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FAC-SIMILE DO PRIMEIRO NÚMERO , QUE CIRCULOU EM AGOSTO DE 1991
CONHEÇO TUAS OBRAS, NÃO ÉS FRIO
NEM QUENTE, OXALÁ FOSSES FRIO OU
QUENTE!
MAS, PORQUE ÉS MORNO, NEM FRIO
NEM QUENTE, ESTOU PARA VOMITARTE DA MINHA BOCA!
Ap. 3, 15-16

Caríssimos irmãos e irmãs da
Paróquia de N. S. da Boa Viagem, que a paz,
a liberdade e a comunhão de N.S. Jesus
Cristo com o Pai, através do Espírito Santo,
se encontre no meio de nós!
Está em suas mãos o primeiro
número do jornalzinho IGREJA NOVA, que
pretende ser um espaço a se somar ao
tradicional PRACINHA, no sentido de
ampliar as oportunidades de informação e
formação de nossa comunidade.
A tônica maior de nossas
publicações será a total liberdade que
desfrutamos, sempre no espírito da
comunhão fraterna e da verdade, tendo em
vista este periódico não ser oficial nem ter
ligações hierárquicas nem econômicas; o
vínculo proposto entre todos , é , repito, a
comunhão fraterna no amor que Jesus nos
deixa como sinal vivo de sua presença.
Estamos abertos para sugestões,
críticas, informações e quaisquer
manifestações. Esperamos estar colaborando
para que nossa comunidade não seja morna
nem omissa e que se mantenha sempre no
interior de nosso Deus que quer seus filhos
trabalhando incansavelmente e sem medo,
pelo projeto do Reino.
Recebam-no com o carinho que lhes
foi preparado.
(Assuero Gomes)

GRITOS DE
EVANGELIZAÇÃO
Há ocasiões onde o silêncio é
oportuno: saber calar é dar vez aos ouvidos
para que eles sirvam de caminho até à
inteligência para através de atitudes
concretas, procedermos mudanças.
Mas , também, existe o momento
do grito, tal qual Jesus Cristo o fez na hora
da sua morte, quando anunciou a toda a
humanidade que era chegada a hora do início
da vida eterna de um Homem que entregava
seu espírito ao Pai e, assim, abria as portas
para todos aqueles que ansiavam pela
liberdade, pela justiça e pelo AMOR fraterno
entre os homens.
Hoje surge IGREJA NOVA, a primeira
edição deste jornalzinho, que terá o objetivo
de entregar para a nossa comunidade
GRITOS DE EVANGELIZAÇÃO para que
possamos assumir os verdadeiros
compromissos com a Igreja de Jesus Cristo
junto aos mais necessitados: nas creches,
nas favelas, na família, no trabalho, enfim,
na sociedade.
Com o advento desta Instituição
Hierárquica estabelecida pela Arquidiocese
de Olinda e Recife neste momento, a qual
procura sufocar tais compromissos, nós que
fazemos o IGREJA NOVA pedimos a todos
que se unam em permanentes orações que
justifiquem todos os nossos procedimentos
para libertar e amparar nossa Igreja que
atravessa tão amarga situação.
Lembro que este jornalzinho
complementa PRACINHA na vezes em que
nossa voz tende a ser sufocada.
(Marcelo Calábria)

SOZINHO NO CÉU

A LUZ DA VERDADE

Não há dúvida de que a maior
questão levantada pelos homens é a
salvação. Colocar-se à margem deste
preceito é negar o axioma da existência, de
uma vida espiritual integrada à moralidade
e à liberdade política humana. Já afirmava
São Paulo que esta Salvação só se estabelece
em bloco, ou seja, que somos todos coresponsáveis pelo resultado das ações
individuais justapostas, porém numa
proporção diretamente estabelecida pela sua
participação conjuntural e pelo grau de
liberdade e que cada um promove ao seu
interlocutor.
Com base neste raciocínio e
observando de perto certas atitudes do nosso
Arcebispo em relação à saída de tantos
padres de sua Arquidiocese e agora
somando-se mais um, como é o caso do
padre Luís Antônio da nossa Paróquia,
entendo que assumir a consciência das
pessoas é encarar uma responsabilidade
extremamente realista sob o aspecto
inteiramente irreal; é absorver a idéia do
absolutismo e da pureza utópica para si; é
considerar-se mártir, perseguido, ameaçado,
pecador, mas também comiserado por Deus
devido à função que exerce: um pastor que
não caminha na frente das ovelhas, mas na
periferia delas fazendo-as andar em círculos
onde, à medida que lhe convém e que se
sente confrontado pelo raciocínio, vai
extirpando uma a uma por um julgamento
próprio alicerçado pelo poder hierárquico, até
que só lhe reste a si mesmo, isolado no centro
daquela relva que alimenta e dá coragem,
agora, , com esta área seca e pisoteada,
totalmente inútil à vida. Mas ele, ainda
absorvido pela certeza do absoluto e da sua
infalibilidade, se julga coerente com seus
princípios e justificado pelo abandono dos
outros; torna-se confiante de que atingiu a
plenitude da vida eterna, no CÉU, porém
sozinho.
(Marcelo Calabria)

