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SANTO PADRE, OLINDA E RECIFE ESTÃO COMO OVELHAS SEM PASTOR.SOLIDARIEDADE!
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DEDICAMOS ESTE JORNAL A DOM TIAGO POSTMA

Eu sou o que sopra
onde e quando quer. O
que derruba as
estruturas opressoras e
renova todas as coisas.
Eu sou a esperança do

pobre, a chuva da
manhã, a relva nova no
prado. A comida no prato.
Sim, a comida no prato,

a oração no coração e
nos lábios de quem ama.
Sou a vida de toda carne,
o sangue que circula, o
carinho da mãe, a rosa
da primavera. Não sou o

Pai nem o Filho, mas estou neles
e eles estão em mim.
  Eu sou a vida da Igreja, a
denúncia e o anúncio. Eu soergo
os fracos e os doentes, dou luz
aos cegos e som aos surdos.
Solto os prisioneiros. Anuncio
um tempo de perdão e de
justiça. Eu sou a justiça e a
misericórdia. Sou a brasa na
boca dos profetas. Eu sou o

sopro da Palavra que vem do Pai,
e crio todas as coisas quando sou
pronunciado. Revolvo as águas dos
mares e das marés. Batizo, e no
meu batismo renovo todas as
coisas.
   Gero nas Marias os trabalhadores
do Reino e gesto um tempo novo.
  Transformo a massa em povo,
multiplico o pão e farto de trigo os
campos. Eu estou em você toda vez
que você está no outro, no
pensamento do outro, na alegria e
na esperança do outro. Sou o pai
dos pobres, seu consolo e sua
esperança. Eu sou a água no copo
do sedento. O amor dos
enamorados, a lua dos poetas, a
Sofia dos filósofos, a liturgia dos
sacerdotes, a certeza do amanhã.
  Não tenho tempo nem espaço,
sou a eternidade, o instante, o
momento de ternura. Estou no
parto e na partida. Ligo tudo a
todos em todas as épocas,
passadas e futuras, eu sou o
presente.

  Você me sente, mas não me vê.
Não me toca, mas me pressente. Eu
sou sua oração balbuciada quando
chora, quando se vê perdido,
quando está sem esperança. Sua
luz no escuro, sua calmaria na
tempestade. O farol dos
marinheiros. A aurora dos vigias. A
noite de núpcias dos noivos, o
nascimento de uma criança, a cura
de uma doença. Eu sou a vida!

Nossa Senhora pede um santuário em Cimbres, Pesqueira

    Mês de maio. Tive um sonho,
ou uma visão, não sei. Nossa
Senhora me aparecia numa
montanha e pedia para que
fosse construído um santuário
em sua homenagem. Imaginei
logo uma grande basílica como
a de Aparecida, mas ela recusou
e me repreendeu, como se
dissesse: “não aprendestes
nada sobre mim e sobre meu
Filho?” Caí em mim e fiquei a
meditar sobre o que a senhora
queria dizer.   Depois ela
continuou: “o santuário que eu
quero que construam aqui é o
santuário da verdade, da justiça
e do respeito para com os
pobres. O único santuário que
o Pai, o Filho e o Santo Espírito
habitam e se alegram é o
coração do ser humano. Além
do mais, este local de Cimbres

é terra dos meus filhos e filhas
diletas, os indígenas. Há muitos e
muitos séculos que me apresento
a eles na forma de Tamain, e os
ajudo a respeitar os semelhantes
e a terra”. Minha visão continuou a
falar: “Estou muito triste com minha
Igreja, especialmente um Frei José,
capuchinho, que compra a terra
invadida e tomada dos índios!” A Assuero

senhora estava indignada e
chegava até às lágrimas.
   Continuou: “Nunca apareci a este
Frei, muito menos lhe pedi nenhuma
construção de templo. Vejo que
tramam contra o meu povo. Juntam-
se polít icos interesseiros,
posseiros, empresários de hotelaria
e turismo, empresas de obras,
visando lucrar com meu nome.
    Basta! Há que se destronar os
poderosos e despedir os ricos de
mãos vazias, exaltar os humildes e
cumular de bens os famintos.
Deixem os índios em paz! Façam a
Justiça, este é o santuário que eu
quero. Só esse. O resto não vem de
Deus”.
  Acordei do sonho, ou fora uma
visão? Até hoje não sei.

- “A arquidiocese de Olinda e Recife, sob a animação do profeta cearense Camara, era um canteiro de
obras da construção do Reino: espaço de justiça, paz e vida.
O mesmo território eclesiástico, sob o comando do jurista pernambucano Cardoso, virou um gueto legalista:
lugar de intolerância, medo e insegurança.”  C. Mountain
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O ETERNO DOM DE OLINDA E RECIFE

 CONSELHO  EDITORIALJORNALISTA  RESPONSÁVEL:
REJANE MENEZES - DRT  2312
DESENHOS: ASSUERO GOMES
WEBMASTER: SÉRGIO MENEZES

CORRESPONDÊNCIA E ASSINATURAS:
E-MAIL: igrejanova@igrejanova.jor.br
Rua Francisco da Cunha, nº 936-
aptº 1002 - Boa Viagem- CEP: 51020-
041-Recife - Pernambuco- Brasil
Fone : (81) 3325-2762/3465-3816
Fax :   (81) 3341-0539
SEDE: R. Prof. Fernando Simões
Barbosa, 874, SL. 103 - Boa Viagem.

