viajava no avião, supostamente salvador, pergunta à aeromoça: "Que horas temos?" E a moça respon
de: "Temos um atraso de 500.000 mortDs". 

. A África, por outro lado, é um continente que se vai "cristianizando". Para o ano 2000 se prevê 
que a África terá 195 milhões de cristãos e, deles, 130 milhões de católicos. É a com~nidade cristã continen
tal que cresce em ritmo mais acelerado no mundo. 



privilégio e potencie a solidariedade efetiva. Os temas básicos versaram sobre o desenvolvimento econômi
co, o Estado democrático, a cidadania e os sujeitos e os valores emergentes. 

Pontos centrais da verdadeira doutrina social da Igreja de Jesus foram particularmente levados 
em consideração: 

- a dignidade da pessoa humana como · exigência fundamental na elaboração de um projeto 
estratégico alternativo; 

- o bem comum, buscado tanto nos espaços privados como nos espaços públicos; 
- o valor do trabalho de quem produz, como centralidade social, e o primado do trabalhador 

sobre o capital, do social sobre o econômico; 
-os pobres como juízes da vida democrática de uma nação (e do mundo); 
- a orientação da organização econômica para o atendimento das necessidades básicas dos 

cidadãos; 
- a subordinação, sempre, da propriedade privada ao destino universal dos bens; 
- a relação da pessoa humana com a natureza, na busca da qualidade de vida das pessoas e 

comunidades presentes e das gerações futuras; 
- a vocação humana à liberdade, contra qualquer tipo de coisificação; 
-a convicção de que a realidade sócio-econômica e cultural é sempre um desafio à audácia e à 

esperança. 
• Em setembro do ano passado se realizou, em Esmeraldas, Equador, o VI Encontro de Pasto

ral Afro-Americana (EPA), precisamente sobre espiritualidade afro-americana, organizado pelo Departa
mento de Missões do Ceiam; e já está anunciado, para 1997, em Honduras, o VIl EPA, com o tema "Jesus, 
Luz e Ubertador do Povo Afro-Americano". 

• Sobre o Sínodo Africano (realizado em Roma), já se escreveu muito. Muito mais se deverá 
escrever e falar e, sobretudo, fazer. Não foi um Sínodo nem tão africano nem tão realista, na hora de enfren
tar os verdadeiros problemas culturais, sociais, políticos e econômicos do Continente mais pobre, e na hora 
de assumir criativamente linhas pastorais de uma Igreja que queira inculturar-se verdadeiramente no Conti
nente negro. 

• O cardeal inglês Basil Hume, que foi relator do Sínodo de Bispos sobre a Vida Religiosa, 
recordou oportunamente, mesmo dizendo muito pouco, que os religiosos e religiosas "não teriam razão de 
existir em uma Igreja imóvel, sentada, que pensasse que já chegou. Por isso- acrescentava, bem inglês
o mundo religioso constitui uma modesta pedrinha nos sapatos de brocado vermelho dos bispos". 

Existem atualmente no mundo mais de 875.000 religiosas e mais de 241.000 religiosos. E, no 
último decênio, a Vida Religiosa- ou vida consagrada, como se quiser- teve 280 mártires. 

O texto-base de preparação para o Sínodo ("Lineamenta") recebeu duras críticas de numerosas 
Conferências Episcopais, das Uniões de Superiores e Superioras Gerais e de muitas Conferências de Reli
giosos e Religiosas, por seu tom canônico, por sua falta de calor evangélica· e por não abordar os problemas 
mais candentes, hoje, na Vida Religiosa. 

Ao longo do Sínodo, entretanto, "outonal e pacífico", segundo um cronista, se foi chegando a 55 
proposições mais positivas que recolhiam adequadamente o clima da assembléia. 

Como outros vários Sínodos, este não marcará época na renovação da vida da Igreja. Porque 
dificilmente chegará a produzir a tão invocada "refundação" das instituições de vida consagrada. Enquanto 
os Sínodos forem simplesmente consultivos ... ficarão em consulta? 

• Neste mês de janeiro, no Chile, celebra-se a 111 Assembléia Geral do Conselho Latino
Americano de Igrejas- Clai, com o luminoso tema "Renascer para uma esperança viva". 