É por um missionário profético que
é revelado o Oráculo do Senhor, em todo
sentido bíblico e portanto, transmitido ao
povo a  Luz da Verdade.
Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel
pertenciam ao grupo dos maiores profetas
da História Universal Religiosa
Dentre a literatura profética,
principalmente os escritos de Isaías 52 e 53,
Jeremias 36 e 37, destaca-se uma verdadeira
obra-prima da literatura e nos enriquece
com seus ensinamentos na repúdio à
opressão. à submissão e à prepotência no
exercício do poder exagerado. Já naquele
tempo, o profeta era considerado um
REFORMADOR SOCIAL condizente com a
evolução
do
momento
e
lutava
desbravadamente na Aliança entre Deus e
Israel, como verdadeiro guerreiro, cheio do
Espírito Santo conforme nos mostram as
epístolas de São Paulo e nos Evangelhos que
se identificam os atos de Jesus Cristo com
as citações dos profetas.
E você padre Luís Antônio, está
perfeitamente enquadrado nessa purificação
espiritual.
O seu caminho é bem mais alto e
mais longo ante uma estrada tortuosa,
superada, regressiva e sobretudo
contaminada pelos sentimentos viciados do
mundo. Os seus passos jamais poderiam ficar
acorrentados, tolhidos sem poder transmitir
aos cristãos a Luz da Verdade despida de
roupagem que atrofia e enrijece a velhice
biológica.
Siga Luís Antônio, na sua
caminhada, que através do seu fracasso
aparente, Deus vai triunfar galhardamente.
Nós continuaremos firmes,
solidários e revestidos de um orgulho santo,
de o termos tido por três anos como o melhor
doutrinador que por entre nós passou. Semei
sua semente doutrinária de fé, amor e paz.
(Lourdes Vasconcelos)

No poço escuro da História,
devemos beber desta bebida amarga, para
que digerindo o passado possamos lançar
luzes no futuro do caminho de nossa mãe , a
Igreja. É procurando entender seu passado,
por mais doloroso e repugnante que seja,
que podemos compreendê-la, ajudá-la e
amá-la, e através dela, mesmo assim.,
encontrar seu Esposo Jesus.
O Século X, foi o tempo em que ela
mais desceu, chegando ao fundo da lama da
miséria humana: papas usando de meios
violentos como assassinatos, conchavos,
concessões, conspirações, concubinatos,
venda e uso de locais e objetos sagrados,
para se manter no poder ; bispos indicados
e nomeados pelos imperadores para serem
verdadeiros príncipes do Império (muitos