EXPEDIENTEONDE ENCONTRAR

Antônio Carlos/ Clarinda
Assuero / Mírcia
Deo / Bete
Fernando Brito
Fernando / Carminha
Hercílio / Maria Helena
Goretti
Inácio Strieder
Jovem
Marcelo / Dóris
Romildo / Terezinha
Sérgio / Rejane
Valdemir / Normândia
Zezé / Rosilda

BANCA ALQUIMIA- Av. João de Barros,
próxima ao Comprebem.
BANCA GLOBO - Av. Guararapes, Centro
BANCA CIRCULAR - Pç 12 de Março,
166, Bairro Novo, Olinda
BANCA CASA NOVA - R.  José Bonifácio/
Cde de Irajá, 393, Torre
EDITORA VOZES - Rua do Príncipe 482 –
Rua Frei Caneca 16
HIPER BANCA - Rua Cap. Zuzinha,
esquina com a rua Líbia de Castro Assis -
Setúbal.
LOJA MAGNIFICAT - Out Let Boa
Viagem
LIVRARIA PAULLUS, AV.  Dantas
Barreto. 996 SÃO JOSÉ
LIVRARIA PAULINAS -Rua Frei Caneca,
BANCA MÃE RAINHA - Largo da
Encruzilhada.
MTC (ACO) - Rua Gervásio Pires, 404.
NET-VISÃO - Carrefour
PAPELARIA ARCO-ÍRIS- Rua Mário
Souto Maior, 256- lj 03 Setúbal

NOTÍCIAS

CENTELHASHerança - A Frei Fábio            GORETTI (01/05/02)

- Foi eleita a nova Diretoria da Obras de Frei Francisco, tendo como Presidente do Conselho, Lucinha
Moreira, Diretor Presidente, Tedesco, Diretora-Secretária, Marieta Borges e como Diretor- tesoureiro,
representando o Grupo Igreja Nova, Sérgio Menezes. O Igreja Nova está representado ainda no Conselho,
através do Prof. Strieder.
- Teve início, no dia 08 de maio, o primeiro bloco do Curso sobre a Espiritualidade de Dom Helder, promovido
pelo Grupo Igreja Nova, com aulas de Pe. Arnaldo, Zildo Rocha e Pe. Luiz Carlos Marques, que falaram sobre
“Helder Camara, filho do Pai e Criador”.
- Durante a celebração do dia 19 de maio, na Igreja das Fronteiras, foi lançado oficialmente o projeto de
edição das Obras completas de Dom Heler. A celebração, concelebrada por Pe. Luis Carlos e João Pubben,
teve homilia de Pe. José Comblin.

Quisera rebobinar o tempo e ouvir o som de sua risada
O chamado baixinho para um cafezinho

Um pouquinho de vinho com muito carinho.

Olhar você correndo de um lado para o outro
Arrumando as flores ou escrevendo as intenções.

Quisera sentir ainda alguém passando ligeiro e puxando
os meus cabelos

Pegá-lo de surpresa, sujar seus óculos com o pretexto
de limpá-los.

E novamente a nossa risada.

Quisera prender no tempo a última piada
A última canção, a que mais gostavas.

A viagem do sertão ...

Quisera comer o banquete de pão assado com água
gelada

com a mesma alegria

Era assim o tempo
E o nosso caminho se encontrou bem antes disso

Na época em que te olhava de longe e comentava com meu pai:
“parece o Fradim do Henfil”.

Meu pai se foi, e ainda o trago comigo.
O Henfil Também. Mas o desenho persiste.

Agora vai você, não me despeço.
Amigos não se despedem, se guardam com carinho na memória.

Fui pagar a coroa de flores, recebi duas rosas
Parecia ouvir sua voz: “pra você e para a mãezinha”.

Coloquei aos pés de Maria, Francisco e Goretti
Pedindo forças para suportar a saudade e, com simplicidade,

Viver a vida com muito da sua alegria.

Nota: Depois de uma vida dedicada aos outros, vivida com simplicidade e
alegria, Frei Fábio foi ao encontro do Pai no dia 30 de abril de 2002. A ele, a
nossa saudade e o nosso carinho.

�����-O mais alto prelado corteja a senhora
das Neves, enquanto o da princesa, se
bate no seu próprio feudo com aquele que
só teve coragem de se encontrar com o
Mestre nas caladas da noite. É
conservador versus conservador.
�����- O livro do professor pega fogo nas
mãos das autoridades. Há até Torquemada
caboclo querendo queimar o livro e o
autor.
����� -Tudo gira na cabeça do Senhor da
Noite, tudo gira, gira, gira....não é
Candomblé.
�����- Os seguidores de Paulo livraram-se do
boneco cantante que criaram e ameaçava
devorar sua doutrina. O boneco fez um
contrato de exclusividade com a senhora
da mídia e deixou sua primeira casa
alegando que a dona usava preservativo
e ele não gostava. Mentira, era porque ele
ia de graça.
�����- E por falar
na senhora
da mídia,
conta-se que
ela deu 350
mil razões ao
senhor da
noite para
que ele
permitisse a
realização do
grande fiasco.
�����-O Senhor da Noite providencia o apagar
da providência, para que a memória do
Pastor se f inde, mas na verdade, a
providência apaga a dos tiranos, que
jamais serão lembrados.
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Em Busca dos Movimentos de Jesus - III -    Ousar tocar nos textos