• De 18 a 23 de julho será celebrado, em Belo Horizonte, o V Congresso Missionário Latino
Americano (Comia V), tendo como tema, já fruto de Santo Domingo, "O Evangelho nas culturas, caminho 
de vida e de esperança" e, como lema, bem joânico, "Vinde, vede e anunciai". 

• A mui benemérita Comissão de Estudos de História da Igreja na América Latina- Cehila -
vai realizar, de 25 a 28 de julho de 1995, em São Paulo, sua 11 Conferência Geral, fazendo um balanço dos 
últimos 59 anos da história da Igreja na América Latina e no Caribe. 

• Minha Congr~gação Claretiana está celebrando o centenário de sua chegada a estas terras 
de Santa Cruz. Atualmente os Missionários Claretianos temos duas províncias religiosas no Brasil e a mis
são de Paranatinga, aqui mesmo no Mato Grosso. 

• Com suas ambigüidades, mas também com sua importância internacional, a ONU promoveu 
duas grandes conferências mundiais; a já realizada em setembro último sobre Desenvolvimento e Popu
lação, no Cairo, e a que se realizará em março pf, em Copenhague, Dinamarca, como Cúpula Mundial sobre 
Desenvolvimento Social. 

• Para o "grande jubileu" do ano 2000, o Papa João Paulo 11 sonha relançar na Igreja a unidade 
entre os cristãos, o diálogo com as outras religiões, o desafio de enfrentar a "crise da civilização" e de "fazer
se voz de todos os pobres do mundo". 

Se eu pudesse, proporia estes quatro grandes objetivos maiores para esse jubileu: 



1 -A opção eficaz pelos pobres, crescente maioria de excluídos. 
2 -A condenação explícita, conseqüente, do capitalismo neoliberal, homicida e suicida também. 
3 - O ecumenismo e o macroecumenismo. · 
4 - O pleno reconhecimento prático de todos os direitos da mulher, em igualdade com o homem, 

tanto na Sociedade como na Santa Mãe Igreja (que, por ser mãe, bem que poderia ser um pouco menos 
masculina). 

• Valeu a vida, também, entre penas e alegrias, a pequena história· de 25 anos de nossa Igreja 
de São Félix do Araguaia. Por isso vamos celebrá-la, acompanhados por tantos irmãos e irmãs solidários 
que, de perto ou de longe, têm feito possível em boa parte esta caminhada. 

O salmo 144 e seu lema "o Senhor dirige nossa história" está se tornando hino oficial de nosso 
jubileu de prata e de sangue. 

Nós nos propusemos três grandes objetivos para as celebrações deste ano de ação de graças, 
que irá de julho de 1995 a julho de 1996: 

- Conversão/ 
-Missão, 
- Organização. 
Já saiu um calendário próprio, com o mural, a cores, da Páscoa de nossa catedral, pintado por 

Cerezo Barredo, ·e com as datas maiores de nossa Igreja e desta região. 
De 7 a 9 de julho deste ano, teremos a grande Assembléia do Povo de Deus, com a ordenação 

sacerdotal de Flanklin Machado Pereira, filho de nossa Ilha do Bananal. E dias 27 e 28 de julho de 1996, 
celebraremos a grande Romaria dos Mártires, no "Santuário dos Mártires da Caminhada", em Ribeirão 
Cascalheira, com o lema "Vidas pela Vida", e fazendo memória comprometida de todos os mártires de 
Nossa América. 

O problema da terra e a Causa Indígena continuam candentes entre nós. Concretamente, está 
se agudizando a situação da área chamada "Suiá Missu", declarada oficialmente reserva Xavante, mas 
invadida por centenas de ocupantes das mais diversas categorias e procedências. Já começou a demarca
ção e o clima de tensão esquenta. Nós, logicamente, defendemos o direito primeiro de todos os indígenas, 
que foram desalojados desta área; defenderemos também o direito a uma terra- não sobre a terra indíge
na - dós verdadeiros "sem terra", e cremos que se deve reconsiderar a boa fé com que, já muito antes, 
certas famílias de posseiros ou de pequenos fazendeiros entraram nessa área. 

