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NOTÍCIAS

Novembro de todos os santos,
leigos e clérigos. Novembro de
Cristo Rei. Da República. Novembro
do fim de ano litúrgico. Novembro
civil.
Cristo se movendo entre os
encontros e desencontros das
pessoas e das instituições,
apresentando sua face no resgate
da cidadania, no resgate do ser
humano, cúmplice da libertação,
cidadão do Reino.
Um Cristo que reina quando a
dignidade humana está soerguida,
quando a miséria está banida e a
partilha se faz presente. Um Cristo
que reina soberano, acima de toda
dominação e potestade, acima de
todo orgulho e vaidade, um Cristo
que reina com poder de serviço ao
próximo e jamais com força e
coerção. Um rei que se alegra em
ser igual aos seus, que se manifesta
nos perseguidos, nos sofredores,
nos empobrecidos, doentes e nus.
Um rei justo que tem a misericórdia
acima da justiça, um rei que se

alegra cada vez que o mais
pequenino é resgatado na sua
história e quando as suas culturas
são valorizadas igualmente.
Ah, quem dera se todos os políticos

eleitos livremente, o que é o
primeiro passo do caminho, se
espelhassem no cristalino exemplo
de Jesus e governassem no
interesse do mais fraco e do mais
necessitado! Quem dera que os
pastores e autoridades das

instituições religiosas seguissem
pelo menos a sombra do Mestre,
deixando de lado toda forma de
poder-autoritarismo e toda
manifestação supérflua de
ostentação, e passassem a servir ao
pobre e ao injustiçado deste mundo!
Quem dera, ainda, que nossa Igreja
recebesse um sopro de democracia
e abrisse suas janelas e portas, de
tal maneira que retomando as suas
origens, os seus dirigentes e as
suas decisões fossem escolhidos
através da participação dos leigos e
leigas que são a grande e imensa
maioria deste Povo de Deus.
Peçamos, pois, ao Senhor que
mantenha seu olhar sobre este
grande país de contrastes tão
violentos, de desníveis sociais
inconcebíveis, que tem tudo para se
tornar uma nação justa e feliz, e não
o é, apenas por egoísmo de sua
�elite� que pratica a mais cruel forma
de ateísmo, o ateísmo prático:
professa a Deus pelos lábios e o
renega no coração e nas ações.

DEDICAMOS ESTE JORNAL A TODAS AS FORÇAS POPULARES QUE DERAM
UMA DEMONSTRAÇÃO DE CIVILIDADE E DEMOCRACIA NESTAS ELEIÇÕES.

Brilha no céu da minha cidade, uma
estrela
Começou de mansinho
Driblando a escuridão da noite
E na alta madrugada
Explodiu em luz, como a Dalva
Anunciando o tempo novo
Espalhou seu brilho nos olhos do
povo
Brilha no céu da minha cidade, uma
estrela
Chegou com tanta força
Banindo a apatia
Tirando do rosto do povo, as cores
da anemia
Tingindo de púrpura ao redor
Refletindo nas faces, agora coradas,
dessa gente
A certeza de poder enfim, construir
uma vida decente
Brilha no céu da cidade, uma estrela
Mostrando a todo país,
Que o povo, aqui, tem liderança
E contagiou também a vizinhança
Pela primeira vez

NOSSA ESTRELA GORETTI SANTOS

Povo, polícia, militância
Festejaram juntos
Conscientes de estarem do mesmo

lado
Redescobrindo a alegria da
solidariedade

Resgatando o orgulho, a dignidade
De pertencermos a mesma pátria,
tão amada...
Brilha no céu da nossa cidade , A
Estrela
Anunciando o reinado do povo
E o que parecia menor, tornou-se
grande
Trazendo nas mãos sonhos e
esperanças
De gerações tantas
Na nossa cidade, brilha a nossa
estrela
Que pintou ruas, praças, avenidas
Com a cor da paixão
Transformou o ponto zero em treze
Como um grande prêmio,
Onde o povo é  o campeão
Brilha forte na nossa cidade
Brilha forte a nossa estrela
Brilha forte a visão de um novo
mundo
Brilha forte em cada coração
Que sempre foi e será
Vermelho como a canção!
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O ETERNO DOM DE OLINDA E RECIFE

NOTÍCIAS

Dom Helder Camara
foi um grande amigo
do povo francês ...
Perseguido no Brasil,
durante o regime
militar, muitas vezes
ele afirmou que, se
não mais pudesse
viver no seu País,
escolheria a França
como segunda Pátria,
porque amava aquela

terra ... Agora, em Nantes, a 375 Km de
Paris, uma escola recebe seu nome,
eternizando a homenagem dos
franceses ao profeta do nosso tempo.
O Colégio Dom Helder Camara, será
exatamente na terra que ele tanto amou
e para onde fez a sua última viagem
internacional, em fevereiro de 1994.
Naquela ocasião, em Paris, ele como que

ESCOLA DOM HELDER CAMARA MARIETA BORGES

pressentindo sua despedida, do alto da
Torre Eiffel, abençoou a cidade e chorou...

Zezita Duperron, que foi sua secretária por
mais de 30 anos e hoje preside a Obras
de Frei Francisco, criada por Dom Helder,
foi convidada e esteve presente ao
momento de intitulação do novo colégio
francês, no dia 19 de outubro pp.

RECONHECIMENTO MUNDIAL

Dom Helder é reconhecido - no mundo todo
- como o � profeta deste século�. Sua vida
foi dedicada aos ideiais cristãos que
defendia, aos pobres a quem ajudava, aos
jovens a quem sempre quis ensinar. Desde
seminarista, o gosto pela Educação o fazia
organizar banca de estudos para ajudar
os colegas que tinham dificuldades em
acompanhar as aulas. Depois, como
sacerdote, fundou escolas para crianças
carentes e para operários, criou
associações de professores, atuou como
diretor de Instrução Pública. Sem aceitar
pressões políticas, Dom Helder influenciou
e melhorou a situação do ensino dos
muitos lugares do Brasil, fazendo reformas
quando necessário e denunciando
situações que merecessem mudanças. Ele
acreditava numa Educação Libertadora,
que ajudasse o homem a transformar o
mundo.