A BÍBLIA

O texto bíbl ico
permanece intocável
durante muitos séculos.
A igreja vigia a bíblia
com seu principal
tesouro, base de sua
autoridade, enquanto
insiste no sentido moral
e espiritual do texto,
deixando outros

aspectos de lado. Mas sempre surge a
suspeita: será que a bíblia é um texto
diretamente inspirado por Deus ou
redigido por homens e mulheres ao longo
dos tempos? O primeiro a tocar com
autoridade no assunto é o filósofo judeu
Spinoza, que no seu Tractatus theologico-
politicus de 1670 afirma que não consegue
detectar nada de propriamente histórico
no Pentateuco, por sinal atribuído a
Moisés. Ele conclui que Esdras redigiu
essa coleção após o retorno das elites
judaicas do exílio babilônico no século V
aC, portanto sete séculos após a morte
de Moisés. O espanto é geral, sobretudo
nos ambientes eclesiais, mas, de
qualquer modo, com Spinoza nasce a
exegese crítica, que atravessa séculos
de luta antes de f irmar-se com
autoridade no século XX. A força dos
exegetas reside no seu conhecimento
das línguas em que a bíblia é transmitida:
o hebraico, o grego, o latim. Graças à
progressiva introdução da idéia de
tolerância em países como a França e a
Alemanha no decorrer do século XVIII, os
estudos conseguem sobreviver. Voltaire

e outros lutam para que ninguém seja mais
queimado vivo por emitir opiniões
contrárias às autoridades. Essa idéia
triunfa com a revolução francesa de 1789.

ORIGENS DOS TEXTOS

  Moisés destronado como autor, resta
descobrir as origens dos textos através
de uma leitura crítica. No século XIX a
arqueologia vem oportunamente socorrer
os estudos literários. Num empolgamento
geral nasce a egipciologia, a assiriologia,
a epigrafia semita, etc. E no século XX os
progressos também são grandes, tanto
nos estudos dos textos como na
arqueologia. Mas os problemas entre a
leitura ‘crente’ e a leitura ‘científica’
permanecem até nossos dias. Muitos
ainda não ousam tocar nos textos.
   Hoje pode-se verificar nitidamente como
estão as coisas quando se compara o
conteúdo das aulas de religião em diversos
países. Na maioria dos países católicos,
essas aulas ainda seguem os ditames
anteriores ao século XVII e se limitam a
detectar o sentido moral e doutrinário dos

textos bíblicos. Mas em países como a
Alemanha por exemplo, os cursos de
rel igião já são cursos de cultura
rel igiosa. Aí a bíbl ia é estudada
cientif icamente, o que abre
perspectivas novas. A história dos
hebreus não é mais contada como se
fosse uma história sagrada fora do
tempo, mas em relação com a
documentação histórica que
possuímos, não só acerca dos impérios
egípcio, babilônico e persa que
dominaram Israel durante a história,
mas também acerca dos pequenos
reinos vizinhos a Canaã. Relacionam-
se os mundos hebraico, aramaico e
helenista, estuda-se o judaísmo
antigo, o Egito dos Faraós, a
Mesopotâmia desde os sumérios até os
grandes impérios, a helenização a
partir de Alexandre Magno. O estudante
consegue contemplar um horizonte
bem mais largo e tem por conseguinte
mais facilidade de situar a bíblia dentro
da atual globalização das culturas e das
histórias.

EDUARDO HOORNAERT LANÇA LIVRO

No dia 04 de junho próximo, terça-feira, Eduardo Hoornaert  estará lançando o livro “HERMAS NO TOPO DO MUNDO”, da
Ed. Paullus, no Instituto de Teologia dos franciscanos em Olinda (convento) às 19.30 horas. Hermas foi um cristão dos
inícios do século II dC, escravo liberto, pai de família, habitante em Roma. O texto dele foi lido durante séculos em muitas
comunidades cristãs. Eduardo fez uma análise com perspectivas para o que vivemos hoje.
 

DENÚNCIA

 Libertação dos pobres ou libertar-se do
pobres?
É interessante o paradoxo: enquanto a
CNBB estará lançando oficialmente no dia
31 de maio o Mutirão Nacioanl pela
Superação da Miséria e da Fome
(documento já a venda), a Arquidiocese de
Olinda e Recife, mais uma vez andando na
contra-mão, ao contrário do Magnificat,
“despede os pobres sem nada”.
Primeiro foi a venda do prédio da Cúria, na
rua do Giriquiti, onde a história estava
impregnada em cada vão, em cada tijolo,e
que deu lugar a mais um templo do
consumo.
Depois, veio a colocação de portão
eletrônico no Palácio dos Manguinhos. Nos
tempos de Dom Helder, a dobradiça até
enferrujou, por ele viver sempre aberto e
foi difícil fechá-lo, quando da estada de João
Paulo II, por exigência de sua segurança.