• O Secretariado Internacional Cristão Oscar A. Romero de Solidariedade com a América 
Latina- Sicsal - vai celebrar sua Assembléia anual e um Encontro Internacional de Solidariedade, em El 
Salvador, entre 19 e 24 de março deste ano, para comemorar o 15º aniversário do martírio de nosso São 
Romero. Dom Rivera y Damas acolhera com muito carinho esta proposta. Ali estarei eu, se Deus qu~ser; e, 
antes, na Guatemala, para uma semana sobre a Vida Religiosa, organizada pela Confregua, entre os dias 
14 e 16. Não poderei visitar outros países da América Central este ano. A agenda se torna cada vez mais 
apertada. Neste supercheio 1995, além dos compromissos habituais, temos visita ad límina - Roma e 
Assis - , as assembléias nacionais do Cimi e da CPT, e o Comia IV. Assim ninguém poderá dizer que os 
bispos não trabalhamos; ou, pelo menos, que não viajamos. 

"E ORQUE NESTE BROTO, NAQUELE FR-UTO, 
CADA PERGUNTA TEM SUA RESPOSTA" 

É isso que canta Mario Benedetti, recordando-nos que "o sol nos reconhece, o campo rescende 
a primavera e somos militantes da vida". 

Frente à "utopia cativa" que poderíamos detectar, com Paulo Suess e Carlos Mesters, neste 
mundo de depois das utopias, devemos convocar, também com eles, "a confederação das vítimas". 

Se é verdade que o capitalismo neoliberal é o sistema da exclusão das maiorias, também é 
verdade o que disse o Prêmio Nobel de Literatura de 1981, Elias Canetti, recentemente falecido, num de 
seus famosos aforismos: "O esperançador de todo sistema: o que fica excluído dele". E Jean Cardonnel, 
bem biblicamente, declarou que "o povo eleito é a massa dos excluídos"; os 'apirús-hebreus de sempre, não 
'? e. 

No Encontro de Bispos e Pastores Latino-Americanos, que realizamos todos os anos- ben
dito seja o Senhor!- aqui no Brasil, tivemos a oportunidade de ouvirRigoberta Menchú, Gustavo Gutiérrez, 
Paulo Suess e Ronaldo Muríoz, entre outros irmãos e irmãs de caminho esperançadamente alternativo. 

Os temas foram. sumamente atuais: relações das Igrejas particulares entre s.i .e com. a Santa Sé; 
a Igreja dos pobres ante a globalização da economia e a marginalização das maiorias do Continente; 
inculturação e evangelização, particularmente no mundo indígena. 

Ronaldo Munoz nos recordava que nossa vivência cristã, como a própria Igreja e o mesmo 



Jesus, conjugam sempre três grandes perspectivas: histórica, desde as origens; atual, na experiência pre
sente; mistérica, por seu mistério eterno e universal. 

Quatro solenes anciãos eclesiásticos enchem a mente e o coração da gente, estes meses últi
mos: João Paulo 11, Bernard Hãring, Edward Schillebeeckx e Vicente Enrique Tarancón. Este último já partiu 
pàra a merecida Paz com um glorioso charuto na boca. Schillebeeckx se declarou, numa confissão autobi
ográfica de muita liberdade e esperança, "um teólogo feliz". Hãring, agora em versão brasileira, nos propor
cionou um verdadeiro manual de descentralização eclesiástica, de ecumenismo valente e de confiança 
radical no Evangelho de Jesus: "É possível mudar. Em defesa de uma nova forma de relacionamento na 
Igreja". E o Papa, tão fecundo em documentos, nos deu suas mensagens fortes sobre a vida, a fidelidade à 
fé, o ministério eclesiástico e o terceiro milênio. No best-seller "Cruzando o limiar da esperança", a opinião 
pública quis ver inclusive uma espécie de testamento espiritual do Pontífice. 

Mereceria ponto-e-parágrafo o documento de João Paulo 11 a respeito da ordenação sacerdotal 
da mulher. É, certamente, a palavra definitiva de um papa, mas em um documento pontifício menor. Outro 
papa, com a mesma autoridade pontifícia, poderá um dia dizer outra palavra. Para minha fé e a de muitos e, 
sobretudo, muitas, o Espírito e a Esposa dirão, no dia certo, a palavra definitiva, diferente. 