- De 8 a 11/10 -   O Lama Padma Santen
foi recebido pelo Igreja Nova  e visitou a
casa, a igreja, o CEDOHC e o túmulo do
Dom, onde lhe prestou uma bonita
homenagem, acompanhado pelo Pe.
João Pubben.
- Dia 10/10 - Exposição �In Manus Tuas�
foi apresentada na Escola Barbosa Lima
e no campus da UFPE por ocasião do16º
Simpósio de Plantas Medicinais do Brasil
e 1º Fórum Brasileiro de Medicina Popular.
- Dia 17/10 - Lançamento do livro �A
História Secreta� (Prontuário do DOPS)
de Ayrton Maciel, pela Ed. Bagaço. O
dossiê primeiro é o do Dom, �O Arcebispo
Vermelho�.
- Dia 20/10  -  Durante a Bienal
Internacional do Livro em Fortaleza, foi
lançado o livro �D. Helder o artesão da
Paz�, escrito por Raimundo Caramuru e
organizado por Lauro de Oliveira. Trata-
se de uma homenagem do Senado
Federal. Na ocasião, representando o
conselho da OFF,  estavam presentes
Lauro e Pe. João Pubben.
Este mesmo livro será lançado aqui em
Recife, no  dia 23 de novembro às 18h
no terraço da Igreja das Fronteiras.
Estão todos convidados. Divulguem !

- Dia 23/10 - Dom Marcelo Carvalheira,
arcebispo da Paraíba, tomou posse no
P.E.N. Clube do Brasil, associação
internacional de escritores, com sede no

Rio de Janeiro, sucedendo a dom Helder
Camara. Ao assumir a cadeira pertencente
ao grande arcebispo emérito do Recife,

dom Marcelo foi saudado pelo paraibano
Celso Furtado e discorreu sobre a
extraordinária personalidade e atividade de
Dom Helder. Um grande número de
intelectuais e representantes da Igreja,
estiveram presentes.
Dia 25/10 - Lançamento do Prêmio D.
Helder Camara de Cultura de Paz nas
Escolas, pelas Sec. Estadual e Municipal de
Educação, em parceria com a UNESCO.
- Dia 27/10 - Missa do 14º mês de
aniversário da passagem do Dom, com uma
reflexão  de Lenira sobre �O Dom e as
domésticas�.
Dia 29/10 - Missa de D. Lamartine,
celebrada com os parentes e amigos, nas
Fronteiras por Pe. Edwaldo e Pe. João
Pubben.
- Dia 8/11 - Palestra de João Pubben  no
Grupo de Estudos Dom Helder Camara, do
Grupo Igreja Nova, sobre S. Vicente de
Paulo e D. Helder.
- Registramos a tese de doutorado do Pe.
Francisco, redentorista, atualmente em
Garanhuns, sobre a �Espiritualidade de D.
Helder� aprovada com louvor em São
Paulo, e que utilizou vários dados
publicados pelo Igreja Nova, encerrando-
a com o editorial de julho de 99.

 CONSELHO  EDITORIALJORNALISTA  RESPONSÁVEL:
REJANE MENEZES - DRT  2312
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EXPEDIENTEONDE ENCONTRAR

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

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
HIPER BANCA - Rua Cap. Zuzinha,
esquina com a rua Líbia de Castro Assis -
Setúbal.
NET-VISÃO - Carrefour
PAPELARIA ARCO-ÍRIS- Rua Mário
Souto Maior, 256- lj 03 Setúbal
LIVRARIA PAULUS, AV.  Dantas Barreto.
996 SÃO JOSÉ
EDITORA VOZES - Rua do Príncipe 482 �
Rua Frei Caneca 16
BANCA MÃE RAINHA - Largo da
Encruzilhada.
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FORMAÇÃO DO CRISTIANISMO 41 - A REAÇÃO DOS RABINOS ORTODOXOS

MEMÓRIA FIQUE POR  DENTRO

O cristianismo foi se
articulando devagar e
sempre, e já no final do
século I sua
importância foi
percebida pelos
rabinos. Numa data
desconhecida entre 90
e 105 dC, os rabinos da
Palestina reuniram - se
às pressas em Jabné,

um subúrbio de Jerusalém. Na agenda da
reunião estava o estabelecimento in
extremis de um cânone ou rol de seus livros
sagrados diante da rápida emergência de
uma literatura cristã e da tendência, por
parte dos presbíteros cristãos, em
equiparar seus evangelhos com a sagrada
escritura judaica, e - pior - de se apropriar
dos textos sagrados da tradição israelita
num sentido cristão. Os rabinos não tinham
tempo a perder: o movimento cristão
estava atacando com extremo dinamismo
o pessoal das sinagogas. Tratava-se de
defender a identidade judaica diante do
perigo de sua descaracterização que
aconteceria fatalmente se os evangelhos
cristãos assumissem um lugar igual aos
veneráveis livros da bíblia hebraica e
fossem igualmente considerados �santos�.

SEGURANÇA DOS CRISTÃOS
O que acontece é que os cristãos se
mostravam extremamente seguros em
afirmar que sabem o que Deus planeja.
Essa é pois uma certeza tipicamente cristã,
um �postulado�: Deus se revela aos
homens através de Jesus, temos a
certeza. Os rabinos reunidos em Jabné
reagiram, pois estavam nervosos com a
maneira em que a primeira geração cristã
aplicava sem mais nem menos �as
escrituras� ao profeta Jesus. Mas � no
entender dos rabinos- não restava dúvida
de que Jesus era um profeta errático,
equivocado. Essa liberdade em aplicar as
escrituras à figura de Jesus parecia aos
rabinos de uma imperdoável leviandade,
sobretudo a maneira em que dava a
entender que teria existido um �script�
elaborado séculos antes, como no caso do
texto de Isaías, 7, 14, onde se lê: �A jovem
está grávida e vai dar a luz um filho, que
ela chamará Emanuel�. Historicamente, o

texto dirigiu-se ao rei Acaz, cujo reino situa-
se no final do século VIII aC, e falava do
nascimento feliz de um príncipe na casa
real. Passando por cima do contexto
histórico e - além disso - traduzindo a
expressão �jovem� (mulher jovem) por
�virgem� (sugerindo por conseguinte um
nascimento virginal), os cristãos aplicaram
sem mais nem menos as palavras do antigo
profeta ao nascimento de Jesus, com uma
liberdade ao mesmo tempo espantosa e
ingênua. Foi exatamente contra esse tipo

de leitura de sua tradição profética que os
rabinos de Jabné apressam-se em tentar
preservar suas escrituras sagradas,
colocando um dique de canonicidade contra
as ondas de interpretação desvairada por
parte de grupos cristãos.