Difícil agora, pelo que parece, é abri-lo.
Depois do desajolamento ou fechamento
de várias entidades, agora foi a vez do
Banco da Providência, último reduto da
atuação de Dom Helder, presente no
palácio.
Foi comunicado às senhoras que ainda
conseguem manter duas, das 11 carteiras
que o banco possuía, que o Banco deveria

se mudar para os Coelhos, junto ao Pró-
Criança. As responsáveis pelo Banco
não concordaram com a mudança, não
por causa das instalações, mas devido
á localização, de acesso difícil não
apenas para elas, como, sobretudo,
para os pobres que acorrem ao Banco
em busca de auxílio.
A discordância foi considerada
radicalismo e colocada a possibilidade
do prédio ser pedido, o que não daria
mais nenhuma possibil idade de
permanência no local.
Na verdade, ao que tudo indica, a
decisão por parte da arquidiocese, de
retirar dos manguinhos o Banco da
Providência, há está tomada, uma vez
que já se sabe que em seu lugar, serão
erguidos dois prédios: um comercial,
com lojinhas e escritórios e, atrás, um
residencial. Precisa dizer mais alguma
coisa?
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Morreu Dom Tiago Postma, grande amigo dos índios

   Morreu hoje (08/05/02) à tarde
no Recife, Dom Tiago Postma, bispo
aposentado da Diocese de Garanhuns,
localizada no interior na Região Agreste
de Pernambuco, onde moram os Fulni-
ô (Município de Águas Belas). Os povos
indígenas perderam um grande amigo,
solidário com suas causas.
   Dom Tiago era holandês e foi Bispo
de Garanhuns por muitos anos. Homem
simples, brincalhão, sensível, acessível
e discreto, mas com convicções e
posições muito firmes no apoio às
pastorais populares, às organizações
e movimentos sociais (CPT, MNDH, sem-
terras, etc.) e aos povos indígenas no
Nordeste.

RESPEITO À CULTURA LOCAL

   Possuía profundo respeito pelas
expressões culturais-religiosas dos
Fulni-ô, único povo bilingüe do Nordeste
(afora o MA) que fala o português e o
Y’athé, que juntamente com o ritual
sagrado do Ouricuri são características
que os diferenciam da população não-
índia regional.
   Mesmo depois de aposentado, Dom
Tiago continuou acompanhando e
apoiando as pastorais sociais da CNBB
NE 2, e também a atuação do CIMI-NE
como sempre fez por mais de vinte
anos.

BISPO/PASTOR

  Ele era um daqueles bispos que
marcaram a história de uma Igreja que
denunciava as injustiças sociais sendo
defensora e sol idária com os/as
despossuídos/as. Bispos esses
substituídos, salvo raríssimas exceções,
por outros apáticos, omissos, simpáticos
às elites e defensores da implementação
do novo modelo de polít ica eclesial
conservadora, seguindo as diretrizes da
Cúria Romana para a América Latina.

PERDAS E GANHOS

  Com sua morte, perdeu a Igreja Católica
Romana no Nordeste, perderam as
organizações e movimentos sociais,
perdeu o povo em geral e mais ainda os
povos indígenas na Região, um grande
aliado.
  Ganharam todos, por que em vida suas
posições, atitudes e práticas alimentou
sonhos, reconstruiu muitas “vidas
severinas”. Sua vida foi de compromisso
com a defesa da vida plena para os menos
favorecidos/as, razão para guardarmos
com alegria sua lembrança viva na nossa
memória.

(*Professor da UFPE, membro do
CEHILA-Brasil/Núcleo Nordeste)

NOTA: D. Tiago: Nasceu em Amsterdam
em 03 de agosto de 1932. Foi padre
diocesano em Haarlem na Holanda, vindo
para o Brasil em 64. Em 1974 sagrou-se
bispo sob o lema “Que todos sejam um”.
Exerceu seu pastoreio em Garanhuns até
95, quando renunciou por motivo de
saúde. Continuou a trabalhar como
assessor na CNBB NE II ligado aos
movimentos populares de trabalhadores,
indígenas, juventude popular, entre
outros.

 Edson Silva*

Dom Sobrinho e o Padre Cantor: a missa e o show                Bete

A MISSA

   Dom Sobrinho quis separar a missa
do show, num mesmo espaço físico.
Desagradou à multidão, deixando o
padre/cantor imobilizado, escanteado.
É aquela história: ganhou (ao
conseguir se apresentar em Recife),
mas não levou (ficou fora do centro
da missa).
  “Dos 70 padres inscritos, menos de
20 compareceram”(Jornal do
Comércio). O que parece não ter feito
muita falta já que prevaleceram na
mesa eucarística, as mitras.
Após a homilia, Dom Sobrinho convidou
Dom Fernando Figueredo para algumas
palavras, anunciando-o como “o bispo
de Dom Marcelo”. Uma “sagração” que
levou o público ao delírio.
 Dom Sobrinho solicitou várias vezes,
silêncio e recolhimento, sinalizando
pouquíssima participação na
celebração eucarística. Isto ficou mais
explícito no momento em que
comungava, com o público gritando:
“Pe. Marcelo! Pe. Marcelo!”,
corroborando a opinião de muitos:
“Não vim aqui para ver o arcebispo,
e sim ouvir o padre.”
  Ao término da concelebração
episcopal, Dom Sobrinho pediu várias