A HISTÓRIA VALE A PENA, 
A HISTÓRIA VALE A VIDA 

O poeta Ferreira Gullar cantou, há tempos, que "a vida vale a pena, I embora o pão seja caro I e 
a liberdade, pequena". A vida vale a pena; vale a pena a história, que é a coletiVa vida humana. A história é 
nossa vida. E Deus mesmo se fez história em nossa história. Na história acontece já o Reino de Deus. Não 
é a história, por mais prepotentemente neoliberal que seja, uma máquina fatal que não possamos e deva
mos manejar em direção ao Reino, sempre. 

Acabo de ler e meditar um livro muito revelador, do jesuíta uruguaio Juan Luís Segundo: "A 
história perdida e recuperada de Jesus de Nazaré". Recolho, do mesmo, para terminar esta circular fraterna 
que quisera ser também um hálito de esperança comprometida com nossa diária história, estas palavras 
certeiras: "Da mesma maneira que Deus faz seu o projeto histórico do Reino de Deus pelo qual Jesus lutou 
e morreu, assim fará com os projetos pelos quais todos os homens [e mulheres, claro!] de boa vontade 
tenham buscado colocar amor, solidariedade, justiça, humanização, ali onde tudo isso faltasse no universo 
inteiro entregue a sua responsabilidade histórica". À nossa responsabilidade histórica hoje, aqui, irmãos, 
irmãs. 
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MISSIONÁRIOS REDENTORISTAS 
100 Anos Evangelizando o Brasil 

D.RORIZ NA CASA DO PAI ETERNO 

Confrade;, 
A Paz do Redentor! 

"Comooti o bom cambate, guardei a Fé ... " 
(d.1 Tm6,12) 

Após as celebrações do Centenário e instalação de n~Província, DJuvenal partiu para a eternidade. 
Ele se preparou para isso. Pediu os sacramentos e manifestou ao PeJeisus seus últimos desejos. 
Mais de uma vez ele mesmo disse que iria morrer após os festejos. Seria como seu amigo 
D.Amaral. E assim aconteceu. No domingo pela manhã, em Trindade, D.Roriz me chamou e 
disse que queria uma foto comigo. Seria a fotografia do primeiro e do último Vice-Provincial de 
Brasília. Ele insistiu, e após a missa tiramos uma foto no altar do Pai Etemo. Era a última. Em 
Aparecida-SP durante os festejos do centenário ele stava feliz com a beleza, grandeza e 
importância de tudo que acontecia. Ele tjnha orgulho de ser redentorista. Ele era parte dessa 
história centenária. No último encontro com D.Roriz no dia 12/12 pela manhã na sede Provin
cial, ele chegou sorridente e disse em voz alta; "Meu Provincial, sua bênção! Deus ajude você e 
nossa Província". 
Todas as vezes que nos encontrávamos ele não perdia a oportunidade de expres..c;;ar seu bem-querer: "Eu lhe 
quero muito bem. Falo de coração". E confesso que era bom demais ouvir aquelas palavras. Não o conheci 
muito, mas posso concluir o seguinte: DJuvenal Roriz morreu feliz. Uma vida plena, cheia de 
sentido porque orientada pela fé. Realizou tudo o que a ele foi confiado: 

-Criou a Vice-Província e acompanhou seu crescimento até tornar-se 
Província de Goiás. 
-Fez dalgr<ja de Rubiataoo uma Igrçja ~onária e alegrol.Hie com a 
transformação daPrelaziaem Diocese. 
-Deixou para a Ignja o Instituto Missionário Mãe de Deus, que agora 
se toma Sociedade de Vida Apostólica. 

AllOBarealidadeficou pequena para Dom Juvenal. No palco da vida ele não tinha~oque apresentar. 
Feliz e com muita dignidade saiu de cena e entrou na realidade nova e eterna preparada para aqueles que 
amam a Deus. Seus olhos contemplaram e seu coração acolheu as maravilhas de Deus em sua vida. Agora 
fultava contemplar a fuce de Deus e ser acolhido no coração do Pai Eterno. 

D.Roriz, descanse em paz e de algum cantinho do céu olhe sempre para a nossa Província 
e interceda por nós. · 

Recomendo, conforme nosso costume, que cada comunidade celebre a Eucaristia na 
intenção de DJuvenal Roriz. 

Pe.Fábio Bento da Costa CSSR 
Provincial . \ 
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