REAÇÃO DOS RABINOS
Essa reação dos rabinos ortodoxos tem
muito a ver com a criação de um judaísmo
rabínico, do qual vamos falar no próximo
artigo. No judaísmo rabínico, como o termo
indica, o rabino das sinagogas  toma o lugar
do sacerdote do templo. Ele é antes de
tudo o homem do livro, um erudito do livro,
um �mestre� (rav). Além de conhecer as leis
dietéticas, ele conhece as letras da lei e
do talmude. É chamado �sábio� (chacham)
pela comundidade. Ao rigor não é �líder�,
nem detém algum �poder� além do poder
da palavra que interpreta. Ele não recebe
pagamento por seu ensino pois a palavra
de Deus é gratuita, e assim ele deve, além

da função de rabino, ter uma profissão
para sustentar-se. O rabino na sinagoga
não corresponde ao clérigo no
cristianismo. Tecnicamente ele é um
�leigo� sem maiores poderes do que os
demais participantes do grupo.
Atualmente muitos rabinos são
assalariados das sinagogas, não em
pagamento de seus serviços religiosos
mas como compensação financeira, caso
não tenham condições de exercer outra
profissão além da palavra de Deus. Há
decerto uma tendência corporativista
entre os rabinos, mas ela nem de longe
chega a formar uma �hierarquia�, como
é o caso do sacerdócio cristão. O elo
entre rabino e a sinagoga como
comunidade é muito mais estreito do que
o existente entre o sacerdote católico e
sua paróquia, por exemplo. De certa
forma as comunidades de base
trouxeram ao seio do cristianismo uma
articulação que já existe 1900 anos no
seio do judaísmo. O rabino é antes de
mais nada um homem da fala, do
raciocínio, da palavra, e não do rito. Ele
é de certa forma um �profeta� e forma
em torno de si uma agregação de tipo
profético. Uma segunda diferença com a
paróquia: a sinagoga não obedece à
lógica da territorialidade, é um
agrupamento livre de pessoas que
podem inclusive morar bem distantes
umas das outras. A sinagoga não se
articula através de um clero. Os judeus
não se reúnem em sinagoga porque
moram dentro de um mesmo território,
mas porque são  animados pela mesma
fé, e assim se reúnem livremente. A
paróquia católica, pelo contrário, é de
caráter fundamentalmente territorial. É
um corte operado sobre um determinado
espaço e corresponde por conseguinte
à configuração básica de um �estado�.
Outra diferença marcante com os rumos
que o cristianismo tomou consiste no fato
que o judaismo sempre manteve uma
postura distante diante das correntes
ascéticas. Um eventual cristianismo
rabínico provavelmente não teria
enveredado com tanto empenho pelos
caminhos do ascetismo como foi o caso
do cristianismo.

1989 - Tornam-se mártires da causa da
Liberdade Latino-americana, seis padres
Jesuítas, abatidos pelo exército
salvadoarenho.
1990 - Oito viaturas da polícia, por
solicitação do arcebispo de Olinda e Recife,
cercam a Igreja do Morro da Conceição
para que o Pe. Constant celebre sua
primeira missa.

G-- No século III apareceram os primeiros
monges. Durante 1000 anos os monges
foram, no Ocidente, os profetas que
iluminaram a Igreja, e, no Oriente, eles
ainda continuam a tradição antiga.
G-- Na colonização da América, o Papa
Nicolau V, em 1454, autorizou o mercado
de escravos africanos com o argumento
de que negro batizado e resgatado para
a fé católica era negro salvo para a
eternidade. Os doutores cristãos
disseram que a compra de negros para
o trabalho escravo tinha a finalidade de
apresentá-los a Deus para a salvação
de suas almas.

O Pe. Costa Pinto, capelão a �hnentos� anos do colégio das Damas,  continua com sua
atitude exdrúxula (no mínimo) de proibir o provincial dos Franciscanos, frei Aloisio
Fragoso, de celebrar qualquer cerimônia naquele colégio... É essa a assessoria jubilar
que aconselha nosso arcebispo ?

TEIMOSIA SEM SENTIDO

1999 - Vítima de acidente,
morre o Pe. Cândido, ex-
vigário da paróquia da
Estrada dos Remédios.
Estava de volta de uma
viagem em busca de uma
Diocese que o abrigasse,
após ser expulso de Olinda
e Recife.
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TRAGÉDIA DA GUERRA NA TERRA DA PAZ
Em um ano, mais de
cem mil pessoas
morreram, vítimas
de guerras. Em 14
países, a ONU
mantém 28.900
soldados, de
d i f e r e n t e s
nacionalidades, em
operações pela  paz.
Na terra de Jesus

Cristo, os conflitos entre judeus e
palestinos se  intensificam. Jerusalém,
cujo nome significa �visão de paz� está
em guerra. O que  podemos fazer para
construir a paz?
Conforme o informe anual do Instituto
Internacional de Estudos Estratégicos
(IISS), de Londres, neste último ano, só
na África Subsaariana, sessenta mil
pessoas foram vítimas de guerra. Países
aumentam gastos militares: só em 1999,
53,4 bilhões de dólares em armamentos.
Com tanto dinheiro investido na indústria
da guerra, os poderosos precisam
garantir o uso das armas que vendem.
Os  países ricos são os que mais
produzem armas. Os pobres as compram
e as usam contra outros pobres.
Conflitos e guerras prosseguem na
África, no Oriente Médio, no Sudeste
Asiático e na América Latina,
particularmente na Colômbia.

PALESTINA
Na Palestina, os conflitos têm causas
que se perdem no tempo. A Bíblia conta
que  o povo de Israel conquistou a terra
dos cananeus, antepassados dos atuais
palestinos. Há quase dois mil anos, os
romanos expulsaram os judeus do país,
espalhando-os como estrangeiros, por
diversas regiões do mundo. Desde
então, a Palestina foi dominada por

diferentes povos. No final do século XIX,
os judeus decidiram voltar à sua terra. Em
1909, na Galiléia, fundaram o primeiro
Kibutz, colônia agrícola comunitária. Em
1917 o governo inglês apoiou a criação de
um território judaico na região, sob a
condição de que os direitos das
comunidades não-judaicas fossem
respeitados. Prometeu aos árabes um
Estado independente, jamais criado.
Durante a segunda guerra mundial, com a
cumplicidade de muitos Estados e a

omissão das religiões, inclusive de papas,
bispos e pastores cristãos, os nazistas
assassinaram seis milhões de judeus.
Ainda hoje, este holocausto pesa na
consciência de todo o mundo.