Muitos leitores do Igreja Nova nos cobraram uma opinião sobre o mega/evento do dia 20 de abril. E eles têm razão, porque
a nossa linha evangelizadora não combina com padre pinotando num palco. Não emitimos nenhum parecer na edição
anterior porque o nosso jornal já estava na gráfica, mas não vamos nos omitir. Por isso, vai aqui uma avaliação, baseada
na imprensa, nas imagens televisivas e no comentário de muitos participantes:

vezes que o público permanecesse porque
haveria o “louvor do Pe. Marcelo”. Será
que ele tinha alguma dúvida que os
presentes não esperariam e que
estavam satisfeitos com a
“participação” do padre até então?

O SHOW

 Dom Sobrinho manteve sua postura
imperial (e o semblante pesado) durante
as peripécias artísticas do “convidado
oficial”.  A pressão arquidiocesana foi tão
intensa, que o padre/cantor deu início ao
show avisando: “Não sou artista, sou
sacerdote!”
 Depois se saiu com essa pérola: “Deus
está aqui, porque onde está o Bispo está
a Igreja”. Não seria porque estavam
reunidos dois ou mais? Ah! Mas
precisariam estar reunidos em nome de
Jesus, o que, em tese, deveria ser o
motivo para se participar de uma
eucaristia.
   Parecendo incomodado com a
insistência do Pe. Marcelo em chamá-lo de
Dom Sobrinho, deve ter ficado satisfeito
quando Dom Fernando (o bispo do padre)
interrompeu o show para corrigir o
discípulo: “Dom José Cardoso Sobrinho!”
Além do engessamento do “convidado
oficial” durante a missa (que a atendente

da TV explicou como “uma exigência do
arcebispo”) e a exigüidade do show em
relação ao esforço de estar ali, o público
que compareceu foi bem menor que o
esperado, tanto que os vendedores de
quitutes e amuletos amargaram prejuízo.
Além de tudo, ainda ficaram fora dos
muros.
  No final das contas, insatisfação geral:
quem não apóia o jeito esquisito do padre
cantor de exercer o sacerdócio,
decepcionou-se com o arcebispo por ter
permitido sua apresentação na
arquidiocese.
 Quem apóia e/ou idolatra o padre, não
gostou da forma como a celebração foi
conduzida e de ter que esperar horas
(muitos chegaram na véspera ao local)
para poder vê-lo se apresentar apenas no
show.
Isto é que dá essa história de celebrar
megas missas. Valoriza-se o espetáculo,
em detrimento da partilha. Há hora e lugar
para tudo. O Parque de exposição de
animais convenhamos, era o local
apropriado para o show. Mas está muito
longe de ter o clima de oração e de
seriedade que uma celebração eucarística
deve ter.

Fica a lição: para o conservadorismo do
arcebispo e o delírio da Carismática.

Dom tiago
em Dois

unidos, na
celebração
de abertura

da
Campanha

da
Fraternidade

“Por uma
terra sem

males”, em
03 de março

de 2002.
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Moral, Amor e Humor

  LIVRO

 Em 1997 eu escrevi um livro “Moral, Amor
e Humor”, que foi editado pela Record, no
Rio de Janeiro. Aborda, sobretudo, uma
moral que não chega a ter a qualidade de
uma reflexão ética, mas que se baseia na
imposição, no legalismo, na autoridade. E
que foi a moral que predominou na igreja
praticamente desde o Concílio de Trento
para cá (desde o século XVI). Era a moral
para os confessores, a moral que se
ensinava nos seminários, a partir da
consciência, considerada como instância
do que é lícito e do que é ilícito, daquilo
que a gente pode ou não pode fazer.
   Portanto, uma moral da obrigação e não
uma moral do bem, da responsabilidade,
uma moral da educação, do amor. Neste
livro, eu distingo um paradigma de moral
que deveria ter morrido no Concíl io
Vaticano II. Esse tipo de moral tinha sido
codificado nos projetos preparatórios do
concílio. Projetos que foram elaborados
pela Cúria Romana praticamente, sob a
orientação do Santo Ofício, presidido pelo
cardeal Otavianni. Os projetos tentavam
até estabelecer uma constituição
dogmática sobre a ordem moral católica.