A IGREJA SOFRE
PADRES PERSEGIDOS

devem ter saudades deste modelo de Igreja),
com direito total sobre seus territórios: direito
criminal, direito canônico, civil, comercial,
alfandegário, tudo concentrado em suas
mãos; abades vivendo com suas concubinas,
seus filhos e cães de caça, nos mosteiros
riquíssimos, enquanto vários monges e a
população, como sempre, sobrevivendo na
miséria.
MAS APESAR DA ESCURIDÃO DO MOMENTO,
NENHUMA NOITE É TÃO LONGA QUE APAGUE
EM NÓS A ESPERANÇA DA LUZ DO
AMANHECER...
Essa Luz, pequena e frágil começou a brilhar
em Cluny, onde foi fundado o mosteiro na
rica propriedade doada por Guilherme, o Pio
que cansado dos prazeres da vida (talvez
não suportasse o peso da consciência ou
quisesse garantir um lugar no paraíso) a doou
aos beneditinos sob a direção do abade
Bernão e posteriormente de Odão seu
sucessor. Este mosteiro como uma ilha de
luz num oceano de lama, fundado em 900,
teve um nascimento feliz, pois livre da tutela
dos bispos e das autoridades civis e militares,
respondia diretamente ao Papa; dessa
liberdade pode crescer e florescer, e foi dele
que surgiram os primeiros passos para
resgatar nossa mãe que se encontrava
totalmente perdida na escuridão da noite,
nas esquinas dos palácios...
(Assuero Gomes)
Nosso grito mesmo calado não pode
deixar de ecoar. Se não há espaço nos meios
convencionais temos que levar a nossa dor,
o nosso protesto, a nossa fé, o nosso amor
em todos os nossos momentos, em qualquer
parte, de qualquer maneira... coração na
boca, peito aberto, vou sangrando, são as
lutas desta nossa vida que estou cantando.
Assim , com este sentimento,
surgiram as camisas, onde manifestamos a
nossa tristeza com os acontecimentos da
nossa Arquidiocese... e juntos num mesmo
pensamento podemos ter a esperança de
tudo mudar...
(Edênia Ribeiro)

RELOCAÇÃO DA CRECHE
A Creche Amiguinhos, do
Padre Geraldo, está sendo
relocada pela Prefeitura face
à avenida que está sendo
aberta às margens do canal.
Ainda não foi feito um acordo
mas a diretoria da Creche
(Lenira ,Ana , Marcelo
Fernando e Concita) acredita
numa solução satisfatória
para entidade.
CRIOU RAIZ
A placa da empresa
fornecedora das tintas para
pintura da igreja nova
chegou para ficar. Agora com
a colocação do barro e do
estrume, criou raiz e, assim,
fica mais difícil de sair.
Se tivéssemos cobrado
aluguel como outdoor já
teríamos dinheiro suficiente
para a pintura da igreja da
pracinha, da igreja nova e da
conservação das duas até o
ano 2000. Estamos pagando
um preço alto demais por um
favor  meramente elitista.
ÁRVORE NO CHÃO
Caiu uma grande árvore em
frente ao Palácio do
Arcebispo, nos Manguinhos.
Houve destruição parcial do
muro e do portão de entrada
do Arcebispado. Parece que
na Arquidiocese as coisas
não estão tão seguras
quanto aparentam, pelo
menos naquilo que depende
da natureza.

OS JOVENS ACORDARAM
O ataque de surpresa do
Arcebispo em cima de Luís
Antônio e Robson, acordou
os
jovens
que
se
encontravam na sonolência
da indiferença.
Aí estão as camisas
retratando o sofrimento da
Igreja e a denúncia dos
padres
perseguidos.
Segundo os jovens, o custo
é de 2.500,00 por camisa e
o apurado será entregue à
redação do jornalzinho
IGREJA NOVA para o custeio
desta edição.
D. JOSÉ EM BARCELONA
Novos padres...?Pelo menos
é o que se comenta: D. José
esteve em Roma e depois
passará em Barcelona para
conseguir padres com
formação eclesial segundo o
seu modelo. Com isto, serão
preenchidas as vagas
deixadas pelos padres
afastados e ainda a afastar
pelo próprio . Coincidência ou
não Barcelona é um dos
centros do conservadorismo
da nossa Igreja sem falar na
Polônia que também desfruta
da predileção de nosso
Bispo.

PADRE ROBSON
Mais um no silêncio!
O Arcebispo estende sua
força além dos limites de
Luís Antônio e atinge
Robson: não pode celebrar
a missa das 16h do
Domingo;
não
pode
promover reuniões na
comunidade
nem
se
pronunciar de acordo com a
sua consciência. Deve
permanecer no anonimato e
admitir o irracional.
DESISTÊNCIA
Marcelo, Dóris, Assuero,
Fernando
e
Lourdes
Vasconcelos desistiram de
continuar com os seus
cargos no Conselho Pastoral.
MOTIVO: Interferência de D.
José Cardoso exigindo o
silêncio dos componentes do
Conselho em troca de
salvaguardar Luís Antônio de
maior castigo. OBJETIVO:
afastar-se do Cale-se da
Igreja Hierárquica do
Arcebispo e assumir o
cálice de Jesus Cristo onde
beberemos o verdadeiro
sangue da liberdade e da
justiça. Para isto enviou-se
uma carta ao Arcebispo com
cópia a Luíz.
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