CRIAÇÃO DO ESTADO JUDEU
Em 1947, sem consultar os árabes que
vivem na região, a ONU declara que os
judeus têm direito a uma pátria. Estabelece
54% do território palestino para a criação
de um Estado judeu. Os árabes protestam,
mas o Estado de Israel começa com o
território de 75% da Palestina, um terço a
mais do que a ONU, sem consultar os
árabes, estipulara.
Começaram as expulsões dos palestinos
de suas terras. Em 1964, no Cairo, os
países árabes criam a Organização para a
Libertação da Palestina (OLP). Os conflitos

se intensificam. Em 1967 Israel anexa para
si outra parte do território palestino: a
Península do Sinai, a Faixa de Gaza, a
Cisjordânia, as Colinas de Golã e a zona
oriental de Jerusalém. A ONU exige que
Israel devolva as áreas aos palestinos,
mas não tem sua exigência acatada.
Nos últimos anos, por interesses
comerciais, as potências ocidentais
forçaram Israel a reconhecer a necessidade
de territórios autônomos para os
palestinos e a respeitar uma autoridade
que os represente. De um lado e do outro,
há pessoas trabalhando pela paz, mas
tanto Israel como os palestinos contam
com grupos e organizações extremistas
que favorecem a intensificação dos
conflitos. O governo de Israel nega-se a
cumprir acordos já feitos e os palestinos
reagem como podem.
Exigem a posse de lençóis freáticos,
indispensáveis para a sobrevivência em
territórios quase desérticos, pedem o
retorno e a indenização dos refugiados
palestinos que vivem em campos de
concentração na fronteira de Israel com a
Jordânia, Líbano e Síria e insistem no
respeito às resoluções da ONU que decidiu
ser justo que o Estado palestino ocupe
44% do território onde hoje é Israel.

ANTEPESSADOS COMUNS
Exames genéticos confirmam: judeus e
palestinos têm antepassados comuns. São
mais irmãos do que pensam. Ambos os
povos querem a paz. Todas as religiões
envolvidas pregam a paz. Inimigos da paz
são o fanatismo religioso e o sectarismo
político. Podemos colaborar para a paz,
empenhando-nos para que, na
organização do mundo, reinem a justiça, o
respeito entre as diferentes culturas e o
diálogo entre as religiões.

Neste dezembro, Marcelo Barros estará
lançando um novo romance: A Festa do
Pastor. É a história de um pastor
pentecostal, negro e filho de um
cangaceiro de Lampião e de um jovem
estudante, Ismael, que tem 22 anos,
estuda Antropologia e procura o velho
pastor Abraão para lhe pedir que ore
pela cura de Dora, sua noiva.
 O Pastor Abraão Patriarca da Silva mora
em Camaragibe e completará 80 anos.
O romance aborda as dificuldades para
a festa do pastor , que quer recusá-la,
mas Deus ordena que ele aceite. Ele
recorda seu sofrimento quando Israel,
seu primeiro filho, desapareceu, vítima
da Ditadura Militar e se lembra de como
recebeu apoio e ajuda de Dom Hélder, a

DOM HÉLDER, PERSONAGEM DE UM NOVO ROMANCE

quem ele visita e de quem se torna amigo
até a morte. O pastor parte, então, para
reconciliar-se com a filha que ele havia
deserdado por ter aderido à religião dos
Orixás. Isabel, a poetisa, esposa do
Patriarca, convida você e toda a sua família
para a Festa do Pastor.
O livro será lançado na noite de 06 de
dezembro no auditório da Prefeitura de
Camaragibe e na noite do 07 de dezembro,
no salão Paroquial da Matriz do Espinheiro,
às 20h, numa promoção do Grupo de
Leigos Católicos Igreja Nova e do
Movimento de Cursilho. Precedendo o
lançamento do livro, Marcelo Barros fará
uma palestra com o tema �Um projeto de
Igreja Nova e o Pentecostalismo�. Todos
estão convidados.

- �As três pessoas importantes de Sobral
são : o bispo, o prefeito e o reitor da
universidade�- D. ALDO PAGOTTO,
sobre ele mesmo.
- �A maior emoção foi quando eu fiquei

QUANDO ELES NÃO PENSAM

preso no trânsito às 5h15, porque já tinha
muita gente chegando. Eu chorei.�- Pe.
MARCELO ROSSI, quando perguntado
sobre o momento mais emocionante da
Missa de Finados, no autódromo de
Interlagos.

CENTELHAS
M- O bom Coração de Leão irá para a

terra das irmãs de
Odorico ou para terra
de Pe. Cícero ?
M - Na terra de
Vitalino se espera o
natal antes de
dezembro ?
M -  Um Lampião

italiano nas terras de Amós do sertão ?
M- To be ou not to bias um diplomata ?
M-  O cantor cantará na cátedra de
Bosco ?
M - Quem anunciará o anúncio da
nunciatura neonata ?
M- Princesa será Rainha das Neves ?
M- O Senhor da Noite insiste no hábito
roxo do Monge.
M- A estrela de Iracema quer mudar para
cor vermelha para tentar brilhar na noite
do Ceará.
M-  É a dança do poder, que volve à
direita, numa opção para Constantino à
revelia de Pedro.
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O GRITO DAS AMÉRICAS

O QUE ELES E ELAS PENSAM

 Participei em Nova
Iorque, a 12 de
outubro, data do
�descobrimento� de
nosso Continente, do
Grito dos Excluídos das
Américas. A cidade
norte-americana foi
escolhida por ser a
sede da ONU; foco do
noticiário internacional;

e palco da Marcha dos Migrantes
Indocumentados, realizada dia 14, e da
Marcha Mundial das Mulheres, a 17.
  Uma comissão de representantes das
três regiões continentais, encabeçada pelo
argentino Adolfo Perez Esquivel, prêmio
Nobel da Paz, foi recebida na ONU por
Gillian Martin Sorensen, assistente do
Secretário Geral e chefe do Departamento
de Relações Internacionais. Do Brasil,
presentes Gilmar Mauro, dirigente do MST,
e eu. Kofi Annan ausentou-se para viajar
às pressas ao Oriente Médio, devido ao
conflito entre israelenses e árabes.

EXPOSIÇÃO DE FOTOS
À entrada do edifício da ONU uma
exposição de fotos de Sebastião Salgado
exibia o rosto de crianças pobres do mundo,
o que facilitou o nosso diálogo com Mrs.
Sorensen, a quem descrevemos os efeitos
nefastos das políticas do FMI e do Banco
Mundial em nossos países. Insistimos para
que a ONU não se torne um joguete nas
mãos da política externa dos EUA.
  O grande escândalo deste fim de século
e milênio é a carência em que vivem
multidões. No mundo, segundo o Bird, 1,2
bilhão de pessoas sobrevivem com renda
mensal inferior a US$ 30, e outras 2,8
bilhões com menos de US$ 60. Na América
Latina, são 224 milhões de pobres e 90
milhões de miseráveis. No Brasil, 32
milhões de miseráveis e 54,1 milhões de
 pobres.
 Chegamos à Lua, mas não à justiça social.
Possuímos telescópios capazes de
desvendar as intimidades do Universo,
mas não enxergamos as necessidades e
os direitos do próximo carente. Clonamos
seres vivos, mas não salvamos crianças
subnutridas da morte. Fotografamos
quanticamente as partículas subatômicas,
mas ignoramos os anseios mais profundos