CONSTITUIÇÃO DOGMÁTICA

  Uma constituição dogmática quer dizer
o máximo de autoritarismo para a moral.
   Eu estudei bastante esse projeto de
constituição. Ele apresentava uma
condensação rigorosa de todos os atos
das col igações romanas que eram
sínteses de uma moral casuística, de uma
moral legalista, de uma moral autoritária.
  E essa constituição terminava por
anátemas, em que se anatematizava
sobre o nome de relativismo, de
libertarismo, ou de liberalismo. Todas as
atitudes de procura de responsabilidade
no campo ético. Essa constituição, com os
outros projetos morreu, felizmente, por
uma decisão do concílio no dia 20 de
novembro de 1962. É muito interessante
porque nesse momento, os padres

 Teólogo dominicano, professor emérito da Universidade de Friburgo – Suíça, escritor, autor de “Moral, Amor & Humor – Igreja, sexo e
sistema na roda viva da discussão”, Santas Doutoras, Espiritualidade  e a Emancipação da Mulher”, entre outros, atualmente
lecionando na Escola Dominicana de Teologia, Frei Carlos Josaphat participará da V Jornada Teológica Dom Helder Câmara.
Publicaremos a partir desta edição, algumas considerações feitas por ele, quando de sua passagem pelo Recife, para pregar um retiro
para os Salesianos.

conciliares rejeitaram o primeiro dos
grandes projetos preparados pela cúria
romana. E rejeitando esse projeto, eles
deixaram de lado todos os outros. A gente
pode dizer que o concílio começou quando
o papa o convocou. João XXIII é de fato, a
origem do Concílio Vaticano II. Mas ele
passou a funcionar como concílio, quando
os bispos, corajosamente, deixaram de
lado essa tutela da cúria romana. E
naturalmente, esse ato foi um ato dos
grandes líderes do concílio, entre os quais,
um humilde e maravilhoso bispo brasileiro,
Dom Helder Camara. A gente pode dizer
que nessa hora, os bispos assumiram a
função deles no concílio. Era preciso que
o papa homologasse a decisão, porque os
bispos tiveram  a maioria absoluta, mas,
não chegaram a de dois terços,  que era
necessária para afastar um projeto
apresentado em nome do papa. [A cúria
apresentava os projetos como se fosse em
nome dele]. Quando ele homologou,
passou para o lado da maioria do concílio,
que queria a renovação. Morreu então um
paradigma moral ista. E surgiu a
possibilidade de um paradigma ético. De
uma ética que a gente pode considerar
uma ética do amor ao bem, uma ética da
responsabil idade, uma ética da
consciência. Mas, não como uma
consciência simplesmente da obrigação.

PARADIGMA
   Uma consciência que se abra aos
valores. Esse paradigma finalmente foi

esboçado na parte geral da
constituição pastoral e depois foi
aplicado, em parte, sobre o capítulo da
famíl ia. Nós t ivemos assim, um
paradigma que se esboçou.
   Naturalmente, ele nos permite hoje
prolongar e realizar verdadeiramente,
todo um conjunto de ética de inspiração
evangélica e verdadeiramente humana.
   Mas, comporta dificuldades . É que
chegando certos problemas práticos
sobretudo, num famoso problema da
contracepção, os bispos deixaram todos
os elementos que permitissem uma
decisão na linha da responsabilidade.
E infelizmente, o papa mal aconselhado
pelo cardeal Otavianni e por uma
minoria da comissão que estudava
esse assunto, tomou uma decisão que
comprometeu gravemente essa ética
da responsabilidade, definindo o que
eram então as leis que devem reger a
consciência na transmissão da vida,
identif icando essas leis com a lei
biológica, que é uma concepção muito
estreita e interpretada estreitamente,
nessa visão do que é a lei natural.

NOVA ÉTICA

   Nesse livro “Moral, Amor e Humor”,
oponho os dois paradigmas e procuro
mostrar o que era antes do concílio, o
que tentou ser a proposta para o
concílio que é o famoso projeto da cúria
romana, e a posição conciliar que é
então essa nova ética. Isto é, é uma
ética nova porque se opõe a velha
ética, ensinada até então na igreja. E
por outro lado, é a ética evangélica, ela
volta ao evangelho, volta ao ensino do
apóstolo Paulo de rejeitar a lei, e
estabelecer como base da verdadeira
ética, a livre opção no interior da fé,
aquele discernimento sobre o que São
Paulo insiste tanto nas suas cartas,
especialmente nas suas grandes
cartas: carta aos Romanos, carta aos
Gálatas, carta aos Filipenses.

por FREI CARLOS JOSAPHAT, O.P.

MEMÓRIA - MAIO

1968 - O Pe. Antonio Henrique,
colaborador de Dom Helder, é
sequestrado, torturado e morto pela
ditadura militar, em Recife-PE.
1974 – Morre Pe. Carlos Mugica, mártir
da causa do povo pobre da Argentina.
1981  – Criada a União das Nações
Indígenas, UNI, no Brasil.
1985 - “Por conceitos teológicos
insustentáveis” o Vaticano impôs um ano
de silêncio ao franciscano Leonardo Boff.
1986 – O Pe. Jósimo Moraes, da Pastoral
da Terra, é assassinado em Goiás.

1987- O missionário jesuíta Vicente Cañas,
é assassinado no Mato Grosso pelos que
cobiçavam as terras dos índios que ele
ajudava.
1988 - Primeira Assembléia
Arquidiocesana de D. Cardoso, marcando
o início do retrocesso e da crise na Igreja
de Olinda e Recife.
1989 - O pe. Tiago Thorlby foi afastado
por Dom Cardoso
1992 -  Paulinho,  colaborador do Igreja
Nova, fixa morada definitiva no céu.