 do coração humano.
FENÔMENO NOVO

  Um fenômeno novo destaca-se no
panorama mundial, evidente nas recentes
manifestações em Nova Iorque, Praga,
Washington e Seattle: os movimentos de
solidariedade aos condenados da Terra. O
clamor de justiça já não brota apenas da
esquerda ideologizada e partidarizada.
Ecoa de incontáveis movimentos sociais
que, articulados por ONGs e Igrejas,
emprestam sua força e sua voz aos que
carecem de uma coisa e outra. Têm como
ideologia a ética, como partido a
solidariedade, como sonho o direito de
todos aos bens essenciais à vida, como
proposta a denúncia dos responsáveis
pelas desigualdades mundiais e a
construção de uma civilização do amor.
  O mundo já não se divide entre
capitalismo e socialismo, mas sim entre o
egoísmo neoliberal, centrado na primazia
do lucro, e a compaixão dos que lutam por

uma economia solidária. Um e outro
coexistem nos mesmos países. O avanço
da tecnologia de comunicações favorece o
entrelaçamento de redes comprometidas
com a conquista de um modelo alternativo
de sociedade. O perfil da era pós-
capitalista desenha-se no esforço de dar
um fim à exclusão social, redistribuir a
renda, proteger o meio ambiente, priorizar
os bens infinitos, como a ética e a
espiritualidade, e não superestimar os
bens finitos.
  Os novos militantes da solidariedade
não querem apenas estruturas econômicas

mais justas, como o acesso ao mercado
internacional dos produtos dos países
pobres. Querem mais: os bens do
espírito. Ao contrário da velha esquerda,
são pessoas espiritualizadas e
entusiasmadas (que etimologicamente
significa �repletos do Espírito de Deus�).
Como um são Francisco hodierno,
sentem-se irmãos e irmãs de Gaia e da
África, dos camponeses da América
Latina e dos indígenas da Lapônia, dos
curdos e dos iraquianos. Sua lógica não
se guia pelo maniqueísmo da política
exterior dos EUA, que bloqueia Cuba,
anexa Porto Rico a seu território,
intervém na Colômbia e faz vista grossa
quando tropas de Israel ocupam
territórios árabes. Guia-se pelo direito
de todos ao bem maior de Deus: a vida.
 A queda do socialismo real no Leste
europeu coincide com a emergência do
socialismo virtual na Internet. Ela quebra
o monopólio das agências de notícias
que fazem eco à versão dos senhores
da Terra. Como o engodo que, em 1992,
os EUA tentaram nos impingir, de que os
mísseis lançados contra o Iraque só
destruíram prédios. Hoje se sabe que
pelo menos 100 mil civis iraquianos,
inclusive mulheres e crianças, perderam
a vida naquela guerra que, aos nossos
olhos, não passava de um jogo de
videogame.

CONTINENTALIZAÇÃO DO GRITO
  O Grito dos Excluídos das Américas
continentaliza o Grito dos Excluídos
iniciado no Brasil em 1995, por iniciativa
da CNBB e dos movimentos sociais. E
revela que também no coração do
império, como é Nova Iorque, há muitas
pessoas e movimentos desiludidos como
esse modelo de sociedade que reduz a
liberdade ao direito de escolha entre
várias marcas de cerveja ou modelos de
carros. Elas querem mais. Querem a
liberdade de modificar, não silhuetas de
corpos envaidecidos, mas o perfil de uma
humanidade que ingressa no Terceiro
Milênio arrastando uma horda de
famintos, desempregados e oprimidos.
  Em janeiro próximo, esses militantes da
esperança já têm encontro marcado no
Fórum Mundial Social, em Porto Alegre.

z- �D. Fernando ( Saburido ) tem uma
grande responsabilidade, pois é o que
está mais perto do céu� -   DOM
PENIDO, quando ainda era o abade,
sobre a estatura de D. Fernando. Em
contraponto, o que diria de quem é
baixinho ?
z- �Digam-me, digam-me todos: o que
devo fazer para ser um bom bispo?� -
D. OSCAR ROMERO.
z- �Dominus Jesus sonhava e, sem
sombra de dúvida, sonha e continuará
sonhando que todos sejam um. Dominus
Ratzinger , por sua vez, se esforça para

que todos sejam divididos. Constata-se
sem dificuldade, que o �discípulo� nem
sempre anda nas pegadas do Mestre !� -
JOÃO DUBAR.
z- �A vida é um pouco de tempo dado a
pessoas livres para, se quiserem,
aprenderem a Amar�  - ABBÈ PIERRE.
z- �Nos primeiros tempos da Igreja, os
cálices eram de madeira, e os prelados
de ouro; hoje, a Igreja tem cálices de
ouro e prelados de madeira� - JERÔNIMO
SAVONAROLA, frade dominicano - 1491
z- �Estamos firmes diante de Deus, com
uma fé sólida que sabe combinar a  luta

heróica do povo com o projeto
histórico de Jesus� - DORA AZMITIA,
�MENCHY�- mártir da luta pela justiça
e pela liberdade na Guatemala,em 1981
z- �Querem demonizar, isolar, destruir
aquele (MST) que é, reconhecido
internacionalmente, o mais importante
movimento social brasileiro. Segmentos
populares organizados, lutando para
mudar a estrutura social, é um perigo
a ser conjurado pelo governo das
elites� MILTON TEMER - Correio da
Cidadania.
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AO COMPANHEIRO JOÃO PAULO, COM AMIZADE E ESPERANÇA

Recife, 31 de outubro de 2000

Prezado irmão,

Você, mais que ninguém, estará se dando
conta da dimensão histórica do
que acaba de acontecer. E todos os que
estamos empenhados em consolidar
esta vitória esplendorosa através de
uma administração bem sucedida, desde
o seu início, conscientes, inclusive, de
que os adversários farão até o impossível
para desestabilizar e impedir esta feliz
novidade, tomamos a liberdade de
alertá-lo para algumas coisas e sugerir-
lhe outras, no sentido de colaborar com
você e com a causa que você encarna e
representa:

  1. Você vai ser o prefeito de todos os
recifenses, sem dúvida, mas o seu
governo vai ter que se caracterizar como
 governo popular!

  2. Suas prioridades, você irá buscá-las
junto à parcela maior e mais
precisada da população, visando ao
atendimento de suas necessidades
básicas, não esquecendo, entre elas, a
dimensão cultural, através da
implementação de ações que promovam,
de maneira lúdica, prazerosa e
interessante, o nível de consciência e o
exercício efetivo da cidadania.

3. Sua metodologia outra não poderá ser
senão a da participação popular
direta e efetiva, incentivando todas as
expressões autênticas do Movimento
Popular, através da criação de todo tipo
de Conselhos Paritários, em nível de
RPAs e municipal, como caixa de
ressonância dos problemas e anseios da
população, espaço permanente de
consulta e decisão, de elaboração das
políticas públicas e instrumento de
acompanhamento de sua execução.
Estejam o Prefeito, seus Secretários e
assessores pessoalmente presentes às
assembléias mais importantes destes
Conselhos.

4. Quanto à questão nevrálgica do
trabalho, é preciso inovar de várias
maneiras:
- Fazer, de imediato, um levantamento
de todas as oportunidades de trabalho
e geração de renda no âmbito do
município, em função da melhoria da
qualidade de vida da população, no

campo da moradia, saneamento básico,
coleta e reciclagem do lixo doméstico,
educação ambiental (agentes de
preservação e melhoria do ambiente) etc.
para criação de frentes de trabalho de
caráter emergencial...
-Favorecer a organização de cooperativas
de trabalhadores autônomos,
contando com parceria e assessoria da
URFPE através do programa de
incubação de cooperativas, INCUBACOOP.
Criar um Conselho Municipal de  Trabalho,
com representação dos órgãos
de classe (Sindicatos, Associações), das
Federações das Associações de
Bairro (Conselhos ou Associações de
Moradores ), dos Movimentos de
Mulheres, dos Movimentos Jovens...
- Atenção especial à qualificação e
remuneração do funcionalismo público
municipal, especialmente dos funcionários
dos níveis mais baixos,
visando a melhoria dos serviços públicos e
o resgate da dignidade dos
servidores e servidoras municipais,
inclusive perante a opinião pública;
- Presença do Prefeito-Trabalhador em
todos os momentos importantes da
vida dos trabalhadores e trabalhadoras da
cidade (eventos maiores, especialmente o
1.º de Maio; festas, mobilizações e greves)

5. Priorize entre tudo e entre todos a
juventude! É um contingente
imenso de adolescentes, não raro mal
atendido pela escola, apenas poucas
horas do dia, entregue, a maior parte do
tempo, a uma ociosidade desgastante,
derivando para a marginalidade, a droga,
a prostituição, o crime, muitos deles
tombando como cães sem dono, vítimas dos
esquadrões da morte ou dos próprios
esquemas do tráfico. Além de uma escola
pública de qualidade e da formação
profissional + política do primeiro emprego,
faz-se urgente criar uma rede de animação
cultural, em parceria com as Escolas, as
ONGs, os Conselhos ou Associações de
Moradores, as Igrejas e Terreiros, e todos
os grupos interessados ou interessáveis,
que garanta espaços físicos bem
equipados e          animadores             culturais
 devidamente capacitados, para que toda
esta gente jovem possa ocupar de maneira
saudável seu tempo ocioso, cultivando as
artes, debatendo os temas juvenis,
engajando-se em brigadas ecológicas e
exercitando a cidadania na organização e
na luta por direitos. O Projeto  JUVENTUDE
 EM MOVIMENTO, implantado na gestão

de Edla Soares em 1993, sobrevivendo
precariamente, precisaria ser revigorado e
ampliado.    O CENAP       poderia prestar
excelente assessoria.
6. Alguns cuidados quanto à postura, ao
estilo de governante, já que a
diferença aparece imediatamente por aí:
- Apareça freqüentemente nos bairros, nas
favelas, na periferia, o quanto possível,
tanto nos grandes eventos, quanto no
cotidiano...
Agende-se com firmeza de propósito para
isto e não se deixe absorver
pela rotina da burocracia. Não se deixe
atrair demais pelos encantos da classe
média, a ponto de aparecer mais nos seus
ambientes e eventos, até
porque é muito gostoso e se torna, assim,
uma tentação permanente. Que
tal celebrar o Natal este ano, por exemplo,
em Passarinho?...
- Não se deixe levar, também, pela militância
raivosa. Dê sempre um tom
de cordialidade, de humor e alegria a suas
aparições e falas em público,
e até à maneira de lidar com os adversários.
Aliás este parece ser o seu
natural, que você não deverá perder por
nada nesse mundo. É essa
�ternura� que você não deve �perder
jamais�, como dizia o Ché, e que
abrirá muitas portas, conquistando muitos
corações e adesões, tanto
junto aos vários segmentos da população,
quanto até junto aos
poderosos.
- Não consinta que o cerquem de
�seguranças�! Por amor de Deus, apareça
freqüentemente no meio do povo, nos
eventos e no cotidiano das ruas e
praças, como um cidadão comum, que nada
tem a temer, que se sabe querido
de muitíssima gente e, assim
fazendo,cativará o restante.

Por hoje é só. Sempre que me parecer
oportuno ou necessário, voltarei a
conversar. Creio que assim estou
cumprindo com o meu papel. Espero que
me escute com paciência. Meu e-mail é:
rveloso@tutopia.com.br. Meus
telefones: 32217888 (9-17 hs.) 32691849
(manhã cedo e noite). Saudações
a Bai e aos meninos. Edileuza e João José
lhe mandam beijos. Deus o abençôe!

Só agora à tarde, soube por Lorena que
hoje é seu aniversário. Na alegria geral da
vitória, meus parabéns!

REGINALDO

Roma deu mais poder aos bispos para
interferirem na escola de professores
das universidades católicas, mesmo
quando não são Pontifícias.
Esperamos que isto não interfira na
liberdade de ensino e de pesquisa dos

MAIS PODER PARA OS BISPOS

docentes. O que seria lamentável, ainda
mais quando se sabe que muitos bispos
não têm nenhuma experiência na área
acadêmica e científica. No  Recife, a UNICAP
tomou algumas medidas preventivas para
não perder em qualidade.
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POLÍTICA, ARQUIDIOCESE E SOLIDARIEDADE

Caro irmão Marcelo, muita paz e muito bem.
Gostaria de lhe perguntar, antes perdoe
minha ignorância, se nós católicos, a
exemplo dos nossos irmãos Mórmons, já
podemos batizar os falecidos ? Até onde o
pouco que sei me levou, esta é uma prática
nova na nossa doutrina. O Batismo de
intenção, pelo que me consta, só é válido
quando um vivo quer livremente, ou no
caso das crianças, os pais querem
livremente e ardentemente que elas
recebam o batismo, e por uma circunstância
grave, alheia à vontade das partes este
batismo não é celebrado nos ritos de
costume. Há também o batismo de sangue,
que um neoconvertido recebe na hora da
morte por estar dando testemunho de sua
fé e querendo receber o sacramento, mas
não há quem o administre naquela ocasião.
O batismo de mortos, como o senhor está
fazendo dos abortos, me é uma novidade,

CARTA AO PE. MARCELO ROSSI ASSUERO GOMES

mas como seu bispo estava ao seu lado,
presumo que seja alguma prática oculta,
não acessível aos não iniciados...
Outra coisa que não entendo, perdoe mais

uma vez minha ignorância, é quando o
senhor atribui poderes maravilhosos de
cura ao sal e à água. Na minha profissão,
consideramos isso charlatanismo. Na
religião seria feitiçaria. Quando se diz à
uma senhora que ela errou na mão na
quantidade de sal  bento que colocou na
comida do marido ( espero que não seja
hipertenso ) e que ela deveria benzer
toda a água da geladeira e fazer suco
para ele, mesmo sem ele saber, ficaria
abençoado e curado de suas
mazelas....creio firmemente que seu
bispo não sabe disso, mas se a Igreja
passou a praticar magia, é também uma
novidade para mim. Peço que perdoe
minha ignorância e a compaixão que sinto
destes meus irmãos e irmãs brasileiros,
cristãos batizados, pois estão como
ovelhas sem pastor.....