1992 - Missa de despedida dos padres
Antonio Terry e Dennis Doyle, da
paróquia de Peixinhos, afastados por
D. Cardoso.
1997 - D. Cardoso afasta mais um, o
Pe. Badu, de São Lourenço da Mata.
1997 – Morre Paulo Freire, fundador
da pedagogia l ibertadora latino-
americana.
1999 - Morre o pastor presbiteriano
Jaime Wright, colaborador de D. Paulo
Evaristo Arns na luta pelos Direitos
Humanos no Brasil.
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ARQUIDIOCESE

REGIONAL

NACIONAL

INTERNACIONAL

-HOMENAGEM - No dia 13 de maio o Pe.
Servat foi condecorado com a medalha
Cons. João Alfredo pelo tribunal Regional
do Trabalho, em uma tocante cerimônia.
- LIVRO SOBRE SÃO VICENTE - Devido à
grande procura,  Pe. João Pubben reeditou
o livro “Reflexões sobre S. Vicente”,
organizado por ele. A primeira edição foi
distribuída gratuitamente,  por ter se sido
financiada por uma doação recebida. Esta
nova edição terá o preço de R$ 4,00 que é
exatamente o custo do livro, que poderá
ser adquirido  na igreja das Fronteiras ou
na igreja de Dois Unidos.
- TERAPIA DA TERNURA PARA UMA
TERRA DOENTE – Foi o tema da palestra
que Pe. Marcelo Barros e Armia Escobar
fizeram, em um agradável clima de bate-
papo, no dia 03 de maio, no auditório da
Sociedade de Medicina. Entre reencontros

e muita descontração, os dois falaram sobre
a necessidade de se colocar mais ternura em
nossas atitudes e nas atitudes de todos,
principalmente de quem detém poder de
decisão.
- RESPONSABILIDADE DOS CRISTÃOS NO
ANO ELEITORAL – Foi o título da palestra
proferida pelo bispo anglicano Dom Robinson
Cavalcanti, no dia 09 de maio, na Sede
Regional da Igreja Metodista. O evento foi
promovido pelo FRAD – Fórum de Reflexão e
Ação Diaconal, com o apoio da DIACONIA.
- CELEBRANDO A SAUDADE – No dia 17 de
maio, os parentes e amigos de Peg, se
reuniram na Igreja das Fronteiras para
celebrar a Eucaristia, pelo primeiro ano de
sua ida à casa do Pai. Presidida por Frei
Aloísio, a missa contou com a participação
de Reginaldo Veloso e um grupo de jovens,
que o acompanhou nas belíssimas canções
entoadas. O depoimento dos inúmeros
amigos que Peg cativou ao longo de sua

caminhada, foram verdadeiras lições de vida.
O Igreja Nova, embora só tenha tido a
oportunidade de conhecê-la tardiamente,
participou da cerimônia, levando a sua
solidariedade.
- CONFERÊNCIA INTER-RELIGIOSA – O Pe.
Bernardo Bonowitz, OCSO, prior do Mosteiro
Trapista do Paraná, esteve em Recife proferindo
a palestra Humildade, Caminho para a
Sabedoria e a Paz, no dia 23 de maio. O evento,
que aconteceu no Colégio Vera Cruz e foi
coordenado por Frei Angelino Caio Feitosa, teve
como debatedores Isaac Schachnik,
representando a comunidade judaica, Ir. Ivone
Jisho, da comuniade Budista e o Pr. Hildebrando
Pereira, da Igreja Batista. A promoção foi do
Grupo de Contemplativos de Pernambuco.
- CURSILHOS – O Movimento de Cursilhos
estará realizando de 31/05 a 02/06 e 08/06, o
Cursilho feminino. O Cursilho jovem acontecerá
de 19 a 21/07 e 28/07 e o masculino, de 23 a
25/08 e 31/08. Informações: fones 3222-3416.

- ENCONTRO REGIONAL DA SOTER - De
23 (a partir das 18h) a 25 de Agosto
(encerramento com o almoço), será
realizado em Recife, na Casa de Encontros
dos Irmãos Maristas, em Apipucos,
contando  com a presença de Ivone
Gebara. Haverá espaço para
COMUNICAÇÕES CIENTÍFICAS.     Este

encontro, como todos os encontros da SOTER,
são reservados para pessoas que trabalham
e/ou pesquisam diretamente em Teologia,
Ciências da Religião e áreas afins.
O encontro (incluindo estadia e taxa de
inscrição) será R$ 100,00.    Maiores
informações: SOTER RECIFE. E-mail:
soterdorecife@uol.com.br. Fone:
99622814.

- PASCOM - Representantes de Rádios
Comunitárias do Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco e Alagoas se reuniram, de 24 a 26
de maio,em Maceió/AL, com o objetivo  de criar
uma maior articulação das Rádios Comunitárias
do Regional. A atividade foi sugerida pelos
coordenadores diocesanos da Pastoral da
Comunicação, durante seu 4º Regional,
realizado em novembro do ano passado.

- NÚMERO DE CATÓLICOS ESTÁ
CRESCENDO MENOS - O Brasil tinha no
ano 2000 quase 2 milhões de católicos a
mais que em 1991, mas esse aumento não
é uma boa notícia para a Igreja Católica
no País. Houve queda de 10 pontos
percentuais em nove anos e os que se
identificam como católicos apostólicos
romanos, que eram 83,8%, agora
representam 73,8%. Mantido o índice do
início da década, o País teria 142,2 milhões
de católicos. Tem, porém, 124,9 milhões -
17,3 milhões a menos. A tendência de
queda foi acentuada. No censo de 1980,
88% da população se declarou católica.

- PENITÊNCIA – Só vale a confissão
individual, diz o papa na carta apostólica
“A Misericórdia de Deus”, assinada em 7
de abril p.p. e divulgada pelos cardeais
Ratzinger e Jorge Estévez. No texto do
documento, destaca-se no primeiro

(Fonte: O Estado de São Paulo, 09/05/2002)
Em tempo: durante este período, quem
está no poder é a igreja conservadora.

- RESISTÊNCIA AO RETROCESSO - Dois
projetos saíram em Boletim Extra da 40a

Assembléia Geral da CNBB, em  Itaici – 22/
04: O 1o é: “Exigências Éticas e Evangélicas
de Superação da Miséria e da Fome” e o 2o é
de “Evangelização da Amazônia”. Uma

resistência heróica da evangelização

sintonizada e inculturada com a

realidade do país.

- DURO GOLPE – A Teologia da Libertação
sofrerá brevemente uma baixa significativa
em seu quadro episcopal, com a
aposentadoria compulsória de D. Pedro

Casaldáliga, que completará 75 anos de idade,
à frente da Prelazia de São Félix do Araguaia. É
mais um sinal para “o fim de um ciclo da Igreja
Católica no Brasil” e também na América Latina.
Um ciclo da Igreja comprometida com a vida.
D. Pedro afirma que se o seu substituto for um
conservador pretende ir para a África, participar
das missões de sua Ordem – os claretianos-,
se não, ficará por ali mesmo. Outras
substituições também estão previstas nas
cidades de: Natal, Belém, Curitiba, Campinas,
João Pessoa, Maceió, Goiânia e Maringá. A Arq.

de Olinda e Recife não está na lista porque

já tem um conservador à altura do

Vaticano.

parágrafo: “A confissão individual e integral
e a absolvição são a única maneira ordinária
pela qual o fiel consciente de que está em
pecado grave se reconcilia com Deus e com
a Igreja” e... “só a impossibilidade física ou
moral dispensa essa confissão”. (Fonte: O
Estado de S.P.)

Campanha une população para
construir igreja

 Uma ampla campanha está mobilizando
pessoas de todo o País para a construção
e adaptação da Igreja da Imaculada
Conceição da Mãe de Deus (congregação
à qual Irmã Dulce pertencia), em Salvador,
Bahia.    Deflagrada em 13 de março –
data da passagem do 10º Aniversário de
Morte de Irmã Dulce -, a “Campanha do
Tijolo” é uma iniciativa da Arquidiocese de
Salvador que, junto às Obras Sociais Irmã
Dulce (OSID), pretende angariar fundos,
em nível nacional, para a reforma do antigo
Cine Roma, que cederá lugar ao templo.
   O templo terá capacidade para
aproximadamente duas mil pessoas e

OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE
abrigará, definitivamente, os restos mortais
de Irmã Dulce (que hoje encontram-se na
capela do Convento Santo Antônio, anexo às
Obras Sociais).  Serão aceitas doações a
partir de R$ 5,00 (cinco reais). Cada
colaborador receberá da OSID um “tijolinho
simbólico”, como lembrança pela participação
nesta iniciativa. As doações também poderão
ser feitas através do Banco do Brasil (agência
2967-x, conta corrente 161696-x) ou do
Bradesco (agência 3567-0, conta corrente
114003).

Beatificação
  Irmã Dulce tem seu Processo de
Beatificação e Canonização tramitando em
Roma, na Congregação para a Causa dos
Santos (responsável pela análise desses

processos na Santa Sé). No dia 7 de novembro
do ano passado, a Congregação reconheceu a
validade jurídica da documentação apresentada
e deu início à fase Romana da Causa. Ao fim
desta etapa, Irmã Dulce poderá ser elevada à
condição de Venerável, grau no Direito Canônico
que antecede ao de Beato e de Santo.
   Quatro milagres, entre os mais de três mil
relatos de graças possivelmente ocorridos sob
a invocação de Irmã Dulce estão sendo
avaliados por médicos do Hospital Santo Antônio
(um dos núcleos de atendimento da OSID).
Contatos: Sergio Toniello / Bianca Ribeiro
/ Roque Mendes
Fones: (71) 9979-9162 / 9975-5593 /
9137-6780

- RESISTÊNCIA FEMININA –Há 25 anos  (30
de maio/77) “As Mães da Praça de Maio”, grupo
de mães de filhos e filhas desaparecidos no
tempo da ditadura,  fazem uma caminhada ao
redor do obelisco  da Praça de Maio, em Buenos
Aires,  toda Quinta-feira às três horas da tarde.
Este Movimento é “chamado forte à esperança
e à firmeza para todos aqueles que continuam
trabalhando para uma sociedade humana, sem
ditador”.