  Como nós do IGREJA NOVA somos tidos
como radicais, críticos, ou sei lá mais o que,
ficamos esperando todo o desenrolar da
movimentação política que mobilizou as
cidades de Olinda e Recife, nos últimos 90
dias, para a escolha do nosso �burgo
mestre�. Diga-se de passagem, nas duas
cidades, foi uma disputa da mesmice
versus a esperança de mudanças, entre
as velhas táticas da mentira contra uma
tentativa de se fazer política com decência
e ética. No embate político, lembranças dos
que estiveram ao lado da força e dos
militares nos anos que se seguiram a
quartelada de 1964, e daqueles que
estavam e continuam ao lado da
democracia e dos anseios do povo.
  Nesse período, como cristãos, ficamos a
espera de que a Arquidiocese de Olinda e
Recife, formadora dos sentimentos da
população da Marim dos  Caétes e da
Mauricéia (nas duas cidades a maioria da
população é católica), se pronunciasse não
a favor desse ou daquele partido, mas com
uma palavra de orientação sobre a
importância do voto, a necessidade da
população se envolver na discussão para
a escolha daquele que, durante quatro

anos, pelo sufrágio do seu nome,
expressão máxima da democracia, terá por
delegação, o direito de orientar os destinos
de sua cidade.

 OUTRAS DIOCESES

Lembramos que os Bispos, em outras

cidades (até menores em população e
importância política), emitiram orientações,
fomentaram idéias a partir das quais as
comunidades, com suas lideranças e
párocos, discutissem quais das propostas,
que estavam sendo lançadas pelos

Edelomar �Déo�

candidatados, poderiam melhor atingir
os anseios da comunidade dentro de um
 enfoque cristão.
  Aqui em Olinda e Recife, mais uma vez
a nossa esperança de ver uma
Arquidiocese participativa, com os seus
membros (Bispos, clérigos e todo o povo
de Deus) interessados e envolvidos com
o seu futuro e com o dos seus irmãos,
se perdeu pela ausência e desinteresse
do Sr. Arcebispo pelas lutas do povo.
Cada dia mais aumenta o fosso da
desconsideração, do desinteresse e da
ausência do pastor para com o seu
rebanho. Tal afastamento nos leva, a
cada vez mais inferir que, aquele que aqui
veio com o intuito de desmontar e
desagregar, já se encontra plenamente
satisfeito com a sua �obra�, sobre tudo
agora que está livre da presença física
do profeta que viveu no meio de nós.
  A cada evento que ocorre em nossa
Arquidiocese, com a ausência contumaz
do Sr. Arcebispo do meio do seu rebanho,
se cristaliza o sentimento de que
�OLINDA E RECIFE ESTÃO COMO
OVELHAS SEM PASTOR�. A quem puder
 nos ouvir ,SOLIDARIEDADE!

   (Nov/2000.)

O Grupo de Leigos Católicos Igreja Nova,
estará promovendo no próximo dia 02 de
dezembro, das 07h30m às 19h, o I
Seminário de Vida Cristã, no Convento
Sagrado Coração de Jesus, na Várzea.
Serão proferidas três palestras: Jesus
Cristo, Igreja e Oração. As vagas são
limitadas e a inscrição poderá ser feita até
o dia 25 de novembro, mediante o
pagamento de uma taxa de R$ 10,00 ( dez
reais) para cobrir os custos de alimentação
e material.
INFORMAÇÕES:Fones- 3325-2762 -
3465-3816 - 3341-0539

IGREJA NOVA
REALIZA SEMINÁRIO

AFASTAI DE MIM AS CRIANCINHAS - PARTE 2

Otávio Santana do Rêgo Barros mandou
um e-mail para a CNBB, declarando sua
profunda indignação com o pároco da Igreja
Nossa Senhora da Piedade que, domingo,
no momento da eucaristia, recusou-se a
ministrar a comunhão à sua filha, de 10
anos, alegando que seus trajes não eram
dignos para a ocasião. A menina, segundo
o pai, estava vestida com uma calça
comprida jeans, tênis, meia e blusa de
malha de alças, cobrindo inclusive o umbigo.
Estupefato, Otávio se retirou da igreja
junto com a família. Sua filha, sentindo-se
humilhada, saiu chorando, sem entender
o porquê da indecência. Ele quer saber

onde está escrito que blusa de alça é
indecente, sobretudo se usada por uma
criança. O pecado, na sua opinião, está
na cabeça dos homens. Católico
praticante, Otávio diz que já perdoou o
padre, mas sua esposa continua
profundamente magoada e quer uma
posição da CNBB sobre o assunto. ( Nota
publicada na coluna Diário Urbano, do
Diário de Pernambuco, de 14/11/
2000 )

I.N. - E a Igreja ainda não sabe por
que há tanta evasão de católicos.
Precisa pensar muito para descobrir?
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COMUNIDADE

ARQUIDIOCESE

INTERNACIONAL

NACIONAL

- 1a CAMINHADA PELA VIDA E
CIDADANIA - A Comunidade de Pirituba
(12km de Vitória de Sto. Antão) reuniu
cerca de 600 pessoas, de 23
comunidades rurais, para realizar sua 1a

Caminhada no Projeto Pró-Asfalto.
Crianças, jovens, adultos e idosos,
entoando cantos e orações, partiram às
4h da manhã em direção a Câmara dos
Vereadores de Vitória, onde celebrou-se
uma missa e se reivindicou uma audiência
com o governador para a entrega de um

documento com 400 assinaturas, solicitando
o asfalto de 5km,para beneficiar as
comunidades. A luta já dura 7 anos mas a
fé alimenta a esperança. O Igreja Nova,
através de mensagem, esteve solidário com
esse Povo de Deus que clama por justiça e
dignidade.

- CAMINHADA PELA PAZ - O Movimento
pela paz e não violência estará
promovendo uma Grande Caminhada
pela Paz, no próximo dia 26 de
novembro. A concentração será no 3º
Jardim de Boa Viagem, a partir das 16

horas. A caminhada será acompanhada por
trio elétrico, que executará músicas da MPB
que falem sobre a paz, indo até o Pina,
onde será armado um palanque,  com a
participação, entre outros artistas,  de
Nando Cordel, Elba Ramalho, Geraldo
Azevedo e Dominguinhos. Todos estão
convidados a participar.

- PARTICIPAÇÃO DO IGREJA NOVA -
Aconteceu, no dia 18 de Novembro, IX
Encontro de Humanização e Pastoral da
Saúde, no Colégio Imaculado Coração de
Maria, com o tema: �Saúde e Dignidade
Humana�, tendo a palestra sido proferida
por Assuero Gomes, do Grupol Igreja Nova,
após 10 anos do mesmo ter feito a palestra
inaugural no mesmo local.

- DESPEDIDA DE DOM ALOÍSIO -
Depois de ter permanecido por mais de
cinco anos como arcebispo de Aparecida,
Dom Aloísio Lorscheider, ao completar 76
anos, comunicou a sua renúncia ao
cargo, já que, dentro das regras da
Igreja Católica,  os bispos e arcebispos

devem renunciar, ao completar 75 anos.
Segundo Dom Aloísio, se fosse por sua
vontade, ele continuaria no cargo. No dia
12 de outubro, festa da padroeira do
Brasil, ele celebrou a que pode ter sido a
sua última missa como arcebispo em
atividade, concelebrada por mais de 70
padres.
Assim que assumiu o santuário, o
arcebispo passou a imprimir sua marca e

deu início a um grande programa de
profissionalização do centro religioso.
Tido como um dos pilares da Teologia da
Libertação, ao contrário de outros
arcebispos  que o Vaticano permite continuar
no cargo mesmo aos 80 anos ( Dom Eugênio
Salles, por exemplo), com toda certeza, a
renúncia de Dom Aloísio deverá ser aceita
com rapidez, como a de Dom Helder Camara
e Dom José Maria Pires o foram.

- PERDÃO - Vai-se espalhando por toda
parte, o testemunho de arrependimento
e pedido de perdão, da parte da Igreja.
Mesmo quando historicamente tardio, o
perdão resgata um pouco da consciência
humana e dificulta a repetição de erros
futuros. Desta vez foram os bispos
coreanos que resolveram pedir perdão
pelas culpas do passado. Decidiram eles
realizar diversos seminários para
analisar a posição da Igreja nas diversas
épocas. Vale a pena comparar atitudes
como esta com o último documento do
Vaticano, do cardeal Ratinzger,
reafirmando uma pretensa
superioridade da Igreja Católica.
- EVANGELHO �LIGHT� - Em um
encontro de catequistas, o arcebispo de

Buenos Aires, Dom Jorge Mário Bergoglio,
fez a seguinte declaração: �é necessário
que o nosso coração se abra ao
Evangelho da Caridade e não ao
Evangelho que é apenas letra morta, o
Evangelho destilado, o Evangelho �light�.
Devemos reconciliar nosso coração, não
com as orações esporádicas ou com
intimismos baratos, mas com a oração
diária e o testemunho�.
- TEOLOGIA E AIDS - Nos Estados
Unidos, 35 teólogos reuniram-se para
estudar os desafios que a AIDS impõe à
teologia moral. O padre jesuíta James
Keenan, um dos participantes, fez esta
declaração: �o estudo tem por finalidade
chamar a atenção da teologia para uma
abordagem mais concreta do problema.
Muitos pastores estão mais preocupados
com os escrúpulos religiosos do que com

a saúde das pessoas�, declarou ele.
- CELIBATO - �A obrigação do celibato dos
sacerdotes, poderia ser modificada, pois
embora o celibato deva manter-se no caso
do sacerdote aceitá-lo quando for
ordenado, o matrimônio  não é incompatível
com o sacerdócio�. Esta é uma declaração
do arcebispo de Westminister, Dom Cormac
Murphy O�Connor, primaz da Inglaterra e do
País de Gales.
(Fonte: REB, �Actualités des Religions.)

- LONGO PONTIFICADO -  Papa João Paulo
II completou 22 anos à frente da Igreja
Católica, ocupando, desta forma, o sétimo
lugar entre os papas com pontificados mais
longos da história da Igreja. Leão XIII, o
que está em primeiro lugar até agora,
ocupou o trono de Pedro por 25 anos.

NOTAS DA REDAÇÃO

Gostaríamos de saber sua opinião !
O Jornal Igreja Nova comemorou 9 anos
de vida. Gostaríamos de saber  o que
você pensa sobre ele. Tamanho,
apresentação, assuntos abordados,
distribuição, sugestões e críticas. Basta
ligar: 33252762 � 32416124 �34653816
�33410539 ou enviar pelo correio ou e-
mail. Sua opinião é importante.

Faça uma assinatura anual
Por apenas R$ 10,00 para despesas
postais, que poderão ser enviados
através dos correios - : Rua Francisco
da Cunha, nº 936- aptº 1002 - Boa
Viagem- CEP: 51020-041-Recife -
Pernambuco- Brasil- DEPÓSITO NA C/C
Nº 7723705 - 7 -BANCO REAL - AGÊNCIA
Nº 0686 ( BOA VIAGEM)  ou cheque
nominal ao Grupo de Leigos Católicos
Igreja Nova. Em caso de depósito, por
favor, nos avise por carta ou telefone.

Ao contrário do que muita gente pensa,
a não inclusão do estado de
Pernambuco no horário de verão, não
se deveu a um esforço pessoal do
governador Jarbas Vasconcelos
O governador somente veio a pensar na
mudança do horário quando
pressionado pelo desejo popular,
expresso através do MOVIMENTO DE
MULHERES CONTRA O DESEMPREGO, que
lhe apresentou um �abaixo assinado�
com mais de 15.000 assinaturas de
trabalhadores que seriam prejudicados
pelo horário de verão. Foi nesse
encontro que o Governador aventou a

HORÁRIO DE VERÃO

possibilidade de solicitar à Justiça a
exclusão de Pernambuco do horário de
verão, desde que mais dois ou três
Estados do Nordeste também o fizessem.
Como o Ceará, o Piauí e o Maranhão
estavam, por pressão popular, também
pleiteando o exclusão do horário de verão
e como em Pernambuco o clamor popular
vinha se avolumando, o Sr. Governador só
poderia tomar essa atitude, de ser a caixa
de ressonância dos trabalhadores (que o
elegeram). Portanto, se temos que
agradecer devemos faze-lo ao povo que
se organizou através do MOVIMENTO DE
MULHERES CONTRA O DESEMPREGO.

Certo arcebispo chegando ao céu começou a fazer confusão e gerar discórdia. São
Pedro mais que depressa o presenteou com um fogareiro cheio de brasas
incandescentes dizendo:
- Vá fazer seu inferno em outro lugar !

PARA RIR E REFLETIR:


