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- Henriette - Pelo Agnus Dei

ENTIDADES

- Oristel Siqueira - Pela Congrega~ao Mariana
de 'Mendes - RJ .•..••.••..•.........•.•.•... 9.6

9S

94

93

90 a 92

89

88

87

86

Paginas

- Confedera~a0 Nacional das Congrega~oes Maria
nas do Brasil - RJ ...•......•..•.•........•

CONGREGA90ES

- Diretores, Diretoria e Executivo Nacional da
Conferencia dos Religiosos do Brasil -C.R.B.

C.R.B. NACIONA,L

- Comunidade de Saracuruna - Duque de Caxias .

- Comunidade Sao Miguel - da Paroquia Sao Jose
Operario - Magalhaes Bastos - RJ •••......•.

COMUNIDADES

- Camara Municipal de Barra Mansa
Presidente - Geraldo Hipolito Mendon~a

- Camara Municipal de Mendes
Presidente - Edson Pagliares .•.•..•.....•..

- Camara Municipal de Paraiba do SuI
Presidente - Alexandre Gon~alves Ferreira Fi
lho, apresentando Mo~ao de Desagravo do Ve
reador Joao Baptista Braga •........•.•.... ~

- Camara Municipal de Valen~a
19 Secretario - Dr. Osmar Leal Christiano ..•

CAMARAS MUNICIPAlS

- Carta

- Carta

- Carta

- Telegrama

- oficio

- Telegrama

- Telegrama

- Telegrama

- Carta

- Carta

- Abaixo-assinado

- Cartao

- Of1.cio e
Requerimento

- oficio

- oficio

- oficio

MEN SAG ENS



130

131

129.

128

127

121
122

123

124

125
126

US

116

117

118

119

120

107
108

109

110

111
112

113

114

106

104

- Therezinha e Thiago Ribas - Em nome da Equi
pe Nossa Senhora - Regiao Rio .•...•......~

- Grupo de Palestradores de Batismo
Paroquia Santo Antonio - Duque de Caxias-RJ

- Movimento Familiar Cri.stao -
Selma e Relio Amorim - RJ .•...•...........

- Movimento Feminino pela Anistia
Coordenadora para 0 Rio de Janeiro ~ Regina
Sodre Von der Weid ...............••.......

- Equipe Diocesana de Renova~ao Crista - RJ .

- Movimento Estudantis do Rio de Janeiro:
DFRJ - Conse1ho de Renresentantes cia ~aelllD

MOVIMENTO

- Desembargador Joao Fontes de Faria - RJ ..•

- Jose Carlos Mello Ourivio - RJ ....•.•.•••.

- Maria Amarante Fialho - RJ .•.•.•....•.....

- Yolanda Avena Pires e Familia - RJ .

- Familia Jacintto - Saracuruna - RJ

- Idalina Belisario Travosa, Belisario Travo
sa Filho e Cruego Carlos Gremier - RJ

RJ •......•••.•.....Homero Bruce Santana

- Eduardo Pires e Familia - RJ ..•.••.•...•..

- Fernando Melo - RJ ......•.••.•..•......•..

- Geroncio Tabosa e Familia - RJ ..•...•...••

- Dr. Holmes Rodrigues - Duque de Caxias - RJ

- Cleone, Arthur e filha, Bia •••...•........

- David Baptista Soares - Resende - RJ .

- Davi Heffernom - Igreja Sao Jose
Magalhaes Bastos - RJ ..•.•••.••...•..•....

- Antonio Montalvao e Familia - RJ ~•.....•.•

- Branca Alves - RJ

- Ana Tilde G. Pentagno - RJ •..•.•..........

- Americo e Familia ~ RJ .••.•...•.•....•.•...

- Adriano e Elisabete Bresciani - RJ ....•...

LEIGOS

- Uniao Brasileira de Educa~ao e Ensino
Colegio Sao Jose - Irmaos Maristas
Diretor - Irmao Hugo Dewes ••.•••••.•..•...

- Instituto de Educa~ao Nossa Senhora Media
neira - Barra do Pirai - RJ •••••••••••••••

- Instituto Nossa Seuhora das Dores
Coordenadora - Irma Maria Stella Maris
Bras de Pina - RJ ..•..•••..•••........•..• 105

INSTlTUI90ES

- Carta

- Carta

- Carta

- Carta

- Carta

- Telegrama

- Carta

- Telefonema

- Telegrama

- Carta

- Cartao

- Telegrama

- Telegrama

- Telegrama

- Carta

Telegrama

- Cartao

- Carta

- Carta

- Telegrama

- Telegrama

- Carta

- Carta

- Telefonema

- Carta

- Cartao

- Ca,rta

- Carta

- Cartao

MENSAGENS--------r--



13lB

130

131

128

127

- Equipe Diocesana de Renova~ao Crista - RJ .

- Movimento Estudantis do Rio de Janeiro:
UFRJ - Conselho de Representantes da Faculd
dade de Medicina; PUC - Diretorio Central -
dos Estudantes; FEFIERJ; TIFF .•••••.•.....•

- Movimento Feminino pela Anistia
Coordenadora para 0 Rio de Janeiro ~ Regina
Sodre Von der Weid ........•...••......•...

- Therezinha e Thiago Ribas - Em nome da Equi
pe Nossa Senhora - Regiao Rio .••.........•

- Grupo de Palestradores de Batismo
Paroquia Santo Antonio - Duque de Caxias-RJ

- Movimento Familiar Cristao -
Selma e Helio Amorim - RJ •.•..••••.••....• l2q

121

122

123

124

125

126

115

116
117

118

119

120

107

108

109

110

111

112

113
114

106

MOVIMENTO

- Desembargador Joao Fontes de Faria - RJ ...

- Jose Carlos Mello Ourivio - RJ ••••.••..•••

- Maria Amarante Fialho - RJ .....••.........

- Yolanda Avena Pires e Familia - RJ ..•••...

- Familia Jacintto - Saracuruna - RJ

- Idalina Belisario Travosa, Belisario Travo
sa Filho e Cruego Carlos Gremier - RJ

RJ .Homero Bruce Santana

- Cleone, Arthur e fi1ha, Bia ....•.•••.•....

- David Baptista Soares - Resende - RJ .

- Davi Heffernom - Igreja Sao Jose
Magalhaes Bastos - RJ •.••••.•.••.•....•.•.

- Eduardo Pires e Familia - RJ ...•.•.•...••.

- Fernando Melo - RJ .....••.•••..•••••.....•

- Geroncio Tabosa e Familia - RJ ••.•.••.•.•.

- Dr. Holmes Rodrigues - Duque de Caxias - RJ

Antonio Monta1vao e Familia - RJ ••.•••.•.•

- Branca Alves - RJ

- Ana Tilde G. Pentagno - RJ .

- Americo e Familia ~ RJ .••..•••..••.••..•.•.

- Adriano e Elisabete Bresciani - RJ .

LEIGOS

- Instituto Nossa Senhora das Dores
Coordenadora - Irma Maria Stella Maris
Bras de Pina - RJ ....•.••..••............• 105

- Uniao Brasileira de Educa~ao e Ensino
Colegio Sao Jose - Irmaos Maristas
Diretor - IrroaoHugo Dewes .•...•.•....•.•.

104
- LnstL~uCO oe ~ouca~ao ~ossa ~ennora ~eULa

neira - Barra do Pirai - RJ •.•...•.•.....•

- Carta

- Carta

- Carta

- Carta

- Carta

- Te1egrama

- Carta

- Telefonema

- Telegrama

- Carta

- Cartao

- Te1egrama

- Te1egrama

- Te1egrama

- Carta

Telegrama

- Cartao

- Carta

- Carta

- Te1egrama

- Te1egrama

- Carta

- Carta

- Te1efonema

- Carta

- Cartao

~ Carta

- Carta

- L.arl:ao



155

lS6

15Z

153

l5~

~ ~_ - Cart::l

- CartE.!

- Pelas Irmas Missionarias de Jesus Crucifica
do Irma Tereza de Jesus Muniz e
Pelas Irmas Carme1itas da Divina Providencia
- Irma Natividade
Angra dos Reis - RJ •••••••••••••.•••••.••••

- Irma Olga Dua lib -.Palacio Sao Joaquim - RJ.
Trm; Tereza Muniz_ Irma Helena Vannucchl_ Ir

- Car ta

RJ ....- Irma Maria Pelagia Santos O.F.B.

- Carta

- Cartao

Je

...
- Irmas Franciscan&s do Sagrado Cora~ao de

sus - Superiora Gera1: Irma Maria Luzia

- Irma Maria Pacifica de Jesus Crucificado

- Carta

- Carta - Mosteiro de Nossa Senhora da Concei<;ao da
Ajuda -
Abadessa - Irma Mari~ Cristina da Imacu1ada,
O. I. C. ••••.••..•...•..•...•..••.•. .•••.••• 151

148

147

Irma Josafa SSt CC. - RJ .- Cartao 150

Len ca - "RJ ••••••••••••••••••••••••••.• , ••. ~ 149
Va- Irmas de Jesus Crucificado - Diocese de- Telegrama

- Carta

- Irma Ivone das Dores Drumond - Coordenadora
Geral da Congre<;aodas Religiosas Missiona
rias de Nossa Senhora das Dores .••••...•..:

- Irmas Missionarias da Pxovincia do Rio
Assinado pela Irma IrailY- RJ •.••••••••••••

- Carta

- Irma Elza - da Irmandade Sagrado Cora~ao de
Jesus - RJ •.•.••...••.•.•.•.••• 146

144

145

141

142

143

140

- Irma Carmem Maria A. Souza - RJ •..••.•....•- Carta

- Telefonema

- Irma Almeida F. da Caridade - RJ •••••••.•••

- Irll'aAna Lea - RJ •.•••••••••••••••.•..•••.•

- Irma Ana Maria Lima - RJ ••••.•••••••••••••.

- Irma Bete, I.C.M. - Em nome das Irmas e Equi
de Parati - ~ ~

- Carta

- Telegrama

- Car tao

- Cartao

RELIGIOSAS

- Conselho faroquial de Vista Alegre - Barra
do Pirai - R..J - •••••••••••••••••••••••••••••

- Telegrama

Lenc a - RJ •••••••••••••••••••••••••••••••• -=- 139
Va- Paroquia de Rio das Flores - Diocese de- Telegrama

- Abaixo-assinado - Comunidade Franciscana de Pati de Alferes 'e
Paroquias de Pati de Alferes ,Miguel Perei
ra e Governador Portela - Diocese de Valen~a
- Rio de Janeiro .•.•.••••.•••..••...•...... 134 a 138

132

133

Paginas

PAR5QUIA

- Senador Amaral Peixoto - RJ ••.•••••••...••.

- Senador Nelson Carneiro - RJ ••••••.•••••.••

- Telegrama

- Telegrama

PARLAMENTARE S

MEN SAG ENS



152

158

155

15(;

l5Z
153

l5~

- Car tao

- Carta

- Carta

- Pelas Irmas Missionarias de Jesus Crucifica
do Irma Tereza de Jesus Muniz e
Pelas Irmas Carme1itas da Divina Providencia
- Irma Natividade
Angra dos Reis - RJ •••••••••••••.••...•••.•

- Irma 01g::1Dualib " Palacio Sao Joaquim - RJ.

- Irma Tereza Muniz, Irma Helena Vannucchi, lr
ma Berenice dos Santos Borges e Irma Maria-
Thereza Fortes .•...•..•.•....•.•....••••.•.

- Irma Veronica Egny - RJ ..•...••••..........

- Certa

RJ .•••- Irma Maria Pelagia Santos O.F.B.

- Carta

- Cartao

- Irmas Franciscan&s do Sagrado Cora~ao de Je
sus - Superior8 Geral: Trma Maria Luzia

- Irma Maria Pacifica de Jesus Crucificado

- Carta

- Carta - Mosteiro de Nossa Senhora da Concei~ao da
Ajuda -
Abadessa - Irma Maria Cristina da Imaculada,
O.I •C• •.•••....•............•••.•• . ~. • . • • . 151

149

150

148

147

146

144

145

141
142

143

- Irma Josafa SS.CC. - RJ ••••••••••••••••••.- Cartao

Lenca - RJ •••••••••••..•••.•••••••.••.•. ".-:
- Te1egrama

- Carta

- Carta

- Irma Carmem Maria A. Souza - RJ ...•..•....•

- Irma Elza - da Irmandade Sagrado Cora~ao de
Jesus - RJ ...................•..•.........

- Irma Ivone das Dores Drumond - Coordenadora
Geral da Congre~ao das Religiosas Missiona
rias de Nossa Senhora das Dores .•.........:

- Irmas Missionarias da Pxovincia do Rio
Assinado pe1a Irma lrany - RJ ••••.••.••••••

- Irmas de Jesus Crucificado - Diocese de Va

- Carta

- Te1efonema

- Irma Ana Maria Lima - RJ •.••.•••••••••••••.

- Irma Bete, I.C.M. - Em nome das Irmas e Equi
de Parati - RJ •••.••••••••••••••••••••••• -:-

- Irtra An.a Lea - RJ" •.••••••••••••••••..••••.•- Te1egrama

- Cartao

- Cartao

- Irma Almeida F. da Caridade - RJ ••..•.•••••- Carta

RELIGIOSAS

- Abaixo-assinado - Comunidade Franciscana de Pati de A1feres e
Paroquias de Pati de Alferes ,Miguel Perei
ra e Governador Portela - Diocese de Va1en~a
- Rio de Janeiro ........•.•................ 134 a 138

- Te1egrama - Paroquia de Rio das Flores - Diocese de Va
Lenca - RJ ..••••..•.•••••..•.••.•...••.••• -:- 139

- Telegrama - Conse1ho paroquia1 de Vista Alegre - Barra
do Pira'i.- RJ -............................. 140

132

133

PAROQUIA

- Senador Amaral Peixoto - RJ ••••••••.•••••••

- Senador Nelson Carneiro - RJ ••••••..••••...

- Te1egrama

- Te1egrama



183B

182

l82B

183

PROVINCIA ECLESIASTICA DE NITER61

- Cbefe do Comando Mi1itar do Gov. C.Freitas.

AUTORIDADE

- Vocacionais Franciscanos do Rio de Janeiro.

- Padre Victor e Equipe - RJ ••••••••••••••••

- Frei Vital Wilderink ••..•..••..••.....••.•

rigos - RJ .........•..••.•••••.•••...••.. :- 181

179

180

178

172

173

174

175

176

177

170

171

168B

169

167

168

- Padre Joao Ruffier, S.J. - RJ ••••.••...•••

- Padre Jose Gon~alves Torres Palma .•.••...•

- Padre Jose Lozeira - RJ •.•••••••••••••••••

- Padre Manoel Max Lins Rodrigues - Vigario da
Catedra1 Metropolitana do Rio de Janeiro .•

- Monsenhor Natanael de Peras Alcantara - Viga
rio Gera1 da Diocese de Valen~a - RJ ••••• ~

- Padre Natanael - Catedral de Valen~a - RJ .•

- Monsenhor Trabuco - Irmandade Sao Pedro Cle

- Padre I. Ramon - Nova Fiburgo -RJ .•.•....•

- Padre Jacinto Miconi e Padre Nino Miraldide
Vila Kennedy; Padre Joao e Padre Carlos de
Maga1haes Bastos; Padre Vicente Zambel10 de
Vila Kennedy e Vila Paci'encia •..•..•......

- Padre Jesu~ Otero - Santa Cecilia - RJ ..•.

- Monserulor Joao Barreto A1encar - RJ

- Frades Menores Conventuais - Convento Sao
Francisco de Assis .....•••..•....•.......

- Padre Gerson S.S. Cueiro S.V .

- R~ligiosos reunidos para um'Curso - 1119 Cur
so Breve CRB/1BRADES, sobre Realidade NaciO-
nal - RJ ..••.•.•••••••••••••••.•••..•.•.• -:-

- Padre F10rencio Bahroe - RJ

- Frei Egberto Prangenberg, O.F.M. - Em nome
da VI Regiao da Ordem Franciscana Secular .

- Padre Enge1betto Pi1shafer - Co1egio Santo
Amaro - RJ ...•..........•....•.•••.•..•... 166

164

165- Padre Egydio - RJ ..••...•.•..•••.....••...

- Comunidade Franciscana e Paroquia1
Frei Mariano .

163

Vol ta Redonda ,.................. 162

- Frei Ciri10, O.S.B ........•.•..•..•.•...•.

159

160

161

- Visila

- Te1egrama

- Carta

- Cartao

- Te1egrama

- Te1egrama

- Te1egrama

- Carta

- Car lao

- Te1egrama

- Carta

- Te1egrama

- Carta

- Cartao

- Carta

- Carta

- Abaixo-assinado

- Cartao

- Abaixo-assinado

- Carta

- Car tao

- Cartao

- Car tao

- Carta

- Abaixo-assinado - Bispo Dom Wa1dyr Ca1heiros de Novais e Sa
cerdotes da Diocese de Barra do Pirai -

- Padre Amadeu Feliciano, O.F.M. - RJ ..•...•

- Padre Aure1ino Pinto - RJ ••.•.•••.•....•..

- Padre Amadeu

RELIGIOSOS

- Te1efonema

- Carta

- Carta

MEN SAG ENS



184

183B

182

l82B

183

- D. Antonio de Almeida Morais Junior
Arcebispo de Niteroi - RJ ..•••.....••.....

- Cartao

BISPOS

PROViNCIA ECLESIASTICA'DE'NITER6I

- Chefe do Comando Mi1itar do Gov. C.Freitas.- Visita

AUTORIDADE

- Vocacionais Franciscanos do Rio de Janeiro.

- Padre Victor e Equipe - RJ .•.....•...•....

- Frei Vital Wilderink .•...•.••...•.•.......

- Telegrama

- Carta

- Car t.ao

rigos - RJ 181

179

180

178

174

175

176

177

- Telegrama

- Telegrama

- Padre Joao Ruffier, S.J. - RJ •••••••••••••

- Padre Jose Gon~a1ves Torres Palma ...••••..

- Padre Jose Lozeira - RJ •••••••••••••••••••

- Padre Manoel Max Lins Rodrigues - Vigario da
Catedral Metropo1itana do Rio de Janeiro .•

- Monsenhor Natanae1 de Peras Alcantara - Viga
rio Geral da Diocese de Va1enCSa - RJ ••••• :-:

- Padre Natanae1 - Catedra1 de Valen~a - RJ •.

- Monsenhor Trabuco - Irmandade Sao Pedro Cle

- Te1egrama

- Monsenhor Joao Barreto Alencar - RJ- Te1egrama

- Carta

- Carta

- Cartao

- Te1egrama

- Cartao - Padre I. Ramon - Nova !iburgo -RJ .•.....•. 171

- Carta - Padre Jacinto Miconi e Padre Nino Mira1dide
Vila Kenn~dy; Padre Jo~o e Padre Carlos de
Maga1haes Bastos; Padre Vicente Zambe110 de
Vila Kennedy e Vila Paciencia •.•.••.•.•... 172

- Carta - Padre Jesus Otero - Santa Cecilia - RJ .•.. 173

- Abaixo-assinado - Frades Menores Conventuais - Convento Sao
Francisco de Assis .•.•..••....••.•....... 168B

- Carta - Padre Gerson S.S. Cueiro S.V. •.......•.... 169

- Abaixo-assinado - Religiosos reunidos para um-Curso - 1119 Cur
so Breve CRB/IBRADES, sobre Rea1idade NaciO-
nal - RJ --: 170

167

168- Padre Florencio Bahme - RJ- Cartao

- Frei Egberto Prangenberg, O.F.M. - Em nome
da VI Regiao da Ordem Franciscana Secular .

- Carta

- Padre Engelberto Pilshafer - Co1egio Santo
Amaro - RJ 166

164

165- Padre Egydio - RJ •••••••••••••••••••••••••- Cartao

- Cartao

- Comunidade Franciscana e Paroquial
Frei Mariano ..

- Cartao

- Carta

163

Volta Redonda 162

- Frei Ciri10, O.S.B ..•...•......•..••.•••..

159

160

161

- Abaixo-assinado - Bispo Dom Waldyr Ca1heiros de Novais e Sa
cerdotes da Diocese de Barra do Pira! -

- Padre Aurelino Pinto - RJ .......•....•••..- Carta

- Padre Amadeu Feliciano, O.F.M. - RJ •••••••- Carta

- Padre Amadeu- Te1efonema



197

198

195

- D. Frei Quirino Adolfo Schmitz, O.F.M.-~-______ - Telegrama
BISPOS

PROVINCIA ECLESrASTICA DE DIAMANTINA

- Carta

- Carta

- Carta

BISPOS

PRovINCIA ECLESIASTICA DE MARIANA

- REGIONAL LESTE II. APRESENTAQAO

- D. Oscar de Oliveira
Arcebispo de Mariana - Minas Gerais ...•... 196

- D. Herminio Malzone Hugo
Bispo de Governador Valadares - Minas Gerais

- D. Jose Eugenio Correia - Bispo deCaratinga.

- Abaixo-assi ,do - Padres de Duque de Caxias - RJ .••...•..... 194B

- Abaixo-assinado - Confrades do Instituto Filosofico-Teologico
Franciscano, Comunidade do Convento Sagrado
do Cora~ao de Jesus e da Editora Vizes Ltda 194C

194

193

191

192

190

189

188

187

186

185

RELIGIOSOS

- Irma Maria ~ernadette, O.C.D. - Comunidade
Carmelo do Espirito Santo .

- Carta

RELIGIOSA

- Monsenhor Luiz Brasil Cerqueira e toda Paro
quia Sao Jose - Itaipava - Petropolis - RJ~

- Telegrama

PARC)QUIA

- Alceu Amoroso Lima - Petropolis - RJ

- Alceu Amoroso Lima - Petropolis - RJ

- Telegrama

- Telegrama

LElGOS

- D. Clemente Jose Carlos Isnard, O.S.B.
Bispo de Nova Friburgo - RJ .•.••....•••...

- Carta

- Cartao

- Telegrama

- Carta

- Cartao

- D. Manoel Pedro da Cunha Cintra
Bispo de Petrcpolis - RJ ••••••••••••••••••

- D. Manoel Pedro da Cunha Cintra
Bispo de PetropoLi,s - RJ ••••••.•••••••••••

- D. Jose'Fernandes Veloso
Bispo Auxiliar de Petropolis - RJ •••••••••

- D. Antonio de Castro Mayer
Bispo de Campos - RJ ......••..•.•.......•.

- D. Antonio de Castro Mayer
Bispo de Campos - RJ .....•••...•..•.•.....

- Cartao

MEN SAG ENS



199

197

198

196

- D. Frei Quirino Adolfo Schmitz, O.F.M.
Bispo de Teofilo Ottoni - Minas Gerais

- Te1egrama

BISPOS

PRovINCIA ECLESrASTICA DE DIAMANTINA

- Carta

- Carta

- D. Oscar de Oliveira
Arcebispo de Mariana - Minas Gerais .

- D. Herminio Malzone Hugo
Bispo de Governador Valadares - Minas Gerais

- D. Jose Eugenio Correia - Bispo deCaratinga.

- Carta

BISPOS

PRovINCIA ECLESIASTICA DE MARIANA

. APRESENTA9AO - REGIONAL LESTE II .•....•.••.•.•.•. 195

- Abaixo-assi do - Padres de Duque de Caxias - RJ ..•....•.... 194B
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So.ccrdotes, reli.g.:L.osas e 1eigos da ..::!)moc3scde I'ov-i :::;-....:::.~u,

rcunid.os com 0 Vig<1rio Gor~l.
(

- , ~~.?1.zc:-;Josurn apo Lo ~todos os cristaos, par a -que G.G unam a nos OJ:! or-acocs , a .l.1..;':)

de '-1'..11.3 0 senhor nos conserve acnpr-c firmes em nosso compr-oruaso du :l.m.mci.:..r1. Vor

~de, n8. consciencia de que n cruz 0 0 ca.minho Qa ross'..ITcigao.

o fato e mais uma tont8.ti ve: do fazur 1. Igrc;ja tr'tir a pr6pri~ mas sac QUo 0 So

nhor- lho conf'La, Nao 6 urn cto quo ~ting0 aporias ])0::1 .'l.driono, todo 0 povo foi ;tiI!
;;ido: as bofetadas 0 pont apes no Bispo s~o bofot"dc:.s IJ porrtcpcs no pOVQ dG Deus ,

lbs 11(;10 devemos tamer tais ameag::l.s:"Serois odd.ados po'r todos por C~USD. do OI3U no

m0. Entretnnto nao so perdera urn s6 c:1.bolo de vossr:. cabc~n .. f1 :pelo VOSS1.const5.n

ci~ ~u.r alcangarois a vessa s3.1vagaoll (Luoas 21,17 - 19).

23 do setG8CrO de 1976.

IJingu.em ignora ~U0, nessos 'til ti:nos anos , nos paf scs da A!!1cric:::.L·"tin..:::.,_ inUJ~cros

crist~os 1eigos, religiosos, padres c bispos - for~M perseg~idos ~or c~u~~ da. ,
j~st19a. Recent cment o , varios biepos do nos so continente foralJl prOS03 na c i.d-idc do,

'Riobamba, no Equador. Tais f a.toa mos't ram ClUO0 S(.;q_U<3stro13 ~. tortura do :'o!n li.d.ri:..

no nno 0 urn ato isolado.

o proprio Filno do Deus foi proso , torturado e uor-t c na cruz , 1'0::- :'.l!i3.ros n.::is
humildes. Os alteros da Igroja ostao replctos do santos mariircs, :j_".l': fO::-1.r~viti

IDt'.:!'I dps IIfilhos da.s tr eva.s" os quais, 13m t.oda s 3.S §POC.::I.S de opressaC', 'tcrrt ....r~ .,_or:.

tar oe "c1amores do povo"(Exodo 3,7).

A cegueira desses ess:1s:.>inos impede-os de ver Clue.. 0 m:;.rt{rio n~o 'c!'-um 3.ciion

te na vida da Igreja; .::1.0 cont rrir io, day. 3. vida p01~ lib.3rlia9D.0 dos ;uo S.::I.O v:lti

mas da injusti9a f'az par to da essent:::ia mesec d.:.J. YOC;:.9~:o crist;:; "felizcs sc r ei.a
quando vos ca.Iunf ar-em, quando vos per segu i rem o d.is eer-em f;1.1s:J.I:';entotodo 0 l:i·.l

contra vOs, por causa de mim. Alograi-vos c eX'u.l7-ai, porque ser{ gr'~nde vo saa rc
comperiea nos oeus, pais assim perseguirare os prof.st'.s quo vier;;::; -.ntos ie vos" (Of:;

Matsus, 5, 11 - l!).

nom Adriano, nosso irmao e p~etor,.foi selvagemente sc~uestr~do, encaPU9ado,

torturado e algemado, em companhda de Perriando ," seu -eobrd.nho , na noi te do dia 22

de aet embr-o, Os eutores do mons't ruoeo crano nos os c onhocemos'-snaa to bern: sao C!.qu~

los que querem fazor caLvr :~ voz da Igreja, om dcf.:::sr. do di.:::'oitos'1luma.nos.

IGUAgU~T0 V AD E

NOS S A"DEPOVOA 0COMUNICADO
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Bispo de Nova Igua~u.

Dom Adriano Mandarino Hypolito

Nova Igua~u, 27 de setembro de 1976

Hoje como ontem e como amanha, me disponho a servir os meus
irmaos, porque neles vejo a face de Jesus Cristo a quem que
ro servir.

Todo 0 meu desejo, como cidadao brasileiro, como cristao, co
mo bispo da Santa Igreja tem'sido somente servir aos meus i£
maos. t neste desejo imenso de servir que tenho falado e agi
do. Estou plenamente seguro de que ,podemos construir um mun
do melhor.

Por fim, quero manifestar minha gratidao particular aos meios
de comunica~ao social pela cobertura que deEam aos aconteci
mentos, pelas expressoes de solidariedade humana que manife~
taram.

Um agradecimento muito especial as autoridades publicas do
Estado do Rio e do pals, a todos que manifestaram sua revol
ta pelas v±olencias perpetradas contra mime

Estamos certos de que as autoridades farao tudo, ja que es
tao empenbadas em garantir 0 bem-estar da na~ao. Conscias de
sua responsabilidade, nao permitirao que os esfor~os de to
dos sejam prejudicados pelo fanatismo de alguns. Contam com
todos os brasileiros.

Temos certeza de que as autoridades publicas agirao com pres
teza e decisao, para descobrirem a trama que envolve nao so~
mente a mim pessoalmente, a Conferencia Nacional dos Bispos
do Brasil, como ainda a Associa~ao Brasileira de Imprensa e
a Ordem dos Advogados do Brasil.

Agrade~o particularmente ao Sr. Nuncio Apostolico D. Carmine
Rocco, que ficou ao meu lado durante algumas horas; ao Carde
al D. Eugenio Sales, que pos todos os recursos da Arquidioc~
se a minha disposi~ao, de modo especial 0 Centro de Estudo~
do Sumare; a Conferencia Nacionai dos Bispos do Brasil, pelo
seu secretario D. Ivo Lor~~heiter; aos meus queridos irmaos
no episcopado, religiosos e leigos da Diocese de Nova Igua~u
que se sentiram atingidos pela violencia feita ao seu irmao
mais velhoj aos meus parentes e amigos que tanto sofreram co
migo. Agrade~o a todos em meu proprio ~ome e no nome das v{~
timas inocentes que foram Fernando Leal Weber;ng e Maria del
Pilar Iglesias.

Atraves dos meios de comunica~ao social,sempre vigilantes na
tarefa de bem informar a opiniao publica, quero agradecer a
todos os que nestes dias penosos me trouxeram palavras de
conforto e de solidariedade.

MENSaGEM DE AGRADECIMENTO
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Com brutalidade, dois elementos me arrastaram e me atiraram
no banco traseiro do carro deles, com'pancadas na cabec;a e no cor
po, para eu me acachapar. Ainda vi por dois ou tres segundos a ca
ra do que ia ao volante, chamando-me atenc;ao os oculos quadrados

Uns cinco metros antes do portao de Pilar, 0 VW vermelho nos
cortou pela frente e um outro carro pelo lado. Saltam c inc 0 ou
seis homens armados de pistolas, ameac;adores, e se aproximam do
nosso carro. Do meu lado um grita: ,,~um assalto. Saia logo senao
atiro". Hesitei um pouco, tentando saber de que se tratava. Com
palavroes abriu a porta de meu lado e me puxaram. Tropecei e ca!,
perguntando ainda: "Meu irmao, 0 que foi que eu the fiz?"

, -....

Passamos sob 0 viaduto que liga a rua Roberto Silveira com a
estrada de Amba! e 0 bairro da Posse mas, como fazemos nos ulti
mos meses para evitar um cruzamento perigoso e muito movimento da
prac;a da Posse, seguimos ate 0 posta de gasolina e dobramos a di
reita pela rua Minas Gerais. Continuamos por essa rua normalment~.
No ponto onde a rua Minas Gerais corta a rua Gama, -na esquina a
esquerda, estava parado um carro de farois acesos que procurou a
vanc;ar com rapidez na nossa frente. Fernando avanc;ou mais rapido,
pelo que 0 repreendi. Dobramos, como sempre, a direita, pela rua
Gama, da! entrando pela esquerda na rua D. Benedita. Dois carros
nos seguiam. Fernando observou: "Pare'cem malucos, ou estao briga,!l
do". Eu acrescentei: "Apresse mais para a gente nao se envolver
na briga". Ele acelerou Q assim entramos a esquerda, na rua Moc;a~
bique. Neste momento, um VW vermelho nos fechou. Paramos um ins
tante e olhamos indignados\ Logo recomec;amos a viag~m, sem ainda
percebermos a situac;ao real. Eu estive certo de que era mesmo uma
briga dos dois carros. Galgamos a rua Moc;ambique, que e ladeirosa
e curta, e no topo dobramos a direita para a rua Paraguac;u, que e
onde mora Pilar, no fim, na p~nultima casa antes de entrar na es
trada de Amba!. Eu disse a Fernando que se aproximasse mais do
meio-fio, para Pilar poder saltar sem peri60 e os briguentos pod~
rem passar sem nos incomodar. :u

Ao entrarmos na rodovia Pres. Dutra (direc;ao de Sao Paulo) ,
um pouco depois do km 1), como um caminhao passasse em alta velo
cidade, tivemos de nos manter no acostamento. A! estava parado um
Volkswagen vermelho, que atrapalhou um pouco a nossa entrada na
Dutra. Passamos do acostamento'para a rodovia e parece que 0 VW
vermelho seguiu atras de nos.

Pelas 19,15 hs me despedi, entrei no VW ao lado de Fernando
e sa!mos. Tomamos 0 caminho de todos os dias. Sem notar nada de
extraordinario. tamos para casa, no Parque Flora. Pilar, que apr~
veita todas as tardinhas a carona, ficaria no caminho, na Rua Pa
raguac;u.

Na quarta-feira, dia 22 de setembro, pelas 19 hs, sa! do meu
gabinete na Curia Diocesana. Tinha acabado 0 expediente no r mal
meia hora mais tarde. 0 ultimo atendido entao foi nosso operario
Fidelis, que foi assaltado no domingo anterior e vinha pedir um
adiantamento em dinheiro. Desci a galeria, mas fiquei conversando
ainda uns dez minutos com 0 Pee Henrique e 0 Pee David, da Cate
dral. No meu Volkswagen Sedan ja estavam sentados meu sobrinho
Fernando Leal Webering, ao volante e, no banco traseiro,sua noiva
Maria del Pilar Iglesias.

(A noite de 22 de setembro, 1976)
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A certa altura ouvi, numa distancia que calculo vinte metros
aproximadamente, a voz de Fernando que gritava: "Nao fayam isto
comigo, eu nao fiz nada! IITi.ve a Lmpr-essao de que estavam batendo ""
nele. Resol vi entao falar: "Dei:~em 0 rapaz, ele nao tem culpa de

Comeyaram os insultos e provocayoes. Ravia um que rugia como
ferae Dutro me disse: "Chegou tua hora, miseravel, traidor verme
Iho. Nos somos da Ayao (nao me recordo se disseram Ayao, Alianya
ou Comando) anticomunista brasileira e vamos tirar vinganya. Voce
e um comunista traidor. Chegou a bora da vinganya para voce, de
pois e a hora do bispo Ca1heiros de Volta Redonda, e de outros
traidores. Temos a lista dos traidoresll• Depois acrescentaram:"Di
ga que e comunista, miseravel!" Ao que respondi: IINunca fui, n~
sou nem serei comunista. 0 que eu fiz foi sempre defender 0 povo~
De vez em quando me davam pontapes.

Eu estava deitado, no lado esquerdo, num chao irregular de
pedras e gravetos. A uma distancia de 50-100 metros ouvia-se pas
sar a1gum carro, devfamos estar assim perto de uma estrada.

Depois de corrermon como lo~coa uns trinta ou quarenta minu
tos, paramos (antes tinha fcito d~aG o~ treD paradas). Safram do
carro e da:! a pouco mandaram que eu unisae tambem: "Saia •••" (com
palavrao). Saf puxado. A pri~eira coisa que fizeram foi tirar to
da a roupa, deixando-me inteiram9nte nu. Al entao tentaram enfi
ar-me na boca 0 gargalo de uma garrafa de cachaya. Senti nos la
bios ,0 gosto e resisti. Nao insistiram, etasum derramou a cacb.aca
no capuz. Senti-me asfixiar e caf no chao estrebuchando. Pensei
que ia perder comp1etamente os sentidos, mas aos poucos me recupe
rei.

Da! a pouco, comeyOU a me apalpar, a procura talvez de arma
ou de carteira. Como nao encontrasse nem urnanem outra, comeyou a
cortar os botoes de minha batina, urnpor urn.E quando descobriu
os bolsos, esvaziou-os. Num eu tinha lcnc;os, os oculos de leitura
e um teryo. No outro, a abenda de bolso, com meus documentos e a1
gum dinheiro e ainda lenyos. TiTOU tu&o 0 que encontrou.

Depois de uns poucos minutos de encapuzado, com as voltas do
carro sempre em disparada louca, perdi totalmente a nOyaO de espa
yo. Nao consegui urn so instante identificar os 1ugares por onde
passavamos. Andamos por estrada asfaltada, por estrada de para1e
lep:!pedos, por estradas de barr~. Sempre em alta velocidade. Par~
cia uma viagem de Loucos , Logo no comeco , ouvi 0 elemento da di
reita dizer para 0 motorista: "Este serviyo vai render quatro mi
lba".

Logo 0 elemento que estava ao lado do motorista se virou com
pancadas para mim e me encapuzou. 0 capuz era de fazenda grossa ,
parecendo lona. Senti-me asfixiar. Amarrou 0 capuz mas ainda pude
ver as algemas: eram pretas, talvez de ferrugem. Ainda me algeman
do, deram 0 arranque com toda violencia, sempre batendo-me na ca~
beya e no corpo para eu me abaixar. Logo me algemou, primeiro no
pulso do brayo direito e depois na mao esquerda. Senti que vira -
ram pela estrada de Amba:!, na direyao de Nova Iguayu. Sempre me
batia, soltando palavroes. A cena na porta da casa de Pilar deve
ter durado uns oito a dez minutos e foi muito violenta.

sem aro. 0 outro elemento, de cara redonda e rude, tinha as faces
marcadas por cicatrizes de espinhas infeccionadas. Julgo ter vis
to ainda Pilar imovel na frente do portao da casa dela e algumas
pessoas, imoveis tambem, nas portas da padaria que fica logo de
pois da casa de Pilar, na esquina da rua Paraguayu com a estrada
de Amba:!.
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aconteceu.

Nu e atado fiquei na ca19ada. Era uma Z'ua ajeitada,com pouca
luz, lembrando alguns bairros de Nova Igua<;u. Na casa defronte
uma luz fraca safa da janela. Tcntei desamarrar a corda, mas os
nos estavam mui to ape r-tado a ..Pa ssa urn carro da eequerda para a di
reita, bem perto de mime Fa9C urn gesto com as maos amarradas.Veem
mas nao paramo Do outr~ lado, vejo andando -eras mulheres. Preferi
nao fazer sinal nenhum. Passa urn segundo carro da esquerda para a
direita tambem. Nao me ve? Nisto se aproxima, do lado da rua em
que me encontro, um rapaz. Chega-se perto de mim e eu pe~o:"O sr.
pode me desamarrar? Eu sou padre e fui assaltado". Come~a a me
ajudar. Nisto chega, vindo da direi 'ca, un caz-r-oque para e pergll!!,
ta: "0 que e que aconteceu? II D:,{_go0 que foi. Urn senhor salta, vern
me ajudar a cortaZ' as cordas e pa~eunta 0 que eu preciso. Respon
do: "Uma caLca". Ele promec e :i.r t":"..S0.:1:::', por-qu.emora perto. Eram
cerca de 21,45 hs.

o elemento da di~0i~u :Julu ~0 ~arro e me deu ordem de sair •
o motorista ficou ric c,,~''::-o 1-;':':'8:::·~o.·."Q liG:'~.(;. P;_:,:;{ou·~mepara fora
com violencia. So pOQi~ z~i~ 8r~aS~wQo, ~~rquc a corda me tolhia
o movimento. Devia fi~aT cia c6~or~:J. AD~entei-ma no estribo. A{ 0
sujei to me deu uma pa.nccda no pcccoco c1.izcndc:"BuLxa a cabeca I "
Nesse momento, pasea no z-ua ura-caz-z-o:?e::;ac:'.~.Com urn safanao vio
lento me atirou na ca~0ada. Cal dci~~Co. ~uando ~e voltei, 0 car
ro tinha arrancado com vLoLe ncaa , r:o':;ei <;'t:9 e:L8 vermelho. Foi so
antes dessa pancada 11.0 pescoco quo roo rC'c::"raZ'1l::10 capuz ,

Senti que andavamo;] corrcndo por estrac!a asf'aLtada ou de pa
ralelep{pedos ou de ba~ro. ls vezes, esti7a~osm3is perto de lu
gar mais habi tac:.o,poao eu ouvd a vozea (~",,:cr:"an9as ou latidos. Pa
ramos duas vezes. Em CG:;"::o t:::::~()!~·tc; j·.Ll~''!.oj_ quo est.avarnos pert~
de minha casa, poas 08 l.:-,·:;iC:~:.; .::~~::; ..;[.\~hc~·_-.J::; pa~3cia~ conhecidos.
Sempre em corrida Louc a , ~~:~0:rnlQ.\~':::;::)4 !'\pc:~a:; ° cLemerrto da direi
ta acomodava de vez sm qua.nc'.ocn 'l;:'_A.:'-:-~D da b.:d::l.naaobr-e mim, par~
ce que para eu nao IH):':'~vi.::;-cc, L07Ci'lO:J '(;<8:;.' c.nciadouma meia hora.
Paramos entao.

o carro arrancou. Quem falava agora no 'VolantE)era um elemen
to de voz fanhosa. 0 oucz-o LrrdLvic1.uo,ao Lado do motorista, falav-;
enrolado, dava berros selvagens, como que para me amedrontar. Re
come~ou uma corrida selvagem, como anterio.::-mente.0 elemento da
direita come~ou a abrir as algemas, 0 que conseguiu com muita di
ficuldade. Depois me amarrou fortcmente cern cordas, primeiro as
maos. Com a ponta da me ama cor-da desccu at.€:os mou s pes e amarrou
fortemente tambem os tornozelcs.

Empurraram-me, todo nu, pcra dentro do caz-r-o , novamente no
banco traseiro. Sempre cncapuzado e algemedo. Fizeram-me acacha
par ao maximo no banco, sernpro ;~ custas ce panoadas, depois colo
caram por cima de mim urnas ';;ira,'Jde quo acno que tinha side minha
batina.

Come car-am a lanc;ar sp:t'C:y no mea !::(.),i."}:.o.Eu sentLa 0 borrifar
e 0 frio do epr-ay , Tinha urn c.hoi.r-o ~C::0. Pensea que iam me quei
mar. Escutei aLguem d:izG:~: II'~ pr-e CC.:.~.l":Cl:-". Depois me disseram duas
vezes: "0 chefe deu or-dem pr-e n£:iom.:y:::e.~c,voce nao vai morrer nao.
t so pra aprender a c1eixar de 90:' comund srta!". Houve um silencio
mais prolongado e entao ma deram OreGO de cntrar novamente no car
roo A cena tinha durado entre 30 a ~O miL~tos.

nada. 0 que foi que ele fez?" Repoti ainda outra vez estas ou pa
lavras semelhantes. Algu~m ret:..'u~o-u:"Quo nada! Quem ajuda comu -
nista e comunista!"
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Dom Adriano Mandarino Hypolito

Nova Iguayu, 27 de setembro de 1976

Tento explicar. Nao entendem os nomes das ruas e dos bairros. Per
gunto entao: "Em que bairro de Nova Iguayu a gente esta?" Acha;
certa graya e respondem: "0 senhor esta em Jacarepagua".Perguntam
ainda se estou ferido. AI descubro que 0 spray me deixou todo ve£
melho.

Dai a pouco, 0 carro voltou, trazendo-me uma calya e um blu
sao. Convida-me em seguida a ir ver 0 padre da paroquia. Diz que
e perto. Despeyo-me das pessoas que me ajudaram e mostraram inte
resse por mim, entro no carro e seguimos. Ai 0 motorista se reve
la como reporter fotografico da Manchete, Sr. Adir Mera. Revelo -
me como bispo de Nova Iguayu. E acrescento em tom de brincadeira:
"0 senhor aproveite 0 furo". Ele responde que agiu por solidarie
dade, que neste caso nao e reporter, que e esp!rita, mas que to
dos devemos fazer 0 bem etc. Chegamos a Casa Paroquial, na Pra9a
Seca. 0 vigario demora em atender. Neste momento passa uma rural,
cheia de pessoas. Adir descobre na rural um amigo major do exer
cito, a quem comunica 0 ocorrido. Acham necessario irmos a Delega
cia de Madureira, para declara90es a pol!cia. Aparece 0 Pe.Pedr07
vigario da paroquia, que me conhece de nome e estranha minha si
tuayao.

Na rural, que estava fazendo propaganda eleitoral, entr~ com
o Sr. Adir e 0 Major KUnners. Vamos a 29a Delegacia. 0 delegado
Ronald me ouve, acha de in!cio que se trata nao de assalto mas de
crime politico e afinal declara que a jurisdiyao, no caso,compete
a Nova Iguayu. Seriam 22,)0 hs. Foram chegando alguns padres de
Nova Iguayu, acompanhados de varios leigos, amigos MeUSe Fayo al
gum relato. Vernreporteres. Vernum funcionario do DOPS, declaran
do que meu caso esta sob a alyada do DOPS. Era mais de meia-noite
quando sa£mos rumo ao DOPS: dois funcionarios dessa instituiy80
de seguranya, 0 Sr. Adir, 0 Pee David Keegan, da catedral, e eu.
Vamos num ve£culo do DOPS.

No DOPS fui interrogado pelo Dr. Borges Fortes. Soube entao
que 0 meu VW tinha explodido na frente da CNBB e que meu sobrinho
Fernando tinha side encontradoj ele e a noiva estavam a caminho
do DOPS. Durante meu depoimento-interrogatorio, avisaram que 0 S~~ , ~~uncio Apostolico queria me ver. Como demorassem em atende-lo, e~
trou de repente na sala de depoimento para me cumprimentar e tra
zer-me solidariedade. Depois saiu da sala, dizendo que esperava
por mim ate 0 final do interrogatorio. Depois de tres horas chega
ram Fernando e Pilar. 0 delegado Dr. Borges Fortes mandou Fernan
do para 0 Hospital Souza Aguiar-para fazer exame. 0 depoimento de
les dois ficaria para mais tarde. Meu depoimento deve ter durado
cerca de hora e meia e foi gravado. 0 delegado fez depois um apa
nhado que Ii e assinei.

Terminado 0 depoimento, fui ter com 0 Sr. Nuncio Apostolico.
Pelas tres e meia, sa£mos 0 Pee David e eu com 0 Sr. Nuncio Apos
tOlico. Fomos primeiro a sede da CNBB, para cumprimentar 0 secre
tario D. Ivo Lorscheiter. Diante da sede da CNBB estava 0 meu VW,
quase que destru!do completamente. Conversamos um POUCD com D.Ivo
e, da CNBB, seguimos para 0 Colegio Santa Marcelina, no Alto da
Boa Vista, onde ficamos hospedados com 0 Sr. NUncio.

Na parte da manha recebi a visita do Cardeal D.Eugenio,do Ar
cebispo de Niteroi D. Jose Gonyalves da Costa, do bispo- auxiliar
do Rio de Janeiro D. Eduardo Koaik. Com este ultimo fui ao oculis
ta, pois se perderam meus dois oculos no seqUestro. Em seguida me
retirei para 0 Centro de Estudos do Sumare, a convite de D. Euge
nio, para repousar.
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Voce, irmao, e nosso convidado de honra: venha celebrar co
nosco e com os irmaos os louvores do Cristo vencedor, cuja arma
unica e invencivel e a Verdade. No dia J de outubro (domingo), as
16 horas, na Catedral de Santo Ant~nio de Nova Igua9u, Dom Adria
no, junto com muitos outros bispos, com seus padres e com seu po
YO, celebrara a santa missa, durante a qual the daremos 0 nosso
apoio e a solidariedade para com sua orienta9ao pastoral. Venha
se unir conosco na for9a vitoriosa de Jesus Cristo.

A Diocese de Nova Igua9u, na pessoa de seu Vigario-Geral,con
vida voce, irmao, convida todo 0 povo de Deus para, junto com Dom
Adriano, celebrarmos a ressurrei9ao de Cristo e sua vitoria final
sobre a hipocrisia e os fanatismos, sobre as maquina90es noturnas
e 0 poder das trevas, sobre as torturas e sobre a propria morte •

r

Mas estamos principalmente no caminho do Cristo Ressuscitado,
o Senhor da vida e da morte, aonde um dia todos chegaremos:os san
tos, profetas e martires, como igualmente os seus torturadores e
assassinos. Este Cristo Ressuscitado e presente entre nos, atra
yeS da fome e sede dos cristaos pela justi9a, e a motiva9ao unica
e inarredavel de nossa a9aO pastoral.

Estamos ofendidos e indignados com as sadicas atrocidades
perpetradas na pessoa do nosso Bispo. Mas estamos tambem profunda
mente convencidos da coerencia de tais fatos com tudo 0 que d;
mais glorioso aconteceu e acontece com a pessoa dos profetas, dos
santos e dos martires. Em vez de amedrontar e fazer calar, a ne
fanda agressao proclama que, sob a orienta9ao de Dom Adriano, es
tamos no caminho certo do Cristo perseguido, torturado e morto.

A Diocese de Nova Igua9u esta solidaria com a pessoa de seu
Bispo, bem como com as linhas pastorais de denUncia profetica con
tra tudo 0 que amedronta 0 povo e 0 marginaliza dos seus direitos.
Estamos convencidos de que a verdade, embora aparentemente perde
dora de muitas batalhas, e e sera a vencedora de todas as guerras.
Que os fanaticos nao esque9am: eles estao desde ja programados pa
ra perderem a batalha final.

A historia se repete e, como no caso de Cristo indefeso, os
criminosos tambem vieram a noite e em grande numero. Eles sabem
que os atos de bravura podem ser praticados a luz do dia. Eles sa
bem que as trevas da noite e a vantagem numerica sao 0 refugio
dos covardes, por isso fazem questao de nao serem individualmente
identificados pela consciencia moral do povo.

Como toda a imprensa brasileira e internacional noticiou,no~
so bispo diocesano Dom Adriano Hypolito, juntamente com seu sobri
nho Fernando, foi trai90eiramente seqUestrado, torturado e depois
abandonadot nu e ferido, por um grupo de criminosos, que declarou
pertencer a ja notoria Alian9a Anticomunista Brasileira.

CONVITE PARA A MISSA DE DOM ADRIANO
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E ontem tambcm ::.~e~c'!.?::L::'nc~_"_~:i!:>enc:iada par-z e do Vigario Geral
de Dom Pe dz-o Casald2.li.ea? b=-s~()de Sao F€lix--Y..atoGroeso , para re

"Goiania, 30 de setembro de 1976

Carissimo Dom To~as7

Sei que voce vai concelebrar no dia 3/10, no A-to Eucaristico
a celebrar-se em Nova Igua~u num gesto fraterno a D. Adriano, cl~
ro e fieis daquela Igreja irma. Na impossibilidade de estar pre
sente pe~o-lhe qua represente 0 Regional Centro-Oeste e particu -
larmente esta Arqaidiocese. Na cet edz-aL de GOiania, no mesmo dia,
estaremos concelebrando na me sma Lrrcencao ,

Co=dialmente, Dom Fernando."

Meu irmao D. Adriano, ~eus irmaos.
Antes de ddzaz- qualquer palavra 1 quero ler est e cartaozinho

de D. Fernando Go~eD dos Santos, que e 0 Secretario -Geral do nos
so Regional Centro-OeS~G, que congrega 17 Dioceses do se~tao do
nosso pais. Ele deixou este car-taozinho, pegcei-o ontem a tarde e
esta nestes termos:

DOM ToMAs BALDUINO, Bispo de Goias,

-.........Todos os bispOD presentes Qellifcuiaram sua solidariedade ~
Igreja de Nova I~U":H;Uo c. cca 5:~spo. Damo s abaixo suas palavras
na ordem em que fnla_!.~a;:;].

AS HOMILIAS

Celebramos hoje t&mbem Q festa de Sao Francisco, homem de
Deus que optou pelo povo pobre, pelos pequenos e humildes, e colo
cou toda a sua vida a ser7i~o dales. Tambem nos, queremos cele
brar 0 nosso compromisso de viver 0 Evangelho ate 0 fim, de colo
car nossa_vida a servi~o do povol e unidoD em nossa comunidade ,
ser cristaos, sem medo e oem desanico, diante daqueles que querem
destruir a nossa uniao. 0 Senhor e a no.::;safor~a: "No mundo te....
reis afli~oes. Has: Coz-egam I Su venei 0 1I:'_:'..ndQ".

Nos, cristeon, escamo s oon acden-c ea d'3 que a Igreja nao pode
deixar de cumprir a miss~o que Cristo lhe confiou, que e pregar° Arnor e a Verdade, denunciar 0 eTro c a injuDti~a, e lutar pelos
direi tos humanos. Nosso Senhor foi perseguido por causa de sua- '''-prega~ao, enos preveniu ce que tambem sofrer1amos perDegui~ao.Sa
bemos que e da morte qua nascs a vida, da cruz que vem a rcssur ~
rei~ao. 0 sofrimento do nosso pe.ator- e urn sinal de que estamos no
carninho certo, no ~aminho que Nosso Senhor viveu e pregou.

Irmaos: aqui entamos para c&nifes~a~ nossa solidariedade ao
nosso irmao e pastor, Dom Acriano. Todos ~3bemos como,na noite do
dia 22 de setembro, fai cG!vaGe~Bnte ceqeestrado, encapu~ado, al
gemado e torturado, jun-::ar:nen-~ecom oeu zobrinho Fernando. Os aut.2_
res deste atentado disseram que iriam fazer 0 mesmo com outros
bispos da Igreja. 0 que i?A~o-;;e~1c:.om6 a-::::'ngi=a po si.cao da Igreja a
favor do povo, dos pob=es, dos cprimiGos. Querem amedrontar e fa
zer calar a voz da Igreja em defesa dOD direitos humanos.

SENTIDO DA MISSA
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Dom Adriano, que 0 Senhor 0 conforte e que esta mesma cora
gem com que destemidamente falou daquilo que sua consciencia de

Eu senti esta mesma alegria, ao ler as reportagens de todos
os acidentes e da perversidade contra Dom Adriano Hypolito,ao fim
do que ele disse a ele: continuar.ei a minha missao de pregar, de
anunciar.

Eu vejo, no testemunho de Dom Adriano, aquela mesma coragem
com que os apostolos, no infcio da Igreja, convidados a calar a
boca, e intimidados pelos a90ites, responderam: "nos nao podemos
deixar de £alar".

-Eu estou aqui em nome do meu Clero. Dom Adriano, nao posso
. ~ C' .d1zer que estou em nome da prov1ncia do eara, porque para 1SS0

nao recebi propriamente uma Delega980 Oficial, mas ao dizer sexta
-feira a Dom Aloisio Lorscheiter que estaria aqui, ele se sentiu
feliz, satisfeito, desta minha presen9a. E eu me alegro com todos
os cristaos de Nova Igua9u contemplando a f'igura respeitavel, ve
neravel de D. Adriano, neste momento, em que ele e v{tima da sua
palavra corajosa, destemida, em que ale, pregador do secu~o XX,
faz no momento oportuno a denUncia de tudo aquilo que e contrario
ao pensamento de Deus, ao pensamento da Igreja dos nossos dias.

Houve urnmomento de apreensao para muitas pessoas quando ou
viram 0 noticiario a respeito do crime praticado contra D. Adria
no. Na Nova Igua9u e Iguatu, de alguma maneira, os fieis da minha
Diocese tambem participaram por alguns instantes daquela tremenda
trai98o, daquele sofrimento, por ouvirem a noticia a respeito do
Bispo de Nova Tguacu , - '<,

Meus irmaos Bi.spos, meus irmaos padres, meus irmaos cristaos
de Nova Igua9u.

DOM MAURO DE BRITO, Bispo de Iguatu, Ceara

E hoje aqui estou visitando 0 irmao, assim como diz 0 Evange
Iho: "0 irmao enf'ermo" e venho como enfermo tambem, porque assim
como ele representa um povo que e oprimido, da mesma forma 0 sen
tido da minha presen9a aqui e este: representar este povo. E aqui
estamos nesta Celebra9aO Eucar{stica, louvando 0 Senhor, Deus de
Justi9a e pedindo justi9a. Nao e urna Celebra9aO para colocar um
algodao em cima da chaga, mas pedindo justi9a, implacavelmente pe
dindo justi9a, porque enquanto nao cessar este clamor, a nossa ta
refa esta em pe: de anuncia-la e denuncia-la. t assim que nos vi
vemos 0 Evange~ho e so assim seremos fieis ao Senhor Jesus.

Ha dois meses atras, participei do enterro do indio Simao e
do padre Rodolfo Lukenbein, missionario, assassinados na aldeia ,
pela ganancia dos latifundiarios.

Eu nao queria que a nossa Celebra9aO fosse num ambito triun
falista, diante da dura realidade em que nos todos vivemos e que
nos alegramos de representar que e 0 sofrimento de todo este povo,
do povo dos lavradores, do povo operario e do povo dos indios.

presentar aquela Igreja aqui. Eu quero dizer em pouquinhas pala
vras, apenas que aqui estou representando a minha Igreja de GOias,
o Regional Centro-Oeste, com a Igreja de Sao Felix e tambem 0 Con
selho Indigenista Missionario, na qualidade de enfermo que vim vi
sitar 0 irmao enfermo.
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Meus irmaos, eu vim aqui celebrar uma bem-aventuran~a. IlBem_
aventurados os que sofrem perseguiyao por causa da Justi~a". 0
Evangelho de Jesus Cristo, logo que come~ou a ser pregado, susci
tou contradi~oes. Seria muito, muito triste se 0 Bispo de N.Igua
~u viesse sofrer alguma coisa que nao fosse por causa do Evange
lho de Jesus Cristo. Se ele estivesse exercendo alguma atividade .
paralela. Mas, ha muitos anos que, como vizinho e amigo, eu venho
acompanhando a a~ao de D. Adriano, nesta Diocese. Eu tenho certe
za e plena seguran~a de que ele e inspirado apenas pelo Evangelho
de Jesus Cristo, apenas pelo Evangelho. E se ele sofreu e uma Bem
-aventuran9a, porque ele sofreu na linha de todos aqueles que a
nunciaram e pregaram 0 Evangelho de Jesus Cristo, no decurso da

DOM CLEMENTE ISNARD, Bispo de Nova Friburgo

A pequena e humilde diocese de Valen~a, seu Bispo e bom nUm~
ro de Sacerdotes que aqui tambem estao, vieram trazer a sua soli
dariedade. Nos somos corpo, Corpo de Cristo: quando um membro so
fre, todos os outros sofrem. Nos sofremos mUito, caro Dom Adriano.
Nos sofremos pelo seu sofrimento. Nos sofremos com a Igreja de No, -.-va Igua~u. Nos somos as Igrejas irmas. Temos tanta pena que isto
esteja acontecendo no Mundo que, depois de dois mil anos de prega
~ao, ainda nao aprendeu a li~ao de amor de Jesus Cristo.

Se nos, os pregadores do Evangelho, do amor, da justi~a, da
paz, conseguirmos implantar no Mundo pelo nosso exemplo, pelo nos
so testemunho, aquilo que esta no Evangelho, nos come~aremos a
transformar 0 Mundo.

Mas 0 ceu nao e um lugar distante, efemero, a ser esperado ,
sonhado, ele come~a aqui na terra, como 0 inferno tambem. E este
ceu come~a dentro do cora~ao. Este ceu come~a desde aqui e agora.
E se conquista com dificuldade, com a cruz, com sofrimento. £ is
to que Nosso Senhor a frente nos ensinou.

Se nos conhecessemos 0 Evangelho, se nos penetrassemos a do~
trina de Cristo, se nos fossemos obedientes a voz, ao mandamento
do Senhor, 0 "Amai-vos uns aos outros", 0 Mundo seria muito me-

N
, ,

lhor. os todos temos responsabilidades, nos todos estamos compro
metidos na Igreja de Jesus Cristo de implantar no Mundo este amo~
que Ele veio nao so dizer com palavras, mas atraves de seus atos,
atraves da prova maxima dando Ele sua propria vida pelos seus ir
maos. Prova maior de amor nao ha do que doar a vida pelos irmaos.
E quanto a voce, meu caro irmao Adriano, aquilo que escrevi n a
carta: "Bem-aventurados sois vas, quando vos perseguirem, caluni~
rem e injuriarem e disserem todo 0 mal contra vos, porque grande
sera vossa recompensa no Ceu".

Meu caro irmao Dom Adriano, prezados irmaos do Episcopado
irmaos no Sacerdocio, e irmaos em Cristo.

DOM JOS~, Bispo de Valen~a

pastor e de profeta lhe ditara no £ntimo, com esta mesma coragem
assista-o sempre 0 Divino Espfrito Santo para que possa falar sem
pre com a coragem dos Santos e com a ilumina~ao que vem do Alto:

Esteja aqui 0 meu preito pessoal de homenagem, do meu clero
e do povo de minha Diocese.
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Ve-se,_portanto, que caminhamos juntos, apesa~ de distantes,
apesar de nao termos tanta correspondencia entre nos. No entanto,
a caminhada e feita e marcada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Te
mos cer~za que a Igreja do Brasil e a Igreja dos Apostolos. E fo, ~ -
ram lidas as passagens d~s Atoc dos Apostolos, cap1tulos 1 e 4, e
a leitura do Evangelho onde moet r-avam justamente, como .a que 1e s
que vivessem 0 Evangelho do Sennor na exigencia da Justi9a, da Ca

Quando a notfcia ecoou no Espfrito Santo, quando 0 povo,pri~
cipalmente 0 povo pequenino e pobre, 0 povo que sofre, 0 povo que
clama por justi9a e pede agua, casa, pao, saude, escola, este po
vo sentiu um fremito. Para eles, era uma boa alvorada. Era 0 ~xo
do que come9ava. Eu soube, no dia seguinte, das primeiras consid~
ra90es feitas nas ruas, nos botequins, nos bares, no interior das
casas, das considera90es feitas pala gente bumilde, pobre e boa:
Finalmente, temos agora a certeza de que a Igreja do Brasil e a
Igreja dos Apostolos. Foi uma palavra unanime que a mim me eno'!'\eu
de grande alegria e prazer.

Mas hoje, depois dos acontecimentos tristes, poderfamos ate
dizer vergonhosos, acontecidos aqui, senti a obriga9ao e fui imp~
lido mesmo, por assim dizer, pelo meu povo a estar aqui, a trazer
-lhe num gesto de solidariedade, a amizade e, por que nao dizer ,
a alegria do povo cristao, de minha terra.

Dom Adriano, nos the queremos ~uito bem. Eu, e meu Bispo Au
xiliar sempre 0 tivemos debaixo de noesos olhos. Seu exemplo, seu
trabalho apostolico, sua coragem, sua Dabedoria realmente Cristae
estavam sempre naD nossas concidera90es.

DOM JOAO DA MOTTA, Ar~ebiDpo de Vitoria

Entao, que nos todos, cada um no seu lugar possamos seguir 0

grande exemplo que ele nos deu.

Por isto, eu vim aqui celebrar a Bem-aventuran9a de D. Adri~
no, vim agradecer -- todos entendem como e porque -- 0 aconteci -
mento, e vim tambem pedir que todos nos tenhamos a coragem nao de
nos encolher, mas a coragem de imitar, a coragem de segu~r aquilo
que 0 nosso irmao do Episcopado vem dando um exemplo dentro das
circunstancias da sua diocese, dentro do ambiente em que ele vive.

E por isso, Dom Adriano dirige, pelo seu sofrimento, uma me~
sagem que queira Deus seja aproveitada a todos os Bispos do Bra
sil. Para que todos eles anunciem 0 Evangelho na sua pureza, ti
rem as conseqUencias do Evangelho de Jesus Cristo, e enfrentem as
dificuldades, os sofrimentos e a propria morte, se preciso for.

P~r isso, eu tamoem queria dizer de urnmodo um pouco parado
xal, que, celebrando a Bem-aventuran9a, eu celebro a a9ao de gra-
9as por aquela noite de setembro. Porque, para a Igreja do Brasil
foi uma grande gra9a que urndos seU3 bispos, pela primeira vez na
Historia, tivesse sido atingido daquela forma. Certamente, no se
culo passado, dois Bispos foram presos. Foram presos dentro das
leis do tempo: Dom Vital e Dom Macedo Costa. Mas, nunca aconteceu
aquilo que aconteceu a Dom Adriano.

Historia. Quando a Igreja nao e perseguida, quando seus ministros,
os seus servidores gozam de muitas honrarias, de muito prestfgio ,
de muita considera9ao, nos devemos desconfiar. Alguma coisa nao
esta certa.
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Caro Dom Adriano, vim trazer aqui a minha solidariedade pelo
fato ocorrido no mes passado. Como sabemos, cada cristao esta mar
cado pela cruz, cada cristao esta cbamado a dar seu testemunho. E
oBispo, de uma maneira diferente. E 0 senhor, conseguiu, na sua
simplicidade de apostolo e de Bispo, nos dar 0 exemplo a ser se
guido. t verdade que nem todos teriam a mesma coragem. t certo que
Deus ba de dar a todos a for9a de dar 0 seu testemunbo, falar a
Sua mensagem, em todos os instantes oportunos e importunos. Pe90
a Deus continue a aben90ar 0 seu traba1bo e sua missao.

DOM INAcIO ACIOLE, Abade do Mosteiro de Sao Bento do Rio de Janeiro
;'

deu!

'_
E a voces, meus irmaos, eu gostaria de pedir de maneira esp~

cial, para que fa9am preces ao Senhor, para aqueles todos que, de
uma ou de outra forma, trataram e maltrataram 0 nosso irmao e 0
meu colega de Seminario, Dom Adriano I Para que eles sintam 0 re
morso dentro de si, para que logo voltem a se reconciliar, para
que assim possa ser tirada deles a ex-comunhao tremenda em que in
correram e possam voltar a ter tranqUilidade de consciencia. -

Adriano, meu irmao, muito obrigado pelo exemplo que voce nos

Dom Adriano, assim que recebi a notfcia eu Ihe passei Is do
Teofilo Otoni, um telegrama lembrando 0 que aconteceu com os apos~ -tolos. Eles quando acusados, quando sofreram a90ites, eles sa1ram
contentes por terem sido julgados vivos e sofrerem pelo nome do
Senhor Jesus. Eu vendo voce hoje, apesar de tudo, satisfeito e
alegre, eu vi que nao me enganei. Voce realmente viveu aquilo que
os apostolos viveram, naquele tempo. E com isso nos, apesar de tu, -do, nos sentimos alegres e satisfeitos e nos sentimos tambem com
for9a para seguir 0 seu exemplo e pregar aquilo que 0 Senbor Je
sus nos mandou pregar.

DOM QUIRINO, Bispo de Teofilo Ottoni, que tambem e irmao da Ordem
Franciscana.

Eu tenho tambem aqui, neste momento, a minha satisfa9ao, Dom
Adriano, porque se aquele momento foi de apreensao, porque todos
nos tfnhamos pena de perder um irmao, um conselheiro, um amigo ,
aquele que vai adiante, abrindo camiriho,aquele que e destemido e
vai corajosamente seguindo as pisadas do Senhor Jesus. No entanto
foi uma alegria tao grande para todos nos, quando 0 Senhor nos deu
de volta voce, Dom Adriano. Hoje, quase podemos dizer, eom esta
marea admiravel de Confessor da Fe~ Daquele que ja deu basta~ de
sua vida e entregou ate mesmo sua vida por Jesus Cristo e peb seu
povo.

Que Nosso Senhor, irmaos, derrame sobre todos nos, Bispos,~a
cerdotes e 0 ~ovo, aquela alegria apostolica de poder dizer: nos
sofremos tambem por amor de Nosso Senhor Jesus Cristo!

Irmao, eu venho trazer-lhe, neste momento, 0 abra90 tambem
dos bispos de Sao Mateus, de Cachoeiro de Itapemirim e do meu Bis
po Auxiliar, Dom Lufs Gonzaga Fernandes. Venho trazer-lhe de modo
particular, 0 abra90 fraterno de todo 0 Clero Diocesano, Regular
e Secular, dos proprios Religiosos. Ao saberem da minha vinda,ni~
guam se omitiu.

ridade, e da Fraternidade, nao seriam compreendidos, seriam odia
dos, como 0 proprio Jesus foi odiado.
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.Continuar

Oaf por que, meus irmaos, nos devemos continuar.
Uma vez que nao procuramos prest!gio, nao procuramos posi9ao, nao
procuramos vantagem; uma vez que a vida da Igreja e realmente do
ar-se oportuna e inoportunamente; uma vez que a vocaQ60 da Igreja
e servir os irmaos e ser para todos os hornensum sinal de espera~
9a - nos temos de continuar. Como ouvimos na leitura dos Atos dos
Apostolos: Nao podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvi
mos.
E se a Igreja - repito: a Igreja que nao e apenas 0 bispo ou 0 pa
dre mas todos os cristaos engajados, - se nos portanto temos mui-

A Igreja

E mais: quando olhamos 0 misterio da Igreja, que e 0 misterio do
Cristo continuado no tempo; quando olhamos a presenQa de Cristo
na historia atraves da Igreja - Igreja que somos nos enquanto en
gajados no Evangelho, verificamos que toda a riqueza sacramenta 1
da Igreja, meus irmaos, se resume naquela palavra que Nosso Se
nhor mesmo disse num momento culminante de sua vida a proposito
do misterio de seu corpo e sangue: "Este e 0 pao que desceu do cau
para a vida do mundo".
Sim, toda a riqueza sacramental da Igreja esta a! para a vida do
Mundo. Enos sabemos 0 que e vida.
A Igreja nao e uma institui9ao meramente humana; nao a apenas uma
estrutura vis!vel. ~ muito mais: e a forQa do amor de Deus, a a
for9a da gra9a do Esplrito Santo, e a for9a da presen9a de Jesus
Cristo no maio dos hornens. A Igreja e a familia de Deus, somos to
dos nos, enquanto engajados no Evangelho. -
A forQa da Igreja esta a! para a vida do Mundo.
E e por isso que toda atividade da Igreja, nas boas e nas mas ho
~as, comproen~id~ e inco~preend~da~ t~m sempre ra~ao de ser. ~ao
e politica. Nao e estrategia. Nao e tecnica. Nao e conquista.Nao.
Igreja e 0 esfor90 generoso, na for9a de Cristo, para criar uma
comunidade de irmaos, para ser ao menos um sinal de esperan9a pa
ra todos aqueles - e sao todos os homens - que no fundo de seu co
raQ60 gritam pela felicidade •

Jesus Cristo

Recordando mais uma vez a for9a do Espirito que ultrapassa nossa
fraqueza, nossa misaria, nossas limita90es, para ser presen9a de
for9a de Jesus Cristo, devemos dizer que diante de nossos olhos
paira sempre aquele que disse: "Eu sou 0 caminho, a verdade e a
·vida" - Cristo, princ!pio e fim; Cristo, nossa unica esperan9a
Cristo, nosso u.nico salvador.
t por ele, para ele e nele que nos encontramos a forQa da doaQ60
e da entrega aos irmaos. ~ ele que nos anima, a ele que nos forta, ~-lece, e ele que nos faz suplantar todas as limita90es que senti-
mos e que tambam lamentamos.

PALAVRAS DE DOM ADRIANO na concelebraQ60 de desagravo, 0)-10-76

SaudaQ60

Meus queridos irmaos no episcopado - voces que.vieram de tao lon
ge para participar desta Eucaristia da unidade e da paz. Meus qu~
ridos irmaos no sacerdocio - voces que vieram de varias dioceses
e tambem da diocese de Nova Igua9u, para este encontro fraterno •
Meus queridos irmaos vindos de tantas paroquias tambem de fora de
nossa diocese - eu lhes agrade90 de cora9ao esta presen9a que a
uma presen9a de Igreja, uma presen9a da familia de Deus que se r~
Une para louvar 0 Pai.
Nesta hora eu gostaria de resumir em breves pa1avras, se fossepo~
sivel resumir os impulsos que animam a nossa atividade de bispos,
de padres, de cristaos engajados.
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Continuar

Da! por que, meus irmaos, nos devemos continuar.
N (_ - -Uma vez que nao procuramos prest1gio, nao procuramos posiyao, nao

procuramos vantagem; uma vez que a vida da Igreja e realmente do
ar-se oportuna e inoportunamentej uma vez que a vocayao da Igrejae servir os irmaos e ser para todos os homens um sinal de espera~
ya - nos temos de continuar. Como ouvimos na leitura dos Atos dos
Apostolos: Nao podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvi
mos.
E se a Igreja - repito: a Igreja que nao e apenas 0 bispo ou 0 pa
dre mas todos os cristaos engajados, - se nos portanto temos mui-

A Igreja

E mais: quando olhamos 0 misterio da Igreja, que e 0 mistario do
Cristo continuado no tempo; quando olhamos a presenya de Cristo
na historia atravas da Igreja - Igreja que somos nos enquanto en
gajados no Evangelho, verificamos que toda a riqueza sacramenta 1
da Igreja, meus irmaos, se resume naquela palavra que Nosso Se
nhor mesmo disse num momento culminante de sua vida a proposito
do misterio de seu corpo e sangue: "Este e 0 pao que desceu do cau
para a vida do mundo".
Sim, toda a riqueza sacramental da Igreja esta al para a vida do
Mundo. Enos sabemos 0 que e vida.
A Igreja nao a uma instituiyao meramente humana; nao a apenas uma
estrutura vis:{vel. t muito mais: e a forya do arnorde Deus, a a
forya da graya do Espirito Santo, e a fory8 da presenya de Jesus
Cristo no meio dos hornens. A Igreja e a familia de Deus, somos to
dos nos, enquanto engajados no Evangelho. -
A forya da Igreja esta a1 para a vida do Mundo.
E e por isso que toda atividade da Igreja, nas boas e nas mas ho
~as, compreen~id~ e inco~p~eend~daJ t~m sempre ra~ao de ser. ~ao
e politica. Nao e estrateg1a. Nao e tecnica. Nao e conquista.Nao.
Igreja e 0 esforyo generoBo, na forya de Cristo, para criar uma
comunidade de irmaos, para ser ao menos um sinal de esperanya pa
ra todos aqueles - e sao todos os homens - que no f'uridode seu co
rayao gritam pela felicidade.

Jesus Cristo

Recordando mais uma vez a forya do Esp!rito que ultrapassa nossa
fraqueza, nossa miseria, nossas limitayoes, para ser presenya de
forya de Jesus Cristo, devemos dizer que diante de nossos olhos
paira sempre aquele que disse: "Eu sou 0 caminho, a verdade e a
·vida" - Cristo, princ:{pio e fim; Cristo, nossa unica esperanya
Cristo, nosso Unico salvador.
t por ele, para ele e nele que nos encontramos a forya da doayao
e da entrega aos irmaos. t ele que nos anima, e ele que nos forta,. ...-Ieee, e ele que nos faz suplantar todas as limitayoes que senti-
mos e que tambam lamentamos.

Sauda9a~0~------------------------------------------------------------------------------

Meus queridos irmaos no episcopado - VOCes que.vieram de tao lon
ge para participar desta Eucaristia da unidade e da paz. Meus qu~
ridos irmaos no sacerdocio - voces que vieram de varias dioceses
e tambem da diocese de Nova Iguayu, para este encontro fraterno •
Meus queridos irmaos vindos de tantas paroquias tambem de fora de
nossa diocese - eu lhes agradeyo de corayao esta presenya que e
uma presenya de Igreja, uma presenya da familia de Deus que se r~
Une para louvar 0 Pai.
Nesta hora eu gostaria de resumir em breves palavras, se fossepo~
slvel resumir os impulsos que animam a nossa atividade de bispos,
de padres, de cristaos engajados.



Esperancas

Minha esper-anea para Nova Igua~u, esta comunidade a qual que r 0

muito bem, com a qual me identi£iquei desde 0 primeiro dia? Sao
dez anos agora de atividade pastoral na Baixada Fluminense. E eu
digo que continuo marcado com 0 mesmo amor do primeiro dia da pr~
meira hora, quando prometi no primeiro encontro com a comunidade:
"Eu pe~o a Deus morrer aqui, servir sempre aqui". Continua £irme
esta minha vontade, este meu desejo.
Eu gostaria que estes acontecimentos £ossem 0 princIpio de um es
for~o de unidade, fossem um pouco de cimento para a constru~ao de
uma comunidade mais viva, mais z-eaponsaveL, Eu gostaria que todos ""'.
nos nos sent{ssemos responsaveis pela sorte dos irmaos. Nao mais
uma incba~ao social, mas uma comunidade verdadeira que sente, que
procura dar de si 0 melbor para crescer, para se desenvolver,para
resolver os seus problemas. Com maior largueza de vistas. Com mai
·or generosidade. Cora~ao mais aberto, cora~ao mais sens{vel para
as necessidades dos irmaos.
De certo alguma coisa de grande vai sair daqui desta comunidade
de Nova Igua~u, ta~ sacrificada, nao so de Nova Igua~u mas de to
da a Baixada Fluminense, em caminho para um Brasil melbor, em ca
minho para uma Igreja mais atuante.
Deus Ibes pague.

Apelo

Por isso tambem 0 nosso apelo, quando apelamos insistentemente pa
ra as elites, quaisquer que sejam, sentindo no cora~ao as dores
do povo bum~lde~ de toda esta imensa multidao de irmaos marginal!
zados que nao tem voz nem vez. Apelamos porque contamos que nas
elites ha cristaos, ha pessoas que £oram batizadas no sangue de
Jesus Cristo e por isso podem, alertadas, assumir a sua responsa
bilidade. t por isso que apelamos, nao e para criarmos inimigos
ou areas de atrito. Se apelamos para 0 melbor que ha no hom e m
marcado com 0 sangue de Jesus Cristo para assumir sua responsabi-

, , f'II# ,

lidade, c porque este mundo, meus 1rmaos, nos £oi entregue a nos
para ser constru!do como MUndo melbor, Mundo de paz, de amor e de
£raternidade. Por isso temos de continuar. Com a gra~a de Deus,t~
mos de continuar.

tas vezes que dizer a verdade , urnaverdade que doi e £ere,uma ver, -dade que em primeiro lugar deve ser aplicada a nos mesmos, assim,
£azemos sempre para construir a paz, sempre na certeza de que e
possIvel construir um Mundo melhor; sempre na certeza de que 0

ceu come~a aqui no mundo, enquanto nos nos dispomos a servir os
irmaos.
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e apos exame em seu conteuro,verif1caro quP 0 mesmo consistia pm panflptos
subversiv~s ampagando divefdas autoridaoe ecles1astlcas,com igual tratampnto
t.errotlsta,dan(:]oa entender I"!u~-.t.r~_·~a fMod. 14· OfIclo -~_ .. '1_~'e urnmovimpnto da ALIAN9A ANrI::::

te pm mm monte ne tsrra exlstrnte no local; pnvelope p.steque foi arrpcara~o
I

SERVICO PUBLICO ESTADUAL
C B R TID A 0 - Fm cumprimpnto ao nespacho exarano na peti~ao protocolara I
sobo 0 nQ 09/1317918/76. CERTIFICO quP consta a folha 81 - 81 vprso 82 - 82/
verso e 83 ro livr~ (Ieregistro (Ie ocorrenotas (IenQ 168 0 registro nQ 37,6/76
(10sarvdco ro (lia22 para 23 rO mes de Setp.mbrofo ana r p 1976 rO spguintp I
teor:- ~s 23.1, horas 0 Sr. JOSE RPUARPO PACHECO, branco,casaro,Pprito Crimi~
nal, apos~htaro, r~si0ente na rua (10Russel n2 32 apt.501 - Tp1pfone 228-0,82
comunicou~me atravps via telefonica quP mompntos antes no Largo na Gloria pm
frente ao nQ 76 (Confprencia Naciona1 00S Bisp1S), houvpra a explosao re urn1
Volks.De imeniato compareci ao local, provirpncian00 incontinenti 0 concurso
de componentes fo Corpo de Bombeiros, 0 quP foi feito atrav's ra viatura ABI
14 do Posto do Catete, chefiana pelo Ten.ERNE~TO, berncomo 0 concurea CIaperj
cia ro -I.C.E., 0 quP foi feito na pessoa (10perito PIRES, bpm como rario-pa -
trulha ra PMRJ.QUe ao local compareceu, foram constatanas a ~xistencia re vp~
tes a saber: fragmentos re cal~a, camisa e sapatos quP continham rocumpntos 1
pessoais e outros referentes ao veiculo sinistraro.Ainra atraves rooomunican~

·te, tive conhecimr;nto quP a explosao tcria siro (Iegranre int~nsinane,afastan
A ' -
,-I, nO portanto pm principio a h.ipostes fe fato acdoerrta.L,ja que os npstro~os no

veiculo, isto e, a lataria apresentava-se complptampnte retorcira.Posterior -,.
mpnte ainna ~ local, tive conhecimento atraves rO bispo rOM IVO, que mornpn-
tos antes teria siro localizado 0 bispo de Nova Igu~au que ahvia siro soques
traClonesta rata,naquRla circunscri~ao, e que fora encontra~o .sem suas vpstps
amaraClo e manietaClo,ryacircunscri~ao na 32~ DP., 0 qual ainra levantou a hipQ
tese ne trr siro 0 veiculo sinistrano,o mesmo que fora utilizano para aprati
ca ro seque~tro acima mpncionaro.Diante tal hipotese,foi feita uma confronta
~ao fos nocum~ntos corresponrentps ao no veiculo sinistraro,com a placa BE- 1
759l(RJ) - Nova Igua~u, fornecira pplo bispo supracltaro,constatan(lo-Sp ressa
forma quP 0 vpiculo em qupstao pra 0 masmo quo fora utilizaro na pratica 10 1
sequestro em que pertencia ao proprio bispo sequestrano.Ainra fortal~cenno a
tese acima purornoscompcovar atraves da carteira re 10entirare arrpcarara nol
local, que a mr-sma cor-r-es ponoLa a pessoa ro bispo sequest.rado,~ re SP er-clar_f
cer ainra que atraves do S(I.BomboiroJOSE PE SOUZA GOMFS, componpnte flavia
uura acima mencionara,tlve conhecimento 0e que antes re ocorrer a pxplos~o em
tela,um olemento,segunCloinforma~ao Cleuma crian~a quP s~ encontrava no ~ocal
teria sai~o ro veiculo sinistraro e colocado urnenvo1ope enterraro parcialme~
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SERVICO PUBLICO ESTADUAL
Cohtinua~ao - R~g. 3756/76-111
ALIANQA ANl'I-COMUNISTABRASILFIRA,quanro na veroa~e tuno rpmonstra,s~ trat~r

" ,ne uma campanha comunista,com objetivo de colocar a OPINrAO Pt)BLICA,atraves
de uma camuflagem, contra os ORGAOS ~O ~OVERNANMENTAIS.lsso posta toi sOlic~
ta~o 0 concurso no Servi~o re Recursos Especiais ro D.D.I.E., 0 quP foi fei
to na pessoa 00 Detetive Ataide; rnatricula 122.5'5'7,bp.mcomo 0 concurso'~o 1
D.P.P.S.",comparecendo ao local 0 l'r.PEDRO,Dal.egado de Dia.Neste interim rg
oebi comunica~ao da Central de Opera~oes, alertanoo-me que na rua Cosme Ve -
lho, nQ 1105', residencia do ,Dr. ROBERTO MARINHO, tambem houvera urnatpntaoo
a bomba.lmeriantamente'ririgi-me ao local e la chegando tompia as proviren -
cf as que ,0 caso ensejava,lsto e, acautelando 0 local ate a chegada ~a perici
a, Concurso do Corpo <'leBombeiros e de £omponentes na Policia M1litar,bprnc~
mo Qando imeoiata ciencia do fato ao D.P.P.S., e D.G.I.B., que ao fazpr urn1
levantamento no local pure apurar atraves ro Dr.ROBm.RTOMARINHO, bpm como 1
atraves <'leseus empregados que 0 fa~o teria como objpto urnatentaro subver
sivo nos memsos moloes que 0 anterior, e que para tanto os elpmentos teriam
arremessaros da Ladeira dos Guararapes quP circun~a a resirencia,grnb,rigo 1
uma bomba sobre 0 telharo 0~ mesma, causanro-lhes fan~s consineraveis b~m cQ
mo ferimentos em um OOS seus empregaoos.~ de ~e esclarpcer ainra que por ~e
termina~ao ro Dr.Diretor ro D.G.I.E., e ro Diretor no D.P.P.S., transmiti as
ocorrencias acima rf;'scrita,berncomo tOros os SeUS elementos ao ~r. PErRO, 1
relegaoo, de Dia no D.P.P.S., quP reu continuirare as invpstiga~oes,por se 1
tratar de competencia privativa raquela especializaoa, razao pela qual,nao 1
fo am consignaros os ,elementos mais esclareceoores a cerca ros pventos crimi
nosos.Por fim e de esclarecer que toaos os vestigios rOS f;'ventoscriminosos
foram arrecaoaoos e entrpguos ao Dr. Pe~ro, Delpgaoo re Dia. no D.p.p.s.111

. Despacho:- 01) ~ S.Y.I.G., para sinricar e relatar em colabora~ao com 0 D.G.
I.E. e 6rgaos oe Seguran~a; 02) cOpias ao D.G.P.C. - DPM e DGlE. Em, 21/0911
76. Ass. Dr. Murillo Vieira Sanpaio-D~legaro.Certifico enou fe quP confpre 1
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a presente reg1stro.QUe cert1fico p nou
da e passa~a npsta cid~~n~e~J~~~

ubro ~o ano 0e 1976~~,,~~~~

paio-re1ega~0.Era 0 quecontinha
fa que confere com 0 original.
neiro, aos 27 .~ias no mes de

C E R TID A 0 - Em cumprimento ao ~espacbo exara~o na pet1~ao protoco
la~a sob 0 nO 09/1317919/76. CERTIFICO que consta a fo1ba 75 vprso ~o 11 .
vro 0e registro de ocorrencias oe nO 173 0 ree1stro nQ 4188/76 no serv1-
~o ~o oia 24 do mes de Outubro do ana ~e 1976 ~o seguinte teor:- AfITQ •
AO RFGISTRO Ng 3756/76 - Consieno 0 requprimpnto ~a MITRA DIOCFSANA rEI
NOVA IGUA~U, solicitando seja retificado, em a~1tamento ao rpg. 3756/76.

, que a,."placa do veiculo, regLstrado como R.J-EB7591, e na rea11oare,'11=
R.J-FB7591. Despacho. "Adite-se - Em, 13-10-76. Ass.Muri110 Vieira Sam-I

..Data

1
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:-Rafael Aureliano da Silva - brasileiro
casado-residente a rua Silvio Fonte n2
89-apartamento 208-Senador Camara - em

~Ban@u'- ~~

~~~~~~~~~

nome do proprietario :-Regivaldu Chaves Batista -
brasileiro,casado-residente a Estrada Agua-Branca
n9 5.361-Bacg~ e portador da carteira de identidade
nQ 1.89 '.723-

chapa n~ TB-2187-RJ.- digo TN-5187-RJoss, Taxe

22 de setembro de

Recebi da Mitra Diocesana me Nova 19uagu, a
importancia supra de (cento sessenta cruzeiros),proveniente
uma CORRIDA DE TAXI, de Banen a Nova Iguagu, transporta~
do 0 fUncionario FERNANDO LEAL WEEERING, encontrado jogado
unma lixeira localizada na Estrada Gerecinol - em Ban~
Estado do Rio de Janeiro .-

Cr$ 160,00

RECIBO

J'
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AO REVE'REND:CSSIMOSENHOR
:gISPO D. ADRI1.JTOHIP6:UITO
DIocEsE DE l-rOVAIGUA~U
NOVA ICUAQrt - RJ.

- mlioRORIGUEs DE 5 f0J]TIRA:. -
PRES I DENTE •

Aproveito a oportunidade parn. apresentar a
Vossa Emincncia os mous protostos do clova.da considera~ao c
distinto aprogo.

Tenho a subida honra de me dirigir a Vossu
Emincncia para connmt.car que a Camara. t·1unicipa1de Hangarn
tiba, aprovou, p~r unanimidade, om reuniao ordinaria reall
zada em 24.09.76, de autorla do I1ustre Vercndor Sebastiao'
QUGiroz do Almoida, om virtudo dn covarde 0 cr~inosa agrc~
sao sofridu c que rccebou 0 ropudl0 de todo 0 povo brasi1e!
ro.

SEITHOR BISPO

Em 07 de outubro de 1976.

Camara Municipal de Mangaratiba
OF:CCIO rH~ 155/76

ESTADO DO RIO DE JANEl RO



tada Igreja, princ~palm3nte pare e dosss diocese.par<..s

t ' que isto ~ gloria e esper£ng8que the atingiu. Ao mesmo temno, sen ~mos

a dor e a bSrbaridadeD. Adriano, certamente sentimos junto com a Sr.

restabelecimento seu e um grande abraQo de

Queira finalmente, Oom Adriano, aceitar melhores votos para um pronto

.. .
e preparade clurante meses. Aeac;ao de certo primaria, mas nem por isso

plJOfundamente humana.

. ,
o pessoal decidiu -epesar dos conselhos ao contrsrio do vigario- suspender

as festas populares, ligadas a urna concentr~ao de Vicentinos, em Jose 8ulhoes,

, . ..
paroquial para saberem de not1cias sobre 0 Senhor. Foi em Jose Bulhoes que

com seu trabalho.

E Binda notaval como pessoas rnais simples a mais "atrasedas" -conforme normes

humanas- mais se indignaram com os acontecimentos do die 22 de setembro. Foi

ass1m que pessoas de Jose Bulhoes procuraram altas hores da noite esta case

,
se comprometer junto com as pessoas de boe vontade na area desta diooese, peaa

com uma luta de transform89ao. ~ por isso que conetam nestas listas de nomes

epenas pessoas que de ums ou outra maneira estao ligadas a Igreja ou comprometidas

, .
Pensavamos ser dB pouco valor fazer gran des trabalhos para arrumar enorme numBra

de assinaturas. A final 0 que imports e que pBssoas com diversos n{veis de

conscientizsQao tenham a oportunidade de expresser os saus sentimentos e de

,
Parque Flora, junto com seus fieis, ao meio de "listas" para expresser a sua

solidariedade para com 0 Senhor e sua linha pastoral.

Nao sendo possivel, no momento, um contato passosl, recorreu a cOMunidade de

Mui Csro O~m Adriano,

Parque Flora, 27.9.1975



------------,~-.

--=t'T:~~;'.::J-I:~"~~--b-~~~w't,,).~:J/k-ttt~ ~--~~~~
~~~~~~~~Ji.£QJ___~ ~~_
+rb~~~~~~#r~-.FI'4"~nd~;~-~-_~ .......·-~·~~~-~~-

"_"Gf'-''''''''''''''o!.._..;..,u~_'~~.~~;..c__~~ L -._~~~_
? :;.

_" ---.r_ ......f <£t.~7- ~--~ .........t-...c;;---.~-~-~-~-~.
~(AJ~~U.~f i-'

~ _ ~~~-~t·~~-'
• !

_~~~~~~~~~~~_, ~~_~_ ~_,_i ~_~~~~.

---~~-------~---

e ,1 23.'''. L 76PAROQUIA NOSSA SENHORA OAS GRAGAS (PAR6lUE FLORA)

COMUNIDAOE DE 8tm.. ~~
Os o.1Jaixo6ssinados, cristaos desta pm'oquia, declaram a DOM AORIAf\)O,que esterno s
solidarios com a pGSSOR rn nosso Bispo, bem como COl a DU'l linh:1pastoral.



Os a\.Jaixo asai nado cristaos desha pm'oquisj decIur-am a DOfvlADRIANO, que estamos
sOlidarios com Q pessoa -ill nosao Bispo, hem como co... n ::::iU"1 linh:1 pastoral.

81.1 23. '-;.1 ·'76PAROQUIA I\!OSSA SENH . A DAS GRAGAS (PAR61UE FLORl4.)

COfvlUNIDADE DE



~~,f?tes ~TMfcr: J.fA-, £AY:J.,C£.¥<:
;jo-~ ~oK -~ ~9"- - :

I

e.1 26.::. 1:: 76PAROQUIA NOBBA 8EN~RA DAB GRAQAS (PARQUE FLORA)

COMUNIDAOEDE_(\l.hJt:rn ~ _

Os ahaf xo assinados , c)~istaos destra l1£tn)quiaf declar-am a DDfl-iAORIAi.'O, que I'3sta-,os
sOlidarios cor" a uessoe -'a nosso Bispo, bam como co 1 ~ ::.;u~J.i:1h:1 pastoral.



PAROQUIA NOSSA SEI\J1-l0RADAS G~AgAS (PARklUE FLORA) e i 20. - .1. }6
J' K2 V lL .. "/ '.

COMUNIDADE~E';'~<A< JoY. ~,Ll» ........~_... ~V' V//Ytl..A/....-.!.C<..

Os :11JUiXCl3.f'Sina~;af, c;-'i StROG desta ;lm'rJquia, ':ac1Q! am (l OOi,i AORIA:-W, que 8sta'10s
sOlidarios con Q '')£!lSSOR_',., n03SQ Rispo, bem cou r co i '}. 'IU'1 J.i:1h:l pastoral.

28



PAROQUIA NOSSA SENHORA OAS Gf3AGAS (PARi:IUE FLOR.o,) a 1 23. -.1 'S

COMUNIDAOEOEh';X< ~ ~-"_ ~ O~~
OS a.tJaix:') aaai nado s , c;":istaos desta 1)nl.'f1quia9 'ieclaram a ODf\1 AORlAi'.JO, qua 8sta-l0s
solid~rios com a ~8ssoa ~f1 no~sc 6ispo, bem como COl a ~u'linh~ pastoral.



-------~--~---------
---~

PAROQUIA NOSSA SENHORA OAS GRA\-AS (PARQUE FLORA) e, 26. ~. L ':"6

COf\l1UNIDAOE DE /~/1,/I{Z/(!.J, ,iE· t J'I/,.,d.p,,: V-';~-"" 11 i'.l.A~ Cc. / U CJ'
~ T'" _. -- - - --~

Os abaf.xo 6ssinl'ldos, cristaos de s tn PQl'~quia, 'leclor8m a DOi\l ADRIANO, que ASt3~,'OS

solidarios com a DeSSOR -'Il n0380 5ispo, bem como co" ~ SUI linh"'\ pastoral.
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~.~--

'_';;HUbiUJ./., I\JUb.:Jfl Ut.I\JJiUHI-IUAo GHA~:AS lPARblUE FLORi\) e 1 26.~'. L '6

COMU~HDADE DE-L{fli/? ,(,/F ('. d-d~J~~~~-' 'I. r. '. - ((>" Ut,,'rI - - __ 'M

OS nbaixo aaai.nadns , cY':i.staos desta PC!l'oquia, dec.Laz-em a Omi AORIAi\!O, que 8sta"10S
solidarios com Q ':leSSOR -~an03S0 8ispo, bern como CO.l '1 SU"l Ldnhn pastoral.



m.l 20.:-:. 1 .:'76
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eu 26, ~~.L''76PAROQUIA {\IOSS!\ SENHORA DAS GRAgAS (PARL~UE FLOR.~)

CO[liiUNIDAOE DE~ y~
as nhaixo assinadoss cristaos desta pEll'oquiavncc.lar'ama DaM ADRIANO, que ests.r.10S
solid~rios com a p8ssoa ~~ n03SO Bispo, bem como CD.l~ SUB linhn pastoral.

19-
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~~----.~~---~

~
solidarios com Q cessoa ~~ no~so Rispo, bem co~o CCl ~ su, li~hn pastoral.
Os n'laixo aaai.nerlns , cY'istaos desta paroquiar doc.lar'am a 001\1AORIAi\!O, que esta lOS

e.1 20.. L /0PAROQUIA NOSSA SENHORi\ DAS GRA(.AS (PARl::1UE FLOR/~)

COMU[\JIDAOE :::JE~~Y~~~~_~



~~~- ----------- ~~--~---

-_. -.__-----~- ...... ----~-

PAROQUIA NOSSA SENHORA~AS GRA~AS (PAR',;)UEFLORi\) e·.l 26. - .L 76

COMUNIDADEDE~.4d ~ (Qca,'d c_J£)Q_, _
Os ntrai xo a5Sin~dOS, c!'istaoG desta ,JC!1'oqui6f ~ioclQrarr.a 00[\1ADRIAi..JO, que 8starlas
salid~rias ca~ Q uesson ~n nQ8S0 Rispa, bernca~o COl ~ su, linh~ pastoral.

•
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PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS GRAI;)AS (PARQUE FLORA) 8,,1 26.~:.1 '"}6

COMUNIDADE~E~ ~ ~ {I/~ ~l
Os a1Jaixo Bssinacjos; cr-i sLaus desta !1arc qui a , dec.Iur-am a om'] ADRIANO, que e s t.amo s
sOlidarios com a ue saoe ::;!nnosso 8ispo, oem como CO.l 0 SU:l Li.nhn pastoral.

1---~~-~~~---
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e:.1 26. ~:',L '76PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS GRA~AS (PARi=1UE FLORA)
~ r--

COMUf'HDADE DE~_;:::rO.s~ .BU{"'LiOe ...C _ _. _
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Os 'J.1JfJixaaasdnarlo s , CTistfios destn fJm'nqui6v :i'1claram a OOi\l AORIAi.fO, cue nsta lOS
soliderios Carl 0 \JC0SS0fl -~,., n(1~SO Pispo, bern como co 1 " cu: J.inh' pastoral.

e 1 20. .1 ,'6PAROQUIA NOSSA GENHOR,I). DAS GRAl;;AS rkAR~UE FLOFlA)

COMUNIOAOE ~E, _-;;[O.!;'/5: .hU~ Ijj)~s.. _~~



~-.----
. ..tLsa_----

----~~~~--

,---~-..... ----

Os ni)aixo aasf.nadus , c;ntstaos de st.a DOl'clquia, ~leclaram 3 DO!\l ADRIAf'!O, qU(-3 ('Istanos
sOlidarios con zi oe ssoe -'" 11(1380 8ispo, bern cono CO.l :'1 SU'l li;oh., pastoral.

e 1 23. .1 /6PARmlUIA NOSS/\ SENHORI), DAS GRAr,;AS~AR61UE FLOI~,L\)

COMUNIDADEDE:; '::] ~D!;;~~?U~ tiQ_~S_ • _~__
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PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS GRA~AS (PARI,;)UE FLORA)

CmllUNIDAOE DE 1~~ 1-~(t
Os alJaixo aasd.nado s , Cjni'StROS desta ;1Ul'oquia, ctccl or-em a QOMADRIAi\!O, qur~ 8sta-lOs
soli darios con f.l PC3SS0c\ -'" noaso Fi spa, bern como co. i ~ :::;U: J.j_nh:lpastoral.
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e 1 26. .l_'/6PAROfJUIA NOSSA SEf\JHORA DAS GRAr-AS (P/XR61UE FLOFli\)

COMUNIDADE DE~~ ~~tt __ ~~

Os alJaixo aaai nedoa , Cl.ni'staos des te iJDnlquia, dcc.l er-am a DOMADRIANO I que 8sta',lOS
salidarios com 0. peSSOEl ~'(") no aao Sispo, bern GOr:iO CO.l '1 SU'1 J.inh:l pastoral.

\
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----~-----~~------------~-----------(

~-----~

Os 'J.lJaixo as sf.nadns , ei~j.staos destl3 .10i'(;quia, ~:8ela!,aria DOi\j AORIAi~O, que 8sta-lOS
#

solidarios eml n ~8SS0R ~, no~so Fispo, bem como COl ~ su, li~~~ pastoral.

e 1 20. _-. 1_?6PAROQUIA NOSSA GENHORADAS GRA!;(AS (P,l\R61UEFLORA)

COMUNIDADE~E.J2uzi)vG __;::::~Ii!.4

JI



(

Os al.H3ixo aaai.nerlns , cd.steos desta pEll'~quial =-ieclnram a 00rl,1ADRIANO, que est.amos
sOlidarios com 0 'J(~SSOB -10 nosso 8J.spo, bem como co.t f! SU::'l Li.nhn pescor-al..

e 1 26. ~_:.1-"/6PAROGUIA NOSSA SEf'!HORA DAS GRAgAS (PARI.:1UE FLOR/l,)

COMUNIDADE DE~~~g~A~ __



Os QI-laixo as st.nado s , c:.nj_ staas desta parnquiav dec Lnr-am a DOMADRIANO, que 8staf,10S

91" 26, ~-.L '/6PAROQUIA NOSSA SENHORA OAS GRA(.AS (PAR61UE FLORA)

CO[lliUNIOADE DE I4e-Q0_G E.,L;ovJ± __ ~



Os ~Jaixa B~sinedas, crist~os desta nar~quiai rinclaram a DOMADRIANO, qua 8st~10S
sOlidarios co ,1

8126 .. 1 '/6PAAOQUIA NOSSA SENHORA DAS GRACAS (PARI::1UE FLORA)

COMUNIDADE DE /he,Qt.)G £._L.o4.dJ; .



-"------ --_ ..... -~~~

PAROQUIA N08SA SENHORA OAS GRA~AS (PAR61UE FLORi\)

COf\llUNIDADE DE~"",",(j~"""""",,"_~1~WMk~_~. _

Os a1laixD aasf nado s , c:d_S'~A05 de sta !lm'~quia, :Ioclaram Q Dm,1 ADRIANO, qU8 as terno s

sOlidarios corn Ll Pf;)SSOCt -''1 IlClSSO Rispo, bem como co" C! oua J.inhfl pastoral.



,~---~-

------------.--------

PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS GRA~AS (PARGlUE FLORi\) 8:1 20. I .1 /6
..,_

COMUfHDADE DE {,ft'.) C£tt4fRES-
Os ')iJaix~ aasd.nados , e:dstAos des+a ;lQl'oquia, dnc.lur-am a DOM ADRIAi\!O, que e s teao s
solid~rios eml Q ~essoa ~~ nossa fispo, bern como ca.l ~ 8U' linhn pastoral.
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PARm':UIA NOSSA SEN:-lORi\ OAS GRA(.AS (PARblUE FLORi\) 8.1 20. _,.1 . /6
-... ....

COMUf\lIDADEDE_j_/2£/S C'£Lt4flRf5. _"_...
Os al.laixo aasf.nado s , c)Ais"";ROSdesta paPQquia~ dec l ar-am a DOMAORIAj\JO, que esbaraos
soli darios com E1 pesaoa -''1 nosso Bi spa, bem como CO:1 ~ sun Li.nhn pastoral.
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A Comunidade ('::'.0 J-: rdiJlI Ieu8.r;'u quer' ma ni festar, por meio desta, a
sua solidariodade e expr easar , ae mesmotempo, a comunh8.ono sofriment ••

o acontecido revela sua posiQao, como a do 6risto, ao lado dos
mais pobres •

....../ J OraQoes e gratidao de todos nos, lembrando tpmbemde seu sobrinhe

; j~t! t~'~ tf] ;;~~"~

~{tMro, j(Qa§dQ~c,~lq
~~~

":/

D.Adriano



A Comunilla,<l(.1 dD J'=trdiJn Ieus..-:·u quer ma ni festar, por meio desta, a
sua aolidariedade e cxpresuar, ae mesmo tempo, a comunhao no sofriment ••

o acontecido revela sua posiqao, como a dG 6risto, ao lad. dos
mais pobres.

oJ I Ora~oes,. e ~atidao de todos ""nos, lembrando tambem de aeu sobrinhe
~. JtI~ {It! t~ aJ ~C'..__

V:Z. lJ~ !l ,t/~ - .
~C0k-o. /6tl-§ dc,_ tJwt c. -.::0;CUI q

~A~

D.Adriano

~T' .~I j_j 1\...;'."r(" de setembr 0 de 1976
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PARQUE SAO JOS~, JARDIM GLA~CIA E BOM PASTOR

34COMUNIDADES: DE N. Sa. APARECIDA,
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Cordeais S3ud2~~~~

Sem mai s para 0 monerrco somes de i!.~xcia. servos
fiJi c> de quem I cde oj.spor.

~ 'com gr-ande con s toxnacaf o pe zar , que vimos em no""lP
de. r'~GIAO DE MARIA hf.po te car' nossa sc.liJ.aricdudc ao Pae Es ..iri tua.L, /
peLo tl'a~ieo e covaj-de aC"Irtecimer.to oco:::'1rido com V.Excj.a., ~r~to da
sanba dos incapazes ~e ccmpr0cnder 0 profundo sentido cristao d02 L~

pr-e serrtan te s de Jesus Cristo em defeso dos oprimidos, Qe"do que tnis
r-caponaabt Li dade s para ID.'l).i tos ancapaae s e orrcsso!'os do 1'0··0)~li tas /
ve ze s 06 Levam ao dese sper-o ; e 0 mei o maf.c ef'Lc az de faz ez' c"'::"ar a
vdz de Deus , f! te!:-:ar con+r-a a vida, a mor-al., dos que cons cc.errte lu
tam em defc aa dos filllOS de Deus e nor " ....irmaca.

A:3im aerido Sr. ~i9pC, .aoe oa Leg'i.o: arios de MGria
nos mantemos em oraguo, rogando a Cristo e ~aria Santissima pels sau
~le c}1'> Y. Excio., e seu subrinho, na espcrnnga de 1ue ° podar di.va.no
peLa j'listi';,a dos homcns , tragsm a luz dn realidnde os cpr·lareci"ner:.tos
que motnvou 0 a'terrtado contra V. Ex('i~., e 0 FernnnCl.o.

EXUlO. Sr. J3ispo.

PAZ Ei" CRI.3rrO.

CURIA DIOCES~~A- KOVQ I~uaqU.

Da. CURIA REGI~:A APO....T('2:.0~m~

MATRIZ DE S;\C .roxo BATIST~',"- Sao Jone d·~ :Meriti RJ

CURIA REGINA APCSTOLCRUM

L~GIAO DE :MARl.'!.



R. VI&c:onded. Urueual. 502
TEL.: (7191 59· 5 0

COPACABANA: MEIER
C EN T R 0 tv.N. Ss/de~op;e:ta";5~9~: Rua Sliva Rabelo. 28

oja - So 0 .: -lIT E l .: 2 29- e 4 13
Rue Ramalho O,tigio. 22/24 III A R I Z E BAR R 0 SMA 0 U REI R A

Oi:p6SlTO _ MATRIZ TEL.: PBX - 221-1427 Rua Mariz .. Barroo, 210
a. ~.. do' F~~~£-~ __ ~ ~ ~T~E~L~S~:~2~5=~~2?~2~7~-~2~2~8.~O~?2~2~R~M=,a='18~F'~~~la=•.~9=O__-=9~O-~A__ -=~~ ~~

NITEROI:1L8 J asESC. DE AOMINISTRACAO
R. SttnadorFurtado.8-3.'-4.'

PBX 234-2023

Imprensa.Assessor

cordial.

Humilde, rsspeitoso e

Nao encontramos expressoes cupazes de bem

traduzir 0 nosso profundiss1mo pezar.

Vossacontra a figura respeitavel e hurnanade

Exceltncia.,

inqualificavel mesmo, pruticadode vo.ndalismo,

o Brasil inteiro ficou estarrecido com 0 ato

Eminente Excelentiss1mo
DOmHIPOLITO.

Cidr.;,dedo Rio de J';neiro

27 8ctQ 1976



TEL.: (718) 78-10

Avenlda AmB,-al Peixoto, 282

NITEROI:2

NITEROI:1

R. Visconde de Urueual. 602

TEL,: (718) 5 e - 5 0

IPANEMA:
Rue Vi8conde de Plraja, 136
TElS,: 227-8292 . 221·0450

MEl E R
Rua Silva Rabelo, '26

TEL.: 229·6413

MADUREIRA
R. Maria FreItas. 110 - 90-A
TELS.: 390-0904 . 350·1399
NOV4 IGUACU

A",,"ida Nllo Pe~anh... 186
Tel.: (7SSl :2 5 ~ :2

COPACABANA:
Av, N, S. de Copac_bana, 690·A
Lcje ~ S/ Solo TEl.: 257-1241

MARIZ E BARROS
R \J a Mar 1z e Bar r Q., 2 10
TEL S: 254-2721 • 228-0722

S .. ENS PE~A
RUB Conde de Bontlm. 318
Rua Santo Afo"80~ t c t

TElS,: 234·1115- 284-8575

L,B J IS
CENTRO

RUBRamalho Ortieao, 22/24
TEL.: PBX - 221·1427

Assessor

cordia.l.

Humilde, respeitoso e

profundiss{mo pezar.traduzir 0 nosso

encontramos cap::tzesde bernexpressoesNao

Excelenciao

respeitavel e humana defigu.racontra a

inqualificuvel

Rua Senador Furtado, 58
TElS : 228·1977 • 248-61173

248-1669 . 248-9226
RIO DE JANEIRO

MATRIZDEP6SITO

ESC. DE ADMINISTRACAO
R. Senador Furtado. 8-3,' - 4,'

PBX 234-2023

mesmo, praticado

Vossa

de vandalismo,

,

inteiro ficou estarrecido corn0 atoBrasilo

Eminente Excelentiss{mo
DOmHIPOLITO.

Cidade do Rio de J-:.neiro

27 SetQ 1976



Eminentissimo Senhor
llispo Diocesano - DOM ADRIANO HIPOLITO MANDARINO

FU'RCITO A

Servimos-nos da oportunidade para renovar
a V.Em~. nossos protestos de alta e3tima e eleva

do aprego.

ITa oportunid1de l~mentamos os acontecimen
tos que culminaram com 0 sequestro de V.Em§~,re
centemente, e apresentamos noosa reprova~ao.

Re~ljzando-se na pr6xim~ terc;a-feira9 diD.
05 de outubro, a Assemblei~ Feativa de aniversa
rio d08 10 (dez) anos de fundagio do Lions Clube
de Nova 19uagu, vimos convidar V.Em§. a partici
p'.lrdo ato solene, que tern lugar no 3alao Nobre
do Nova Iguagu Country Club, com inicio QZ 20:30
horas.

Eminentissimo Senhor:

Of nQ 050/Pres.
Nova Iguagu-RJ, 02 de outubro de 1 976

Nova tguacu

Rua Otavie Tarquino. 238 . sobreloja 49{50

Eaudo do Rio de Janeiro

Sede P'r o o r le .

CLUBE N.· 3230 - 016520 - DISTRITO L-3 - DIVI$AO 0-2

LIONS CLUBE DE NOVA IGUACU

ASSEMBLEIAS

l~ e 3~ Tert;a..Feira do mes a
R.ua Octavio Tarqui.no. 238 sobroJoja
i9 e 50 (sede PrOpria)

REUNIOES DE DIRETORIA

Dlretores Vogals
]~sus Goncalves Medeiros
Guy Ber!lot de Mattos
Luiz Solomon
Pedro Pontes Netto
Adollo de Souza Nunes
Mnnoel Joaquim Pinto
Jose de G6es
DIl.Tio Martins Bezern

Diretor Animador
Balthazar ere Carvalho

Diretor Social

Wandeck C. Pereira
Res. Trav. Rosinda Martins 82/301
Tel.: (768) 2226
Oomercial - Tels.: 246-5207 • 24&-5778

20.' Tesourelro
Carl::s Nunes Junior

l~ Tesourelro
Domingos da S Cunha
Av. Governador Amaral Peixoto, 35
Apto. 304 - Tel.: (768) 22'1S

Z\> Seoretnrlo
JOSeTavares Gomes

l~ Seol"flttlrio
Odllardo Alves
Res.: Travcssa Chaves, 50
Esc.: R. Octll.vlo Tarqulno, 238 _
sobretoja '4

3! VIce P_ldente
Audellno Vieira da Silva

l¥ Vice PresidCDte
Salustlano oe B. Cunha

I~ Vice PresideDte
Jose Fernandes

£x.l'resideote Imecliato
Alberto Valtes

Presldente
Herclto A. A. da Silveira
aes.: R. Belmlrn Ledo, 61 • CEP 26250
Comendo.dor Soares • Nova 19u1l(U
(;omcrclal - Tel.: (768) 2381

ANO DO 10.· ANIVERSARIO
19771976

DIRETORIA

NOS SERVI MO S

t



Eminentiesimo Senhor
Riepo Diocesano - DOM ADRIANO HIPOLITO MANDARINO

HtRCITO A USTO ALVES DA
Presidente

Servimos-nos da oportunidade para renovar
a V.Em§. noosos protestos de alta eatima e eleva
do aprego ..

Na oportunidude lamentamos os &contecimen
toe que culminaram com 0 sequestro de V.Em~~,re
centemente, e apresentamos nossa reprova~ao.

Re~lizando-se na proxima terga-feira, dia
05 de outubro, a Assembleia Festiva de aniversa
rio doo 10 (dez) an~e de fundagao do Lions Clube
de Nova 19uagu, vimos convidar V.Em~.& partici
par do ato solene, que ter~ lugar no Salao Nobre
do Nova Iguagu Country Club, com inicio as 20:30
horas.

Bminentissimo 3enhor:

Of nQ 050/Preso

Nova Iguagu-RJ, 02 de outubro de 1 976

Nova Igua~u

Run Otavio Tarqulno, 238 - sobeelejs 49/p0

Estado do Rio de Janeiro

Sede Pr6pria:

CLUBE N.· 3230 - 016520 - DISTRITO L-3 - DIVISAO 0-2

LIONS CLUBE DE NOVA IGUACU

2~ e 4~ Terc;a--Feln. do mes no
NOVA IGUA9U COUNTRY CLUB
Rua Dr. Barros J6nior. 86:1

ASSEMBLEIAS

l~ e 3~ Ter!;a-Feira do mes a
Rua OctlLvio TarCjulno, 2JlI Bobroloja
.9 e 50 (sede propria)

REUNIOES DE OIRETORIA

Oiretores Vogais
Hsus Gonc;alves Medeiros
Guy Berc;ot de Mattos
Luiz Solomon
Pedro Pontes Netto
Adolfo de Souza Nunes
Manoel Joaquim Pinto
Jose de G6es
Darlo Martins Bezerra

Dirctor Animador
Balthazar de Carvalho

Diretor Social
Wandeck C. Pereira
Res. Trav. Rosinda Martins 82/301
Tel.: (768) 2226
Comercial - 'l'els.: 246-5207- 34&-5718

a<.> Tesoureiro
Cartee Nunes ..Junior

l~ TesoQreiro
Domingos da S. Cunha
Av. Governador Amaral Pei%oto, SS
Apto. 304 - Tel.: (768) 2275

~ Sccretnrio
..JoseTavares Gomes

l~ Secreta do
Odilardo Alves
Res.: Travessa Cbaves, 50
Esc.: ~. Octavic Tarquino, 2JlI _
sobreloja &II

~ Vice Presidente
Audelino Vieira da Silva

l'! Vice Prcsidente
Salustiano de B. Cunha

l~ Vice Presidente
..)oseFernandes

Ex·Prcsidellte Imedla.to
Alberto Valtes

Presidente
Herctto A. A. da Silveira
Res.: R. Belmlra Ledo, 51 - CEP 26250
Comendador Soares - Nova Igu~u
Oomerclat - Tel.: (768) 2361

DIRETORIA
1976 1977
ANO DO 10.· ANIVERSARIO

NOS SERVIMOS



Eminentissimo Senhor
Riepo Diocesano - noM ADRIANO HIPOLITO ~1ANDARINO

ImRCITO A

Servimos-nos da oportunidade para renovar
a V.Em~. nossos protestos de alta estima e eleva
do aprego ..

Na oportunidqde lamentamos os acontecime~
toe que culminaram com 0 sequestra de V.Em§ ..,re
centemente, e apresentamos nossa reprova9ao.

Re~lizando-ae na proxima terga-feira, dia
05 de outubro, a Assembleia Festiva de aniversa
rio dOB 10 (dez) anos de fundagao do Lions Olube
de Nova Iguagu, vimos convidar V.Em§. ~ partici
par do ato Golene, que tera lugar no 3alao Nobre
do Nova Iguagu Country Club, com inicio as 20:30

horas.

Eminentlssimo Senhor:

Of nQ 050/Preso

Nova Iguagu-RJ, 02 de outubro de 1 976

Nova Igu8QU

Rua Otavio Tarquino. 238 - sobreloje 49(pO

Estado do Rio d& Janeiro

Sede Pr6pria:

CLUBE N.· 3230 - 016520 - DIS T R ITO L - 3 - D IVIS A 0 D- 2

DE NOVA IGUACULIONS CLUBE

2! C 4~ TercarFeira. do mes no
NOVA IGUACU COUNTRY CLUB
Rua Dr. Barros J"nlor. 86:1

ASSEMBLEIAS

1~ e 3~ Terlia..Peira do mes Ii
R.ua octavtc Tarquino. 238 scbreloja
49 e 50 (sede propria)

REUNIOES DE DIRETORIA

Diretores Vogals
Jesus Goncalves Medeiros
Guy Ber!)ot de Ma~tos
Lulz Solomon
Pedro Pontes Netto
Adolfo de Souza Nunes
Manoel Joaquim Pinto
Jose de G6es
Darlo Martins Bezeua

Dicclor Animador
Balthazar ae Carvalho

Oiretor Social
Wandeck C. Pereira
Res. Trav. Roslnda Martlns 82/301
Tel.: (768) 2226
Comercia..l - Tels.: 246-5207 - 24&-5778

~ Tesoureiro
Cartcs Nunes ...Junior

I~ Tesoureiro
Domingos da S, Cunha
Av. Governador Amaral Peixoto. 55
Apto. 304 - Tel.: (768) 2275

z~ Secretario
Jose Tavares Gomes

I~ Seeretario
Odiiardo Alves
Res.: Travessa. Chaves. 50
Esc.: R. Octavto Tarquino, 238 _
sobretoja .6

3! Vice Presidente
Audelino Vieira da Silva

~ Vice Presidente
Salustiano de B. Cunha

I~ Vice Presidente
Jose Fernandes

Ex·Prcsidente Imediato
Alberto Valles

Presidente
Hercfto A. A. da Silveira
Res.: R. Belmira. Ledo. 51 - CEP 26250
Comendador Soares - Nova IgulII;u
Comercial - Tel.: (768) 2361

DIRETORIA
1976 1977
ANO DO 10.· ANIVERSARIO

NOS SERVIMOS



Eminentissimo Senhor
Riepo Diocesano - DOM ADRIANO HIPOLITO ~1ANDARINO

Preaidente
ImRCITO A

Servimos-nos da oportunidade para renovar
a V.Em§. noesos proteetos de alta estima e eleva
do aprego ..

Na oportunidade l&mentamos os acontecimen
toe que culminaram com 0 sequestro de V.Em§o,re
centemente, e apresentamos nossa reprovagao.

Reqlizando-se na proxima terga-feira, dia
05 de outubro, a Assembleia Fcstiva de aniversa
rio dOJ 10 (dez) anos de fundagao do Lions Olube
de Nova Iguagu, vimos convid~r V.Em§. a partici
par do ato colene, ~ue tera lugar no 3alao Nobre
do Nova Iguagu Country Club, com inicio as 20:30
horae.

Eminentissimo Senhor:

Of nQ 050/Preso

Nova Iguagu-RJ, 02 de outubro de 1 976

Nova lguacu

Rua Otavie Tarqulno,238 - sobreloje 49tpO

Estado do Rio de Janeiro

Sede Pr6pria:

CLUBE N.· 3230 - 016520 - DIS T R ITO L - 3 - D IVIS A. 0 D- 2

LIONS eLUBE DE NOVA IGUACU

~ e ~ Ter!;3rFelra do mes no
NOVA IGUACU COUNTRY CLUB
RuaDr. Barros Junior. II6lI

ASSEMBLEIAS

l~ e 3~ Ter<;a..Felra do mes a
Rua Octhio Tarquino, :138 sobreto] ..
49 e 50 (sede propria,)

REUNIOES DE DlRETORIA

Dlretores Vogals
Jesus Goncalves Medeiros
Guy Ber!,ot de Mattos
Lulz Solomon
Pedro Pontes Netto
Adolfo de Souza Nunes
Manoel Joaquim Pinto
Jose de G6es
Dario Martins Bezerra

Diretor Animador
Balthazar ae Carvalho

Diretor Socilll
Wandeck C. Pereira
Res. Trav. Roslnda Martins 82/301
Tel.: (768) 2226
Comercial - Tels.: 246-5207 • 246-5778

~ Tesoureiro
Cert r s Nunes .Juritor

l~ Tesoureiro
Domingos da S Cunha
Av. Goveroador Amaral Peixoto, 55
Apto. 304 - Tel.: (768) 2275

2~ Seeretario
.Jose Tavares Gomes

l~ Secreta do
Odllardo Alves
Res.: Travessa Chaves, 50
Esc.: R. Octavia Tarquino, 238 _
sobreloja u

~ Vice Presidente
Audelino Vieira da Silva

l>! Viee Pr~idente
Salustiano de B. Cunha

I? Vice Presidente
.Jose Fernandes

ElI,·Prcsidcnte Imediato
Alberto Valles

Presidente
Herctto A. A. da Silveira
Res.: R. Belrnlra Ledo, 51 - CEP 26250
Comenda.dor Soares - Nova IguII<;u
Comercial - Tel.: (768) 2361

DIRETORIA
1976 1977
AND DO 10.· ANIVERSARIO

NOS SERVIMOS



Pelo Conselho Central de Nova lcua9u da SSVP

Os Vioentinos deste Conselho Central ainda traumati
zados com 0 atentado de violencia praticado contra a vossa di«nis
sima pessoa, ate vil que atingiu a familia vicentina desta diocese,
totaimente, vemde publico mani!estar a V. Rvmao os protestos de
sincera solidariedade fraterna e crista, ro«ando a Deus que de!en
da sempre 0 nosso Pastor nas boras mais dificeis de sua vida.

Suas be.9aos nos sejam concedidas.

L.S.N.S.J.C.

Carissimo D.Adriano

Nova I«ua9u, i3 de eatabro de 1976

,,1
CONSELHO CENTRAL DE NOVA IGUAC;::U

SEOE: TRAVESSA MARIANO DE MOURA, 42
CEP. 26.000 - NOVA IGUA,U - RJ

38
SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAlfLO
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autoria da ALIAN~A ANTICOMUNISTA BRASILEIRA.

Cartas enviadas a diversas pessoas da



. .' .: , .. ..
Quem e D. ADRIAl.'JOHIP6LITO.,BisP.o·'deNOVAI~UAQ'O',que se aubo-def:ine co

tn~ "defensor dos oprimidos"e "martir .de fana~ismo pri!!1ario", confolime 7
tao am~lamente divulgado pela ~mpren~a ~arrom a soldo do Comunismo im~;
rialista? '. .

Nos, da ALIAN~AANTICOMUNISTABRASILETRAv~mos,d1ante do povo sofri
do, e .t'rabalhadoz:.. da BAT~DA FLVM~ENSE, trazer 0 testemunho de-"qus na
da nos' move 'contra a verdadei-ra Igreja, fnas ~tle 0 nos so castigo sedirl
ge contra os marginais que a emporcalham e 'que autilizam como ve!cu.lo
de sua ~gao comunizante, at r-aves a pregac;ao no pulpitIo e adoutr1na~ao / '?
em boletins e cartilhas eusteadas com 0 dinheiro das esm~las dos fieis.
A AAB apresentaaquifatos comprovados, ,que desmascaram e reduzem a devi
da'proporc;ao a figura de D. ADRIANOHIP6LITO, embusteiro, desonesto,im~
ral, covarde e mentJ;roso. ,. . .
~ D. 'ADRIANOH;P6LITO hom~m de fortuna? ~ acaso, rico? Perguntem-lhe,

ent~o, de onde provem 0 dinheiro que movimenta emccont a pe's soa l em di
versos bancos? Qual a origem dos recursos que~u~iliza para remeter pol
pudas.mesadas a sua irma em Aracaju, ou'para~comprar 0 FUscao que; men
tirosamente, diz pe r-tence r ao seu. "s obr-Lnho'' FERNANDO?~ das caixas 1de
coleta da Diocese,. do bolso do, povo modesto da Baixada Flumir..ensel t-'di
nhe i r o roubado aos fieis que nele c.ohflam, como os cern mil cruzeiros 7,
que cI9pOsi.t,0\il·emsua conta ,pessoal :na Agencia', ~ Nova Eguacr do UNIBAN
CO, no dJ:a 22~ de Setembro de 1976, ..exat amerrte no dia em que foi chamado
a 'prestar' contas a.A.AB; , , '.. '-, -

Roje,' passap,os os fatos, D. ADRI,ANOHIPOLITO~az pose de valente e
abneg ado , dizendo ter r es tst t.do.cao ca stLgo, Tudo MENTIRA,acovardou-se
diante'da Justic;a da,AAB, chegando a oferecer quinhentos mil cruzeiros
de .aeus bens pessoai$ ~m·tn:oca de nossa pf.edade , conre s sando cinicamen
te~ue; embora nao sende- membro do Partido Comunista, fazia pr-opaganda
d~ mesmo e ajudava aos comunistas, valendo-se para isto,do pulpito a que,
lhe dava a ce ss o SUa cond rcao de sacerdote, des sa f6!"lla enganando ao po-
yo bom ,€ conr Larrte de 'seu r ebanho ; ' ' ,:
" .h. AAB respeita a ver'dade i ra Igreja, por em combate .os "comunas tas 9.e 'b~
tina como D. ~DRIANOHIP6L]TO, um tipo viciado e repugnante, cujas Ii~
~'Oes amorosas com 0 seu "amado sobr~rui6'l apareceram nos depofment os do
FERNANDO,no OOPS, quando confessou n~o ser seu sobrinho e sim um '·3.mi
gui.nho'! , ·vivendo na casa paroquial e mantendo IIr eLacoe s de intimidade"•
I'sto ,a Imprensa nao pub l.Lcou•• '~ " .
.' ".Nao eta intensao da MB abandonar D. ADRIANOHIP<lLITOnu,na vip. P\.~":"_
blica,quando"menos fosse, peLo respeito aos mor-ador es locais.T<:>da:yia,o'
fizem9sJ,.. 'pof.s nos irri tou pr-orundament e 0 seu.jc Lnt.smo 6, canalJ::u?e ,-qu~
do para poupa r sua ~?Cis,tencia fedorenta se dec.Lar-cu+moraL e tl~l?amente
contra 0 povo sof'r,.idci: de NOVAIGUAQU,a quem chamouf de l "um bando de a-
nalfabetos, ,band1.!ios, Ladr oes e prostitutas". '

:g contra es sa es cor i.a vermelha, ,ess,e Ltxo moral, que luta a llAB;con-
~t:~a\ltp:=~~ IY9utgBS~~I~~ixe:~r::~:~~ o~~ S~B:d.h~~~~~;r~~i~~n~~~i~:
lncluslve co~ '9tog~~fl~S quando flagra~9 em ~ompe~ia ·~e.sua,am~~~-A
MALIAGO~TA•. -ISto ~- urn exempLo, da extensaQ-' do deboche e deprava~ao mo
ral dar vLda que levam estes comunast as- da Igreja a custa dO'S'donativosdos fieis. ' '-.. . , ,

Esta e ~ ve~da,4e que a AABtraz ao povo da BA~XADAFLUMINEN$E.'. -
.' A AABnao mente e cumpre 0 que prometel Que 0 dig am os comunistas da
ABI, OAB, CNJ?Be"R_ede GLOBp.,pum da na pes sea deste mascate 'apadr tnha-
dor de comuni.st as qU!3e ROBERTOMAIHNHO.' .

Cui9-em-se e apr-ove i.t.em a vLda que lhes resta, b.i.spos .verm~lhosl Uma
um ~era<? chamados pa~a pr-escar-. c9ntas de' su~s traic;oes~.~· .p~tJii_c1·,':;"p~,las
qua i.s , d.e agora em df.arrt e , pagar-ao c'OJIl';a pr opr ta vida. A AABja 'os-" jul
gou e condenou: ate que este Governo, corru~to, acovardado e desorien
tado, desperte de sua Gmissao e aplique a ~I aos traidores nos sere-
mos a JUSTI~Al '

AO POVODA :6AllADA ·FLUMINENSE
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. .' .. , _. ..
Quem e D. ADRIAl.'!OHIP{)LITO.,Bispo deNOVAI~UAQlj', que S9 auto-de~iQe co

mo "defensor dos oprimidos"e "mar-tir .de fana1;~smo primario", confolime 7
tao ampl.ament e divulgado 'peLa Lmpr-ensa mar r om a soldo do Comunismo im~;
rialista? '. " ._ -

N6s, da ALIANQAANTICOMUNISTABRASILEIRAv~mos,diante do povo sofri-'
do, e trabalhad0r da BA~DA FLVM~ENSE, trazer 0 testemunho de'~u~ na
da nos' move 'contra a ver dade Lra Igreja, mas que 0 nosso castigo secliri
ge contra os marginais que a emporcalham 9 'que autilizam como ve!c~lo
de sua ?-~ao comunizante, at raves a prega~ao no pti Lpf, to e a-d:outr1na<;a.o/
em boletins e cartilhas custeadas com 0 dinheiro das esmmlas dos f+efs.
A AAB apresentaaquifatos comprovados, ·que desmascaram e reduzem a devi
da' propor<;ao a figura de D. ADRIANDHIP{)LITO, embusteiro, desonesto,im2
ral, covarde e mentjroso.

:g D. 'AtmIANDR.I1?6LITOhomem de fortuna? t aca'so , rico? Pergunt em-Lhe,
ent5.o, de onde provem 0 dinheiro que movimenta emccont a pe'ssoa I em di
versos bancos? Qual a origem dos recursos que~:u~ill&a para remeter pol
pudas mesadas a sua irma em Aracaju, ou'para, comprar 0 FUscao que; men-·
tirosamente, diz pertencer ao seu. "s obr i.nho" FERNANDO?:g das caixas de
co.Le t a da Diocese ,. do bolso do. POlTO modesto da Baixada Fluminense 1. :t~di
nheitp roubado aos fieis que nele cohri~, como os cern mil cruzeiros 7,
qt+e deposito\il'em SUa conta.pessoal i1a Agencia. ~ Nova Igua~1' do UNIBAN
CO, no dra 22 de Setembro de 1976, exatamente qo dia em que foi chamado
a ·prestar' contas a AAB~ , ' . .

Hoje,. pas s ados os fatos, D. ADRIANOHIP{)LITOfaz pose de valente e
abnegado, dizendo ter r es tst.Ldo ao cas tLgo, Tudo MENTIRA,acovar-dou-is s
dianta 'da Justi~a da.ltAB, chegando a oferecer quinhentos mil cruzeiros
de .s~us bens pes soa.Ls em -tnoca de nossa pie dade , conhssando cinicamen
te . ~ue; embora naD serido membro do Partfdo Comunista, fazia pr-opaganda
do' mesmo e ajudava aosicornunt s t.as , valendo-se para Lst o . do pulpito a que
lhe dava acesso sua cond rcao de sacerdote, dessa f6Mla enganando ao po-
vo bom -9 conr rant s de 'seu r ebanho ; .
~, h AAB respeita a ve r'dade tra Igreja, porem combate osvcomunt stas de bt!
tina como D. ADRIANOHIP6L1TO, ~m tip'o viciado e repugnante, cuja~ Ti~
~'Oes amorosas com 0 3eu "amado sobrirUi6t1 apareceram nos depoimEntos do
FERNANDO,no OOf,S, quando confessou n~o ser seu sobrinho e sim um l'ami
guinhol1) .vivendo na casa paroquial e mantendo "rela~oes de intimidade".
Isto .a Imprensa nao pubtrcou, ..... .
." "Nao era t.nt.ensao da MB abandonar D. ADRIANOHI~LITO nu,na vip ptt-:-_
bLi.ca j quando 'menos fosse, pe Lo .respe Lt o aos moradores 10cais.T<:>dayi-a ;0-

. fizem9s'i. 'po i s nos irri tou pr-ot'undament e ' 0 seu.ycLmsmo e, canal{.ll.<?e,qu~n
do para poupar sua exis.tencia fedorenta se dee.l.arou"moral e ,fl.sl.camente
contra 0 povo sot'r.t do d~ NOVAIGUA<;U,a quem chamout de I "um banda de a-
nalfabetos, .bandi,CIos, Ladroes e prostitutas". .

~ contra essa es cor La ve rmeIha , .ess.e lixo moral, que luta a AAB; con-
~&~uijlP:-R@x t.Y9at·gTIS~WEI~~t~e::·r:!ari~ u~~_~NBB:uh~~;.~s~: r~~i~~n~u~~~;
lncl~sl.ve co~ ;fQtog~§lflas quando flagraii9. em compenhia de. SUa am~!;lt~"A
MALI~?O~TA.,~sto ~ urn exemplo, da.extensa~·do ~eboche e depFpva~ao mO
ral da' vLda que levam estes comunas tas da Ig:reJa a custa dos dona t i.vosdos fieis. . '. . -,

Esta e ~ ve r dade que a AABtr aa ao povo da BA:pcADAFWMINEN$E.'. -
A AAB nao mente e cumpre 0 que promete! Que 0 digam os comunistas da

ABI, OAB, CNBBe'Rede GLOB.O,puni.da na pessba deste mascate apadrinha-
dor de comuru.st.as 'que e R013ERTOMMHNHO.· _

CUi9-em-se €I apr ove i.tem a vida que Lhes resta, bi.spos verni~lhosl Urn a
urn ~erao chamados pa~.a prest~r, cont as de' suc;s trai~oes'. '~..P.~~~t"ci·,':;'·p~.las
quals, de agora em dl.ante, pagar~o com.a pro?ria vida. A AAB ja 0& jul
gou e condenou: ate que este Governo, corrupto, acovardado e desorien
tado, desperte de sua omissao e aplique a ~I aos traidores nos sere-
mos a JUSTI~Al '

MORTEA CANALHACOt-ruNISTAlVIVA 0 BRASILl
ALIM~CAANTICOMU~ISTABRASILEIRA

"AO POVODA~AIAADA'FLUMINENSE



.1RQa - 95~nSI~AGN
VtG '~qcrn6~d.11N 4AV

S~1U~AC~ Sa~O~ ~1~~Dr
°.15°··t1

' ...Sl:j ..

C l'

i
tis
q-
J\.. S.t:1:. r

t.. ~ a • rr
I . J:r~r:s~

::ruJbJ lIJGU+6
, IIg€.I.GU~O.t

nsnr e t· lTm

3558

//'};lvneten~ C

Elilil:3 Ro~~~tGo
' ..r n".t'1· t.rnv : '..1" UJ.1.~ lUOUr:.a ~

e UI.JU.p;t:

.;~ -



( ,

..

sta' a vFrdadeira hiGt6ria que a imprensa e 0 !OVLJno ocultaram.

AO POVODABAI1.ADAFLUHINENSE

Quem e D, ADRI&~OHIPOLITO,Bispo deNOVAIGUAGU, que se aUto~define ~)
tn2 ".~efensor dos opr tmi dosv e !'martir de fanatismo primario", cont'onme I
tao amplamente divulgado pela imprensa marrom a soldo do Comunismo impQ
rialista?

N6s, da ALIANQAAN'l'ICOMUNISTABRASILEIRA vimos, diante do povd 4sofrl
do, ~ t raba Ihador da BAlXAD;. FLilllINENSE, trazer 0 testemunho de que n ,..
da nos move contra a verdadeira Igl'eja, mas que 0 nosso cas t Jg o sedj l'j •
ge contra os mar'gLna t s qUE. a emporcalham e que autilizam como ve f cu Lo
de ~~a agao comunizante, atraves a p~egagao no pulpito e adoutrl~aguo I
em boletins e cartilhus custeadas com 0 dinheiro das 6olllc:blas dOB t iE55~;It
A AABapresentaaquifatos comprovados, q4e desmascuram e reduzem a devi
da pr opor cfio a figurn de D. ADRIANOHIPOLITO, embusteiro, desonesto, jr!fa
~al, .ccvar de e mcnti.r-oso , . I •

~ D. ADRIANOHIP6LITO homem de fortuna? ~ acas o , rico? Perguntem-lllf1,

entao, de onde provdm 0 df.nhe f ro que movament a emccont a pessoal e:n d:i·,
versos bancos? Qual a origem des r ecur sos que:..mtiliza para remeter pol «

J>udas mesadns a sua irma em Aracaju, eu para, compr;)r 0 Fuscao que, ml))l
tirosamente, diz pertencer ao seu "s obr tnho" FERNANDO?~ dns ca Ixas d,'
coleta da Diocese, do bolso do POYO modesto da Baixada Flum1n~nse! rt di
nhe i r-o r oubado aos [ieis que ne Le confiam, como os cern mil cr'uz e f l~()(~

que depositou em sua conta pessonl no. Ager!c1n de Nova Iguagl do UNH/\r,
CO, no dia 22 de Setembro de 1976) exatamente no dia em que fo1 chomado
.3 pre st ar contas a AAB •
. Ho~e, pnssados'os' tatos, D. ADRIANOHIPOLITO faz pose de valente ~

abnegado , dizendo ter r e s t st.Ldo 0.0 cast rgo, Tudo MENTlRA, acovar-dou- .r
di8Ilte da Justiga da AAB, ·chegando a oferecer quinhentos mil c ruz s Lror,
de seus bens pessoais em troca de nossa piedade, confessando cInt cam- ll
te que, embor a' nao se ndo membro ,do Pe:rtido Comunista, fazia pr6pngnnd;,
do mesmo e ajudava nos comunistas, valendo-se para isto do pulpito a '111(>
lhe "dava ace ss o sua condigao de sacerdote., des sa f6rroa enganandu ao po-
vo bo.n e confiante de S€U rebanho. . I

b. AAB respeita a verdadeira Igreja, por-dm combate os comunistns d(:' lIt!
tina como D. ADRIANOHIP6LITO, Urn tipo viciado e r epugnant e , cujas' l:i 1''2.
goes amorosas com 0 oeu "amado is obr'Lnho" apa re cer-am nos depoimentos do
FERNANDO, no OOPS, quando conre ss ou nilo ser seu sobr'i nhc e s Im Urn 1·0tni.
guinho", vivendo na casa paroquial e mantendo "relagfSes de intimidadn".
Isto a Imprensa nao publicoU ••• '

Nao era Lnt ensfio da &;'B abandonar D. ADRIANOHI~LITO nli,na via Pll
blica, quando menos fossa, pe 10 respei to aos moradores Loca fs , Tod~vj:l ,I)

f'Lzemoo , pois nus irri t ou profundamcnte '0 sou c iru smo P (,,:3h:'1111i C('l , II' 1
do para poupar SUJ €xistencin fedo1'e-nta se decLar ou moral E? f i.s r cou« III j

contra 0 povo aof r Ldo de NOVA IGUA~U, a quem chamou l de l "urn ba ndo {Ill '1-
nalfabetos, bllndidos, ladroes e prosticutas".

It contra e ss a cs ccr i a vermelha, esse lixo moral, que Into. a AAD; ( 011-
tra urn D. IVO LORSCHEITER, Secretario da C~"BB: homem de vrir Las muLhr r. r~,
cuj a Vida devassa foi mos t rada .em reportagem na r sv i s tu italiana lI()ty; l'",
inclusive com fotograftas quando flagrado em compenhaa de sua amante {\.
V~LIA COSTA. lsto e urn exemplo da extensao do deboche e depravagao m0-
ral d~ vida que levllm estes comunistas da 19reja a custa dos donotivos
'dos fieis. . ,

Estu e a verdade que a AAB traz ao povo da BAIXADAFLUMINENSE.
h AAB nao mente e cumpre 0 qU6 prumetel Que o'dignm os comunistas Ih

'ABI, OAB; CNBBe Rede GLOBO, punida na pessoa deste ~ascate apadrirul -
dor de comunistas que e ROBERTOMARINHO. .

Cuitiem ...se e apr ove Lt eui..a vt da que lhes resta, bispqs VermeJ.hosl Dill ,1.
urn serao chamados para prest.ar cont as de suas trai($oes a Patria, pel '1

quais, de agora em diante, pagur-ao com a pr6'!)ria Vida. A.AAB ja os jllJ.
gou e condenou s ate que est e Governo; cor rupt o ,' acovardado e desor i.en
tnoo, desperte de sua omt sajio e apliq\le' 'a LEl: aos traidores, nos se1'o-
mos II JUSTI<;;Al '" . _.

MORTEA CANALHA COHUNISTAl VIVA 0 BRASli,~.' ,
. m
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AO POVODABAI1.ADAFLU1~INENSE

~uem e D, ADRI~~O HIPOL!TO,Bispo deNOVAIGUA~U, que se nutOMdefine ~)
m~ l1p.efensor dos cpr Lnudo sv e !'martir de fanatismo primario", conf'onme !
tao nmplamente divulgado pela imprensa marroro a soldo do Comunismo imp~
rialista?

N6s, da ALIANQ.A.ANTICOMUNISTARRASILEIRA vimos,diante do povo·sofri
do, ~ t raba lhauor da BJ..IXAD.'..FLill1INENSE, trazer 0 testemunho de que nn··
do. nos move contra a verdadeira Igre j a, mas que 0 nosso cas t fg o secIj rj
ge contra os mnrginais qu~ a emporcalham e que autilizarn como veic1110
de s~a agao comunizante, airaves a p~egagao no pulpito e adoutri~a~ao I
em boletins e cartilhns custeadas com 0 dinhe1ro das esmihlas dos f lej:;.
A AABapresentaaquifatos comprovados, q4e desmascaram e reduzem a devi
da p,roporgao a figuru de D. ADRIANOHIPOLITO, embusteiro, desonesto,ily'~
ral, ccvar de e msnt f.ros o , .
~ D. ADRIANOHIP6LITO homern de fortuna? ~ acaso, rico? Pergun1;em-lhll,

ent5.o, de onde pr ovdm 0 dinheiro qU-e movament a emccont a pessoal e:n d:i·
versos bancos? Qual 0. origem nos r ecur sos quel'\.utiliza para remeter po]
pudas mesadns a sua irma em AracajU, au para- compr ar 0 Fus cdo que,'mG)
tirosamente, diz pertencer no seu "sobr Lnho" FERNANDO?~ das caf.xns ""
coleta da Diocese, do bolso do povo modesto dn Baixada Flurnin~nse! d dl
nheiro r oubado aos fieis que ne Le conf1am, como os cem mil cru7E·j 1'00:.,

que depositou em sua conta pessoal na AgEhlcia de Nova Iguag1 do UN1' At ••
co, no' dia 22 de Setembro de 1976,. exatamente no dia em que foi chn.OIC\"o
a prestar contas a AAB.· ,
. HO~6, passados'os tatos, D. ADRIANOHIPOLITO faz pose de valente (I

abneg ado , dizendo ter re s t st-i do no cas tLgo, Tudo MENTIRA, acovar dou-r (
di8.I)te da Justiga da AAB, 'chegando a oferecer quinhentos mil c ruz e Lron
de seus bens pessoais em t r oca de nos sa piedade, confessando ci.nd cam- n
te que , embor a' nao s endo m€mbro .do Pe,rtido Comunista, fazia propaganda
do r~( srno e ajudava aos comunistas, va Lendo-cse para isto do ptilpito a 11_I)"
lhe 'd'1va acesso sua condi~ao de sacerdote., de ss a f6rl'lla eng anando ao po
vo bo,n e confiante de seu rebanho.

h A/ill respeita a verdndeira Igreja, porem combate os comunistns (1p hq
tina como D. ADRIANOHIP6LI'l'O, Urn tipo v1ciado e r epugnant e , cujas' lj,f't}
goes amorosas com 0 seu "amado sobrinho" apar ece cam nos de poime ntos uo
FERNANDO,no DOPS, quando conf'e ss ou nao ser seu sobrinho e sim Urn "'lOj.
guinho", vivendo no. cusa paroquial e mantendo "relagfS9H de int1midac1ol1•
Isto a Imprensa nao publicoU •••.

Nao era intensao da AAB abandoner D. ADRIANOHIP~LITO nti,na via P\~
blica, quando menos foss€!, pe 10 respei to aos morador es Locn Is , Tod'~vja , (I
f i zomos, po i,s nus irriiou pro:Lundamcnte '0 sou cinj smo ~ (':1nnIh I('(1, qll I

do para poupar sua Existencin I'edo ce nt a se de cLa r ou moral E' fisj crnm I'
contra 0 povo sofrido de NOVAIGUA~U, a quem chamou !de 1 "um baudo (In 11-
nalfabetos, ho.ndidos, ladroEs e prosticutas".

~ contra es sa asc6ria vermelha, esse lixo moral, que Lut a a AliD; COIl
tra urn D. IVO LORSCHEITER, Secretario dn CNBB: homem de varias rnulhGI'Qs,
cuja v ida devas sa foi most r ada am r e por t.agem na r ev i s tu italiana "(X;~I",
inclusive com f'ot og r af'Las quando flagrado em compennf a de sua am~nte J\.
MALIACOSTA. lsto e urn exemplo da extensao do deboche e deprava~ao 010-
ral d~ vida que levarn estes comunistas da Igreja a custa dos donotivos
dos fieis. .

Esta e a verdade que a AAB traz ao povo da BAIXADAFLUMINENSE.
/\ flAP, nao mente e cumpr e 0 que pr omete I Que o :digam os comunt staa (h.

ABI, OAB, CNBBe Rede GLOBO, punida na pessoa deste mascate apadrirul'
dor de comunistas que ~ ROBERTOMARINHO.

Cut dem...se e apr ove Lt em..a Vida que Lhe s resta, bispos vermelhosl 1'111 a
urn serao chamados para prestar contas de suas trnigoes a Patria, pel ~
quais, de agora em diante, pagu rfio com a. pro.!)ria Vida. A AAB ja. os jlll.
gou e condenou s ate que es·te Governo; cor rupt o ,' acovardado e de s or Len
to.ck>, desperte de sua omi as iio e apliql,le··a LEI aos traidotes, n6s se rn-
mos a. JUSTI<;;Al '...,.

MORTEA CANALHACONUNISTAlVIVA 0 BRASlt~ ,,. e-

ALIANGAANTICOMtJNISTABRASILElRA' ..
"
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Q'iem ~ D4 ADRIANOiJIP6LITO ,Di3 po deNOVAIOUA~U, qUe sa aubo-deftne co2
tno "defensor dos oprimidos"e limartir de fanatismo primario", conf orme I

~tao amplamente divulgado pela imprensa marrem n soldo do Comunismo:imPJ
r1allsta? .'

~6s, da ALIANQAANT!COMUNIST~BRAS!LElRA v~mos,diante do po~~sofri
do, p t raba lhador da BP.IXADAFLll1INENSE, trazd~:lo testemunho de 'que na- ,. .'
da nbs move cont ra- ~ verdadeira Igreja, mas...qua 0 ncss o caat Lgo se4iri- !~~:I:,
ge corrt ra os marg Inat s que a empor ca Iham e, que autilizam como ve~cl~lo '.
de ~~a a~a(} comurrf.zunt e , :atrav~s, a pl'ega'q,~o no pulpi to e adoutrtna~ao.l" .. : ....
em bo.l.et Ins e car t i.Inas .cus te'adas com d dinheiro das esmiblas des fiels." . ~A Me apresentaaquifC:}tos' cqrriprova:-dosj. que ..desmaacar am e redtizem' a 'devi- .: ' J :~"
da pr cpor cdo D. figuro.. de D. kDR1ANO~.~~6LJ~J8iJ''~u."Qlwteiro, desol1e~t6" im.g·. '~1',~:
ral,. covar de e me nt.I rcs o, • ".', ':AlA ~ .. :. . '...,llJ,'· ." , ,\.~ p. ADRIANOHIP6LITO homem de fortuna~~~'i ;~a:~,Cj),~: ~ifB:t/··;..P~Fgun~sm-lhe,.· .:,""
ent~o, de onde prov,em 0 dinheiro que mov1menta emcconba pessoa! em di
versos bancos? Qual a or i.g em dos recursos que:'1.ut1l1za para remeter J pol-,
pudas mesadas $ sua irma em Aracaju, ou para. comprar 0 Fus cao que,', men
tirosamente diz pertencer ao seu "sobr tnho" FERNANDO?~ das catxas de '"
coleta da Diocese, do boLso do povo mo'de'sto da Balxada Flum1nensel t d1
nhairo roubado aos fi~is que ne l,e confiam, como 09 cern mil cruzeiros 7 I', i.C'
que depositou em sua conta pess oa l, na Agencia. de Nova Igua<;1 do UN+BAN~I :~I'
CO, ,no dia 22, de ~eternbro de 1976, exatamehte· no dia em que foi ch~mado' ."
a .p~~star cont as 'fl AAB. "

~o~e, passado~ 'os fatos, D. ADRIANOUIP6LITO faz pose de valente e
, abnegado, dizendo ~er resistiao ao CQstigo. Tudo MENTIRA, acovar~o~-se
,d11t9 da Justi~a -dli AAB, che gando a oferecer qud.nhent.os mil cruzeiros .
de eus bens _pe?~0~1s ,.ern .lroca de nos§P.'rpiedade ~ confessando cipia~P1en" .
tEh us , embona' nao sendo membr o 49. Part1:do.;~un~~ta, fazia. pr-opaghhda
.do ~esrno e ajudava aos co~~hlst.as'; r(ll.lGndo...s-e>pa,rg·.1~t9. do pulp;J.to~ a que
lheJ dava ace ss o sua condi~ao 'de- si;:lcetid6te, dt3,-ss(;lt6r'lla ~hgananq..) ao po- ,
\'0 bom e confiante de seu. re'b.p,(lho. ,; . J :,'''' • : I'.. '. ';

4 AAB respeita a"verdadeira Igreja,~ por~tn ~eombate os comunistas''I. de b~
tin, como D. AD~IANOHIP6LITO, U~ t~po viciado e repqgnante', cuja~ l1gJ
~~e$ amorosas com 0'·nell "amado sobr~nhol' o.parecel·am floS depoifnE ntqs do
FEHtlANOO, no I?OPS, ql1ando cor.fessou nap ~er seU sobr:1.nho e 'sim urn ;~I'ami- .' ....
gUirtho".l. vi vendo hu' casa paroquial e mantzendo I'!,9lac;~eg de int1m1~adelfj.
Istg a .I.mprensa nao publicou •• 0 • " ".~ ~

Nao era intensao da AAB abandonar D. ADRIANOHI~~ITO nd,ria.~i~ pd~
blica,qunndo menos fosse, pelo respeito aos moradores 10cais.To4a,,{1a,p,
fiz;mos1 pois noS irritou profundamcnte 0 seu clnisrno e canalh~Qe,quap- ,,
do ~ara poupar su~ cxist~ncin fedorenta se declarou ~oral e fi~lcam~nte ~
con ra 0 povo sofr1do de NOVAIGUAQU, a quem. chamou!del "Um ban40 de Ji-
nal abetos, bandidos, ladroEs ,e prostitutas". '

~ cont '('0. essa 'cscario. vermelha esse lixo moral, que luta.a AAB, con- l
tra urn D. IVO L0~SCHEITER,.8ecret&rio da CNBBi hornem de vurias mulhere~, ~J
cuja vida devassa foi most;rado. em repci>rtagem no. reviata italiana ~~OGGI"t
inclusive com fotbgraf.las quando ,flagradz em compcnhia de sua alflahte ~- .
~{LIA CpSTA. lsto ~ um' eXGmplo da ~xtensao do drboche e deprava~'o m~ .,
ral df'l.vida que levnm ~stes comunistn.s da 19reja a custa .<los qo~at!vQ$ "
dos fi~is. _:_ - - - . " '

Rstn ~ a verda:de que 13. AAB/traz', ao 'poV6 da BAlXADAFtUMl~ENSE. , ,-
A ~An nao mente e cumpre-6 que promete' Que 0 digam os comunistas d~ ~

ADI, OAB, CNBBe Rede GLOBO, punlda na passon deste mascate apadrinha~
dor dp comunist::lS qu~ ~ ROBEHTOMAnINHO. I.., .' I . ,

Cui1em ...se e aproveitem.s. vida que lhes, resta; Dl~P6S 'VePtierlho'sl Um','4I:
urn serao chnmad09 para prestar contas de suas trn.igoes ~ pdtr1a, pelatJ
qUais, aa agora em diant~J pagarao com a pr6prla \Tida~ A AAB ja oS jul,:,.
gou e condenoul at~ que est~ Gov~rno, corrupto, acovardado e deSor1en·
tado, desperte da SUa om1ssao e apl1qu~ a LEI 80S tta1dores, no! §Gra·
mos ~ JUSTI~Al '

AO PQVODA BAIAADAFLUMINENSE..
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AO PQVO DA BAIAADA FLll1INENSE I

~
I

Q~em e D4 ADRIANO HlP~LITO,Di3po deNOVA IOUA~U, qUe se aubo-define cs
mo "deI'ensor dos opl'."imidos"e'tm.1r.tirde fanatismo primario't, conforms I

;tao'nmplamente divulgado pela imprensa marrem a soldo do Comun1smo'1mp!
rlallsta? .'

~~s, da ALIANQA ANTICOMUNISTA BRASILEIRA vimos,diante do po~~sorri- '
do, f3 traba Lhcdor; de.BP,IXAPA FLtJi.lINENSE,traze.ttto testemunho de que na
da nbs move cont ra- ~ ver dade ira Igreja, mas...qus 0 nosso cast tgc se41ri
ge oontra os mnrginais que a emporca¥ham e que aut1lizam como ve~cqlo
de ~~a a~ao comurrf.zante t .atraves a pt'ega:~50no pulpito e ridoutrina,ao / (0•• .r
em bolettns e car-t IIhas .cus teadas com d dinheiro das esmiblas dos fieis.' ..
A AAfJ apresentaaquifqtos' compr ovados '.que..desmas caram e re duzem A de"i-, 'I '~l
da pr opor cfioa figura de D. ADRIANO ?~P/(jLtT,~.iutIJ~~~teiro,desone sto,irqge, , ..'! \~:
ral, covar de e me nt i.roso, t l~,,~.'I' ''''1.. "~c.D:': ... ", •. ,,~
~ p. ADRIANO HIP~LI TO homem de rortuna~,~ ~~a.s~,.:~1to:t. ·\J?~~guntem-lhe,. ...',I

ent~o, de onde provem 0 dinheiro qUe movimenta em~conta pessoal em di·
versos bancos? Qual a origem ~os recursos que~utl1iza para remeter,po1-
pud~s mesadas $ sua irma em Aracaju, ou parae comprar 0 Fuscao qu~,:men
tlrosamente df.z pertencer 0.0 seu "s obrLnho" FSRNANDO? ~ das cadxas de '.
col.at a da Diocese, do bolso do povo mode'sfo da Baixada Flumlnensel t di
nhairo roubado aos ri~ls que nele confiam, como 09 cem mil cruzeiros 7
que depositou em sua eonta pessoal na Agencia de Nova Iguagl do UR):BAN" '~l:
CO, no din 22.de Setembro de 1976, exatamehte·no dia em que foi ch~mado' .
a .pnestar eontas ~ AAB. ,~o~e, passado~ ~s fatos, D. ADRIANO HIP6LITO faz pose de va+ent~ e

, abnegado, dizendo ter reslstiao 00 cDstlgo. Tudo MENTIRA, acovar~og-se
,dilt9 da Justl<;a -da. AAB, cheg ando a oferecer qufnhent-os mil cruzeLros
de eus bens pessoa1s (em ."roea de nossfL.piedade. confessando ctru camen- ,
te",ue , emborrr n~o:'sendo mejnbr o'49. Parfi-d& ..c.wnuni~ta, fazia. pr-opaganda .1.-
.do ~esmo e ajudava aos comunt stns , va Lendo...s-e, par a ·i~t9 do pulpito~ a que •
lhe'd:lva ace::>sosuo.eondl~ao'de sacetdote, de,.~sar6l'raa angananq..)ao po-
vo bom e confiante de seu r ebanho , . . J - .,. '.. " ,

.ft AAB respeita a \Terdadeiru Igreja9' por~tn combate os coLflunistas"deb,
tin. como D. AD~IANO HIP6LI'fO, urnt1,.pc;v icf.cdo e r-epugnanbe- cujas, 1i&l
r;~eaamorosas com 0" 3911 "amado sobr-fnho' apar-e ceram nos dep.oimEntqs do
FERNANOO, no OOPS, quando conre ssou nao ser seu sobrinho e sim Urn ~" 3.mi-· ....
gUirtho".l.v ivendo na' casa par oquf.af,e manbendo 'tt'ela<;~e~de intimi~ade".;
latg a zmpr cnea nao pub Lf.cous , , . . "':, ~

Nao erR lntensao da AAB abandonar D. ADRIANO HI~~ITO nd,na y'~ pct.
blica,quando meqos fosse, pelo respeito aos moradore~ locais.To4a~1P,p
fizjmos, pois nos irritou profundamcnte 0 seu einism~ e canalhiQe,quap- .,
do para poupar su~ cx13t~ncio fedot'enta se declarou ~ora1 e fiBicomente ~
eon ra 0 povo ~ofrido de NOVA IGUA<;U, a quem chamou!del "urn banclo de ~-
nal abetos, bnndidos, ladroes e pr-os t Lt.utasv ,

~ cont~a essa uscoria vermelha esse Iixo moral, que luta a AAB,eon- 1
tra um D. IVO LORSGHEITER"Secret3riO da CNBB: homem de varias mulheres, U~
cuja v i.dadevas sa foi most.rada em r eportagem na revista ita:).iana~~OGGli',..
itlClusive com f'ot ograf Las quando ~lagrad~ em compenhda de sua amant e A
~{LIA CpSTA. Isto ~ u~ exemplo da extensao do drboehe e depfava~lo m~
fal da Jvlda que Levam este_s_comunfs tus da Igreja a cusba .<losqOflatlvo. ..
dos fie1s. - - . '.

EsteL ~ a verdade que a AAB/traz ao 'pove>da BAlXADA FiUMINENSE6
A tin nao mente e cumpre ~~ que prometel Que 0 digam os comunt sbas dlt .,

ADI, OAB, CNBB e Rede GLOBO, punlda na pessoa deste mascata apadrinha.
dor dp comunf.s tas que ~ ROBERTO MARINHO. \. '. I. ,

CuLdern...se e aproveitem a vida que Ihes resta,'oiSPos 'Ve~E!'ThoslUm,,_'. ,.
urn ger~0 ehomados para prestar contas de suas trnigoes ~ pdtria, paiaS
qua1s, ae agora em diante" pag:..lraocom a propria vidal A AAB j' 09 jul
gou e condenoul at4 que este Gov~rno, corrupto, acovardado e desorien.··
tado, desperte de sua omissao e apliqua a LEI sos traidores, n09 aere·
mos a JU8Tl~AI .. ,

. • MOR'l'Il ,1 CANALHA CoHUNISTAI VIVA 0 BRASIL!
;... • - , ,ALIANGA AN'l!ICOMUNISTA.BAASlttlRA

.•' i" I I .. ... ...
'11"
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AO POVO DA BAIAADA FLll<1INENSE

Quem e D. ADRIM~O HIPdLITO,Bispo deNOVA IOU~QU, que se auto-define co
mo tldefensor dos oprimidos"e "martir de fanatismo uri!':1ario",conforme 7
~ao amplamente divulgado pela imprensa marrom a soldo do Comunismo impe
ri~~~sta? -

~s, da ALIANQA ANTICOMUNISTA BRASILEIRA vimos,diante do povo sofri
do, ~ trabalhador da BJ..IXAD_'.FLUMINENSE, trazer 0 testemunho de que na
da nos move contra a verdadeira Igreja, mas que 0 nosso castigo sediri
ge cpntra os marginais que a emporcalham e que autilizam como ve fcu Lo
de s~a agao comunizante, atraves a prega~ao no pulpito e adoutrina~ao /
em boletins e cartilhas custeadas com 0 dinheiro das esm~las dos fieis.
A AA~ apresentaaquifatos comprovados, que desmascaram e reduzem a devi
da propor~ao a figura de D. ADRIANO HIPOLITO, embusteiro, desonesto,iCl.,Q
ral, covarde e mentiroso.

~ D. ADRIANO HIPdLITO homem de fortuna? t acaso, rico? Perguntem-lhe,
entao, de onde provem 0 dinheiro que movimenta emcconta pessoal em di
ve.raos bancos? Qual a origem nos recursos queuut.Ll.Lza para remeter pol
pudas mesadas a sua irma em Aracaju, ou para' comprar 0 Fuscao que, men
tirosamente, diz pertencer ao seu usobr i.nho'' FERNA11DO? It das caixas de
coleta da Diocese, do bolso do povo modesto da Baixada Flu:nirensel l di
nheiro roubado aos fieis que nele confiam, como os cernmil cruzeiros 7
que~depositou em sua conta pessoal na Ageucia de Nova Igua~' do UNIBAN
CQ, no dia 22 de Setembro de 1976, exatamente no dia em que foi.:chamado
~ pnestar contas a AAB.

UO,ie, passados os fntos, D. ADRIANO HIPdLITO faz pose de valent~ e
abnegado, dizendo ter resistido'ao costigo. Tudo MENTIRA, acovardou-se
diaqte 'da Justi~a da ]tAB, chegando a oferecer quinhEntos mil cruzeiros
de ~eus bens pessoais em troca de nossa piedade, confessando cinicamen
te que, embora nao sendo mEmbro do Partido Comunista, fazia propaganda
do mesmo e ajudava aos comunistas, valendo-se para isto do pulpito a que
Ihe d~va acesso sua condi~ao de s~cerdote, dessa forma engananq0 ao po
vq bo~ e confiants de seu rebanho.

b. lu\.B respeita a verdadeira Igreja, per-em combate os comunt.atas de bg
tina como D•.ADHIANO HIPdLlTO, um tipo viciado e repugnant e , cujas ligs
goe9 amorosas com 0 sell"amado sobr i.nho!' apar eceram nos depoamentos do
FERNANDO, no OOPS, quando confessou n5.o ser seu sobrinho e sim urn"arm,
guint:olt)vivendo na casa paroquial e mantendo "rela<S0es de intimidadel1•

IstQ a Imprensa nao publicou •••
Nao era intensao da AAB abandonar D. hDRI~~O HIP~LITO nu,na via pu

blica,quando menos fosse, pelo respeito aos moradores 10cais.Todavia,0
fizemos, pois nos irritou profundamsnte 0 seu cinismo e canalilice,quan
do para poupar sua €xistencia fedorenta se decl~rou moral e fisicamente
contra 0 povo sofrido d€ NOVA IGUAQU, a quem chamou ldel "urnbando de a
nalfabetos, bandidos, Ladroes e pr-ost icut.as'!,

:g corrtra essa cscorLa vermeLha, esse lixo moral, que Luta a A..1B;con
tra urnD. IVO lORSCHEITER, Secretario da CNBB: homem de varias mulheres,
cuja vida devassa foi mostradi1 em reportagem na revista italiana "OGGI",
inclusive com fot09rafias quando flagr~do em compenhia dE sua amante A
HALlA COSTA. Tsto e urn exemplo da extensao do deboche e deprava~ao mo
ral da vida que levam estes comunistas da Igreja a custa dos donativos
dos fieis.

Est& e a verdade que a AAE traz ao povo da BAlXADA FLUMINENSE.
A ~j nao mente e cumpre 0 que prometel Que 0 digam 0S comunistas da

ABI, OAB, CNBB e Reds GLOBO, punida na pessoa deste mascate apadrinha
dor de comunistas que e ROBERTO MARIrffiO.

Cui~em-se e aproveitem a vida que !hes resta3 bispos vermelhosl Urna
urnserao chamados para prestar cantas de suas trai~oes a Patria, pelas
quais, ae agora em diante, pagurao com a pr6~ria vida. A AAB ja os jul
gou e condenou: ate que este Governo, corrupto, acovardado e desorien
tado des erte de sua omissao e aplique a LEI aos traidores, nos sere-
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AO POVO DA BAlAADA FLm~INENSE

Quem e D. ADRI1U~OHIP6LITO,Bispo deNOVA IaUAQU, que se nuto-defi~e co
mo "defensor dos oprimidos"e "mdr tt.rde fanatismo pr tmarLo'", conforme 7
tao amplamente divulgado pela imprensa marrom a soldo do Comunismo impe
ria~~sta? -

Nps, da ALIANQA ANTICOMUNISTA BRASILEIRA vimos,diante do povo sofri
do, f3 trabalhador da BP.lXAD1\~FLUNINENSE, trazer 0 testemunho de que na
da nos move contra a verdadeira Igreja, mas que 0 nosso castigo sediri
ge cpntra os m&rginais que a emporcalham e que autilizam como veic1llo
de s~a agao comunizante, atraves a pregagao no pulpito e adoutrinagao /
em boletins e cartilhus custeadas com 0 dinheiro das esm~las dos fieis.
A AAl3 apresentaaquifatos comprovudos, que desmascuram e reduzem a. devi
da proporgao u figu~u de D. ADRIANO HIP6LITO, embusteiro, desonesto,im£
ral, covarde e rne nt.Lroso,

~ D. ADRIANO HIP6LITO homem de fortuna? E acaso, rico? Pergun~em-lhe,
entab, de onde provem 0 dinheiro que movimenta emcconta pessoal em di
ve.rsos bancos? Qual a origem dos recursos queuutf l.Laapara remeter pol
pudas mesadas a sua irma em Aracajri , ou para. cornprar0 Fuscao que, 'men
tirosamente, diz pertencer ao seu "sobrinho" FERNANDO? t dus caixas de
coi~ta da Diocese, de bolso do povo modesto do.Baixaua Fluminensel :e; di
nhe~Fo roubado aos fieis que nele confia~, como os cernmil cruzeiros 7
que~depositou em sua conta pessoul na Agencia de Nova Iguag' do UNIBAN
CQ, no dia 22 de ~etembro de 1976, exatamente no dia em que fo~<chamado
..t pnestar contas a.AAB. .

Hoje, passados os fa.tos,D. ADRIANO HIP6LITO faz pose de valente e
abncigado, dizendo ter resistido ao CQstigo. Tudo MENTIRA, a~ovardo~-se
diaqte -da J'ustLca da f...AB, chegando u oferecer quinhentos mil cruze~rO'S
de ~eus bens pessoo.isem troca de nossa piedade, confessando cinicarnen
te que, embora n5.osendo membro do Partido Comunista, fazia propaganda
do mesmo e ajudava .:lOS comunistas, valendo-se para isto do pulpito a que
lhe dava acesso SUD. condi<;;aode sacerdote, dessa forma engananq.~ao po
VQ bo,n e confiante de seu rebanho,

1">. AAB respeita a verdadeira Igreja, porem combate os comuni~tas de b~
tina como D. ADRIANO HIPOLITO, urntipo viciado e repugnante, c~jas li~
<;;oes.amorosas com 0 sell"amado sobrinho" aparece.camnos depoimentos do
FERNANDO, no OOPS, quando confessou nao ser seu sobrinho e sim um "ami
guiriho"~vivendo na cusa paroquial e rnantendo "rela<;;0e::;de intimidade".
IstQ a Imprensa nao publicou•••

Nao era Lrrtensao da AAB abandonar D. J"DRIANOHIP~LITO nu,na via pri
blica,quando menos fosse, pe10 respeito aos moradores locais.Todavia ,0
fizemos, pois nos irritou profundamente 0 seu cinismo e canali1ice,quan
do para poupar sua €xist~ncia fedorenta se decl'J.roumoral e fisicamente
contra 0 povo sofrido de NOVA IGUAQU, a quem chamou!de! "um bando de a
nalfubetos, 'bandidos, ladro€s e prostitutas".

E contra essa escSr ia vermeLha, esse lixo moral, que Luta a AAB; con
tra urnD. IVO lORSCHEITER Secretario do.CNBB: hornemde varias mulheres,
cuja vida devassa foi mostr.ada en} report.agem na rev.i.sta italiana "OGGI",
inclusive com fotograflas quando rLagrado em compenhta de sua amante A
MALIA COSTA. Isto e urnexemp~o da extensao do deboche e depravagao mo
ral da vida que levam estes comunistas da Igreja a custa dos donativos
dos fieis.

Est& e a verdade que a AAB traz ao povo da BAIXADA FLUMINENSE.
A &AB nao mente e cumpre 0 que prumetel Que 0 digam os comunistas da

.A.BI,OAB, CNBB e Rede GLOBO, punida na pess'oadsste mascate apadrinha
dor de cornunistasque e ROBERTO MARI~~O.

Cuidem-se e aproveitem a vida que Ihes resta, bispos vermelhos! Urna
urnserao chamados para prestar cahtas de suas traigoes a Patria, pelas
quais, de agora em diante, pag~rao com a pr6~ria vida. A AAB ja os jul
gou e condenou: ate que este Governo, corrupto, acovardado e desorien
t~do, desperte de sua omissao e aplique a LEI aos traidores, nos sere
mos 0. JUSTIGAl
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Q~em ~ DII ADRIANOtiIP6LITO ,Dispo deNOVAIOUAQU, <1ue sa auto-derttfs e~
mo 'defensor des opr1midos"e '!martir de fanatismo primario", conf'crme /

,tao nmplamente divulgado pela imprensa marrom a soldo do Comunismo'imPJ
r1allsta? . ~

~6s, da ALIAN<;AANTICOMUNISTA.RRASILEIRA vimos,diante do po~~~ofr~.
do, 13t raba lhauor da BAIXl'..DA FLUMINENSE, trazeL!(:,Q testemunho de qqt3 na
da nbs move cont ra. a. verdadeira Igreja, mas,;q4~ 0 ncsao oast tg o se4i~- r ::1:, I
ge oontra,.. os marg Inat s q~e a empor ca lham ~, qua aut~li~nm C;9plove!c1J!Q ,..:.,
de ~~a a<iao comurrf.zant.s ~ atraves a pr~ga'~ao nq pulpi to e adoutr~na~aQ./ ", 'f
em boletins e cartilhus .cusbeadas com d dinhe~fo das ~sm~la~ dQ. fiels. ". ' .•
A AA13 apresentaaquift1 tos compr ovados i: que, deslJlD.scuram t :t'eduzem a' devl- .: ~ :~(,
da pr opor qao a figu~a. de D. kDRIANO:?~PpL.tTJSi"~ttit~~~t~tro, deso.Q4~t9" im,g·, ",,! ',~:

ra1,- covar de e ment.Lr oso, , ~~,::'.'.iJ.a X!.. 'r,~l./Jr:..." , , , ,,\
~ p. ADRIANOHIP6LI'IO homem de fortuna1/El _~a~.G),.:!'ftp.t/.\.P~i-gun~Sm-lhe" ...' .1

ent~o, de onds provem 0 dinheiro que movimerita em~conta pessoa! em di
versos bancos? Qual a origem des recursos que:'lutiliza para remeter J pol
pud4s mesadas ~ sua irma em Aracaju, ou para( comprar 0 Fuscao q~e,:rnen
tirosamente diz pertencer ao seu "sobr Lnho" FERNANDO?It das cafxas de
col.et a da Diocese, do bolso do povomode'sfio da Baixada Flumitlensel t di
nheiro roubado aos fi~is que nele confiam, como oS cern mil cruzeiros 7 ;1~
que depositou em sua conta pessoal na Agencia de Nova Iguagt do UN~BAN.,:::
CO, ,no dill. 22.de ~etembro de 1976, exabame nt.e no dia em qu~ foi ch~mado' ,f'

a p!V,.?star contas u AAB. ,
~oje, passado~ os fatos, D. ADRIANOHIP6LITO faz pose de va~ent~ e

abnegado, dizendo ter resistiao no custlgo. Tudo MENTlRA, acova~~o~~se
di8~ta -da Justiga da. AAB, che gando a oferecer qurnhent-os mil cruzs!ros .
de eus bens ,pe~~0?-1s I em",'iroca de nos§Jl:1P~edade ~ confessando. c tnf camen- ,
te ue , embor-a: nao sendo membro do_Parfi-dd,;C.?IDun1;sta, fazia propngnp.da
do r e smo e ajudava a'OS comunf.s tns , 'Y2l.1endo-s-e'·pa.ra.-:i1it9 do pulp,_to, a que
Ihe d:l.va acesso SUA condl~ao de sacerdote, de,.ssa f6rtna angananq.) ao po-'Q born e confiante de seu r ebanho , : ,J •• -/ " ' '.' ~

A AAB respeita a verdadeira Igreja,. por~m combat e os comunfat as ' de b~
tin. como D. AD~rANO HIP6LITO, urn t~pC) viciado e r epugnanbe- cu jas liO
~oea amor oaas com O":J€U "amado sobr-fnho" apar ece ram nos depoimentqs do
FEfillANOO? no OOPS, quando confessou nap se r seu sobrinho e 's im um~,.3.rni-·· .....
gUinhO"t vivendo E-a'casa paroquial e manbsndo "relag~es de int,~,micJ.ade'" r

I~tR a rmpr-ensa nao publicou... .. .. ;- t
Nao era intensao da AAB abandonur D. ADRIANOHI~LITO nu,ria y.i~ p~.

blica,quando menos fosse, pelo respeito aos moradore~ 10cais.Toqavia,o
fiz,mos, pois nos irritou prorundam~nte 0 seu cinism~ e canalhioe,quan
do iara poupar su~ €xist~nciu fedorenta se declarou ~oral e fiBlcamente ~
con ra 0 povo sofrido de NOVAIGUAQU, a quem chamou l del "um bando de a- .
nal abe t os ~ bandidos Ladr oe s ..e pzos tLt.ut aa'", '

~ contra essa usc~riu ~ermelha\ esse lixo moral, que luta.a 4ABlcon
tra urn D. IVO LORSC»EITER ,Secretario da CNBBi homem de varias ~qtnerest
eura vida devas sa foi most.rada em rep~rtagem na revista ita1iana '~OGqI1t, -
inclusive com f0tbgraf:J,as quando flagrado em compenh!,a de sua Amante A"
~LIA CpstA. Isto ~ um: ~xemplo da'~xtensao do d~boche e depravaqao m~
~a+ ~1Jvida que 1evam estes Qomunist~s da Igreja a custa fioa donatlvo, .'
dos fieis.· . . . \

Estu e a verdade que a AAB traz ao povo da BAlXADAFtUM!NENSE.
A ~~~ neo mente e cumpre 0 que prometeJ Que 0 digam os corn~pistas da .•

ATII, OAB, CNBBe Rede GLOBO, punida ha p~ssoa d~ste ~ascate apadrinha.
dor de cornunistas que ~ ROBERTOMAIUNHO. \.• , . I: '

Cui1em-se e aproveitem a vida que lhes resta; Oi9PO'S 'Vefh{~Thosl Um',4);
Urn serao chamado9 ptt~a prestar contas de suas traigoes ~ Patria, pela9
qUais, cia agora em,diante_t pagarao com a pr6pria vidal A AAB ja oS 3ul
gou e condenout atd qUe este Gov~rno, cort'upto; a~ovardado e desorien- _.
tado, despert~ de sua o~issao e aplique a LEI aoS traidores, noa Sera-
1nC)! a JU8Tl<;AI \ ~ ..
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Q~em ~ D4 ADRIANOH!p6LIrO ,Bi3PO deNOVAIOUA<;U,que sa aU'bo-def·ille e.,2
tno t defensor dos oprimidoslt e timartir de f'anat i smo primario", confo~me I

~tao nmplamente divulgado pela imprensa marrom n soldo do ComunismooimPJ
r1allsta? .'

N6s, de. ALIANQAANl'ICOMUNISTA.BRASILElRA v:l,moS,diarrt e do po~""~ofr~.
do, ~ t rabs Ihador da B~.IXADAFLUMINENSE,traze'-J.i:"O testemunho de qqe lltl- '. ,
da nos move contra:~, verdadeira Igreja, mas.,qlll3 0 nosao oas:tigo se4il'~- : :I~:"
ge oontra ...os marg fnaf s que a empor ca lham ~,qUE.l a~t~li~ll~ como v,~c'JlQ ',. - ..
de &~a a~ao comuni.zunbe , :atraves a pl.'Elga'¢.aono pulpitQ a adoutr~na~aQ ,l ; ,."t·'
em bnl.et Ins e 'cartilhtrs -,c~steadas com d dinhe1.ro das Q8mibla~ dQ, fieis.' ..•
A AA13 apr e sent aaquf rat os- compr ovados 1: qua, desI1}Elscatam t l'eduzem a devi-.' ~ :~~
da propor cfio a figura de D. kDR1ANO,~:qPI6L.tT,8i.~lt1~,t~lro, desol1,~t~, im.,2-, ,.~ '.:.
ral,- covar de e ment f.roso, I I 0 ...~:'ll,; x~".' . 0 ~I.l/!,: .... .., ~ ... i~ p, ADRIANOHIP6LlTO homem de f'ortuna~,'Ei J~>ca:~,(i),o:~ft~,·\'p~~gun1H3m-lhe,. ...':'
ent~o, de onde provem 0 dinheiro qUe movimerita em~conta pessoaI em di·
versos bancos? Qual a orig~m aos recursos queuutl1iza para remeter, pol
pud~s mesadas A sua irma em Aracaju, ou para< comprar 0 Fuscao q~~,:men
tirosamente diz pertencer ao seu "sobrinho" FERNANDO?~ das caj.xas de
col.at a da Diocese, do bolso do povo 0 mode'sfo da Baixada Fluminensel t d1
nheiro roubado aos fi~is qu~ hele confia~; como oS cern mil cruzeiros 7.; it.
que depositou em sua conta pessoal na Agencin de Nova Iguac;' do UN~BAN~,..::
CO, no dia 22. de Setembro de 1976, exatamehte no dia em que foi chamado ' . o'
a ,p~flstar contas n AAB. . .

~oJe, passado~ os fu~os, D. ADRIANOHIP6LITO faz pose de valent~ e
abnegado, dizendo ter resistiao no custigoa Tudo MENTIRA, acova~~o~-se
d1a~te -da Justiga da AAB, chegandc a of'e r ece r qufnhent-os mil cruz~lros .
de eus bens pessoais ".em··,'tIroca de nos Sf),,. pie dade ; confessando c tni camen- '
te ue, embona: n"D.o:·sendo me.ulbro·do 0 Part;!l-da.:C.Prtlunista, fazia 12ropllgapda
do I,esmo e aj udava aos comunfs t.as ~,yalendo-S'e' 'para 'o1~t9 do ptilp;J,to :,a que
lhe dava ace~so sua condl~ao de sacerdote, d&ssa r6r~a ~ngananq~ ao po-
\,Q born e conf Lante de seu r ebanho , . , J ,'oJ - , '.' :

., AAB respeita a verdadeira Igreja,~' por dm combate os"'coltlunistas~ de b~
tin. como D. AD~IANOHIP6LITO, urn tLpo viciado e r epugnant e, cujas, li~
c;oea amorosas com 0" aeu "amado sobr fnho" apar-e cer am nos depoLment qs do
FERNAN00 , no OOPS, quando confessou nao se r seu sobr mho e 'sim \.lm~'·3mi"'· ....
guinho", vi vendo !:a' casa paroqllial e manbendo tI,relag!Ses de i~t~.milladet';
I*tQ a Imprensa nao publicou •• 0 '.' .:- ~

'~ao era. intensao da AAB abandonar D. ADRIANOHI~~ITO nti,na y-~ P\~
blica,quando meqos fosse, pelo respeito aos moradore~ locaia.ToqavLa,o
tiz,mos, pois nos irritou profundamente 0 seu cinismo e canalh!oe,quan
do iara poupar su~ €xist~ncia fedorenta se decla!'ou ~oral e fiBicamente ~
c<i>nra 0 povo sofrido de NOVAIGUAGU, a quem chamouldel "urn bando de a-
nal abe tos , bandidost. ladro€s,,9 pros tLtut.asv , 't cont ra e s sa es cor La vermelha esse lixo moral, que Luba a AAB,con
tra urn D. IVO LORSCHEITER.Secret&rio da CNBBi homem de v&rias ~~lfleres. d,
cuja vida devas sa foi most.t'ada em rep$rtagem na revista italiana ~~OGtlI't, •
iilclusil.,e' com fotbgraf:tas quando f'Lag r ado em compenhfa de SUa arnante ft.
MALIACpstA. Isto ~ u~~xemplo da ~xten9ao do d~boche e depfavagao rna-
ra+ 40jVida que levam ~stes oomunistnfl da Igreja a custa fioe qonatlvo' ..
dos fieis.

Est~ ~ a verdade que a AAB traz ao pov6 da BAIXAOAFtUMINENBE.
A ~ nao mente e cumpre 0 que prumeteJ Que 0 digam os comqpistas dt ..

ABI, OAB, CNBBe Rede GLOBO, punida na pessos deste ~scate apadrinha-
dol' de comunistas que ~ ROBERTOMARINHO. \,', '. I. -

Cuiriem-se e aproveitem a vida que lhes resta; Di~Pds 'Vefhf~Thosl Um-;4I;
urn aerao chamad09 par4 prestar contas de suas trai~oes ~ pdtria, pelaa
qUais, de agora em diantej pagurao com a propria vidal A AAB ja 09 jul
gou e condenous at~ qu.e este Gov~rno, cori'ut>to, acovardado e desorien.-·
tado, deBperte de sua O~i9sao e aplique a tEl aoS traidores, nos lara-
mos a ~uaTl~A' . '

I 110R1'I "1 CANA?JACoMt1~lSTAJ VIVA () BRASIL!.... ' .' .-of 0 ·.ALIANQAAN'.DICOMUNI8TA)3AASILE1M .•
• 1I ' I ' .
•

" , .. A ..~ .'. I,.

.'..AO PQVODA~AIAAD~'FL~INENSE..1.
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AO POVO DA BAlAADA ~LUMINENSE

Quem e D. ADRlru~O HIP6LITO,Bispo deNOVA IOUA~U, que SG auto-define co
m~ "defensor dos oprimidos"e "martir de fanatismo Pllimario", conforme 7
tao~amplamente divulgado pela imprensa marrom a soldo do Comunismo impe
rialista? . ~ -

Nos, da ALIAN~A ANTICOMUNISTA BRASILElRA vimos,diante do povo safri
do, e trabalhador da BP.IXADA FLUMINENSE, tr-azer 0 testemunho de que na
da Qps move contra a verdadeira Igreja, mas que 0 nosso castigo sediri
ge cpntra os marginais que a emporcalham e que autilizam como veiculo
de sua agao comunizante, atraves a pregaqao no pulpito e adoutrina~ao /
em Doletins e cartilhas custeadas com 0 dinheiro das esm~las dos fieis.
A AA~ apresentaaquifatos comprovados, que desmascaram e reduzem a devi
da proporgao a figu~a de D. ADRIANO HIP6LITO, embusteiro, desonesto,im~
ral,. covarde e mentLr-oso,

~ D. ADRIANO HIP6LlTO homem de fortuna? ~ acaso, rico? Perguntem~lhe,
enpab, de onde provem 0 dinheiro que movimenta em~conta pessoal em di
versos bancos? Qual a origem nos recursos que:.lut11izapara remeter- pol
pUdas mesadas a sua irma em Aracaju, ou para, comprar 0 Fuscao qu~, men
tiro~amente, diz pertencer ao seu "sobrinho" FERNANDO? ~ das (ia:\.;)Ca~de
coleta da Diocese, do bolso do povo modesto da Baixada Flumicen§el,t di
nheiro roubado aos fieis que nele confiam, como os cernmil cruzeiros 7
quP depositou em sua conta pessoal na Ager~cia de Nova Tgua cr do UNIBAN
CQ, no dia 22 de Setembro de 1976, exatamente no dia em que foi chamado
a i'prestarcontas a AAB.

Hoje, pas sados os, fatos, D. ADRIANO HIP6LITO faz pose de vaLerrt.e e
abn~gado, dizendo ter resistido ao castigo. Tudo MENTlRA, acovardou-se
diante 'da Justiqa da AAB, chegando a oferecer quiru1entos mil cruzeiros
de seus bens pessoais em troca de nossa piedade, confessando cinicamen
te que, embora nao sendo membro do Partido Comunista, fazia propaganda
do mesmo e ajudava aos comunistas, valendo-se para isto do pulp~to a que
Iqe dava acesso sua condiqao de sacerdote, dessa f6r~a enganand~ ao po
vo eorn e confiante de seu rebanho.

~ Iu\B respeita a verdadeira Igreja, porem combate os comunistas de bg
tina como D. ADRIANO HIPOLITO, um tipo viciado e repugnante, c~jas li&S
goes amorosas com 0 seu "amado sobrinho" apar ececam nos depoime ntos do
FEImAN DO , no OOPS, quando confessou nao ser seu sobrinho e sim um I'ami
guinholt) vivendo na casa paroquial e mantendo tlrela<;oesde intimidadel1•
I$to a Imprensa nao publicou •••
'.Nao era Lntensao da AAB abandonar D. ADRIANO HIP<jLITO nu,na v ia' pri

blica,quando menos fosse, pelo respeito aos mOrad01'6S 10cais.Todavia,0
fizemos, pois nos irritou profundamente 0 seu cinismo E canalhice,quan
do para poupar sua existencia fedorenta se declarou moral e fisicamente
cQntra 0 povo sofrido de NOVA IGUA~U? a quem chamou!del llumbando de a
n~lfabetos, bandidos, ladroes e prostitutasll•

~ contra essa Gscoria vermeLha, esse lixo moral, que luta a AAB;con
tra urn D. IVO LORSCHEITER, Secretario da ~~B: homem de varias mulheres,
cllj1avida devassa foi mostrada Em reportagem na revista italiana I1OGGIIl,
inclusive com f'otograt'Las quando flagrado em compenhia de sua amante A
~~LIA COSTA. I&t~ ~ um exemplo da extens~o do deboche e deprava<;ao mo
ral da vida que levam estes comunistas da IgreJa a custa des donativos
dos fieis.

Esta e a verdade que a AAB traz ao povo da BAIKADA FLUHI~~SE.
A &AB nao mente e cumpre 0 que prometel Que 0 digam os comunistas da

ABI, OAB, C~rnB e Rede GLOBO, punida na pessoa deste mascate apadrinha
dor de comunistas que e ROBERTO MARI~~O.

Cuidem-se e aproveitem a Vida que lh~s resta, bispos vermelhos! Um a
urn serao charnados para prestar contas de suas trai<;oes a Patria, pelas
quais, de agora em diante, pagarao corn a propria vida. A AAB ja os jul
gou e condenou: ate que este Governo, corrupto, acovardado e desorien
tado, desperte de sua omissao e aplique a LEI aos traidores, nos sere
mas a .ITISTI I
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do, e trabalhador da BAlXADA FLUMINENSE, traze~ 0 testemunho de que na
da nps move contra a verdadeira Igreja, mas que 0 nosso castigo sediri
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da proporgao a figu~a de D. ADRIANO HIP6LITO, embusteiro, desonesto,im2
ral, covarde e mentLroso, .

~ D. ADRIANO HIP6LITO homem de fortuna? ~ acaso, rico? Perguntem-Ihe,
ent~b, de onde provem 0 dinheiro que movimenta em~conta pessoal em di
versos bancosv Qual a origem dos recursos que:.:.utl1izapara remeter pol
pu~a~ mesadas a sua irma em Aracaju, ou para. comprar 0 Fuscao qu~, men
tiro?amente, diz pertencer ao seu IIsobrinhol1FERNANDO? ~ das ~aixas de
coleta da Diocese, do bolso do po~o modesto da Baixada Flumineo&el't di
nheiro roubado aos fieig que nele confiam, como os cernmil cruzeiros 7
qUr depositou em sua conta pessoal na Ager!cia de Nova Iguag" do UNIBAN
CO, no dia 22 de Setembro de 1976, exatamente no dia em que foi chamado
arprestar contas a AAB.

Ho ie, passados os, fatos, D. ADRIANO HIP6LITO faz pose de vaLent e e
abnGgado, dizendo ter resistido ao castigo. Tudo MENTlRA, acovardou-se
diante 'da Justiga da AAB, chegando a oferecer quinhentos mil cFuzeiros
de seus bens pessoais em troca de nossa piedade, confessando cinicamen
te que, embora nao sendo membro do Partido Comunista, fazia propaganda
do mesmo e ajudava aos comunistas, valendo-se para isto do pulpito a que
lte dava acesso sua condigao de sacerdote, dessa for~a enganand0 ao po
vo oom e confiante de seu rebanho.

~ AAB respeita a verdadeira Igreja, porem combats os comunista~ de b~
tina como D. ADRIANO HIP6LITO, urntipo viciudo e repugnante, cuja~ li~
goes amorosas com 0 seu 11amado sobrLnho" aparececam nos depoim€ ntos do
FERl'fANDO, no OOPS, quando confessou nao ser seu sobrinho e sim urn"ami
guinho1!) vivendo na casa paroquial e mantendo 1!relacsoesde intimidadel1•

Istp a Imprensa nao publicou •••
, Nao era Lnt.ensjioda AAB abandonar D. ADRIANO HIPOLITO nu,na via ptt

blica,quando menos fosse, pelo respeito aos moradores 10cais.Todavia,0
fizemos, pois nos irritou profundamente 0 seu cinismo E canalhice,quan
do para poupar sua existencia fedorenta se declarou moral e fisicamente
contra 0 povo sofrido de NOVA IGUAQU, a quem chamou!del "um bando de a
n~lfabetos, bandidos, ladroes e prostitutasll•

~ ~ont~a essa escoria vermeLha, esse lixo moral, que luta a AAB;con
tra um D. IVO LORSCHEITER, Secretario da CNBB: homem de varias mulheres,
cuj'avida devassa foi mostrada Em reportagem na revistn italiana nOGGII1,
inclusive com fotograftas quando flagra.do em compenhia dE sua amante A
HALlA COSTA. Is-to e um exsmnl.o da extensao do deboche e depravacao mo
ral ~~ vida que levam estes comunistas da Igreja a casta dos donativos
dos fieis.

Esta e a verdade que a AAB traz ao povo da BAlXADA FLUMlNENSE.
A ARB nao mente e cumpre 0 que promete! Que 0 digam os comunistas da

ABI, OAB, CNBB e Rede GLOBO, punida na pessoa deste mascate apadrinha
dor de comunistas que e ROBERTO MARINHO.

Cuitiem-se e aproveitem a vida que lhes resta, bispos vermelhos! Um a
um serao chamados para prestar contas de suas traigoes a Patria, pelas
quais, de agora em diante, pagarao com a p~6pria vida. A A.AB ja os jul
gou e condenou: ate que est€ Governo, corrupt o, acovardado e desorien
tado, desperte de sua omissao e aplique a LEI aos traidores, nos sere
mos a JUSTI<;Al
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FE da~i, hoje, lanxam urncharnamentoa todas as forcas de oRQsicao

6. Consideram que a constru~ao desse partido passa por varias etapas
e concepqoes, mas para nos, hoje reunidos, fica patente a necessi

~
dade e 0 esfor~o conjunto pela uniao de todas as for9as de oposi-
~ao popular em torno de urnprograma unico e de urnpartido unico
capaz de levar adiante as lutas concretas de nosso povo, e as de
nuncias concretas de atos arbitrarios.

5. Consideram que essa frente devera se expressar nurnpartido que e~
ja capaz de organizar 0 conjunto das lideran9as operarias e popu
lares, que seja urnconduto poliitico dos trabalhadores e do povo.
Urnpartido que incorpore ao seu programa as lutas expressas pelo
conjunto do movimento operario e popular. Urnpartido que nao so
tenha uma vida parlamentar mas que fundamentalmente esteja prese~
te no dia a dia das lutas populares.

4. Considerarnde irnportanciafundamental para a constru~ao dessa uni
dade e para 0 proprio fortalecirnentodos movimentos populares a
amplia~ao e 0 aprofundamento do debate politico ao niv~l, nao so
das lideran~as mas de todo 0 conjunto do movimento dos trabalhado
res e do povo em geral. Este encontro e parte desse debate e como
tal representa para nos 0 ~omento de unidade e de inicio de urna
participa9ao politica mais ampla.

3. Consideram que, diante dessa reformula~ao que tendo ernvista a
conquista de uma efet1va liberdade partidar1a torna-se indispens~
vel 0 estabelecirnentode uma solida e efetiva frentc de unidade
popular contra a d1tadura.

2. Repudiam 0 projeto de reformula~ao partidaria do governo por con
sidera-lo autoritario e restritivo e contrario aos interesses do
povo, de vez que nao ternp~r objetivo senao dividir as oposi90es
e afastar 0 povo da participa9ao politica.

1. Repudiam 0 ate infame e covarde dos inirnigosdo povo que mais uma
vez agredindo D. Adriano Hipolito atinge a todos os trabalhadores
e 0 povo brasileiro.

As Lideran~as Populares, com representantes de rnaisde 70 Associa~oes
de Bairro, Lideres Sindicais, Parlamentares, reunidos ernNova Igua~u
no dia 9/12/79:

CARTA DE NOVA IGUA9U
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Nova IC;':'i19U, 9 de dezcrnbrode 1979.

E daqui, hoje, lan9am um chaMamento a todas as for9as de oposi9ao
que p nOS80 exompLo, !Ji: SANTA I<J_=r;., NOVA IGUA<;U, unam-s€ efetivamen
te na Lut.a contra ,)ver.dadei"LO'2 me.ior inimigo do pO'tTObz asLl.eLroe
a D:TADURA MILIT;\~. ..'

6. Consideram que a constru9ao desse partido passa por varias etapas

e conceP90es, mas para nos, hoje reunidos, fica patente a necessi
'>

dade e 0 esfor~o conjunto pela uniao de todas as for9as de oposi-

9ao popular em torno de urn programa unico e de urnpartido unico

capaz de levar adiante as lutas concretas de nosso povo, e as de

nUncias concretas de atos arbitrarios.

5. Consideram que essa frente devera se expressar num partido que e~
ja capaz de organizar 0 conjunto das lideran9as operarias e popu

lares, que seja urn conduto poliitico dos trabalhadores e do povo.

Urn partido que incorpore ao seu prograrnaas lutas expressas pelo

conjunto do rnovirnentooperario e popular. Urn partido que nao 50

tenha uma vida parlamentar mas que fundamenta~ente esteja prese~

te no dia a dia das lutas populares.

4. Consideram de importancia fundamental para a constru9ao dessa uni

dade e para 0 proprio fortalecimento dos movimentos populares a
amplia9ao e 0 aprofundamento do debate politico ao nivel, nao 50

das lideran9as mas de todo 0 conjunto do movimento dos trabalhado

res e do povo em geral. Este encontro e parte desse debate e como

tal representa para nos 0 momento de unidade e de inicio de uma

participa~ao politica mais ampla.

3. Consideram que, diante dessa reformula9ao que tendo em vista a

conquista de urnaefetiva liberdade partidaria torna-se indispens~

vel 0 estabelecirnentode uma solida e efetiva frente de unidade

popular contra a ditadura.

2. Repudiam 0 projeto de reformula9aO partidaria do governo por con

sidera-lo autoritario e restritivo e contrario aos interesses do

povo, de vez que nao ternpor objetivo senao dividir as oposi90es

e afastar 0 povo da participa9ao politica.

1. Repudiam 0 ate infame e covarde dos inimigos do povo que mais uma

vez agredindo D. Adriano Hipolito atinge a todos 05 trabalhadores

e 0 povo brasileiro.

As Lideran9as Populares, com representantes de mais de 70 Associa9oes

de Bairro, Lideres Sindicais, Parlamentares, reunidos em Nova 19ua9u

no dia 9/12/79:
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~~. Adelar De David -

cordia;lmente,

queremos manifestar noss& eerteza
lutam pela libertagao doe oprimidos

unidos na mesma esperan9a
que com a ajuda de vodos as que

a Justigal de Deus nao f'alhar'.1.

For outro lado, estamos certos ~e este acontecimento consti

taLum desafio panm.todos n6s, cristaos engaJados, de nao nos deixar

intimidar e de nao nG.8 diYidir, ma-s, sim.,em cont.inuarmos firmes e

fortes na caminhada emprendida junto com 0 pOYO.

Par&expressar a solidariedade de todos os militantes opera

rioe dos doie movimentos - JOC e ACO - participaremos da Concele -
bra9ao do dia 03.10.76.

~emos consc14ncia que este fata nao atingiu apenas sua·pessoa

e a de seu sobrinho, mas a todos os que lutam..pels;!.mesma, causa>. QUo!
rem eom isto intimidar e fazer calar os que s~ eolocam ~ lado do I
povo oprimido •

OS Moviment~s JOC e ACO do ~i1 querem manifestar, atrav6s

des~ sua profund~ solidariedade pelo oaorrido no di&22 de seuem

bzo de 1976 acm suapessoa e a de seu sobrinho.

CaraJD. Adriano

R~ de Janei.ro, 01 de outubro de 1976



Poracombi - RJ.

o APorTOLAGO rA [RP-~r da Comunidade de ca

racambi, em face do oeorrido, reza a neus pedindo proter~o

para V. Excia. i tuda nossa Querida niocese.

EXJno. ;'r, B Lspo Diocesano

D. ~(jRIANO H. r"ArmArUrJO
Nova TouaC'u : ~J-~ ~

Parae rbi, C3 de outubro de 1976.
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PAZ E :am

APOSTOLADO VERONITA JOYEf'I DE SANTA AMELIA

AS JOSEjJES DE LillA
# • NrC.
""

A VOSSA EMIN~CIA DON ADRIANO HIPOLITO
SAUDAQ!O, VENHO POR METO DESTA, ASEGURAR-LHE 0 NOSSO VOTO DE SOLARIR
DADE E ESTIMA, :EM MOJi,~ENTODE TOTAL SOFRIMENTO PELO 0 ATENTADO QUE•••
LHE ATINGIU EM SID ELEVADO TRAl3ALHO PELA VERDADE CRISTit FALh'10S o.o.o.

TAM:aEi1 QUE SOFR]MOS COMO SE FOSSE Rv1N6s TUDO, QUE LHE FIZERAM, E;
SENTJMOS PELA IGUINORAlIfOIA DOS SERES QUE APLIOAM A FORgA, POR mo ..
TER LOGIOA. 0 QUE FAZElJl, E N];M En>LICAQAO 0 QUE TENTMt1, SA]3ENDO A ISTO
RIA DAS CIVILIZAQOES ANTIGAS, PODH~OS DIZER QUE OS IDEIAS, AS FORQAS
DAQUELES TEMPO Sffi'AIRAM, REAFIHMANDO QUE 0 EVANGELHO Nao TmI FINAL E.
s<1 PRINOIPIO, NISTO VEREMOS OOM CLAREZA QUE ~ESMO NO SOFRIM~~TO 0 CRIS
TAO VENOE S:EM MAS t MANDAl'lIOSPAHA VOS UM BEIJO SANTO POR NOSSO SENHOR
JESUS CRISTO.

B:EM AVENTURADO SOlS VOS
QUANDO VOS PERCEGUIR~1 MA1TRATAR~I
E MENTINDO DISERRII TODO MAL CONTRA VOS
ALEGRAIVOS E EXALTAIVOS POlS E GRANDE
o VOSSO GALARDIO NOS otus.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 25/9/76
CIDADE DE NOVA IGUACU
SANT A Al.IIELIA
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Dom Adriano, que Jesus Cristo, SENHOR de todos os bens~ proporcione ao sro
Os meios e as OOndlgoes para ultrapassar todos os obstaculos que aparecer
com hum~ade, compreensao, respelto e diarogo que sao as suas armas.

Atenciosamente,
Lote XV - Joao Rocha e Nllta; Ezio e lara, Jos~ Augusto e Edite
Sao Jose - Francisco Pontes e Carminha
Areia Branca- Jario e Geei
Heli~polis - Mois~s e Miriam, Agr!c10 e Alice
Belford Roxo - Diogenes e Joana ,
Sao Vicente: Walter e lJ:a,. ~JO:~:=::_eCilia elsa do Jose ~faria(______j!I.=~ <, (falecido)

_~~ __ ~ __ ~,-"r- A_~ C:A.-_-'--

Nosso Grande Amigo Dom Adriano:

Dom hdriano, A Equipe de Preparagao de Noivos para Casamento da REGIIO VII
de Nova Iguagu, oomposta dos oasais abaixo relp.cionados,vem apresentar ao
senhor a sua solidariedade pelo iofrimento no atentado que the impuseram /
na nolte do dia 22 do oorrente mes~

$abemos qu~ e muito dif!cil ser un cristao autentlco, princ1palmente quan
do sa luta para minorizar os problemas que prejudicam 0 desenvolvimento s~
cial, financeiro e espiritual de uma Regiaa.E constantemente 0 sr. mostra
como dave proceder um cristao que tem como objetivo lavar c CRISTO a todos.

Dom Adriano, sentimos 0 quanto 0 sr. deve ter sofrido f!sica~ pSicologica
mente, mas temos certsza de que 0 CRISTO RESSUCITADO the dara ainda mais
forgas para continuar com a mesma disposl~ao de antes 0 seu trabalho que
ELE mesmo designou e por 1sso lhe escolheu para representa-LO como Bispo
da DIOCESE DE NOVA IGUA~U.

Nossas familias tentam seguir seu exemploque e dado com muito amor confo~
me p,rcebemos no contato dlreto quando nos relacionamos com 0 senhor e a
traves da Folha Dominical.

Creia que 0 nosso grupo esta lutando de maos dadas para levar avante a
nossa missao e com isso consegulrmos que dim1nuam as separa~oes nos lares
de nassa Reglao. Nosso esfor~o e nossa dedica~ao ao movimento tem-nos tr~
zido multas alegrias tanto no relf.cionamentocom os outros casais bem como
!' ,no d alogo dentro dos nossos lares, isto representa para nos mais que am

pagamento, reprEsenta a nossa felicidade e um fortalecimeDto na nossa uniaoo

Nesta opottunldade queremos agradecer ao sr. por ter apoiado 0 nosso Joao
zinho, que des;e 21 de agosto tornou-se s8cerdote, na vanguarda de nossa
Equipe.Ele esta sempre nos apolando enos incentivando para que este movi
mento diocesano desperte cada vez mais a chama do amor na vida dos casais
da nossa baixadao

ExmO. Sro
Dom Adriano Hip6lito
Bispo da Diooese de
NOVA IGUA~U = RJ

Rio de Janeiro,29 satembro de 1976
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Dom Adriano, que Jesus Cristo, SENEOR de todos os bens, proporcione ao sro
Os me10s e as condi~oes para ultrapassar todos os obstaculos que aparecer
com hum~ade~ eompreensao, respeito e dlalogo que sao as suas armas.

Atenciosamente,
Lgte XV~- Joao Rocha e Nilta; Ezio e lara, Jos~ ~ugusto e Edite
Sao Jose - Francisco Pontes e Carminha
Areia Branca- Dario e Gec!
He11~poliS - M01s~s e Miriam, Agrleio e Alice
Belford Roxo - Diogenes e Joana
Sao Vicente: Walter e Iba, Jeao Ba 1sta e Cecilia elsa do Jos~ Maria

(falecido)

Nosso Grande Amigo Dom Adriano:

Dom ndriano, A Equ1pe de Prepara~ao de Noivos para Casamento da RhGIXO VII
de Nova Igua~u, composta dos casais abaixo rel~cionados,vem apresentar ao
senhor a sua solidaried~de pelo ~ofrimento no atentado que Ihe impuseram /
na noite do dia 22 do corrente mes.

Sabemos que e muito dif1cil ser um cristao autent1co, principalmente quan
do se luta para minorizar os problemas ~ue prejudicam 0 desenvolvimento s~
cial, financeiro e espiritual de uma Regiao.E constantemente 0 sr. mostra
como deve proceder um cristao que tem como objetivo levar 0 CRISTO a todos.

Dom ~driano, sentimos 0 quanto 0 sr. deve ter sofrido f!sica~ psicologica
mente, mas temos certeza de que 0 CRISTO RESSOCITADO Ihe dara ainda mais
for~as para continuar com a mesma disposi~ao de antes 0 seu trabalho que
ELE mesmo des1gnou e por 1550 Ihe escolheu para representa-LO como Bispo
da DIOCESE DE NOVA IGOA~U.

Nossas fam:{11as tents.msegu1r seu exempLoque ~ dado com mui to amor conto!:
me p~rcebemos no contato direto quando nos relacionamos com 0 senhor e a
traves da Folha. Dominical.

Cre1a que 0 nosso grupo esta lutando de maos dadas para levar avante a
nossa missao e com isso conseguirmos que diminuam as separa~oes nos lares
de nossa Reg1ao. Nosso esfor~o e nossa dedicagao ao movimento tem-nos tr~
zldo ~uitas alegrias tanto no rel8cionamento com os outros cassis bem como
no d!alogo dentro dos nossos lares, iste representa para nos mais que am
pagamento, representa a nossa felicidade e um fortalecimento na nossa uniaoo

Nesta opottunidade queremos agradecer ao sr. por ter apoiado 0 nosso Joao
zinho, que desgs 21 de agosto tornou-sa sacerdote, na vanguarda de nossa
Equipe.EIe esta sempre nos apolando enos incentivando para que este movi
mento diocesano desperte cada vez mais a chama do amor na vida dos casais
da nossa baixada.

Exmg• Sr. ,
Dom Adriano Hipolito
B1spo da Diocese de
NOVA IGUA(jU= RJ

Rio de Janeiro,29 setembro de 1976
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Vimos expressar a V.Excia Rev., a noesa
profunda indignagao e imensa magua pela brutalidade
selvagem do atentado sub-humano que sofreu, na esca*
la mais alta a ignobil de quantos j~ ouvimos falar
neste pais, quiga no mundo civilizado •

Ao manifestar este nosso sentimento ab
imo pect~ve , com todas as forgas de nossa indizlvel
revolta, sentimos que esta desgragada terra retroagiu
ao extremos barbarismo da bestialiaade ante-crista.

Era nosso dever e desejo, ilievarpessoaLm
mente a V.Excia Rev., 0 vonforto de nossa veneragao
e amizade, mas por obvios motivos, 0 nao procuramos,
sentindo que 0 momento de vexame e sofrimento moral
e f:lsico que 0 abate, exige repo'Bso e :isolamento .,
alem de muita paz e meditagao espiritual para a obrj
gagao apostolica de perdoar os seus ferozes algozes •

Abengoai-nos, entretanto, acreditando no~
votos que reunimos as preces dos que 0 querem e vene~
ram filiamente, para maior sublimidade crista ~ ~a-
1rer~al de V.Excla Rev, como nigno represetamtes ne
AQUELE a quem serve, Noseo ~enl0r Jesus Cristo,cuja
voz doce,e misriscordidsa do alto do Golgota1 vos
conao Lar-ar PERDOAI-OS ,3EN:!-OR, PORQUE ELES NAO SABEM
o CUE FAZEM •

Exma. Eminencia Sr.
BISPO D.ADRIANO HIPCLITO
NOVA IGUA(U

I33
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Nova 19uagu,24 de setembro de +976.
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Outr.ssi., s1rva esta .p.rtunidade para ren~
van.s a VOSSA EXCIA_.REVl-fA•• n.ss. grande apre<;. e inc.ndicional
ace1ta<;a. aas .etas

A. emtardecer d. dia 03 de Outubr. de 1976,
quand., • mumd. inteir. e a grande Fa.ilia Framciscana rec.rdaa
• 7502 TRANSITO DO SEWICO PAl s10 BRANCISCO DE ASSIS, QUE SE
pr.clamara • " ARAUTO DO GRANDE REI t ", a. ser assaltad. p.r

II ... "ladr.es e assassin.s, a n.ssa C••unidade Orante de NOSSA SENHQ
RA DA GUIA, de Mangaratlba - RJ, unida a. seu Par.c., Frei ~WFOn
so JORGE BRAGA,OFM, ve. partic1par da selene h••enagem, prestada
c•• a.or, respeit., grat1di. e s.lidariedade a VOSSA EXCIA.REVMA.,_ A

durante a eelebraga. da Eucaristia, na Catedral de S.Ant.mi. de
N.va Igua<;u,RJ.

PAZ E BEM 1

Mangaratiba, 03 de OUtubr. de 1976

j_

Excla.Revaa.

D.m Adrian. Hy,'llt.
DD.Bisp. D1.ces~.
NOVA rGUAW
RJ



Cel1urJLdade.

Outress1_, s1rva esta epertunidade para ren~
var.es a VOSSA EXCIA.•REVMA. e Besse grande apreg. e 1ncend1c1enal
aceitagae das aetas esanas.

ngae de Paster para a nessa

Ae emtardeeer d. dla 03 de Outubre de 1976,
quand., • mumd. 1ntelre e a grande Fam{lia Framciscana recerda.
e 7502 TRANSITO DO SERAFICO PAl sio BRANCISCO DE ASSIS, QUE BE
preclamara e " ARAUTO DO GRANDE REI ! ", ae ser assaltad. per

ri ... "ladrees e assassines, a nessa Ce.un1dade Orante de NOSSA SENHQ
RA DA GUIA, de Mangarat1ba - RJ, unida ae seu Parece, Fre1 AFFO!
SO JORGE BRAGA,OFM, ve. part1c1par da selene he.enagea, prestada
oem aaer, respeite, grat1die e selidariedade a VOSS! EXCIA.REVMA.,
durante a celebragae da Eucarist1a, na Catedral de S.Antem1e de
Neva Iguac;u,RJ.

PAZ E BEM 1

Mangaratiba, 03 de Outubre de 1976

DD.Bispe Di.ces~ne
NOVA IGUAQU
RJ
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Vossa Bell<;ao!

Exmo e Revimo Sr. Dom Adriano H. Mandarin
D.D. B1spo de Nova Igua~u •

1l\



Vossa Ben~ao !

D.D. B1spo de Nova Igua~u •
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Pee Ivanildo.

assinamos esta lista que Ihe sera entregue pelo nosso vigario

e a.loiopara que possa superar estes acontecimentos e continuar

a sua missao de servir ao povo de Deus na Diocese de Nova ~gua9u.

Estamos unidos rezando. Impossibilitados de estar presente a!

DOM ADRIANO,

___--=A PAR6QUIA SRA. SANTANA DE ITACURU~A, quer nesta oportunidade da

Missa de desagravo a sua pessoa prestar a nossa solidariedade
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5. Este Menino crescel'a de forc;a e de
luz e dil'a: "Voces julgam que vim tl'a
zer paz Ii tena? Eu Ihes digo que nao,
vim tl'azer sim separa~ao". "Nao jul
guem que eu vim trazer a paz sobre
a terra. Vim tt'azer nao a paz, mas
a espada".
6. Que Menino imprevisto e imprevisi
vel, leitor distinto. Que Menino dificil.
Que Menino contl'aditorio. E no entanto
em nenhum outTo ha salva~ao nem paz
nem felicidade. Aos que entendem esta
linguagem, feliz Natal! feliz Natal!

presepe de papelao para 40 cruzeiros.
E tem aquele outro de 50 mil cruzei
ros. Em todos eles veras 0 Menino e
sua mae Maria e 0 pai Jose e os pas
tores e as ovelhinhas, um mundo idilico
e passado que te envolve de paz e amor.
4. Aqui esta 0 perigo. Natal e paz. Mas
que paz? Este meninozinho, aparente
mente l'omantico e idilico, como todas
as criancinhas, c!'escel'a de fOI'~a e de
missao e dira: "Eu dou a voces a mi
nha paz. Nao a dou a voces como 0
mundo ada". Esta claro: a paz do mun-
-do nlio e a paz de Cristo.

1. A sociedade consumista vai marean
do 0 Natal de C)'isto com toda especie
de pl'odutos natalinos. Releia, amado lei
tor, os anuncios especializados. Releia
os convites sofisticados. Releia tudo 0
que a fantasia doul'a.
2, E Cristo, onde e que Jesus Cristo
fica? Nesta abundancia de comes e be
bes, havel'll. lugal' ainda pal'a 0 Menino
do presepio?
3. Lugar para 0 MeDino ainda havera.
Veja, leit~r distinto, os pl'esepinhos que
as vitrinas espeeializadas mosb·am. De
todos os tamanhos e feitios. Tern aquele

REVISIVEL!ESTE :¬ PM :\fE ·INO DIFfCIL E I

Antigamente, 0 presente era para as
erianeas, 0 presente nao devia apagar a
figura de Jesus mas apagou. Desapare
ceu a mistiea do Natal. POI' enquanto
ficou a arvore de Natal, carregada de
pl'esentes, ficou papai Noel, velho bona
chao; amigao do comel'cio. E 0 menino
Jesus, onde esta? Que fizeram dele? Se
ele desapal'ece fieara apenas a festa sem
seu conteudo.

"Noite feliz, noite feliz, 0 Senhor, Deus
de amor, pcbrezinho nasceu em Belem,
Eis na lapa Jesus nosso bem. Noite
feliz, noite feliz. (> Jesus, Deus da luz,
quao afavel e teu cOl'a~ao, que quisestes
nascer nosso irmao, para a nos todos
salvar.

Antigamente, havia a consoada, depois
do jejum. 0 presepio ficava pronto des
de a vespera, Maria, Jose, 0 jumento,
o boi, os pastores e suas ovelhas, todos
estavam na gruta esperando, porque fal
tava 0 menino. Ele chegava it meia-noite,
depois da missa do galo, levado em pro
cissao, ao canto de Noite Feliz:

E a mensagem de Jesus Cristo, que fi
zeram dela?

Ninguem que!' ficar sozinho no Natal.
Viajarao para Minas ou para 0 Nor
deste, para se reunir aos parentes. Os
menos afortunados vao tomar uma cer
veja gelada no bar. Ou se reunirao em
alguma familia amiga. 0 importante e
nao ficar so. A muitos voce so vera
pelo cartao que vier pelo correio. AI
gum cartao sobrara pal'S voce, entre
os milhares que mais de 200 operarios
imprimiram desde maio, com mensagens
simples ou rebuscadas,

presentes do que de costume, porque,
quanto mais brigam os pais, mais pre
sentes recebem os filhos.

As criancas ligam 0 Natal aos presen
tes. Os adultos, Ii ceia, mas Natal e so
bretudo festa de familia. Se mal'ido e
mulhel' estiio bl'igados ou brigando, en
tao vai sel' aquele trauma gel'al. 0 pior
Natal da vida. Os filhos receberao mais

E Jesus Cristo, onde esta?

Natal e tempo de presentes. Primeiro
o presente das ciianeas. Brinquedos ba
rates, ca rrinhos, bolas e bonecas de plas
tico para os pobres. Biinquedos cares
para os filhinhos de papai rico. Vil'ao
do Japao foguetes, discos voadores, robes.

E 0 men inc-Deus, onde esta?

cor-de do ano. Os suplementos femininos
proporao receitas para a ceia do Natal.
o prate forte e 0 peru. Peru saber na
tal, pode ser preparado de mil maneiras,
Uma das mais saborosas e 0 peru com
arroz de amendoas. Flambe a ave, lim
pe-a, coloque em vinha-d'alho, cubra
com manteiga e leve ao forno regula!'.
Se suas econornias nao derern para pe-:
I'U, com presunto e com alegria tam
bern se faz 0 Natal das eriancas e dos
adultos, mas nao se esqueca que 0 pre
sunto vai bern com vinhos brancos, ae
cos. Bote muito enfeite. Quanto mais en
feite melhor.

CATABIS & CATACRESES,

Quando voce lei- esta cronica, ja tel'aO
desencilixotado os anjos para 0 presepio
cia cineltmdia, os jornais tel'aO multipli
cado suas paginas para atender a pl'O
paganda. 0 volume de antlncios, nos ta
dios e televisoes, terao atingido 0 l'e-

E 0 menino Jesus que e feito dele?

Quando voce IeI' esta cronica, as ruas
e as lojas estarao decoradas com arvo
res de Natal, cobertas de lantejoulas
e enfeites prateados. So uma fab rica
de Siio Paulo laneou 96 tipos diferentes
de enfeites de vidro e 345.000 a rvores
de aluminio, uma floresta, onde voce en
contrara uma solene arvore de 12 me
tros e oito mil galhos. Papai Noel of i
cial ja tera descido de helicoptero no
Maracana, para as criancas pensarem
que veio das nuvens, POl' 50 cruzeiros
a diaria, muito papai Noel, pe rapado,
amigiio do comercio, estara excitando as
criancas nas ruas para forcar os pais
a comprar. Pelo 25Y dia, as lojas esta
l'ao registrando 0 maier movimento do
ano. Compre. Compre sempre. Os em
pregados nao tern descanso. Desde 0

fim de novembro a propaganda diz que
devemos comprar: "compre antes do Na
tal, para nao correr depots. Cornpre
qualquei- coisa, compre sempre.
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C. 0 etJannelistll Ll((,III<, no ('ap. 1, veT
HOS 39 a 45, ('ontil (( tJisita (Ie Maria,
mae de Jesus, a RlIa 7)Tillll1 Inllhel. Ma
ria e elogiada J)or [sabel POl' ('all,~11 de
Hua maternidade, J)or Rer It plorllilll de
Dell!!. Como Maria, todo cri,qf(io delle ner
!<inal do. l)Te!!en~a tie Dett!!.
S. 0 SenhoJ" esteja convosco.
P. Ele esta no rneio de nos.
S. Evangelho de Jesus Cristo, segundo
Lucas.
P. Gloria avos, Senhor.
S. "Maria se apl'ontou e foi depressa
pal'a uma cidade da Judeia, na l'egiao
montanhosa. Entl'ou na casa de Zaca
I'ias e cumprimentou Isabel. Quando esta
ouviu a saudal:io de Maria, a crianl:8
se mexeu dentl'o dela. Entio Isabel fi
cou cheia do Espil'ito Santo, e falou
bem alto: voce e a mais aben!;oacla de
todas as mulheres! E a cl'ian!;a que vo
ce vai tel' e tambem a mais abencoada'
Quem sou eu para que a mae de meu
Senhol' venha me visita!". Logo que ouvi

TERCEIRA LEITURA

1. Porque es, Sen/wI', Q ('(llIIi·
n}lo / que t/evemos nox xeg1lir.
NOs te darnos hoje e sempre /

toda gloria e louvor.
2. PorQlce ex, Sen hoI', ft vert/(ule / que
nevemoH a('eitll'r'.
3. Porque ex, Sen/lor, "fen(l lIit/a / que
!Ie~emos n6., viver.

L. Leitura da carta aos hebreus:
«Cristo ao entrar no mundo disse
a Deus: tu nao queres sacrificios
e ofertas de animais, mas prepa
raste urn corpo para mim. Nao tens
prazer nas ofertas de animais quei
mados no altar, nem nos sacrifl
cios para tirar pecados. Entao eu
disse: estou aqui, 6 Deus, venho
fazer a tua vontade, assim como
esta escrito a respeito de mim, no
livro da Lei. Primeiro ele disse:
tu nao queres e nem tens prazer
nos sacrificios ou ofertas de ani
mais, ou nas ofertas de animais
queimados no altar, nern nos sa
crificios para tirar os pecados. Ele
disse isto embora todos os sacri
ffcios sejam oferecidos de acordo
com a Lei. Depois disse ainda: es
tou aqui, 6 Deus, para fazer 0 que
queres. Assim Deus acabou com
todos os antigos sacrificios e )()S
no Jugal' deles 0 sacrificio de Cris
to». - Palavra do Senhor.
P. Gracas a Deus.

ACLAMACAO

C. A segundo. leitura e tirada da carta
0.08 hebreu», cap. 10, ver80H 5 a 10. 0
sacri/f.cio que agrada It Deuu nao e a
ojerta e holocaunto de boi» e cabritoll,
mas a obediencia e 0 amor, os sentimen
tOB de agiio de gra~as, de penitencia e
lucmildade.

SEGUNDA LEITURA

Vern salvar-nos. vern guiar-nos, Senhor!
1. Ouve, 6 pastor do teu povo / vem do
alto do ceu onde estU.s! I Vem ten re
banho salvaI', / mostra 0 amor q!te lhe
tens!
2. Cultiva e protege e,sta vinha. / loi
a tua miio que a plantott! / Protege e
con/irma 0 teu eleito, / aqttele que e
710SS0pastor!
3. Nunca mats de ti nos a/astaremo.~, /
da..nos a vida e louvaremos 0 teu nome.

CANTO DE MEDITACAO

L. Leitura do profeta Miqueias:
«Assim diz 0 Senhor: Tu, Belem,
tao pequena entre as cidades de Ju
da, e de ti que sail'a para mim
aqueJe que e chamado n governal'
meu povo. Suas ol'igens remontam
nos tempos antigos. POl' isso Deus
entregara seu povo ate 0 t·empo
em que del' Ii luz aquela que deve
(Iar it luz, e em que 0 l'esto de seus
irmaos volta1'li para junto dos fi
Ih('s de Israel. Ele se Jevantara pa
ra apascentar 0 seu rebanho com
8 for<;a do Senhor, com a majes
tade do nome do Senhor, seu Deus.
Os seus viv.erao em seguran<;a, por
que ele sera exaltado ate os con
fins da terra. E assim sera a paz.
- Palavra do Senhor.
P. Gra~s a Deus.

C. 0 prof eto: Miqueic.u< (cap.
5, verSOll 2 a 6) anttncia 0 nllll
cimento de Jesu» na [amilia. do

rei Dovi, mas det enlalle a origem 1111-
millie de Daui, 1)1lfltor e [ilho de campo
neses, e nascido em umo. cidade lIem im
portancia. Jeuu« naHcera ne.~ta cidtule,
Be16m, numa man;edoltra, mais pr6:ti-
1110do Davi, pall tor e pobre do que do
Davi, rei glori01l0 em JeruJlatem.

• PRIMEIRA LEITURA

S. Derramai, 6 Deus, a vossa graca em
nossos cora!;oes, para que, conhecendo
pela menaagem do anjo a ancarnacao
do vosso Filho, cheguemos POl' sua pai
xao e cruz a gl61'ia da l'essul'rei!;ao. POl'
Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Esplrito Santo.
P. Amern.

COLETA

S. Deus todo-poderoso tenha compaixao
de n6s, perdoe os nossos pecados enos
conduza a vida eterna.
P. Amem.
S. Senbor, tende piedade de n6s.
P. Senhor, tende piedade de n6s.
S. Cristo, tende piedade de n6s.
P. Cristo, tende piedade de nos.
S. Senhor, tende piedade de n6s.
P. Senhor, tende piedade de n6s.

S. Irmaos, l'econhe!;amos as nossas cul
pas pal'a celebl'ar dignamente os santos
misterios. ( ).
Confessemos os nossos pecados.
P. Confesso a Deus todo-poderoso / e
avos, irmios, / que pequei muitas ve
zes / por pensamentos e palavras, /
atos e omissoes / por minha culpa, por
minha tiio grande culpa. I E ~o it Vir
gem Maria. / aqs anjos e santos / e a
yos, irmaos, / que rogueis por mirn a
Deus nosso Senhor.

ATO PENITENCIAL

C. 0 1I0mem que»: a le/icido.de e, com.
IreqiUncia, a procura de qua/quer ;eito
e, no lim, ellega a tUn c1esastre, a uma
cata8trole, A religicio niio se opoe a esta
l>1Lscade lelicidade, mall reconitecenlos
que para ntttitoll ela e 1(mo. alienagao,
iato e, tmtCI, lonte de exploragiio e irres
po'lsabilidade. tJ 0 que vemOll, muitas ve
zes, en1 certol! grltp08 religiolloll e me8mo
en~ n088a 1gre;a. Ellta1l pe,~,~oa,~proC1(ram
a religiao, como C011.~oloe relugio, e niio
como lorga e /uz para a n.ossa caminlla
da no. terra. Elas aindo. 'lao entenderam
POl' que 0 Fi/ll0 de Deus 8e lez IIomem.
Ouvim08, desde a inlancia, diz6r que Ele
lie encarnou para no.9 salvar, mall Ele
nilo nOli salva sem '1'10880eslorl;O, Msim
como a miie que alimenta 0 bebe, cuida
de seu allileio e 0 carre go. nOli l>ra~on,
porQlte ainda niio pode andar nem. IlIlar,
mas, como a adultos, que tem de per
correr um caminllo e cumprir Unto. 1»i8-
SM. Seguir a Jesus e ltma grande gra
!ia que devemoll cultivar cont obedien
cia e amtOr, cont ,gentimentos de humil
dade e agao de gra!,las, como nos diz 0
Atttor do. Carta aos Hebreus, mas e
tamMm uma tarela. e missiio, como nos
e1lsina a Virgem Maria, 81ja miie.

SENTIDO DA MISSA

S. Em nome do Pai, e do Filho, e do
Esp[rito Santo.
P. Amem.
S. Irmaos, alegrai-vos com a celebra!;ao
do Natal que esta pr6xima e reavivai
a esperance da vinda definitiva de Je
sus Cristo. Que a palavra dele penetre
em v6s e vos transforme, Que a paz
de Deus esteja convosco.
P. Bendito seia Deus que nos uniu no
amor de Cristo.

SAUDACAO

Juntos como irmiios, membros da
Igreja / Vamos caminhando, va
mos caminhando, / Juntos como

irmiios, ao encontro do Senhor.
1. Somas povo que caminha / num de-
8erto como outrora / lado a. lado sempre
unido / pa';o. a Terra Prometida.
2. No. unidade camitthemos / [oi Jesus
quem '1'108uniu / 110880Deus ho;e lou
vem08 I se" amor nos reuniu.
3. A /gre;o. e8ta em marcha / a um
mundo novo vamos n6s / onde reinara
a Paz / onde reinarli" 0 Amor.

1 CANTO DE ENTRADA

C = Comentador ; L = Leitor ; P = Povo; S = Sacerdote. Cantos: -Campanha da Fraternidade 1976.
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Segunda-feil'a: Is 7,10-14; Lc 1,26-38 /
Terc;a-feil'a: Ct 2,8-14; Lc 1,1>-25/ Qual'
ta-feil'a: ISm 1,24-28; Lc 1,1>7-66/ Quin
ta-feil'a: MI 3,1-4; 4,li-6; Lc 1,57-66 /
Sexta-feil'a: 28m 7,l-5.8b-12.l6; Lc 1,
67-79.

LEITUHAS PARA A 8EMANA:

S. 0 Senhol' esteja convosco.
P. Ele esta no me.io de DOS.

S. Aben!:oe-vos Deus todo-podel'Oso, Pai,
e Filho, e Espil'ito Santo.
P. Amem.
S. Vamos em paz e 0 Senhol' nos acorn
panhe.
P. Amem.

B~XCAO FINAL

Eil 0 tempo de conversio / eis 0 dia
da salva~o / Ao Pai voltemos / juntos
andemos / Eis 0 tempo de conversio.
1. OH catninlloll do SenltoT / llao verda
de, lIao mnor / dirigi 08 paSHolImeUR /
em V08 espero, 0 Senllor. / Ele gu.in no
hom caminho / quem errou e quer vol
tar / ele e hom, tiel e jus to / ele Ilt(lIca
e vem 8alva-r.
2. Viverei com 0 Senhor / ele e mell
.qURtento / ett conlio me!!rtlo quando /
minllll dOT nno maill agiiento. / Tem
'ualor aO.9oll1os seUll / melt solrer e mel(
morTer / libertai 0 VOSIIO servo / e fn
zei-o Teviver.
3. A Palavra rio Senllor / e (I. lllz do
mell caminlto / eta e vida, e alegria /
VOlt guaTdli-la COl1~ca'l'inho. / SlIa lei,
lie" mandalllento / e vi11er a caridade /
raminhenlos todos juntos / constTllindo
a tmidade.

CANTO FINAL

) :
C. Nellie tempo do Advento, all

leiturllSl /alam variaH veze8 ce Maria,
mae de Jeeus, Ela e 0 sinal da prellen
~a de Jeeu« Cristo, Onde ela estli, ellM
o Filho de Deus encarnado, que traz em
lieu seio. Tornott-lle a morada tie Deu»
entre Oil homen8. Sabemos qlte nao e
mai8 por Maria que DeU8 hcbita. entre
o« homenll, ma8 aprendemoll, por meio
dela, que devemo.~ ser templo« vivoll de
Deus. Ele eata preHente, como 1l.IW! lli
nal lIenstvei, em cada homem, que r61111n
cia ao mal e orienta sua 1J"idapara abo
lir as barreirall que lIeparam 011 lIomenll,
delltruindo sua [raternidade. Ao deixnr
o recinto desta 19".e;a, onde TezamOll jun
tos, penllemoll que 0 Deus de Jeeu« Cri.~
to n40 e como divindad6H pagfi" que
moram em temploH de pedTa. Ele mora
em pellSOaRvivlUt que, pela fe e pela ca
ridade e ellpe-ra7lfa, 86 tornam 8111aill de
ilua preRenQa 110 mllio do mundo.

MEN8AGEM PARA A VIDA

paremos com maier empenho para cele
bra!' 0 Natal do mesmo Senhor Jesus
Cristo VOS80Filho, na unidade do Esp[
rito Santo.
P. Amem.

S. 6 Deus todo-podel'oso, ten
do nos l'ecebido 0 penhol' da
eterna l'edenc;ao, que e 0 COI'PO

e sangue de Jesus Cristo, no Sacra
mento da Eucal'istia, fozei que nos pl'e-

1. iJ 110m e.'1tarmO.qjuntoR / d
1IIella rio Senltor / e unirloH nil
.alegria / partir 0 pdo do a1110r.

Na vida c:aminha / quem come deste
pio / Nao anda sozinho / quem vive em
comunhao.
2. Elnbora "endo ntlLitOIl/ t IUlI 0 nOllllO
DeuR / com ele, Vllmo!! iuntoll / Heguinrlo
OR pa..~I!ORlleUH.
3. FormamoR a 19reja / 0 corpo rio Se
nllor / que em nOH0 mundo w;n / n III:
rio Hell (l.mOT.
4. Foi Deu.q quem riel( outrora / no 1}OVO
o pao do Celt / porem nOll rllt aoor(l. /
o proprio Fillto Hett.
5. Serc;. I,em mai.'! profuntio / 0 encon
tro,' a comunltlio / lie formoH para 0

?nunda / .qinal cle HalvaQiio.
6. A nO.~RaEllCari'ltia / aj1Ule It .~Wjten
tar / quem. quer no elia-a-rlia / 0 lunor
testem.1tnhar.
( p ).

ACAO DE GRACAS

t CANTO DA COMUNHAO

) :
S. Eis 0 misterio da Fe.
P. Salvador do mundo, salvai
n08 / vos que nos Iibertastes
pela cruz e reS8urreic;ao.

ORACAO EUCARfSTICA

S. 0 Senhor, esteja convosco.
P. Ele esta no meio de nos.
S. Coracoes ao alto.
P. 0 DOSSO eora~o est. em Deus.
S. Demos gl'ac;as ao Senhor nOS80 Deus.
P. ~ nosso dever e nossa salva~o.
S. ( ).
P. Santo, santo, santo, / Senhor Deus do
universo. / 0 ceu e a terra proelamam
a vossa gloria. / Hosana nas alturas! /
Bendito 0 que vern em nome do Se
nhor, / Hosana nas alturas.

PREFA..CIO

S. Orai, irmios, para que 0

nosso sacrificio seja aceito POl'
Deus Pai todo-pcderoso.

P. Reeeba 0 Senhor por tuas maos este
sacrificio / para a gloria do seu nome, /
para 0 neseo bem e de toda a santa
Igreja.
S. 6 Deus, que 0 mesmo Esp[l'ito Santo,
que trouxe a vida ao seio de Maria, san
tifique estas oferendas, colocadaa scbre
o vosso altar. POl' nOS80 Senhor Jesus
Cristo, VOS80Filho, na unidade do Es
pirito Santo.
P. Amem.

ORACAO DAS OFERTAS

2. Sabemo« que e cli/(cil Oil benll com
partilhaT / ma.'! com a tUG ora~a, Se
nhor, queremos dar.
S. Ollumdo teu exemplo, Senhor, vamOIl
segulT / [azendo 0 bem a todos, lIem
1Iada exigir.

Sabea, Senhor, / 0 que temos e
tao poueo pra dar' / Mas este
poueo / nos queremos com os

irmaos compartilhar.
1. Que-remoll nesta hOTa, diante dOli ir-
111iioll/ compr(}meter a vida bU8cando a
u1tiiio.

CANTO DO OFERToRIOt

S. Unidos a Vil'gem Muia que foi sem
pre fiel ao Senhor, a Joao Batista que
anunciou a vinda pl'oxima do Messias
e preparou os caminhos para 0 rece
bel', l'ezemos todos juntos.
C. 1. Por tot/ox ox I'ril<uiox, lm'Y'a que
mantenham viva a eHlleran~(I nrt voltn
definitiva de JexlIH Cri>lto, rezemo.~ ao
Senllor.
2. POT rtquele.~ que nlio tem e.~lJernnt;fI
na vida eternrt, 1}11'1'(£que, em MUt tuta
pela jllxtiQa e 1)0'1'Ilma /loder/rule me
lito,', 1)OXHam.enc'ontrar 0 I'ftmillllo que
leva 't Deux, rezemox (to SenllOr.
3. Pelox r1exillUNdo"do muntio In'eHente,
l)elo.~ fra(·aI<Hado.~e IrulitTlllloH ]Jarn que
liceitem " l'onriiQlio Inl1l1anr£e 'tiio 111-
jam tla vitia real, rezemoll no Senhor.
4, Por aquele,. que deliprezam exte ))lun
do em nome lia vida. eterna, ]mra que
cleHcllbram a importiincia de conHtruir
uma lSociednde maiH JUHta e ?IIniH fra
terna, rezemolS ao 8en IIor.
5. Pela>lintellQoe>lpltrticulare>l tielltct .~an
ta lIIi.~l1a,'... , TezemOIl ao 8enllor.
S. Ol'emos: Pai, cheio de bondade, fa
zei-nos vivel' na alegl'e espel'anc;a da
volta de Jesus Cl'isto, e que a pl'oxima
celebl'ac;ao do Natal seja uma fonte de
cOl'agem e de enel'gia pal'a todos aque
les que aceitam Jesus como seu Senhor
e Mestre.

ORACAO DOS FltIS

S. Creio em urn so Deus, Pai
todc-pcderoso, criador do ceu
e da terra, de todas as coisas

viaiveis e invisiveis.
P. Creio em um so Senhor Jesus Cristo /
Filho unigenilo de Deus: nascido do Pai
antes de todos 08 secules: / por ele todas
as eeisas foram feitas. / Ele se enear
nou pelo Espirito Santo no seio da Vir
gem Maria, / e se fez homem. / Foi eru
cific:ado 80b Poncio Pilatos, / padeeeu e
foi sepultado. / Ressuscitou ao terceiro
dia conforme as Escrituras. / Creio no
Espirito Santo / que procede do Pai e
do Filho / e com 0 Pai e 0 Filho e ado
rado e glorific:ado. / Creio na Igreja,
una, santa, catolic:a e apostolic:a. / Creio
DS ressurrei~o dOB mortos e na vida
eterna. Amem.

) .
PROFISSAO DE Ft

PREGACAO

voce me cumprimentar, a ci-ianca ficou
alegre e mexeu dentro de mim. Voce e
feliz em acreditar que vai acontecer 0
que 0 Senhor disse. - Palavra da sal
vac;ao.
P. Gloria avos, Senhor.



Negue quem quiser'; disfa)'ce quem pu
del': as miserias do mundo estao al aos
nossos olhos, em todos os setores da vi
da, em todas as camadas soaiais, E jun
to com as miserias uma saudade louca
de amor, de paz, de justic;a, de felicidade.
Dar POI' que 0 misterio do Natal sem
pre sera fonte de alegria profund'a e
verdadeira para, os bomens de boa von
tade. Da! POl' que os cristaos sempre
enconu'aremos, no misterio do Natal,
uma criancinha que e Deus e homem
para unir tena e ceu, criatul'a e cl'ia
dol', mais: que e a palavra definitiva
de Deus ao homem e 0 caminho unico
da salvac;ao -, sim, sempre encontl'a
l'emos no misterio do Natal os impul
sos nobres para a constru~ao de urn
mundo melhol'. Da Cl'iancinha fragil e
indefesa que nasceu num estabuJo co
mec;a a delTamar-se a luz que i1umina
tod'os os homens. Cristo nasceu. Vamos
pulaI' de alegria. Temos um salvador,

1!: bom que 0 ]lOVOse alegre e se divirta
no tempo do Natal. Nao se tJ'ata do di
vertimento espalhafatoso do Carnaval e
de outros dias. A alegria do Natal e aiD
d'a hoje mais intima, familial', tranqiiiJa.
o consumismo faz tudo para deformar
o Natal como faz tudo para deformal'
o homem, No entanto 0 Natal resiste.
Agora, em que consiste 0 misterio do
Natal? Como e que as alegrias do Na
tal podem atingil' 0 homem todo e re
noval' 0 sentido da vida?
Realmente e uma pena que 0 espll'ito do
Natal se torne cada vez mais seculare mais vazio. Sera um processo fatal?
Sera que nunca mais poderemos voltar
ao sentid'o profundo do Natal?
o neg6cio nao esta perdido, simplesmen
te pelo fato de que 0 mistel'io do Natal
sempre sera um aspecto do mistel'io de
Jesus Cristo e assim tambem do miste
rio da salvac;io do mundo.
Este mundo e urn mundo ati'apalhado.

o MIST:FJ 10 DO NATAL AINDA f~XISTE!

LIT RGIA E VIDA

radical, que assumiu a responsabilidade
de seu ato, queria tambem protestar con
tra a Iinha do episcopado brasileiro e
assim da Igreja oficial do Brasil.
Houve quem quisesse minimizar 0 crime.
Nas investigacoes a tendencia predomi
nante e quase exclusiva era explicar 0
seqiiestro como vinganca pessoal contra
obispo de Nova Iguacu, 0 bispo de No
va Iguacu, por suas prega~oes, POl' seus
artigos, POl' suas entrevistas, POl' suas
atitudes teria provocado inimizades pes
soais que levaram a esse desfecho tra
gico. Contra toda evidencia os peritos
nao chegaram a resultado nenhum POI'
que nao quiseram vel' com clareza e ob
jetividade. 0 fato de se fixarern no mo
tivo de vinganca pessoal, quando real
mente nao havia vinganca pessoal, de
veria levar as investigacdes ao fracasso.
Nada se poderia descobrir,
Mas aqui nao nos interessa 0 inufil da
investigaeao policial. 0 que nos interes
sa e 0 sentido pastoral do aeqdestro.
Desde a primeira reflexao, entendi que
o atentado atingia muito rnais do que
a mim somente. POl' motivos diversoa
escolheram 0 bispo de Nova Iguacu. Mas
o que se queria atingir era a Igreja, no
seu esforco sincere de renovacao e de
paiticipacao. Mas 0 que se queria atin
gil' - isto se explica pelo atentado con
tra a casa do SI'. Roberto Marinho -
era tambern 0 pr6prio governo federal,
no seu esforco, mesmo moderado, de
abertura democratica.
Uma Igreja que se coloca abertamente
a favor dos du'eitos humanos, nao co
mo abstrac;io filos6fica e teoria, mas
como realidade conc)'eta, constantemente
profanados e violados, e uma 19reja in
comoda que se deveria amol'dac;a)·.Uma
Igreja que fala pelos que nao podem
falar, que assume as d'ol'es dos peque
nos e humildes, que, no exercicio de sua
missao profetica, tenta desmascaral' as
hemendas hipocrisias SOCIals, e uma
Igreja condenada a morte. Mas ela nao
se cala. Nem mone.

A Folha: Olhando para os acontecimen
tos da noite de 22 para 23 de setembro,
quando 0 Sr. foi sequestrado, que sen
tido pastoral 0 Sr. descobrtria nesse fato
doloroso para a Igreja do Brasil?
D. Adriano: Foi urn fato inedito na Igre
ja de nosso pais. No seculo passado, co
mo ressaltou entre outros D. Clemente
Isnard, bispo de Nova F'riburgo, no se
culo passado houve 0 caso da eondenaeao
de D. Vital e de D. Macedo Costa. A
maconaria de entao acionou todos os seus
recursos e conseguiu vel' condenados le
galmente os dois defensores da discipli
na eclesiastica contra a prepotencia do
regalismo imperial. Todo 0 processo si
tuava-se dentro de uma praxe jurfdica.
Cerca de um seculo depois a Igreja con
tinua incomodando. Ela sempre incomo
dara. Mas agora nio se lanea mao dos
instrumentos legais, mesmo distorcidos
e manipulados, como sucedeu na chama
da Questao Religiosa. Nao, agora ha a
preocupacao de se agir nas trevas, 0
submundo da nenhuma importancia a
legalidade. 0 que importa e vingar, hu
milhando e desmoralizando. 0 que impor
ta e aternorizar um bispo - poderia ser
urn padre, poderia ser um Ieigo engaja
do -, para faze-Io emudecel' e para ad
vertir todos os que, POl' uma questiio
de fidelidade ao evangelho, tomam a de
fesa dos pobres e dos f'racos, assumem
a causa dos direitos humanos. 0 que
importa e colocai: a Igreja, representada
POI'um bispo como poderia ser represen
tada por outre bispo ou POI'outre qual
quer cl'istao engajad'o, fora do dinarnis
mo da vida nacional, uma Igreja bem
comportada, sujeita aos poderosos do dia,
confinada exclusivamente a sacristia,
esta sacristia que para muitos se cha
ma "vida espiritual",
Grupos l'adicais, contra a melhol' tradi
c;ao de nosso povo, puseram maos vio
lentas num bispo, POl' que? Cel'tamente
quel'jam desmoraliza-lo. Do principio ao
fim a intenc;ao era desmoralizal' e inti
midar. Fazendo explodir 0 meu cano de
fronte da sede da Confel'encia Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB), 0 grupo

SENTIDO DE l;~

3. Reprime as lagrimas, irmao,
reprime tua revolta ante esses
monstros que dan~m sobre os
fl'acos e frageis, donos do dinhei-
1'0 e do poder, donos por isso (as
sim creem) do direito ,e da verda
de, donos do mundo e de,Deus, do
nos da patria e do rei, falsos H
deres, falsas elites, falsos irmaos·
que medram a sombra da cor
rup~o e do suborno, - Acor
daste, irmao, do pesadelo? POl' que
nao despertas? Acorda, abre 0 co
l'a~() e deixa que 0 espirito do
Natal - Jesus chamado 0 Cristo
- te de for~s pro r.esto do ca
minho. (A. H.).

2. Reprime as lagrimas, irmao. E
inutil lamental'. Sentes 0 teu co
ra~ao partir-se em mil e rachar.
De um lado luxo excessivo, gozos
superfluos, orgias. Do outro? Ain
da yeS cativos, sujeitos a mil ti
ranias. Ei-Ios pobres sem ramo
nem rumo, ei-Ios fracos sem remo
nem rima, pobres dos pobres,
caindo .em sarjetas, sem qualquer
chance de se levantru'. Como gri
tam, como choram. Reprime as
lagrimas, irmao. E ruge de dol',
ouvindo 0 deboche: Os da lixeira?
que nota que fazem, felizes. Nem
pagam imposto de renda, . legal ?

1. Reprime as lagrimas, irmao.
Nao adianta chorar. Reprime-as
com decisao. Certo, continuas ven
do muitas imensas lixeiras, onde
a nobre sociedade de consumo,
sem entranhas, joga restos, joga
sobras, sem ter do nem piedade.
POl' que fazerrnos campanhas em
favor de pias obras, se esbanja
mos sem fronteiras ? Nao sei, ir
mao, nao entendo. Quase de todas
as mesas, quase em todas as fa
milias, rolam pedacos de pao, jo
gados, sem compaixao, nos cami
nhos e nas trilhas ; sao superfluos
de riquezas, roubados a dol' do
irrnao,

IMAGEM HEPRE881V A



6. Com a grac;a de Deua vamos adiante.
Com a grac;a de Deus e com a colaho
l'ac;ao dos que sentem com a Igreja e
sofre.m com os i.rm.ii.os. Num presepio de
pobreza e de incompreensiio Cristo nas
ceu. E morreu numa cruz tambem de
pobreza e de vergonha. Dai 0 medo dos
tiranos e 0 odio do maligno. Dai tam
bem a forc;a dos fracos e a esperanc;a
de t.odos os que sofrem POl' amor da
justic;a. A todos estes - imensa multi
dao de aflitos e pobres, de expoliad08 e
marginalizados - feliz Natal, feliz ana
de gra~ e de arnor.

orgullio. Apenas uma profunda aiegria
de semear a boa~nova de salvaC;ao e de
gl'ac;a. 0 que A Folha diz e a eterna
mensagem de Cristo. Mensagem eterna
de amor, sempl'e antiga e sempl'e nova.
Sempre amada e sempre odiada.
4. Nem tudo tem sido facil. Ao contl'a
l·io. Tudo tem sido dificil. Mas a forc;a
da grac;a de Cristo consegue 0 milagre
da pel'severanc;a e da fidelidade. Bs
quem jogue na Folha pedras de odio
e de incompreensao. Hs quem tente
amol'dac;ar a voz do amor e da vel'dade.
POI' que tanto medo a uma palav1'8 fra
gil e indefesa? POl' que?

TE

Em nossos dias, sabemos melhor uma
coisa obvia, como 0 sol do meio-dia: so
o trabalho e fonte de l'iqueza para os
individuos e para os povos. Mas, infe
lizmente, vemos que os ricos nao sao
sempre os que tl'abalham mais e ha ate
inumeras pessoas que tl'abalham em e.x
cesso, desde a juventude, e continuam
sempre pobl'es. Vem entii.o alguns e di
zem que, pal'S ficar l'ico, e preciso um
diploma de doutor. E todo mundo quel'
um diploma para seu filho, mas voce

Cada vez aumenta 0 numero daqueles,
que nao ousam repetir que existem po
bres, porque esta e a vontade de Deus.
Pelo estudo ou melhores infcrmaedes co
mecam a descobrir que a divisao da hu
manidade, em pobres e ricos, e obra dos
homens mesmos e nao de Deus. Alguns
grandes cristaos do passado entenderam
isso, bem antes de n6s. Para OpOI' urn
santo a outre santo, ouea 0 que, a este
respeito, escreveu Santo Ambrosio, que
foi blspo no seculo IV: "a natureza
desconhece os ricoa, Ela nos da a luz
todos pobres; nao nascemos vestidos e
nem fomos crjados com aura e prata.
Decidinamente, nao foi Deus quem fez
a uns ricos e a outros pobres. A terl'a
foi feita para todos, ricos e pobl'es. 0
Senhol' Deus quis que ela fosse pl'Oprie
dade comum de todos e a todos ofereces
se seus produtos. Foi a avareza que
repartiu os dil'eitoa de posse".

na sociedade humana... ricos e po
bres", Provavelmente este santo homem
morreu sem modificar seu ponto de vista,
que os ricos ouviam com agrado. Mas
eu the digo que tenho vexame dele.

1. Olhemos para tl'Rs, leitor distinto.
A Folha, que voce tern nas maos rugo
sas da luta, viveu um ano cheio. Cres
cemos. Nao atingimos ainda os 30 mil
exemplares que nos atl'ibuiu urn grande
.iornal. Ainda niio.
2. Ainda nao, mas com 18 mil numeros
jemanais parece que vamos semeando
Brasil a f01'& a boa se.mente do evange
Iho. Sao alguns milhares de leitores es
palh.ados pelo mundo de D~1lB, gente
que nos quer bern porque A Folha tem
Urn estilo ~e Igreja renovada_
3. Envaidecel'mo-nos? Orgulharmo-nos?
De modo nenhum. Nem vt\ldade nem'---

AS E PARA t\PARA

Estes santos morreram, ha muitos se
culos. Boje, seriam batizados de comu
nistas, porque se interessaram pelos de
samparados sociais. Certamente. com 0
progresso das ciencias sabemos melhor
do que eles quais as causas que fazem
a UDS pobre.s e a outros ricos, mas 0
testemunho deles continua de pe: nao
pode 0 cristao aceitar 0 sofrimento de
muitos, ao lade da abundancia de pou
cos. Deve a sociedade nao so crial' leis
que estimulem e protejam 0 trabalho,
mas tambem que nia permitam que sO
alguns e.xerc;am 0 dominic e 0 proveito
sobre aquilo que e fruto do trabalho de
todos. Nao basta pedir aos pobres que
sejam pacientes e aos ricos que sejam
genel'Osos e que ambos esperem a recom
pensa dos bens eternos.

Quem acumula muita riqueza adquire
facilidade e poder para acumular mais
ainda, deixando maior numero de maos
vazias. Diz 0 mesmo Sao Basilio que
s.ao como "aquele homem que tendo re
servado tod'as as vagas no teatro que
ria Impedir a entrada dos outros para
gozal' sozinho do espetaeulo ao qual to
dos tem direito".

Foi mais ou menos, neste sentido, que
escreveu -Sao Basilio: "quem de.spoja
um homem de suas vestes sera chamado
de ladrao, E 0 que nao veste a nudez
do mendigo que nome merecera? Ao fa
minto pertence 0 pao que tu guardas.
Ao homem nu, 0 manto que fica no teu
armario. Ao descalco, 0 sapato que apo
drece em tua casa. Ao miseravel 0 di
nheiro que tu guardas ern teu cof're",
A seu modo 0 santo esa falando de urn
assunto muito serio, a saber, como dis
tribuir as riquezas que sao produzidas
pelo esforco comum de toda a sociedade?

mesmo sabe que ha muito doutor pobre
POl' ai, com um ou mais diplomas no
bau. Estou certo que tem mats razao
aqueles que afirmam, porque estao ven
do, com seus preprios olhos, que e pela
exploraeao que as pessoas se eruiquecem.

E

CATABIS & CATACRESES

Sabemos, POI' ele mesmo, que se fez
pobre, porque quis. Sua pobreza foi de
liberada : "pela sua' propria vcntade
abandonou tudo 0 que tinha" (FI 2,7).
Sua pobreza e uma atitude de desape
go de todo poder, para que a forca de
Deus aparecesse. Ele niio precisava de
rlqueza e poder, para faur 0 que veio
fazer. Muito pelo contrario, poder e ou-
1'0, em vez de ajudar, atrapalhariam.
Mas e os pobres lnvoluntarlos, pobres
POl' imposic;ao das circunstancias da vi
da? A pobl'eza contra a qual milhoes
de operarios, camponeses, pequenos fun
cionarios, empl'egados do comt.do e do
mesticas lutam todos os dias, de onde
e que ela vem? Esta pobl'eza que e
falta de casa, de alime.nto, de I'emedio,
de instruc;ao, qual e sua causa? Cel'ta
mente voce tera sua expHcaciio. Sera
voce um daqueles que aceitr '.. "'piniao,
segund'o a qual estes pobl'~~ existem
pOI' vontade de Deus? Sei que e a opi
niio mais espalliada e que houve 'ate
papas que ajudaram a pl'opaga-Ia, mas
eu nao estou de acordo com ela. POl'
exemplo, Sao Pio X que foi pap'! e mol'
reu em 1914 eSCl'eveu que "e confol'me
a ordem estabelecida POI' Deus que haja,

Caro leiter, estou venda voce, neste tem
po do Natal, diante do presepio, olhan
do 0 menino, entre Mal'ia e Jose, aque
cido com 0 bafo quente do boi e do
jumentinho. Ele se apresentou aos ho
mens como nao tendo nada, Bern ne
nhuma conquista material em suas maos.
Estou imaginando que voce fica emo
cionado, diante de tal pobreza, humil
dade e Inocencia, e se pergunta : "por
que ele quis nascer assim?"
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1. Porque es, Senhor, 0 Cami
nlto / que devemos nos seguir.
Nos te damos hoje e sempre /

toda gloria e louvor.
2. Porque ell, Senitor, a Verdade / que
devemos aceitar.
3. Porque es, Senh07', plena Vida / que
devemos nos v1ver.

C. Escreuendo ao!! [ilipense« (cap. 1,
ver.~o,~4 a 6, e 8 a 11), Paulo dd gra
gas a DeUiI pela genero.qidade deles em
ileguir e pre gar 0 Evangelho. Deseia
que a caridade cresca; cada vez mai.~,
entre eles para q1te aparer;am sincero!l e
irrepreen.~ivei8 no dia do Senhor,
L. Leitura da carta de Paulo aos
filipenses: E todas as vezes que
oro a favor de voces, fa~o com ale
gria, por causa da maneira que vo
ces me ajudaram no trabalho de
anunciar as Boas Noticias, desde 0
primeiro dia ate agora. Pois eu es
tou certo disto: Deus, que comecou
este born trabalho na vida de vo
ces, vai continua-lo ate que ele seja
terrninado no Dia de Jesus Cristo.
Voces estao sempre no meu cora
<;8oo!E e justo que eu me sinta
assirn a respeito de voces, pois vo
ces tern participado comigo d2stu
honra que Deus me tern dado. E 0
que est800fazendo agora que eu es
tou na pris8oo, e e 0 que fizeram
quando estava livre para defender
e anunciar com firmeza as Boas
Noticias. ~Deus sabe que digo a
verdade -4uando afirmo que 0 rneu
grande amor por todos voces vern
do proprio co1'a<;8oode Jesus Cris
to. 'Esta e a minha o1'a<;iio:Pe~o
que 0 amor de voces aumente cada
vez mais, junto com 0 verdadeiro
conhecimento e a perfeita com
preens8oo,para que possam escolher
o meThor. Entao, no Dia de Cristo," .voces ficar800 livres de toda impu-
reza e vergonha. Suas vidas fica-
1'800cheias de boas qualidades que
so Jesus Cristo pode produzir, para
a gloria e louvor de Deus. - Pa
lavra do Senhor.
P. Grac;as a Deus.

ACLAMACAO

SEGUNDA LEITURA

1. Quando 0 Senhor trouxe de volta os
cativos de Siiio / tudo aquilo pareceu
nos ser um Bonito / Encheu-se de sor
ri.'10S nossa boca / nOS808 lcibios de
cancoes.
2. Diziam as nafoe.~ ao ver aquila / ma
ravilha.~ fez por elee 0 Senl107'I / Ma
ravilhas fez conosco 0 Senhor / exulte
mos de alegria!
3. Traze de volta, Senhor, n08808 cati
vO.q I como torrenies ao deserto. / 011
que semeiam entre ltigrimas, / com ale
gria hiio de collier.
4. Quando se vai com a eemente, vai-se
triste, / quando se vem com a colheita,
vem-lle alegre.

C. A 1mrneira leitura e tirada
do prof eto: Baruc, cap. 5, ver
IIOS 1 a 9. Ao pouo de Deux,

que vive ciisperso no 7neio de muita,9 na
goes, ele anuncia a esperanga de vir um
dia a reunir-se de novo. Entao a gloria
e 0 poder de Deus se momi] estarao. A
reuni6.o do povo .~imboliza a esperanca
na uni6.o final de toda a humanidade
em Jeeue Cristo.
L. Leitura do Profeta Baruc: Ti
ra, Jerusalem, a veste de luto e de
miseria, reveste, para sempre, os
adornos da gloria divina. Cobre-te
com 0 manto da justica que vern
de Deus, e coloca sobre a cabe~a
o diadema da gloria do Eterno.
Deus vai mostrar a terra, e sob
todos os ceus, teu esplendor. Eis
o nome que te e dado por D~us,
para todo 0 sempre: «Paz da
Justi<;a e G lor i a do temor de
Deus 1» Ergue-te, Jerusalem, galga
os cumes e olha para 0 Oriente!
Olha: ao chamado do Altissimo,
reunem-se teus filhos, desde 0 poen
te ao levante, felizes por se haver
Deus lembrado deles. Quando de ti
partiram, caminhavam ape, arras
tados pelos inimigos. Deus, porem,
tos devolve, conduzidos com hon
ras, quais principes re~is. Assim
Deus ordenou: Serao abaixados os
montes e as colinas, e enchidos os
vales para que se una 0 solo, a fim
de que Israel caminhe tranqiiila
sob a gloria divina. As florestas e
as arvores de suave fragrancia da
rao sombra a Israel, por ordem do
Senhor. Em verdade, e 0 proprio
Deus que conduz Israel, pleno de
jUbilo no esplendor de sua rnajes
tade. por urn efeito de sua propria
jnsti<;a e da sua propria misericor
dia! - Palavra do Senhor.
P. Gr~as a Deus.

CANTO DE MEDITACAO
Maravilhas 0 Senhor fez por nos!

PRIMElRA LEITURA

S. 6 Deus todo-poderoso e cheio de mi
sericordia, nos vos pedimos que nenhu
rna atividade terrena nos impeca de cor
rer ao encontro do vasso F'ilho, mas,
instruldos pela vossa sabedoria, parbici
pemos da plenitude de sua vida. POl'
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espirito Santo.
P. Amem.

COLETA

S. Senhor, tende piedade de nos.
P. Senhor, tende piedade de nos.
S. Cristo, tende piedade de n6s.
P. Cristo, tende piedade de nos.
S. Senhor, tende piedade de nos.
P. Cristo, tende piedade de nos.

S. Irmaos, l'econhe~amos as nossas cul
pas, para celebl'al' dignamente os san
tos mistel'ios (I J k
II )• Confessemos os nossos pecados.

P. Confesso a Deus todo-poderoso / e
avos, irmaos, / que pequei muitas ve
zes / por pensamentos e palavras / atos
e omissoe~ / por minha culpa, por mi
nha tao grande culpa. / E pe~o a Vir
gem Maria / aos anjos e santos / e a
vos, irmaos / que rogueis POl' mim a
Deus nosso Senhor.
S. Deus todo-poderoso tenha compaixao
de nos, perdoe os nossos pecad'os enos
conduza a vida eterna.
P. Amem.

ATO PENITENCIAL

C. O. homem religioso acredita que a
humanidade, entregue a .~imesma acaba. d I ,mal!! ce 0 ou mads tarde, diuidida pelo
egoismo e pela sensualidade. Sem con
versiio a Deus nao pode haver paz du
radoura, unidade verdadeir«, aiegria .qin
cera, nem real progresso no, hist6ria.
o prof eta Baruc, longe do, Terra Pro
metida, no metc de povos pagaos, e um
destes hom,ens. Espera a libertacao na
volta para Deu,s. Entao ele guiarci .geu
povo no, alegria, ilumi11.a-lo-ciCO'1Ita luz
de sua glOria e 0 escoftara com .~ua mi
sericordia e justica. 0 profeta Joao Ba
~isto, prega a co11.versao, como caminho
de lelicidade para todos: "toda a carne
vera a salvo,r;ao de Deus". E 0 apostolo
Paulo recorda, com aCao de graya.s e
alegria, 0 progresso dos lilipenses no,
vida, conlorme 0 Evangelho. Se os cris
taos perdern o· .sentido do, co11.versao a
Deus, donde e que sett cristianismo tira
ra sua forga? Nao basta ser um cidadao
reto, um homem moralmente irrepreens!
vel. 0 convertido, segundo 0 Evangelho,
sabe q!te seu papel e ser colaborador de
Deus. E para isso deve, cada dia, supe
rar seu egoismo e orientar seus esfor
Cos para 0 crescimento do, justica e da
fraternidade entre os hornens.

SENTIDO DA MISSA

S. Em nome do Pai e do Filho e do
Esplrito Santo.
P. Amem.
S. 0 Deus de esperanca vos encha de
toda alegria e de paz na fe, para que
transbordeis de esperanca pelo poder
do Espf.rito Santo (Rm 15,13).
P. Bendito seja Deus que nos reuniu no
amor de Cristo.

SAUDACAO

Juntos como irmaos, membros
da Igreja / Vamos caminhando,
vamos caminhando, / Juntos co-

mo irmaos, ao encontro do Senhor.
1. Somas povo que carninha / num de
serto como o?drora / iado a tado .gem
pre unido / para a Terra Prometida.
2. Na unidade caminhemos / [oi Jesus
qltem nos unitt / 11.081.10Deus hoje lou
vern08 / seu Amor nos reuniu.
3. A Igreja e.~ta em marcho, / a un~
7nundo novo vamos nos / onde reinara.
a Paz / onde reinara 0 Amor.

1 CANTO DE ENTRADA

C = Comentador; L = Leitor ; P = Povo; S = Sacerdote. Cantos: Campanha da Fraternldade 1976.
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S. 0 Senhor esteja conV08CO.
P. Ele esta no meio de nOs.
S. Aben~oe-vos 0 Deus todo-poderoso Pai,
e Fflho, e Espirito Santo.
P. Amem.
S. Vamos em paz e 0 Senhor nos acom
panhe.
P. Amem.

B£NCAO FINAL

Eis 0 tempo de eonversio / eis 0 dia
da salvac;io / Ao Pai voltemos I juntos
andemos / Eis 0 tempo de eonverBio.
l. 0.9 caminhos do Senhor / siio verda
de, .9(10 Amor I dirigi os passoll meu.9 I
em vos espero, 6 Senhor I Ele guia ao
bom caminho I quem erTOU e Q'uer vol
tar / ele e bom, tiel e Justo / ele bU8ca
e vem salvar.
2. Viverei com 0 Senhor / ele e 0 lIIett
sustento / eu contio mesmo quando /
minha dor na-o mais agiiento I tern va-
10". o,os ollws seus / melt solrer e melt
morrer I libertai 0 vosso servo I e fa
zei-o reviver.
3. A Palavra do Senhor / e a luz do melt
caminho / eia e vida, e alegrio, I VOlt
guo,rda-la com carinho I .9ua Lei, selt
Mandamento / e viver a caridade I ca
minhemos tOdO.9juntos / construindo a
unidade.

CANTO FINAL

C. Cada domingo que passa nOli
aproxima do, celebra<;aodo Na
tal. 0 Natal e uma festa de

paz e alegria, porque celebra a tmilio
e a fraternidade, em Jesus Cristo, filho
de Deu.~ leito homem. A uniao e a fra
ternidade £16 podem re.9ultar de nO,9sa
conversao. 11 a conversao que nos torna
irmaos, porque por ela nOR voltamos pa
ra 0 mesmo Pai qtte esta nos cet~ e re
nunciamos ao que separa e divide. Vol
temo.~ para calla CO'1n este pensamento:
somos, por nos.9a Ii no Deus de Jesus
Cri.9to, um povo convertido, isto e, peR-
80a.9 que rentmciaro,nt 0 orgulho e 0
egoi.~mo e orient am sua vida para a
justil,;a e a fraternidade.

MENSAGEM PARA A VIDA

S. Oremos: Alimentados pelo
pio espiritual, nos vos supli-
camos, 0 Deus, que, pela parti

cipacao nesta Eucaristia, nos ensineis
a julgar com sabedoria os valores ter
renos e colocar nossas esperancas nos
bens eternos. POI' nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, na unidade do Es
pit-ito Santo.
P. Amem.

ACAO DE GRACAS

2. Embor« ~endo muitos / e um 0 n08SO
Deus, I Com Ele, vamos juntos I se
guindo os passoe seus.
3. Ji'ormamos a 1greja I 0 Corpo do Se
nhor, I Qtte em n6s 0 mundo veia I
a luz do seu amor.
4. Ji'oi Deus quem deu, outrora 0,0 povo
o plio do ceu I porem nOR ,La agora I
o proprio Ji'ilho seu.
S. Sera bem mo,i8 prolundo I 0 enctmtro :
a comunhiio / se [ormos para 0 mundo I
sinal de salvagiio.
6. A noslla Eucaristin. I ajude a 8U.~
tentar I quem qlter no dia-a-dia I 0
amor testemunhar.
( • I \ 1 pes ).

1. 11 bom estarrnos juntos I d
mesa do Senhor I e ttnidos no,
alegria I partir 0 Plio do

Amor.
Na vida caminba I quem come deste
Pio. I Nio an'da sozinbo / quem vive
em comunhio.

CANTO DA COMUNHAO

( \ o1'ac;ar t.e . Ii I(.. 'abe ()
saCCIdote somente. Ap65 a con

,•• ' 0 d... 1'1'f'{'io i .i"''l "tan
H) :

S. Eis 0 misterio da fe.
P. Anunciamos, Senbor, a vossa

morte / e proelamamos a vossa ressur
rei~io. I Vinde. Senhor Jesus.

ORACAO EUCARiSTICA

S. 0 Senhol' este.ia convosco.
P. Ele ests no meio de nos.
S. COl'a~oes ao alto!
P. 0 nosso eorac;io ests em Deus.
S. Demos gl'ac;as ao Senhol' nosso Deus.
P. it nosso dever e nossa salvac;io.
S.( I' 'I( fl",i"II).
P. Santo, santo, santo, I Senhor Deus do
universo. / 0 ceu e a terra proclamam
a vossa gloria. / Hosana nas alturas! I
Bendito 0 que vern em nome do Senhor. I
Hosana nas alturas!

PREFACIO

S. OJ'ai, irmios, para que 0
nosso sacl'ificio seja aceito POl'
Deus Pai todo-poderoso.

P. Receba 0 Senhor por tuas mios este
sacrificio / para gloria do seu nome /
para 0 nosso bern e de tOOa a santa
Igreja.
S. Acolhei, 6 Deus, com bondade nossas
humildes pl'eces e ofel'endas e, como nio
podemos invocar os nOSBOSmeritos, ve
nha em nosso socorro a vossa miseri
cordia. POI' nosso Senho}' Jesus Cristo,
vosso Filho, na unidade do Espil'ito
Santo.
P. Amem.

ORACAO DAS OFERTAS

Sabes, Senhor I 0 que temos
e tio pouco pra dar I Mas este
pouco / nos queremos com os

irmaos compartilhar.
1. Queremos nellta hora diante tlo« ir
rnao,q I com7>romete1' a vida, I>uscando
a uniiio.
2. Sabemo« que e difici! 01{benll compar
tilhar I rna.~ com (t tua gral(a, Senhor,
que7·em.os dar.
3. Olhando teu exemplo, Senhor, vamo.~
Ileguir I iaeendo 0 hem a toilos, sem na
do, exigir.

14- CANTO DO OFERT6RIO

4. Por nossas par6quias-comunido,des pa
ra que neste tempo do advento, prepa
r(mdo-se para 0 Natal, possam compreen
der melhor que a conversiio a Deus e in
separavel do, luta pel« promogao humano"
rezemos 0,0 Senhor,
S. Pelas intenl,;oes particulo,res desta san
ta mi.~sa: ... , rezem08 ao Senhor,
S. Senhor, vos conheceis nossa boa von
tade e tambem nossas fraquezas e Ii
mitacdes, nao deixeis de nos sustentar
em nossa caminhada, conforrne as vos
sas promessas e em atencao nos mereci
mentos de Jesus Cristo, que e nossa
esperanca.
P. Amem,

S. ll'maos, vamos apl'esentar a Deus
nossos pedidos, rezando uns pelos ou
tros, porque somos como filhos de uma
mesma familia de quem ele e 0 Pai,
sem d'istin~ao de cor nem de l'a~a.
C. 1. Por aquele.9 que estiio d procura
da verdade para que eles encontrem em
Jesus Cristo 0 caminho que leva 0,0 Pai,
rezemos ao Senhor.
2. Por todo.~ os cri.~tiios, cat6Iico.s, pro
testantes e ortodoxo.~ para que 0 apro
lundamento do, Ii e do, conversiio derru
be as barreiras que os separam no cami
nho do, unidade, rezemos 0,0 Senkor.
3. Pelos missionarios, catequistas e o,gen
tes po,storais para que sua mensagem
chegue etetivamente a seus destinatarios
e por seu exemplo sejo,m, sem dislarce,
testemunhas de justiga e caridade, reze
mOB 0,0 Senhor.

S. Creio em Deus Pai todo
poderoso,

P. eriador do eeu e da terra. I E em
Jesus Cristo, seu unieo Filho, nosso Se
nhor, I que foi concebido pelo poder do
Espirito Santo, / naseeu da Virgem Ma
ria, / padeeeu sob Poneio Pilatos, / foi
erueificado, morto e sepultado. / Deseeu
a mansao dos mortos, I ressuscitou ao
tereeiro dia. I subiu aos ceus, / ests
sentado a direita de Deus Pai todo-po
deroso I donde hs de vir a julgar os vi
vos e os mortos. I Creio no Espirito
Santo, I na Santa Igreja Catoliea, I na
eomunbiio dos santos, na remissio dos
peeados, / na ressurrei~io da carne, I
na vida eterna. Amem.

ORACAO DOS FIitIS

f2 PROFISSAO DE Fit

pal 11Sl~llci,)(' () Ii 1,
f]" <,).

PREGACAO

C. A terceira leitura e tirada de S. r.;,,
cas, cap. 3, versos 1 a 6. Um profeta
ohamado Jouo Bati.sta preparou, durante
alguns meses, 0 caminho de Jesus. Niio
fez milagre.~ nem anunciou coisas tutu
ras, mas fez um insistente apelo d con
versiio, illto e, d mudanl,;a de men tali
dade e de vida.
S. 0 Senhor esteja convosco.
P. Ele ests no meio de nos.
S. Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.
P. Gloria avos, Senhor.
S. Tiberio ja estava no decimo quinto
ana como Imperador Romano. Pdncio Pi
latos era governador da J udeia, Herodes
governava a GaliJeia, e seu irmao Fi
Iipe, a regiao da Itureia e Traconites.
Lisanias era governador de Abilene.
Anas e Caifas erarn os presidentes dos
sacerdotes, Foi neste tempo que Deus
deu, no deserto, a mensagem a Joao, fi
Iho de 'Zacar-ias, E Joao atravessou toda
a j'egiao do rio Jordao, anunciando esta
mensagem: "Abandonem seus pecados,
sejarn batizados, e Deus perdoara vo
ces". Isso aconteceu como ,0 profeta
Isaias tinha escrito no seu livro : "AI
guem esta gritando no deserto: Prepa
rem 0 caminho do Senhor, abram es
tradas retas para ele! Todos os vales
serao aterrados, e todos os montes se
rao aplainados. As estradas tortas fi
carao retas, e os caminhos com altos
e baixos serao aplainados. E toda a hu
manidade vai vel' a salva~ao que Deus
da". - Palavl'a da salva~ao.
P. Gloria avos, Senhor.

TERCEIRA LEITURA



A Igl'eja tern de l'epassal' alguns as
pectos de sua moral familial', e certo,
pOl'que dados novos impoem novos pro
blemas e p!'Oblemas novos exigem solu
liOes novas ou l'enovadas. Mas aceitar
mos esta necessidade de renovaliio da
nioral familiar como da moral em gel'al
nada tem com abolil;aO da moral. Pal'a
a Igreja de Jesus C!'isto 0 casamento
e a familia continuam instituiliio divi
na, mareada pelo sangue do Senhor,
Continuam misterio da fe. Continuam
POl' isso imutaveis nos seus elementos
fundamentais.
A festa liturgica da Sagl'ada Familia
quer l'ecord'al'-nos estas verdades. Na
familia de Nazare vemos mais do que
urn idilio: vemos uma realidade que po
de sel' l'enovada em nivel de vida mo
del'na, sobl'e 0 fundamento da fe.
Aqui esta um ponto import8nte: a fa
milia, como 0 cl'istianismo a entende,
pertence ao mistel'io da fe. E, POl' que
nio lembra-10? tambem ao mistel'io da
cruz.

A doutl'ina da moda e que a familia
constituida ja era. Aquela familia id[
Iica que, na esteira dos autol'es france
ses. nosso grande Dom Macedo Costa
idealizou no seu IiVl'O da Familia, pa
rece que se tornou uma recol'dac;ao nos
talgica, A moderna sexologia, espalhada
em todos os setores pelos meios de co
municaliio social, assesto),l batel'ia con
tra a familia, a tal ponto que djv61'cio,
abol'to, limitp.l;io arbitl'sria de filhos,
amor livre, Iiberdade sexual antes, de
pois e durante 0 casamento se tol'na
!'am temas niio apenas discutidos em
to If0 s os njveis mas tranqiiilamente
aceitos.
E dai? Sabemos que muitos Cl'istios
aderil'am a onda mole do sexo e POl'
isso mesmo, de corac;io tranqiiilo, afir
mam: "0 casamento dura enquanto dUl'a
o amor". It uma frase bonita, sem du
vida, mas se a gente comel;8l' a ,llial'
as conseqiiencias, entio justificamos uma
serie enOl'me de absurdos.

DA· FA1\ J ASAG

LITURGIA E VID

bom que 0 bispo participasse tambem
desse tipo de sofrimento do povo simples.
Mas ha outra dimensao mais profunda,
Minha avaliacao dos acontecimentos do
ano passado e pcsitiva. Nio tenho POl'
que lamentar ou chorar. Pelo contrario,
acho que 0 seqtiestro de urn bispo veio
mostrar claramente 0 que para muitos
era impossivel: a Igreja do Brasil des
ligou-se ou val-se desligando de uma tra
dil;ao de vantagens e posiC;io socia is,
Aqui na Baixada Fluminense, talvez
muito mais do que noutras areas do
Brasil, a Igreja conta quase excluslva
mente com a forca de Jesus Cristo, Aqui
se torna cada vez mais claro que 0 di
reito tradicional, do qual na republica
tem vivido a Igreja, val perdendo con
sistencla e base, Este pais, nas suas es
truturas oficiais, ainda sera pais ca
t6lico? Viveu durante muitos decenlcs
de uma tradiliio cat6lica externa. Emba
lou-se na iluseo de ser 0 maier pals
cat6lico do mundo, js que quase todo
o mundo era batizado na Igreja e de
vez em quando voltava a Igreja para
alguns rltos e cerimdniaa. Temos a im
pressio de que a situaliio mudou. E
mudou para melhor, creio eu.
Como, para melhor? Dificilmente houve
nos tempos passados uma consctencia
tao clara e tao dinamica do que e a
Igreja e do seu papel essencial na vida
de nosso povo. Sio cada vez mais nu
mel'OSOSe mais ativos os cat6licos enga
[ados, Varno-nos acostumando a uma si
tual;io de "dlaapora", isto e: de urna
minoria que Juta e sofre para levar 0
nosso povo a Cristo.
Nio vejo nesta verifical;aO nenhum pes
slmismo. Pelo contrario, A fe nos deve
dar a visao clara da nOSSa realidade, E
dessa fe tiramos a esperanl;a que nos
leva a um engajamento alegre e otimista,
Olhando para tras, agradecemos ao Pai.
E POl' isso, com otimismo, estamos em
condil;oes de olhar para a frente.

A Follin,' No fim do ano, como e que
o Sr. gostaria de avaliar os aconteci
mentos passados? Sobretudo se conside
rarmos que 0 envolveram,
D. Adriano,' Francamente, eu niio me
considero saco de pancadas, como se
meus sof rlmentoa tivessem carater ex
cepcional, Evidentemente, outro bispo
niio foi alvo de um sequeatro. Mas ou
tros bispos, muitos padres e leigos tern
sofl'ido na carne a sua fidelidade ao
evangelho.
Pen so, POl' exemplo, em D. Helder Ca
mara que ja desde alguns anos e boi
cotado POl' ordem superior nos meios de
comunicaeao social. POI' que? POl' ser
comunista? Nada mais idiota do que
esta acusecao contra alguem que, nem
de longe nem de perto, aceita a ldeolo
gia marxista. 0 que acontece e que D,
Heidel', com sua voz profetlca de Igreja,
incomoda e fere os que veem na Igreja
apenas um elemento de estabilidade so
cial e portanto de apoio ao estabeleci
mento, os que niio aceitam que a Igre
ja exista, como Jesus Cristo, para fer
mental;iio do mundo. E como D. Heidel'
ha outros biapos e padres e leigos en
gajados que sof'rem as consequencias de
sua fidelidade a Jesus Cristo.
1; clare que uma Igreja festiva, uma
Igl'eja folcl61'ica, uma Igl'eja mera pel;a
social, etc., nunca entraria em conflito
com os radtcais de esquerda ou direita,
It clare tambem que muita gente fOl'a
e mesmo dentro da Igt'eja s6 aceita uma
Igl'eja espiritual, como dizem, intei ra
mente dedicada a salvaliiio das almas
imortais e A ol'al;io, Esta sera a Igreia
do Jesus Cristo que esta nos evangelhos?
o seqtiestro de um bispo faz parte tam
bern da inseguranlia genel'alizada em que
vive 0 nosso povo. Podiam te-Io assal
tado, como assaltal'am milhares de pes
soas e tambem varios padl'es aqui na
Baixada Fluminense. Mais cedo ou mais
tarde chegaria a vez do bispo. POI' que
obispo seria excel;io? Neste sentido foi

'BASOLHANDO P

3. Fala, prof~ta, dize tua fragi)
palavra de apenas verdade e amor.
Desmascara os erros do povo e do
rei. Levanta a tua voz, semeador
de esperan~ e de paz. Onde estao
tuas armas e metralhas? tua bom
ba atOmica? teu poder militar?
tua for~a economica ? tua influen
cia politica? Onde? Frilgil e des
nudo, como e que ousas falar pa
lavras de amor para dentro de
urn mundo que s6 acredita na
for~ oruta e no poder total? Ape
sar de tudo, fragi} profeta, fala
tua palavra qu~ resiste ao mal.
Fala, profeta, fala tuas sementes
de esperan~. (A. H.).

2. Guerra aos profetas. Morte aos
profetas. E depois? sim, e de
pois? Sem profetas, estes seres
incomodos e duros, como 0 mun
do cai no marasmo e perde 0 seu
impulso. Como empobrece. Como
se achata. Como se vulgariza. 0
mundo precisa de esperan~ e sao
os profetas os unicos semeadores
de esperan~a. 0 mundo precis a d~
luz e sao os profetas os Unicos
iluminadores do caminho. 0 mun
do precisa de absoluto e definiti
vo no meio das coisas passageiras
e caducas, e sao os profetas a voz
definitiva de Deus falando ao
mundQ.

1, A grande tentacao - suprimir
os profetas e eliminar as profe
cias. Sim, e precise calar, exilar,
matar a raca incomoda dos pro-
'fetas. Sao homens duros, de gra
nito. Sao perigosos sonhadores de
sonhos loucos. Incomodos seres,
seres desajustados que nao se
adaptam a vida que vivemos. Co
mo nos doem. Como nos ferem.
Como nos irritam. Como nos pro
vocam. Como se arrogam, insen
satos, falar ao mundo em nome
do seu Deus. Para mistificar 0
mundo e os homens? Para bara
lhar as regras firmes do jogo e
perturbar os nossos ritmos?

D AGEM stTPRESSIV
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6. 0 leitor multo amado acompanhe as
futeis amenidades das colunas' sociais,
com seu endeusamento do futil e super
ficial, com sua supervaloriza~ do pas
sageiro e caduco, com sua incensa~
do "kitsch" e do pastiche sociaL.. Fe
liz de ti, brasilino, que n8.o conheces a

chamadas sociais funcionarem, como le
mos diariamente na coluna do pr6prio
dr. Ibrahim e noutros chamados colu
nistas socialS, nao seria POl' ai mesmo um
sinal de qualquer coisa errada na so
ciedade?

4. Entao, doutor, ha no seu pl'eclal'o mo
do de entender dois criterios para a cen
sura - urn para quando 0 8ujeito e re
volucionario e outro para quando n8.o?
A concluir do desabafo do doutor global,
a condi~o de revolucionario seria urn
imunizante contra certos microbios, in
clusive da censura.
S. Suponham~s que ~a censura ~~. f~n-

bora 0 dr. 0 compreenda bem e 0 exprima
muito melhoI', e quando meio surpreso
declal'a: "Fizel'am isso comigo que sou
urn revolucional'io. Imagina se eu nao
fosse?" Esta no JB (28-10-76).

2. 0 dr. nao compreendeu a interferen
cia da censura e a conseqiiente suspen
sao POl' sessenta dias bern contados. Nao
compreendeu? Tambem nos de C & C nio'
compreendemos os vaivens da cenSU1'a e
achamos que neste ponto 0 d'r. Ibrahim
tem l'azio: "Sempre fui e sou contra a
censura".

1. Foi 0 caso que 0 dr. Ibrahim se aven
turou demais, tao demais que chegou as
raias do snportavel-insuportavel. E deu
com os burros n'agua. Os cies ladram
e a caravana passa, certo?

o DR. mRAHIM NAO COMPREENDE, NE?

CATABIS& CATACRESES __

- Sobre a seguran9a: "A ideologla da
seguran~a nacioJlal, colocada acima da
segul'an~a individual, espalha-se pelo con
tinente latino-americano, como OCOl'l'eu
nos palses sob dominio sovietico. Nela
inspirados, os regimes de fOl'~a, em no
me da luta contra 0 comunismo, e a

- Sobre a situagiio dos. !ndios: "Espe
ciaimente na AmazOnia legal, eles per
dem extensiSes crescentes de suas terras
para fazendeiros e posseil'Os. 0 Estatuto
do indio torna-se letra morta. Os indi
genas, quando sobrevivem, passam a ser
explorados como m8.o-de-obl'a bal'ata ou
se dirigem para a periferia das cidades.
Famintos e doentes, vagueiam pelas es
tradas que rasgam suas re~rvas".

_ Sobre a posse da terra: "A rna distri
bui~8.o da ten-a e agravada pela politi
ca de incentivos fiscais As grandee em
presas agropecuariae, aparelhadas com
recursos juridicos e financeiros que aca
bam com os pequenos proprietarios, ex
puJsando os indigenas e os posseiros de
suas ten-as".

- Sobre It a,ao da Igreja: "A Igreja
tem procurado tomar a defesa dos direi
tos do fraco, do pobre, do indio, da erian
~a que vai nascer. Mas hoje redama
para 0 povo n8.o mais a esmola das so
bras que caem da mesa des ricoa, mas
uma reparti~o mais justa dos bens. Hou
ve um tempo em que nossas prega~s
ao povo aconselhavam sobretudo a pa
ciencia e a resigna~io. Hoje, sem debear
de faze-Io, nossa palavI'a se dirige tam
bern aos poderosos, para apontar-Ihes
suas responsabilidad'es pelos sofrimen
toe do povo".

Em reportagem sobre persegui~io, na
America Latina, a Iidel'es cristiios, a
l'evista americana Time diz mais ou me
nos: "Quando a Igreja aceitava caJads
a tutela do Poder para manier seus
prjvilegios, era debeada em paz na sa
cristia, porque ninguem the tinha medo".
Quando fala claro, como nas qefini~Oes
acima defendendo os pequenos, voce acha
a nossa Igreja mais, ou menos parecida
com Jesus Cristo?

favor do desenvolvimento econdmico, de
claram guerra anti-subversiva contra to
dos aqueles que nio concordam com a
visao autoritaria da organiz~ da so
ciedade. Alem de levar ao embrutecimen
to crescente dos seus agentes, 0 treino
para. esta guerra gera urn novo tipo de
fanatismo, urn clima de violencia e de·
medo. Sio aacrtflcadae as liberdades de
pensamento e de imprensa, supressae 8S
garantias individuais".

- Sabre a JUflt~a: "Sao os pobres e
indefescs que enchem as cadeias, onde
as torturas sio freqiientes em vftimas
que ai se encontram sob a acusa~o de
nao trazerem documentos de identidade,
ou presos durante 0 "an-astio" das ba
tidas policiais... Seria bom que a Jus.
ti~a castigasse os aseaesinoa do padre
Joio Bosco e do padre Rodolfo, para que
nunca mais elementos da policia desres
peitem e torturem ninguem... e que os
invasores de terras entendam que sobre
eles tambem pesa 0 brace da Justica".

- Sobre a responsabilidade: "N8.o se
pode responaabilizar apenas 0 pequeno
policial que puxa 0 gatilho do rev61-
vel'. Torna-se necesaario procurar as raf
zes mals profundas que colaboram para
gerar 0 clima de violencia. 't grave 0
caso de policiais que, acusados de cri
me de morte, corrup~ao, trafego de dro
gas, lenocinio, n8.o s8.o levados as bar
ras dos tribunais porque acobertados POl'
poderes mais altos que os protegem, sob
a alega~ao de que sao e1ementos valio
sos na represaeo de crimes politicos".

Desses fatos, e mais os atentados a
bomba a Associa~o Brasileira de 1m
prensa, a Ordem dOBAdvogados db Bra
sil e a casa do jomalista Roberto Ma
rinho, no Rio; ao Centro Brasi1eiro de
Analise e Planejamento, em S8.o Paulo;
a auditoria militar, em Porto Alegre; 6
o sequestro e morte do jovem. Liidio
Coelho, em Mato Grosso, a CNBB parte
para considera~oes mais amplas sobre
sua visio do atual momento brasileiro.
Eis alguns trechos do documento sobre
determinados assuntos:

Na primeira parte, 0 documento faz urn
levantamento dos epis6dios que acaba
ram provocando a reuniao de outubro.
La estio lembrados os assassinios dos
padres Rodolfo Lunkenbein e Jo8.o Bosco
Penido Burnier, em Mato Grosso, 0 se
qUestra de Dom Adriano Hypolito, bispo
de Nova Iguaeu, 0 veto a publica~o do
nome do arcebispo de Olinda e Recife,
Dom Helder Camara, em publica~oes
censuradas e, enfim, a censura no p1'6-
prio semanario da arquidiocese de Sao
Paulo, 0 Sao Paulo.

Em outubro ultimo, a Conferencia Na
clonal dos Bispos do Brasil convocou uma
reuniio de sua comissao repreaentativa,
no Rio. Durante seis dias, os bispos
prepararam entio urn documento, cuja
divulga~o anunciaram para depois das
elei~es de 15 de novembro. 0 documento

, se propOe fazer uma "reflexao diante dos
acontecimentos recentes que atingiram
a Igreja no Brasil" e se dirige "aos
gran des e poderosos para apontar-lhes
suas responsabilidades pelo sofrimento
do povo".

«POR QUE ELES NAO FICAM
NA SACRISTIA,
CELEBRANDO SUAS MISSAS?»

Compoato e Imp,e••o n.. oflclnu grlflca.
d. Edltorl VOZES L1mlt.d.. Petr6polil. RJ.

l'ubllc~ Uhil'llica Hm fin. lucretlvo. de Mltr. DI_ .. n. de Nov. lau•.

Mltr. Dloce.. n. de Nov. I~. •
RWI M.I. Florl.no Peixoto. 2262. C.la Poml 22.
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6, 0 leitor muito amado acompanhe as
futeis amenidades das colunas' sociais,
com seu endeusamento do futil e super
ficial, com sua supervaloriz~io do pas
sageiro e caduco, com sua incensa~
do "kitsch" e do pastiche social.,. Fe
liz de ti, brasitino, que nao conbeces a
~aite bem pensante!

chamadas sociais funcionarem, como Ie
mos diariamente na coluna do proprio
dr. Ibrahim e noutros chamados colu
mstas sociais, nao seria POl' si mesmo urn
sinal de qualquer coisa errada na so
ciedade?

4. Entao, doutor, hi no seu preclaro mo
do de entender dois cl'iterios para a cen
sura - urn para quando 0 sujeito e re
volucionario e outl'o para quando nio?
A concluir do desabafo do doutor global,
a condi~ao de revolucionario seria urn
imunizante contra certos micr6bios, in
clusive da censura.
5, Suponbamos que a censura nao fun
cionasse: 0 fato de eertas atividades

bora 0 dr. 0 compreenda bem e 0 exprima
muito melhor, e quando meio surpreso
declara: "Fizeram isso comigo que sou
um revolucionario. Imagina se eu nio
fosse?" Estli no JB (28-10-76).

3, Mas 0 que nao compreendemos, em-

2. 0 dl'. nio compreendeu a interferen
cia da censura e a consequente suspen
sao por sessenta dias bem contados. Nio
compreendeu? Tambem nos de C & C nio'
compreendemos os vaivens da censura e
achamos que neste ponto 0 dr. Ibrahim
tern razio: "Sempre fui e sou contra a
censura".

1. Foi 0 caso que 0 dr. Ibrahim se aven
turou demais, tao demais que chegou as
raias do suportave1-insuportAveL E deu
com os burros n'agua. Os cies ladl'am
e a caravana passa, certo 1

o DR. mRAHIM N.iiO COMPREENDE, NE?

CATABIS & CATACRESES __

- Sobre a seguranga: "A ideologia da
seguran~a nacional, colocada acima da
seguran~a individual, espafua-se pelo con
tinente latino-americano, como ocorreu
nos paises sob dominio sovietico. Nela
inspil'ados, os regimes de for!;a, em no
me da luta contra 0 comunismo, e a

- Sobre a situagiio dos. indios: "Espe
cialmente na AmazOnia legal, elea per
dem extensOes crescentes de suas tel'l-aB
para fazendeiros e posseiros. 0 Estatuto
do fndio torna-se letra morta. Os indi
genas, quando sobrevivem, passam a ser
explorados como mao-de-obra barata ou
se dirigem para a periferia das cidades.
Famintos e doentes, vagueiam pelaa es
tradas que rasg8m suas resel'Vas" .

_ Sobre a p088e da terra: UA rna distri
bui~io da terra e agravada pela politi
ca de incentivos fiscais as grandes em
presas agropecuarias, aparelhadas com
l'ecUI'SOSjurldiccs e financeiros que aca
bam com os pequenos proprietaries, ex
pulsando os Indigenas e os posaeiros de
suas terras".

favor do desenvolvimento econormco, de
claram guerra anti-subversiva contra to
dos aqueles que nio concordam com a
visio autoritaria da organiza~io da so
ciedade. Alem de levar ao embrutecimen
to crescente dos seus agentes, 0 treino
para esta guerra gera urn novo tipo de
fanatismo, um clima de violencia e de
medo. Sio sacrificadas as liberdades de
pensamento e de imprensa, supressas as
garantias individuals".

- Sobre a Justiea : "Sao os pobres e
indefesos que enchern as cadeias, onde
as torturas sio freqdentes em vitimas
que ai se encontram sob a acusa!;ao de
nio trazerern documentos de identidade,
ou presos durante 0 "arrastao" das ba
tidas policiais... Seria bom que a Jus
ti!;a castigasse os assassinos do padre
Joao Bosco e do padre Rodolfo, para que
nunca mais elementos da policia desres
peitem e torturem ninguem... e que os
invasores de terras entendam que sobre
eles tambem pesa 0 brace da Justi~a".

_ Sobr« a ~iio da 1gre;a: "A Igreja
tem procurado tomar a defesa dos direi
tos do fraco, do pobre, do indio, da crian
ea que vai nascer. Mas hoje reclama
para 0 povo nio ma.is a esmola das so
bras que caem da mesa dos ricos, mas
uma reparti~ao maie justa dos bens. Hou
ve urn tempo em que nOSS88 prega~s
ao povo aconselhavam sobretudo a pa
ciencia e a resigna~. Hoje, sern deixar
de faze-lo, nossa palavra se dirige tam
bem aos poderosos, para apontar-Ihes
suas responsabilidad'es pelos sofrimen
tos do povo".

Em reportagem sobre persegul!;80, na
America Latina, a lideres cristaos, a
revista americana Time diz mais ou me
noe: "Quando a Igreja aceitava calada
a tutela do Poder para manier seus
privilegios, era deixada em paz na sa
cristia, porque ninguem Ihe tinha medo".
Quando fala claro, como nas 4efini~
acima defendendo os pequenos, voce acha
a noasa Igreja mais, ou menos parecida
com Jesus Cristo?

- Sobre a responsabilidade: "Nao se
pode responsabilizar apenas 0 pequeno
policial que puxa 0 gatilbo do rev61-
vel'. Torna-se necessaric procurar as rai
zes mais profundas que eolaboram para
gerar 0 c1ima de violencia. t grave 0
caso de policiais que, acusados de cri
me de morte, corrup~o, trAiego de dro
gas, lenocinio, nao sao levados as bar
ras dos tribunais porque acobertados POl'
poderes mais altos que os protegem, sob
a alega!;io de que sao elementos valio
sos na repressio de crimes politicos".

Desses fatos, e mais os atentados a
bomba a Associa!;ao Bl'asileil'a de Im
pl'ensa, a Ordem dos Advogados do Bra
sil e a casa do jornalista Roberto Ma
l'inho, no Rio; ao Centro Brasileil'o de
Analise e Planejamento, e.m Sio Paulo;
a auditoria militar, em Porto Alegre; ~
o seqiiestro e morte do jovem Ludio
Coelho, em Mato Grosso, a CNBB parte
para considera~oes mais amp las sobre
sua visao do atual momento brasileiro,
Eis algu.ns tl'ech08 do documento sobre
determinados assuntos:

Na primeira parte, 0 documento faz urn
levantamento dos epis6dios que acaba
ram provocando a reuniio de OUtUbl'O,
La estiio lembrados os assassinios dos
padres Rodolfo Lunkenbein e Joao Bosco
Penido Burnier, em Mato Grosso, 0 se
qUestro de Dorn Adriano Hypolito, bispo
de Nova Iguaeu, 0 veto a publicaeao do
nome do arcebispo de Olinda e Recife,
Dom Helder Camara, em publicaedea
censuradas e, enfim, a censura no p1'6-
prio sernanario da al'quidiocese de Sao
Paulo, 0 Sao Paulo.

Em outubro ultimo, a Conferencia Na
cional dos Bispos do Brasi! convocou uma
reuniao de sua comissao representativa,
no Rio, Durante seis dias, os bispos
prepararam entao urn documento, cuja
divulg~io anunciaram para depois das
elei~oes de 15 de novembro. 0 documento
se propoe fazer uma "reflexao diante dos
acontecimentos recentes que atingiram
a Igreja no Brasil" e se dirige "aos
grandes e poderosos para apontar-Ihes
suas responsabilidades pelo sofrimento
do povo".
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C. A terceira leitura e tirada do Eva,,
gelho de Joao, cap. 2, ver80S 1 a 12. No
primeiro milagre, para atender sua mae,
Jesu8 se manifesto" colocando lieu d01n
divmo a ser'vi90 da gente simples, para
que eles mio pa.'!sa.'!semvezame.
S. 0 Senhor esteja convosco.
P. Ele est. no meio de nOs.
S. Evangelho de Jesus Cristo segundo
Joao.
P. Gloria a vOs, Senhor.
S. "Naqueles dias, celebraram-se umas
bodas em Cans da GaliIeia. A mae de
Jesus se encontrava la. Jesus com seU8
discipulos tambem {oi convidado para 0
casamento. 0 v.in1lo acabou e a mae de

11 TERCEIRA LEITURA

O P. Aleluia, aleluia, aleluia!
C. Eu te be1tdigo, 0 Pai. Sen hOT

clo ceu e da terra, porque l"eve
laste aos humildes os mi.~Urios do 1101180
Reino.
P. Alelui", aleluia, aleluia!

C. A segun«a leitttra e tirada da Pri
meira Carta de Paulo aos Corintios, cap.
1ft, versos 4 a 11. Cada um de nos re
cebeu algum carisma, algunta qualidade;
e a grandeza de nossas qualidades estd
em a gente coloca-las a servi90 do nos
so pr6zimo.

L. Leitura da primeira carta de S.
Paulo apostolo 80S corintios: eIr
maos, ha diferentes dons espiri
tuais, mas 0 Espirito e 0 mesmo;
ha services diversos, mas 0 Senhor
e 0 mesmo; ha diferentes trabalhos,
mas e 0 mesmo Deus que produz
tudo em todos. Em cada urn. 0 Es
pirito revela sua presenca, dando
lhe algo que e para 0 bern de todos.
A urn dA a palavra da sabedoria
do Espirito; a outro, ensina coisas
profundas que vern do mesmo Es
pirito; a outro, a fe no mesmo Es
pirito ; a outro, 0 dom de curas no
mesmo Espirito; a outro, 0 dom de
fazer milagre; a outro, a profecia;
a outro, 0 dom de distinguir 0 que
vern do born ou do mau espirito;
a outro, 0 dom das llnguas; a ou
tro, a capacidade para interpretar
essas linguas. Todos esses dons sao
obra do mesmo e unico Espirito,
o qual os reparte a cada urn como
deseja». - Palavra do Senhor. P.
Gra~ a Deus.

10 ACLAMACAO

Como a palavra do Senhor / e fonte de
paz e' sal"a~o I serem08 mensagem de
amor I de esperan~ e de perdio.
1. Cristao e aquele que serve / e 0 ou
tro torna feliz / segttindo 0 ezempio de
Cristo / que 0 bem e 0 amor s6 quis.
2. A paz que Cristo deseia / constroi
se n.o coraQiio / e 0 mundo inteiro trans
forma / e vida e salVaQao.

9 SEGUNDA LEITURA

8 CANTO DE MEDITACA.O

O C. A prime ira leitura e tirada
do Profeta lsafas, cap. 6t, ver
sos 1 a 5. Quando nosso esfor-

90 continuado criar a iustiQa fraterna e
a amizade, no meio de nossa comunidade
b1'otara a alegria da presen9a do Senhor.

L. Leitura do Iivro do profeta
Isaias: «Por amor a Siio nao me
calarei, por amor a Jerusalem nao
terei sossego, ate que sua j usti~a
brilhe como a aurora e sua salva
.;a.o esteja acesa como a tocha. As
na~Oes verao entao tua justi~a e
os reis contemplarao a tua gloria
e te chamarao com teu nome novo,
o nome que 0 Senhor tera dado a
ti. E seras urna coroa preciosa nas
maos do Senhor, urn anel real no
dedo do teu Deus. Nao te chama
rao mais «Abandonada» nem cha
marao tua terra «Desolada». Se
ras chamada «Minha Preferida» e
tua terra «a Desposada». Porque
o Senhor estara satisfeito contigo
e tua terra tera urn esposo. Como
o rapaz casa com uma m~a, as
sim 0 que te formou casara conti
go; e como 0 esposo encontra suas
alegrias na esposa, assim tu faras
as delicias do teu Deus». - Pala-

1 PRIMEIRA LEITURA

6 COLETA

S. 'Deus eterno e todo-poderoso, que go
verna is 0 ceu e a terra, e.scutai com
bondade as preces do VOS80povo e dai
aos nossos tempos a voaaa paz. Por
nOS80 Senhor J eSU8 Cristo. V0880 Filho,
na unid'ade do Espirito Santo.
P. Amem.

S. Gloria a Deus nas alturas,
P. e paz na terra aos homens por ele
amados.
S. Senhor Deus, rei dos ceus, Deus Pai
todo-poderoso,
P. nOs vos leuvamoe, nOe vos bendl.%emol,
S. nos vos adoramos, nos vos glorifica
mos, nos vos damos gra~as por vossa
imensa gloria.
P. Senhor Jesus Cristo. Filho unigenito.
S. Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Fi
lho de Deus Pai.
P. V6s que tirais 0 pecado do mundo.
tende piedade de nOs.
S. Vos que tirais 0 pecado do mundo,
acolhei a nossa suplica.
P. VOe que estais • direita do Pai, tende
piedade de nOe.
S. So vos sois 0 Santo,
P. so vOs 0 Senhor,
S. s6 v6s 0 Altlssimo, Jesus Cristo,
P. com 0 Espirito Santo, na gloria de
Deus Pai. Amem.

conduza a vida eterna.
P. Amem.

5 GL6RIA

S. Irmios, reconhe~amos as nossas cul
pas, para celebra]' dignamente os san
tos misterios (ou outl"8 exorta~ao a revi·
sao' de vida; depois, momentos de si
lencio ). Senhor, que nos chamastes a
participar neste sacrificio da reconci·
lia~io, tende piedade de nOs.
P. Senhor. tende pieclade de nOs.
S. Cristo, que nos chamastes a partici.
par na vossa comunidade de amor, ten
de piedade de nos.
P. Cristo, tende piedade de nOs.
S. Senhor, que nos chamastes a parti
cipar no vosso plano de amor, tende
piedade de nos.
P. Senhor, tende piedade de nos.
S. Deus todo- ero80 tenba compaixio

4 ATO PENITENCIAL

3 SENTrDO DA MISSA

C. 0 profeta. descreve 0 povo de Deus,
quando 0 Senhor vier: "As na90es V6-
rtio tua vit6ria e todos 08 reis verdo tint
triunfo", Mas em Cana da GaliUia., quan
do 0 Senhor vem, sua manifestaQ40 MO
parece tao solene : acontece num mila
gre de cozinno, no, [rente de emprega
dos e cozinheiras. Cristo muda prosaica
mente agua em vinho, para quebrar 0 ga
tho do pessoal e evitar que os anfitrioes
pq8sem vezame. Tudo lsso ntio deixa de
861" muito significativo. A linguagem 80-
iene da 1greio" ao descrever a salvaQiio,
pode dar a ideia de qtLe as coisas de
Deus esttio Mirna das possibilidades !I'll
mo,nas de participar e cooperar. 0 apOs
tolo Paulo tiro, eS8a impressao, lemlwan
d.o que cada um recebeu um 110m pessoal,
pequeno ou grande, nao interessai por
que a grandeza do n08SO dam estd em
o colocarmos a servifo da comunidade.
Deixando fora a linguagem solene, e no
dia-a-dia de nossa vida que colocamos
nossa8 qualidades a servi90 do pr6zimo
e construimos 0 Reino do amor de Deus.

2 SAUDA(:A.O

S. Em nome do Pai e do Filho e do
Espirito Santo.
P. Amem.
S. Irmios, gra~ e paz vos sejam dadas
em abundincia, por meio do conheci
mento de Deus e de Jesus Cristo, nosso
Senhor.
P. Bendlto seja Deus que nos reuniu no
amor de Cristo.

Tua familia aqui reunida / "em
hoje pedir-te, Senhor, / a pu
que nos ,-em de tua vida I e

e fruto do teu amor.
1. Quando 0 6dio, a vingan91l, 0 rancor /
vierem nos destruir / MS queremos ser
em tuas maos / instrumentos do teu
amor.
2. Quando '0, treva que a,o erro conduz /
cegar muitos coraQoes / n6s queremos
S6r em tuas mao! / instrumentos da
tua luz.
3. Quando a oiensa 6 disc6rdia enf1m I
romperem a unido / 7168 queremos ser
em tuas nui08 / instrumentos do teu
perdao.

CANTO DE ENTRADA1o
: RITO 'I~ICIAL.. ' ..

C = Comentador; L = Leitor; P = Povo; S = Sacerdote. Cantos: "Missa da PAZ", Miria Kolling, Ed. Paulin as.
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C. A terceira leitura e tirada do Evan
gelho de JoOO, cap. 2, ve'l"Sos 1 a 1ft. No
primeiro rnila.gre, para atender sua mae,
Jesu,~ se manifeRta, colocando selt dom
divifto a servi~o da gente simpleR, para
que eles nao pa.8sassem ve:tame.
S. 0 Senhor esteja convosco,
P. Ele esla no meio de nOs.
S. Evangelho de Jesus Cristo segundo
Joao.
P. Glori. a vOs, Senhor.
S. "Naqueles dias, eelebraram-se umas
bodas em Caile. da Galiieia. A mae de
Jesus se encontrava la. Jesus eom seus
discipulos tambem foi convidado para 0
casamento. 0 vinho aeabou e a mae de
Jesus lhe disse: "Eles nao tern mais

11 TERCEIRA LEITURA

•

P. Aleluia. aleluia, aleluia!
C. Etl- te bendigo. 6 Pai, Senhor
clo Celt e da terra. porque reve

laste aOIl Immildes Oil millterios dQ VORIlO
Reino.
P. Aleluil., aleluia. aleluia!

C. A segunda leitura e tirada da Pri
m~ira Carta de Paulo aos Cortntios, cap.
1I, versos .4 a 11. Cada tun de 7168'l"e
cebett algum carisnUl, alguma qttalidade;
e a grandeza de n08sas qltalidades tsta
em a gente colocd-la~ a servi~o do 7IOS
so pr6:timo.

L. Leitura da primeira carta de S.
Paulo apostolo aos corintios: «Ir
maos, ha diferentes dons espiri
tuais, mas 0 Espirito e 0 mesmo;
hA services diversos, mas 0 Senhor
e 0 mesmo; ha diferentes trabalhos,
mas e 0 mesmo Deus que produz
tudo em todos. Em cada urn, 0 Es
pirito revela sua presenca, dando
lhe algo que e para 0 bern de todos.
A urn dA a palavra da sabedoria
do Espirito; a outro, ensina coisas
profundas que vern do mesmo Es
pirito; a outro, a fe no mesmo Es
pirito ; a outre, 0 dom de curas no
mesmo Espirito; a outro, 0 dom de
fazer milagre; a outro, a profecia;
a outro, 0 dom de distinguir 0 que
vern do born ou do mau espirito;
a outro, 0 dom das linguas; a ou
tro, a capacidade para interpretar
essas Iinguas. Todos esses dons sao
obra do mesmo e unico Espirito,
o qual os reparte a cada urn como
deseja». - Palavra do Senhor. P.
Gra~as a Deus.

10 ACLAMACAO

8 CANTO DE MEDITACAO

Como a palsvra do Senhor / e fonte de
paz e' sal"'~o / seremos menssgem de
amor / de espersn~s e de perdio.
1. CristOO e aquele que !lerve leo ou
tro torna feliz I segui7ldo 0 e:templo de
Cristo I que () bem e 0 am.or 86 qlt;8.
2. A paz que Cristo deseio: / C07lstr6i
se no cor(Jfao leo mundo ;nteiro trans
forma / e vida e salv(Jfao.

9 SEGUNDA LEITURA

O C. A primeiTa leitura e tirada
do Profeta Isaias, cap. 6t, ver
sos 1 a 5. Quando nosso estor

~o continuado mar a justi9a fraterna e
a amizade, no meio de nossa comunidade
brotara a alegria do. presenga do Senhor.

L. Leitura do livro do profeta
Isaias: «Por amor a SHio nao me
calarei, por amor a Jerusalem nao
terei sossego, ate que sua justi~
brilhe como a aurora e sua salva
~o esteja acesa como a tocha. As
na~Oes verao entio tua justi~a e
os reis contemplarao a tua gloria
e te chamarao com teu nome novo,
o nome que 0 Senhor tera dado a
ti. E seras uma coroa preciosa nas
maos do Senhor, urn anel real no
dedo do teu Deus. Nao te chama
rao mais «Abandonada» nem cha
marao tua terra «Desolaqa». Se
ras chamada «Minha Preferida» e
tua terra «a Desposada». Porque
o Senhor estara satisfeito contigo
e tua terra tera urn esposo. Como
o rapaz casa com uma moc;a, as
siro 0 que, te formou casara conti
go; e como 0 esposo encontra suas
alegrias na esposa, assim tu faras
as delicias do teu Deus». - Pala
vra do Senhor. P. Gra~ a Deus.

1 PRIMEIRA LEITURA

6 COLETA

S. beus eterno e todo-poderoso, que go
vernais 0 ceu e a terra, escutai com
bondade as preces do vosso povo e dai
aos nossos tempos a vossa paz. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, V0880 Filho,
na unidade do Espirito Santo.
P. Amem.

S. Gloria a Deus nas alturas,
P. e paz n.a terra a08 homens por ele
am.•dos.
S. Senhor Deus, rei dos ceus, Deus Pai
todo-poderoso,
P. nOs vos louvamos, nOe V08 bendlzemos,
S. nos vos adoramos, nos vos glorifiea
mos, nos vos damos gra~as por vossa
imensa gloria.
P. Senhor Jesus Cristo, Filho unigenito,
S. Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Ft
Iho de Deus Pai.
P. Vo. que tirais 0 pec:ado do mundo,
tende pledade de nOs.
S. Vos que tirais 0 pecado do mundo,
aeolhei a nossa supliea.
P. VOs que estais a direita do Pai, tende
piedade de nOe.
S. So vos sois 0 Santo,
P. so vOs 0 Senltor,
S. so vos 0 Altfssimo, Jesus Cristo,
P. com 0 Espirito Santo, na gloria de
Deus Pai. Amem.

eonduza a vida eterna.
I P. Amem.

5 GLORIA

4 ATO PENITENCIAL

S. Irmaos, reconhe~amos as nossas cul
pas, para celebrar dignamente os san
tos misterios (ou outra exortn"iio a revi
sao de vida; depois. momentos de si
Jencio), Senhor, que nos ehamastes a
participar neste saeriffcio da reconcl
lia~ao, tende piedade de nos.
P. Senhor, tende piedade de nOs.
S. Cristo, que nos ehamastes a partici
par na vossa comunidade de amol', ten
de piedade de nos.
P. Cristo, tende piedade de nOs.
S. Senhor, que no.s chamastes a parti
cipar no vosso plano de amor, tende
piedade de nos.
P. Senhor, tende piedade de nos.
S. Deus todo-podero80 tenha compaixio
de nos, perdoe os no8S0S pecados enos

3 SENTIDO DA MISSA

C. 0 proieto: descrelle 0 povo de Deus,
quando 0 Senkor vier: "A s na9iies lIe
rao tua vit6ria e todos os reis verao teu
triunfo". Mas em Cana da GaliUia, quan
do 0 Senkor vem, sua manifes~d.o nao
poreee tao solene : acontece num mila
gre de cozinha, na frente de emprega
dos e cozinheiras. Cristo muda prosaica
mente agua en~ vinko, para quebra-r 0 ga
Iho do pessoal e evitar que os anfitriiies
p(JSRem ve2:ame. Tudo 1sso nao dei:ta de
ser 7nuito significativo. A linguagem RO
lene da 1greja, ao descrever a salv(Jfiio,
pode dar a ideia de que as coi8as de
Deu8 e8tao acima das possibilidades hu
manas de participar e cooperar. 0 ap6s
tolo Paulo tira essa inlpre8sOO, lembran
do que cada um recebeu um dom pe880al,
pequeno ou grande, nao intere88a; por
que a grandeza do 7IOS80 dom esw. em
o colocarmos a servifo da comunidade.
Dei:tando fora a linguagem solene, e no
dia-a-dia de nossa vida que colocamoR
nossa8 qualidade8 a Servi90 do pr6:timo
e c07l8truimoR 0 Reino d.o amor de Deus.

2 SAUDA(:AO

S. Em nome do Pai e do Filho e do
Espfrito Santo.
P.Amem.
S. Irmaos, gra~ e paz voa sejam dadas
em abundsnela, por meio do conheci
mento de Deus e de Jesus Cristo, nosso
Senhor.
P. Bendito seja Deus que nos reuniu no
amor de Cristo.

Tua familia aqul reunlda / 'fem
hoje pedir-te, Senhor, / • paz
que nos vem de tua vid.. / e

e fruto do teu amor.
1. Quando 0 6dio, a vinga~a, 0 rancor /
lIierem nos destruir I nOs queremos ser
em tuas maos / instrumentos do teu
amor.
2. Quando' a trella que ao erro condu% I
cegar muitos cor(Jfiies I n6s queremos
ser em tt,as nuW8 / instrumentos da
tua luz.
S. Quando a ofensa e disc6rdia enfim I
romperem a un1do I n6s queremos eer
em tuas maos / instrumentos do teu
perdao.

CANTO DE ENTRADA1o

C = Comentador; L = Leitor; P = Povo; S = Sacerdote, Cantos: "Missa da PAZ", Miria Kolling, Ed. Paulinas.



S. 0 Senhor esteja convosco.
P. Ele esta no meio de nOs.
S. Aben~oe-vos 0 Deus todo-poderoso Pai
e Filho e Espirito Santo.
P. Amem. .
S. Vamos em paz e 0 Senhor nos acom
~a~e .•

23 B~NC;\O FINAL

Arnar mail! que ser amado / compreen
der mais que ser compreendido / aero
vir mais que ser servido / e dar mai8
que receber / este sera meu programa
de vida.
1. Poi.~ e dando que eu recebo I e aman
do que sou amado I compreendendo que
.~ou compreendido / consoiando que sou
consolado.
2. Perdoando sou perdoado I ajudando
.qOU a;udado I e morrendo a toda mal
dade I viverei para a vida etema.

22 CANTO FINAL

•

(Apos as comunicaedes de in
teresse para a comunidade):
C. A gente pega 0 ;ornal e fica

com, a impressiio de que s6 0 que tem
importtincia ?to mundo e a maldade, a
violincia, 0 dinlteiro, 0 poder, 0 pala
vr6no do.~ poderoso.9. MCUI a natureza
mostra que tudo 0 que tem vida nasce
pequenino, de uma semente. Aquela coi
so. viva q1te surge em no.~sa comunidade,
aquele grupo de reflexiio, aquele esfor
~o de manter e aprofundar a comuni
dade de balle, Deus sabe, tem mats im
portancia para a vida do mundo do que
all grandes 1'et6ricas retumbantes, sono
ras e vazias. A pequeno. e humilde co
l1mnidade, embora nao de manchetes, tem
mais importtincia para a vida do mundo,
porque e.'1tado lado de Cristo e trabalha
com a for{:a de Deus. Sua comunidade
merece 0 melhor de voce; escute 0 que
S. Paulo enllina ho;e e invista seU8 dons
n(1 sua comunidade; e la que eles vao
render os melhores jttros de paz, alegria
de viver, sentido para a vida e garantia
de um mundo melhor.

21 MENSAGEM PARA A VIDA

S. Senhor nosso Deus, fazei que
o vosso Espirito de caridade pe
netre at~ 0 intimo de nossos

coraeoes ; assim aqueles que se alimen
tam constantemente com 0 pio do amor
se e8for~al'ao para manter, em sua con
vivencia, os dons da uniao, da arnizade
e da paz. POl' nosso Senhor Jesus Cris
.to, vosso Filho, na unidade do Espirito
Santo. P. Amem.

20 ACAO DE GRACASo

para que reine em cada cora9ao I tua
paz QlU e fruto do amor.
3. Onde ha. erro, levemos a verdade /
onde M tristeza, levemos «Legria / ...
4. Onde ha. angustia, levemos a eepe
ran9a / onde Ita trevas, Levem08 tua
luz I .., .
5. Onde ha. doen9a, level1tos 0 eonforto I
onde ha. [ome, levemos nOS80 piio I ...
6. Onde Ita in;ustil,(a, levemos compreen
siio / onde Ita guerra, levemos tua
paz I ...
(Depois do canto, silencio para ol'ac;ao
pessoal) .

NOs buseamos a vida em ti, Se
nhor, I pois sustentas com ela
o nOS80 amor / e pedimos con

eedas cada dia / a paz que tu, somente
tu nos podes dar.
1. Onde lui 6dio, levemos 0 amor / onde
ha. ofensa, levemos 0 perdiio I para que
reine em cada cora~iio I tua paz que e
fruto do amor.
2. Onde ha discordia, levemos a uniao I

o19 CANTO DA COMUNH;\O

m.orte
vinda.

(A ol'a~io eucadstica cabe 80
sacel'dote somente; apos a con
sagl'ac;io) :
S. Eis 0 misterio da fe.
P. Todas as vezeS que comemos
deste pio e bebemos deste caU
ce I anunciamos, Senhor, a vossa

/ enquanto esperamos a v08sa

o
•
f8 ORACAO EUCARiSTICA

O 1. Para que ha;a em noseo mun
do menos dor I menos angUstia,
desespero e solidiio I n68 te

ofertamos, 6 Senhor, nosso eeneolo / nos
sa e8peran,a e 0 desejo de uniiio.
Tu es, Senhor, nossa paz, nossa alegria /
luz que ilumina e os nossos passos guia.
2. Para que ha;a menos 6dio e incom
preensiio I menos ojenso: que destr6i em
n6s a paz I nos te of ertamos 0 amor e
a bondade / e 0 n08SO gesto bem sincero
de perdiio.
16 ORAC;\O DAS OFERTAS

O s. Orai, irmios, para que 0 nos
so sacrificio seja aceito POl'
Deus Pai todo-poderoso.

P. Receba 0 Senhor POl' tuas mios este
sacrificio / para a gloria do seu nome /
para 0 nosso bem e de toda a santa
Igreja.
S. Concedei-nos, 0 Deus, a gl'a~a de par
ticiparmos profundamente da eucaristia,
pois todas as vezes em que celebramos
este sacrificio, torna-se mais presente e
mais forte em nos a forc;a da vossa re
den~io. POl' nosso Senhor Jesus Cristo,
vosso Filho, na unidade do Espirito
Santo.

17 PRE FACIO
S. 0 Senhol' esteja convosco.
P. Ele esta no meio de nos.
S. CoraC;oes ao alto.
P. 0 nosso cora~io ests em Deus.
S. Demos gra~as ao Senhol' nosso Deus.
P. "t nosso dever e n08sa salvac;io.
S. (Prefacio PI'Opl'io).
P. Santo, santo, santo I Senhor Deus do
universo / 0 ceu e a terra proclamam a
vossa glOria. / Hosana nas alturas! /
Bendito 0 que vem em nome do Senhor. /
Hosana nas alturas!

15 CANTO DO OFERT6RIO

S. Senhor nosso Deus, faz parte de nos
sa natureza querermos prevalecer em tu
do i 0 egoismo faz aurgirem separacdes
e discordias ate naquilo que seria 0 vos
so service i ajudai nossa comunidad'e l!.
pOl' em comum suas qualidades, a fim
de que eJa transborde em l'iquezas hu
manas e de sua cooperaeso para 0 nos
so mundo ser melhor. POl' nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espirito Santo. P. Amem.

S: Meus irmios, a pedido de Nossa Se
nhora, Jesus antecipou misteriosamente
sua hora e usou 0 dom divino para aju
dar 0 pessoal, a fim de que nio passas
sem vexame. Elevemos ao Pai as nossas
preces POl' todo 0 povo e tambem para
que sejamos capazes de colocar nossos
dons a servi~o de nossa comunHlade:
C. 1. Pela 19reja de Cristo, para que
ela veja a importancia nao '$16 das .~o
lenes di.9cu.~!Ioe!lteoMgica~;, mas tambem
do humilde e apagado servi~o ao.~ po
bres do Senhor, rezemos ao Senhor.
2. Para que Deus no.~ de a virtude do.
ellperan{:a, para pormos nossos dons a
.~ervil,(o dos outros, na certeza de que
Deu.~ os 1t.~ara para tomar 0 m1tndo
melhor, rezemos ao Senhor.
3. Para que nossa Senhora abenl,(oe e
sirva de exernplo a. no.9sa comunidade,
no. Itumildade e na aparente desimpor
ttincia fazendo Deus nascer para a vida
do mundo, re:zemos ao Senitor.
4. Para que 0 Espirito de Deus, que nos
dett os dons de cada 11.m,conceda tam
bem a largueza de cora~ao, para sermos
ecuminicos, nao criarmos igrejinhas e
acolhermos a todos, rezemos 0.0 Senhor.
5. Pelas intenl;oes particulaTes desta san-. -

13 PROFISS;\O DE F"t

O S. Creio em Deus Pai todo
poderoso,
P. criador do ceu e da terra /

e em Jesus Cristo, seu unico Fjlho, nosso
Senhor / que fol concebido pelo potier do
Espirito Santo / nasceu da Virgem Ma
ria / padeceu sob Poncio Pilatos / foj
crucifieado, morto e sepultado / desceu it
mansao dos mortos / ressuscitou ao ter
ceiro dia / subiu aos ceus I ests sentado
it direita de Deus Pai todo-poderoso /
donde ha de vir julgar os vivos e os
mortos. / Creio no Espirito Santo / na
santa Igreja Catolica / na comunhio dos
santos / na remlS880 dos peeados / na
rp.ssurreic:io da carne I na vida eterna.
Amem.
14 ORAC;\O DOS FI"tIS

vinho!" Jesus respondeu: "Mulher, nio
e voce quem vai marcar a minha hora
e a minha hora ainda nao ehegou". Sua
mae disse aos empregados: uFa~am tudo
o que ele lhes disser". Havia hl seis jar
ras de pedra, das que servem para os
ritos de purifica~ao dos judeus, de uns
cem Iitros de capacidade cad'a uma.· J e
sus ordenou aos empregados: "Encham
de agua essas [arras". Eles encheram
ate em cima. Jesus falou: UAgora ti
rem e levem ao mordomo, para ele pro
var", Eles levaram. 0 mordomo provou
a agua mudada em vinho, sem saber de
onde haviam tirado i os serventes sabiam,
pois tinham tirade da agua. 0 mordo
mo chamou 0 esposo e disse: "Todo mun
do serve no comeco 0 vinho melhor e,
quando todos ja beberam bastante, ser
ve um vinho inferior i mas voce deixou
o vinho melhor para 0 final". Este fol
o principio dos sinais milagrosos que Je
sus fez. Foi em Cam\ da Galileia. As
sim manifestou 0 seu poder e os disci
pulos creram nele, Depois disto, Jesus
desceu para Cafarnaum e, com ele, sua
mae, seus irmaos e seus disci pulos. E
I{I permaneceram alguns dias". - Pa
lavra da salva~ao.
P. Gloria avOs, Senhor.
12 PREGAC;\O

O (No fim, mementos de silencio
pars ref'lexao pessoal).



S. 0 Senhor esteja convosco.
P. Ele esta no meio de nOs.
S. Aben~e-vos 0 Deus todo-poderoso· Pai ,
e Filho e Espirito Santo.
P. Amem.
S. Vamos em paz e 0 Senhor nos acom
panbe.
P. Amem.

23 B£NCAO FINAL

Amar mais que ser amado I compreen
del' mais que ser compreendido I ser
vir mais que ser servido I e dar mais
que receber I este sera meu programa
de vi~a.
1. Poi,~ e dando que eu recebo I e aman
do que sou amado I compreendendo que
.qou compreendido / consolando que sou
con.qolado.
2. Perdoando IlOU perdoado / ajudand~
.qOU ajudado / e morrendo a toda mal
dade / viverei para a vida eterna .

22 CANTO FINAL

O (Apos as cornunicacoes de in
teresse para a. comunidade):
C. A gente pega 0 jornal e fica

com a impresscio de que so 0 que tem
importanc"ia no mundo e a maldade, a
violencia, 0 dinheiro, 0 poder. 0 pala
vr6rio dos poderosos. Mas a natureza
mostra que tudo 0 qtte tem vida nasee
pequenino, de uma semente. Aquela coi
Ila viva que surge em nossa comunidade,
aquele gropo de re/lexiio, aquele eslor
I}O de manter e avrofttndar a comuni
dade de ba.~e, Deu8 sabe, tem mais im-
1Jortamcia para a vida do mundo do qtte
as grandes reMricas retumbantes, sono
ras e vazias. A pequena e Intmilde co
munidade, embora. nao de mancitetes, tem
mais imporUineia para a vida do mundo,
porque estci do lado de Cristo e trabalha
com a /orga de Deus. Sua comunidade
merece 0 melho'T' de voce; escute 0 que
S. Paulo ensina hoje e invista seUR dons
na S'ua comunidade; e la que eles vao
render 08 melho'T'es juroR de paz, alegria
de viver, Ilentido para a vida e garantia
de um ntltndo melhor.

21 MENSAGEM PARA A VIDA

"'RITO FINAl.". ' " . :"

S. Senbor nosso Deus, fazei que
o VOSS!)Espirito de caridade pe
netre ate 0 Intimo de nossos

cora~es; assim aqueles que se alimen
tam constantemente com 0 pio do amor
se e8fol'~ariio para manter, em sua con
vivencia, os dons da uniao, da amizade
e da paz. POI' nosso Sen hor Jesus Cris
.to, vosso Filho, na unidade do Esplrito
Santo. P. Amem.

20 ACAO DE GRACAS

3:-O~~ -hd '~~o, levemos a 'IIerdade I
onde lui tristeza, levemos alegria I ...
4. Onde ltd. angUstia, levemos a. eepe
ranga / o'1l.de ha trevas, levemos tua
luz I ... .
5. Onde ha doen(la, levemos 0 conforto I
onde hd lome, levemos nosso pdo I ...
6. Onde Ita inju8til}a, levem08 compreen
sao / onde ka guerra, levemos tua
paz I ...
(Depois do canto, silencio para Ol'a~aO
pessoaJ ).

NOs buscamos a vida em ti, Se
nhor, I pois sustentas com ela
o nosso amor I e pedimos con

cOOas cada dia I a paz que tu, somente
tu nos podes dar.
t. Onde hd 6dio, levemos 0 amor / onde
hd. olema, levemos 0 perdiio / para que
reine em cada cora(lao / tua paz que e
lroto do amor.
2. Onde hd discordia, levemos a uniao I
onde hd. incerteza, levemos nossa Ie /

•
19 CANTO DA COMUNHAO

m,orte
vinda.

(A ora~io eucaristica cabe 80

sacel'dote somente; apos a ('on
sagl'a~ao' :
S. Eis 0 misterio da fe.
P. Todas as vezes que comemos
deste pso e bebemos deste eali
ee I anunciamos, Senhor, a vossa
I enquanto esperamos a vossa

o
18 ORACAO EUCARfSTICA

O 1. Para que haja em nosso mun
do menOS dor / menos angustia,
deseepero e solidiio I nos te

ojertamo«, 0 Senhor, nosso consolo / nos
sa esperanQa e 0 deseio de uniiio.
Tu es, Senhor, nossa paz, nOSS8alegria I
luz que ilumina e os nossos P8S80S guia.
2. Para que haia 1nenos odio e incom
preenstio I menos of eneo. que destr6i em
nos a paz / nos te ofertosno« 0 amor e
a bondade leo nosso gesto bem sincero
de perdiio,

16 ORACAO DAS OFERTAS

O S. Orai, irmsoa, para. que 0 nos
so sacrificio seja aceito POI'
Deus Pai todo-poderoso.

P. Reeeba 0 Senhor por tuas maos este
sacrificio I para a gloria do seu nome I
para 0 nosso bem e de toda a santa
Igreja.
S. Concedei-nos, 6 Deus, a gra~a de pal'
ticipal'mos profundamente da eucaristia,
pois todas as vezes em que celebramos
este sacl'ificio, torna-se mais presente e
mais forte em nos a for~a da vossa l'e
den~iio. POI' nosso Senhor Jesus Cristo,
vosso Filho, na unid'ade do Espll'ito
Santo.

17 PREFACIO
S. 0 Senhor esteja convosco.
P. Ele esta no meio de nos.
S. COl'a~oes ao alto.
P. 0 nosso cora~o esta em Deus.
S. Demos gra~as ao Senhor nosso Deus,
P. t nosso dever e nossa salva~io.
S. (Prefacio pl'opl'io).
P. Santo, santo, santo I Senhor Deus do
universo I 0 ceu e a terra proclamam a
vossa gloria. I Hosana nas alturas! I
Bendito 0 que vem em nome do Senhor. I
Hosana nas alturas!

15 CANTO DO OFERTORIO

S8 nH.t.urt:~lf. 4",t:.a.t:1.U1Ul) .1/J.t:;yQ.'~"'~'" ....AU .......

do; 0 egoismo faz surgirem separacoes
e discerdias ate naquilo que seria 0 vos
so servieo ; ajudai nosea camunidad'e a
pOl' em comum suas qualidades, a fim
de que ela transborde em riquezas hu
manas e de sua cooperacao para 0 nos
so mundo ser melhor. POl' nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espirito Santo. P. Amem.

S: Meus irmios, a ped'ido de Nossa Se
nhora, Jesus antecipou misteriosamente
sua hora e usou 0 dom divino para aju
dar 0 pessoal, a fim de que nio passas
sem vexame. Elevemos ao Pai as nossas
preces pOl' todo 0 povo e tambem para
que sejamos capazes de coJocar. nossos
dons a servi~o de nossa comunitlade:
C. 1. Pela 19reja de Cristo, para que
ela veja a importancia niio 'so das so
lenes dillC1tssoel!teol:6gica~, 1nall tamnem
do humilde e apagado servi(lo ao." po
bre.~ do Senhor, rezemos ao Senhor.
2. Para que Deus no.~ de a virtude da
e~peran(la, para pormos nORSOSdon.~ a
.~ervi(lo dOR outros, na certeza de que
Deus os usard para tornar 0 mundo
melhor, rezemos ao Senhor.
3. Para que nossa Senhora, aben(loe e
sirva de exemplo a nossa comunidade,
na humildade e na aparente desimpor
ttincia /azendo Deus nascer para a vida
do mundo, rezemos ao Senhor.
4. Para que 0 Espirito de Deus, qlte nOll
dett os dons de eada um, conceda tam
bem a largueza de cora(ltlo, para sermos
ecumenicos, nao criarmos igrejinhas e
acolhermos a todos, rezemos ao Senhor.
5. Pelas inten(loes particulares desta san- ,
ta missa ... , rezemos ao Senhor.

e voce quem val marcar a mmna 1I0ra
e a minha hora ainda nao chegou". Sua
mae disse aos empregados: "Faeam tudo
o que ele Ihes disser". Havia III seis jar
ras de pedra, das que servem para os
ritos de purifica~ao dos judeus, de uns
cern Iitros de capacidade cad'a uma. 'Je
sus ordenou aos empregados: "Encham
de agua essas jarras", Eles encheram
ate em cima. Jesus falou: ..Agora ti
rem e levem ao mordomo, para ele pro
var". Eles levaram. 0 mordomo provou
a llgua mudada em vinho, sem saber de
onde haviam tirado; os serventea sabiam,
pois tinham tit-ado da agua. 0 mordo
mo chamou 0 esposo e disse : "Todo mun
do serve no comeeo 0 vinho melhor e,
quando todos ja beberam bastante, ser
ve urn vinho inferior; mas voce deixou
o vinho melhor para 0 final". Este foi
o principio dos sinais milagrosos que Je
sus fez. Foi em Cana da Galileia. As
sim manifestou 0 seu poder e os disci
pulos creram nele. Depois disto, Jesus
desceu para Cafarnaum e, com ele, sua
mae, seus inniios e seus disci pules. E
la permaneceram alguns dias". - Pa
lavra da salva~iio.
P. Gloria avOs, Senhor.
12 PREGACAO

•
(No fim, mementos de silencio
pal's reflexiio pessoal).

13 PROFISSAO DE Ft

O S. Creio em Deus Pai todo
poderoso,
P. criador do ceu e da terra I

e em Jesus Cristo, seu iinico Filho, nosso
Senhor I que foi concebido pelo poder do
Eapirito Santo I naaceu da Virgem Ma
ria I padeeeu sob Poncio Pilatos I foi
e.rucificado, morto e sepultado I desceu it
mansio dos mortos I ressuscitou ao ter
ceiro dia I subiu aos ceus I esta sent ado
it direita de Deu8 Pai todo-poderoso I
donde ha de vir julgar 08 vivos e os
mortos. I Creio no Espirito Santo I na
santa Igreja Catolica I na comunhio dos
santos I na remlssao dOB peeados I na
rp.sBurrei.;io da carne I na vida eterna.
Amem.
14 ORACAO DOS FItlS



pirro daqueles de acordar surdo, a ponto
de D. Zefinha tambem despertar e ou
vir 0 vigario dizer: "Tern gente que nio
gosta da prega~io. Malo padre com~a
o sermio com~am a rezar 0 ter~ ou
a cochilal'. E no entanto a Palavra de
Deus faz parte da vida da Igreja. N6s
temos de escutar a Palavra de Deus,
mesmo que 0 padre nio seja grande ora
dol', porque justamente entio na fra
queza do pregador aparece a for~a de
peus. Fechar os ouvidos e 0 cora~io a
palavra de Deus e fechar-se a gr~a e
ao amor". Etc. e tal. D. Zefinha sentiu
um espinhozinho no coracio. E como e
uma devota legal, mas muito legal mes
mo, resolveu fazel' urn esfor~o pal'a pres
taI' aten~iio.
Niio vamos dizer, D. Zefinha, que todos
os padres sio craques na prega~iio. Nio.
E no entanto pregar e a primeil'a obri
~io do padre e do bispo. Equal e sua.. --

Sucede que D. Zefinha e muito catOJica,
mas muito mesmo. Quando ela comelra
a desfiar os ter~os, as ladainhas, os ben
ditos, as jaculatorias, etc., que reza to
dos os dias, 0 cara so precisa tel' e tem
po. Porque l'ezar ate cansar os queixos
e com elao D. Zefinha e mesmo picdosn.
Como ela capricha no tesourinho do
Apostolado, seul
Mas 0 problema de D. Zefinha e a pre
ga~io nas missas dos domingos. A prin
cipio ela ate que gostava. Mas foi en
chendo, enchend'o 0 saco; ate que impli
cou definitivamente com toda especie de
prega~io e mal 0 vigario com~a a pre
gar, 0 Vigal'io ou outro padre qualquer,
mesmo 0 bispo, D. Zefinha se manda
pro pais do 8Onho, com~a a cochilar,
a dormlr, e as vezes mesmo a roncar.
Tal pOI' que ela reza 0 ter~o durante 0
tempo todo do sermio. 0 padre viu 0
ter~o na miio dela. Primeiro nio disse
nada, .mas noutro d?~in~ q~ando notou

PREGA9AO? EU HEM?
PREGA9AO NAO E COMIGONAO, COMADRE

LITURGIA E VIDA

3. Porque a fOl'~a de nossa mensagem e
Jesus Cristo, temos de olhar sempre de
novo para ele, se quisermos ser-lhe fieis
e servir com fidelidade os irmios pe
quenos e marginaliaados, Nossa fol'!r8 de
cristios, de Igreja nao esta no poder
das armas, nem no preatigio politico,
nem na influencia avassaladora do di
nheiro, Nossa forca esta na fraqueza
de Cristo. E quanta mais podermos di
zel' sinceramente que Cristo e nossa for
~a - 0 Cristo fragil do presepio, da
cruz, da eucaristia, da palavra de Deus
- tanto mais poderemos ser sinais da
esperanlra para os noS8OS irmios que
perderam toda a esperanca. A Folha
eata neata linha. - D. Adriano.

do medida pela forea do mundo. 0 que
e que pesa no mundo, hoje, ontem, em
todos os tempos? Poderiamos sintetizar
assim os diversos tipos de .for~a deste
mundo: forca militar ou das armas, for
~a politica ou do preatlgio, for~a do di
nheiro ou de consumo. Todas as for
~as se reduzem a eases tipos funda
mentais. Armas, prestigio, consumo: eis
o que pesa e conta. Reconhecemos que a
Igreja, na sua longa jornada de dois
milenios, pagou muitas vezes forte tri
buto ao poder do mundo, deixou-se en
volver pela forea militar ou politica ou
econamica. E como se dlstanciou entio
de Jesus Cristo, daquele Jesus Cristo
que nasceu pobre e fragi! num prese
pio, que viveu pobre e fragi] na sua
curta existencia terrena, que morreu po
bre e fragi! a morte dos crlmlnosoa na
cruz. Paulo e claro quando afirma 0
conteudo de sua prega~io: "Os judeus
reclamam slnais, os gregos buscam a
sabedoria. Mas n6s anunciamos urn Cris
to crucificado que e escandalo para os
judeus e loucura para os nao-judeus"
(lCol' 1,22-23).

~ uma for~a extremamente fl'agil quan-

1. 0 exemplo de Paulo e assim tipico de
toda a Igreja. POl' que e que anunciamos
a boa-nova de salva~io e 0 salvador?
Anunciamos porque nio podemos deixar
de anunciar. Ai de n6s se nos calasse
mos. Nossa voca~ao e falar. Nossa mis
sio e dizer aos quatro ventos da terra:
"Cristo nos remiu da maldi~io da lei,
fazendo-se maldi~io por n6s" (Gal 3,
13). Ou com Pedro: "Em nenhum 'ou
tro (fora Cristo) se encontra a salva
!rio. Pois debaixo do ceu nio foi dado
aos homens outro nome pelo qual possa
mos salvar-noa" (At 4,12). Anunciamos
Cristo, unico salvador da humanidade,
e sua mensagem Iibertadora. Aqui en
tra um aspecto que muita gente boa,
muita gente que se diz cat6lica, nao
quer admitir. Cristo e uma personalida
de revolucionaria e sua mensagem traz
uma forlra de explosiio interior que ul
trapassa qualquer outra doutrina e as
demais religioes. Evidentemente nio se
trata de revolu~io politica nem de I'e
volu~iio de superficie. A for~a do evan
gelho alcan~a 0 mais profundo da pes
soa humana e pOl' i880 tambem, atl'a
ves da pessoa, os mais diver80s aspectos
da comunidade.

Sio Paulo tern uma expressio bonita pa
loa se apresentar as comunidades criatas,
perante amigos e inimigos: "Pregar 0
evangelho nio e para mim urn motivo
de g16ria: e uma obrig~iio que me foi
imposta. E ai de mim se nio pregasse 0
evangelho" (lCor 9,16). A situa~iio de
Paulo funda-se na voca~iiooque recebeu
de Deus. Mas esta situa~io vale para
a Igreja, vale para 0 cristao engajado,
vale para a comunidade cristi. Ai de
n6s se nao pregarmos a boa-nova de
Jesus Cristo.

A FOLHA - SINAL DE ESPERAN9A

oSegunda-feira: Hb 5,1-10; Me 2,18-22 /
Ter~a-feira: Hb 6,10-20; 0 Me 2,23-28 /
Quam-fein: Hb 7,1-3.15-17; Me 3,1-6
/ Quinta-feira: Hb 7,26-8,6; Me 3,7-12
/ Sexta-feira: Hb 8,6-13; Me 3,13-19

LEITURAS PARA A SEMANA:

3. Urn dia descobriste a face do
Cristo. Alvissaras, capitao Narci
so, descobriste 0 caminho, a ver
dade e a vida. Descobriste a espe
ran~a e a paz. Descobriste a vida
eterna. Descobriste. E, ere-me, so
mente agora vais descobrir-te a ti
mesmo, 0 mais profundo do teu
eu. Alvissaras, meu capitao. Mas
ai, tao longe estas de tudo e tao
empolgadode ti mesmo que depois
de leres, tresleste, e sempre dis
tante e longe, sempre ostrado no
teu rosto deslumbrante, descobris
"teenfim que Cristo es tu. (A. H.).

2. Quando acaso escutas, apenas
escutas 0 que te incensa -e empol
gao Tuas 0antenas apenas captam
o teu rosto e 0 que teu rosto con
segue assimilar, A verdade e a
tua verdade, a verdade do teu ros
to. A ju8ti~a e a tua justi~a, a
justi~a do teu rosto. 0 amor e teu
amor, 0 amor do teu rosto. A ea
ridade e tua earidade, a caridade
do teu rosto. Sera que nao enten
des que nunea entendeste nada
mais senao somente a tua ima
gem longe e distante?

1. Narciso, tu es 0 homem sem
pre longe. Nao me entendes? Nao,
nao me entendes. Nem sequer me
escutas. Empolgado de teu rosto,
so ves teu rosto no espelho de
cristal, na face limpida das aguas
ainda puras, nas arvores, nas pe
dras, na terra, nas nuvens e ne
voeiros, ao sol, na lua e no fir
mamento inteiro. Tu es apenas tu.
E porque es apenas tu, com exclu
sao total de qualquer sombra de
sombra estranha, eu es tu, nos es
tu, vos es tu, eles e elas e tudo
e 0 resto es tu, so tu.

IMAGEM
DO SEMPRE LONGE



pirro daqueles de &Cordar aurdo, a ponto
de D. Zefinha tambem despertar e ou
vir 0 vigirio dizer: "Tem gente que niio
gosta da prega<;io. Mal 0 padre com~
o sennio eomec;am a rezar 0 terc;o ou
a cocbilar. E no entanto a Palavra de
Deus faz parte da vida da Igreja. N6s
temos de escutar a Palavra de Deus,
mesmo que 0 padre nio seja grande ora
dor, porque justamente entio na fra
queza do pregador aparece a for<;a de
peus. Fechar os ouvidos e 0 cora<;io a
palavra de Deus e fechar-se a grac;a e
ao amor". Etc. e tal. D. Zefinha Bentiu
um espinhozinho no corac;io. E como e
uma devota legal, maa muito legal meso
mo, resolveu fazer um esforc;o para pres
tar aten~.
Nio vamos dizer, D. Zefinha, que todos
os padres sao craques na prega~. Nio.
E no entanto pregar e a primeira obri
~ do padre e do bispo. Equal e su.a
obriga<;io?

Sucede que D. Zefinha ~ muito eat6lica,
mas muito mesmo. Quando ela comec;a
a deafiar os terc;os, aa ladainhas, os ben
ditos, as jaculat6rias, etc., que reza to
dos os dias, 0 cara s6 precisa tel' e tem
po. Porque rezar ate cansar os queixos
e com ela. D. Zefinha e mesmo picdosa.
Como ela capricha no tesourinho do
Apostolado, seu I
Mas 0 problema de D. Zefinha e a pre
gaC;io nas missas dos domingos. A prin
cipio ela ate que gostava. Maa foi en
chendo, enchendo 0 saco; ate que impli
cou definitivamente com toda especie de
pr~io e mal 0 vigario comec;a a pre
gar, 0 vigirio ou outro padre qualquer,
mesmo 0 bispo, D. Zefinha se ma.nda
pro paia do sonho, comec;a a cochilar,
a donnir, e as vezes mesmo a roncar.
Tai por que ela reza 0 terc;o durante 0
tempo todo do sennie. 0 padre viu 0
terc;o na mio dela. Primeiro nio disse
nada, mas noutro domingo quando notou
que ela estava cochilando, deu um es-

PREGA9AO? EU HEM?
PREGA9AO NAO :£ COMIGONAO, COMADRE

LITURGIA E VIDA

3. Porque a forc;a de nossa mensagem ~
Jesus Cristo, temos de olhar sempre de
novo para ele, se quisermos ser-lhe fieis
e servir com fidelidade os irmios pe
quenos e marginalizados. Nossa forc;a de
cristios, de Igreja nio esta no poder
das armas, nem no prestigio polftico,
nem na influencia avassaladora do di
nheiro. Nossa fOl'~a esta na fraqueza
de Crist~. E quanto maia podel'moa di
zel' sinceramente que Cristo ~ nossa for
<;a - 0 Cristo fragil do pl'esepio, da
cruz, da eucal'istia, da paJavl'a de Deus
- tanto mais poderemos sel' sinaie da
esperanc;a para os n0880S irmiOs que
perderam tod'a a esperan~a. A Folha
esta neata linha. - D. Adriano.

do medida pela for<;a do mundo. 0 que
e que pesa no mundo, hoje, ontem, em
todos os tempos? Poderlamos aintetizar
assim os diversos tipos de forc;a deste
mundo: for<;a militar ou das armas, for
<;a politica ou do prestfgio, forc;a do di
nheiro ou de consume, Todas as for
~as se reduzem a eases tipos funda
mentais. Armas, prestigio, consumo: eis
o que pesa e conta. Reconhecemos que a
Igreja, na sua longa jornada de dois
milenios, pagou muitas vezes forte tri
buto ao poder do mundo, deixou-se en
volver pela for<;a militar ou polftica ou
econemica. E como se distanciou entia
de Jesus Cristo, daquele Jesus Cristo
que nasceu pobre e fragi} Dum prese
pio, que viveu pobre e fraigil na sua
curta exis1encia terrena, que morreu po
bre e fragil a morte dos criminosos na
cruz. Paulo e claro quando afirma 0
ccnteudo de sua pregacao : "Os judeus
reclamam ainais, os gregos buscam a
sabedoria. Mas n6s anunciamos um Cris
to crucifieado que e escandalo para os
judeua e loucura para os nio-judeus"
(lCor 1,22-23).

1: uma for<;a extremamente fragil quan-

1. 0 exemplo de Paulo e assim t{pico de
toda a Igreja. Por que e que anunciamos
a boa-nova de salva~io e 0 salvador?
Anunciamos porque nio podemos deixar
de anunciar. Ai de n6s se nos calasse
mos. Nossa v~o e falar. Nossa mis
sio e dizer aos quatro ventos da terra:
"Cristo nos remiu da maldic;io da lei,
fazendo-se maldi<;io POl' n6s" (Gal 3,
13). Ou com Pedro: "Em nenhum 'ou
tro (fora Cristo) se encontra a salva
<;io. Pois debaixo do ceu nio foi dado
aos homens outro nome pelo qual possa
mos aalvar-noa" (At 4,12). Anunciamos
Criato, ,mico salvador da humanidade,
e sua mensagem libertadora. Aqui en
tra um aspecto que muita gente boa,
muita gente que se diz cat6lica, nio
quer admitir. Cristo e uma personalida
de revolucionaria e sua mensagem traz
uma for<;8 de exploaio interior que ul
trapassa qualquer outra dO}ltrina e as
demais religiOea. Evidentemente nio ae
trata de revolu<;io poUtica nem de re
volu~io de superf{cie. A fOI'c;a do evan
gelho alcan<;a 0 mais profundo da pes
soa humana e POl' 1880 tambem, atra
ves da pessoa, os mais diversos aspectos
dOacomunidade.

Sio Paulo tem uma expressio bonita pa
ra se apresentar as comunidades cristas,
perante amigos e inimigos: "Pregar 0
evangelho nio e para mim um motivo
de gl6ria: e uma obri~io que me foi
imposta. E ai de mim Be nio pregasse 0
evangelho" (lCor 9,16). A situa~io de
Paulo funda-se na voca~io que recebeu
de Deus. Mas esta situa~ vale para
a Igreja, vale para 0 cristio engajado,
vale para a comunidade crista. Ai de
n6s se nio pregarmos a boa-nova de
Jesus Cristo.

A FOLHA - SINAL DE ESPERAN(jA

. Segunda-feira: Hb 5,1-10; Mc 2,18-22 /
Ter~a-feira: Hb 6,10-20; Me 2.23-28 /
Quarta-feira: Hb 7,1-3.15-17; Mc 3,1-6
I Quinta-feira: Hb 7.25-8,6; Mc 3,7-12
I Sexta-feira: Hb 8,6-13; Mc 3,13-19
/ Sabado: Hb 9,2-3.11-14; Mc 3,20-21.

LEITURAS PARA A SEMANA:

3. Um dia descobriste a face do
Cristo. Alvlssaras, capitao Narci
so, descobriste 0 caminho, a ver
dade e a vida. Deseobriste a espe
ran~a e a paz. Deseobriste a vida
eterna. Deseobriste. E, ere-me, so
mente agora vais deseobrir-te a ti
mesmo, 0 mais profundo do teu
eu. Alvissaras, meu eapitao. Mas
ai, tao longe estas de tudo e tao
empolgado de timesmo que depois
de leres, tresleste, e sempre dis
tante e longe, sempre ostrado no
teu rosto deslumbrante, deseobris
'te enfim que Cristo es tu. (A. H.).

2. Quando aeaso eseutas, apenas
escutas 0 que te incensa e ernpol
gao Tuas antenas apenas captam
o teu rosto e 0 que teu rosto eon
segue assimilar. A verdade e a
tua verdade, a verdade do teu ros
to. A justi~a e a tua j usti~a, a
justi~a do teu rosto. 0 amor e teu
amor, 0 amor do teu rosto. A ca
ridade e tua earidade. a caridade
do teu rosto. Sera que nao enten
des que nunea entendeste nada
mais senao somente a tua ima
gem longe e distante?

1. Narciso, tu es 0 homem sem
pre longe. Nao me entendes? Nao,
nao me entendes. Nem sequer me
escutas. Empolgado de teu rosto,
s6 yeS teu rosto no espelho de
cristal, na face limpida das aguas
ainda puras, nas arvores, nas pe
dras, na terra, nas nuvens e ne
voeiros, ao sol, na lua e no fir
mamento inteiro. Tu es apenas tu.
E porque es apenas tu, com exclu
sao total de qualquer sombra de
sombra estranha, eu es tu, nos es
tu, vos es tu, eles e elas e tudo
e 0 resto es tu, so tu.

lMAGEM
DO SEMPRE LONGE
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die tra.urige Nachricht von Ihrer und Thres e fEen -~Trf·l.hrul1J
hat uns und die ganze PfarrBemeinde ~ief besti..i.rtzt.- njc": be
v/e[;t nahmen und nehmen wir AnteiJ an all Ihre, m' t 3 ta'rkmut
ertraeenen ;eiden del' isshandlungen und Schamlosickcit.
Geistigerweise leiden wi.r mit Ihnen und Lhr-em Euten ~~effen
Fernando. - :Jieses Bl'eir....nis zeie;t uns vlieder einmaJ. raehr die
acbt des "Rosen, und - die Kraft des Guten. Bs iet ermuuternd

und ehrenvoll fi.ir die Gesamtltircl e und fUr das ganae Vol'~ del'
II Bclxs,cla ~luminense" Zl1 ve rneh.aen, wie stak Sie, unser t:.ute~~
Berr ~ischof, war en und se i,» wer den in de r TCraft des ~"eilir·eY1..
'"'eistes, Del' dur ch Sie wir) t , ~s best.akt una und al.Le Gh:r:i-.:tel1
zu ve rnehmen, das s Sie, unser Oberhirtel "11M weitel'hin ohue
P.nt_;stfUr Gerechtigkei t und Frieden e l -ise taen wez-dcn , - 'Ia,

kom. e'Ylunvlillkiirlich die \lorte der Heilgen 3chrift in den Sinn:
II '!een sic euch nun in ihren 110tteshausern VOl'dcm ceistlichen
ierich t stellen, worm sLe euch bei llegierungen trod Behordeu
vorfilhren, drum 1'IJ8chteuch l:eine angstvollen Gedanken, wie
ihr euch verteidic:;n , ode r was Lh'r S2 -ei"lsoLl,t. Del' T-eilige
Geist selbst wird euch in jener '3tunde it"i'3 -Terz sag""., 'las
euer lund aussprechen so'lL, II Ie .• 2,11-1::>.
Ja, rott i8t gross und sta:rk~)~ken wir dem lieben "o+~, lass
Joine Kraft spUr- Ql1dsichtbar ist in seiner Kirc~e.
T,r.it dem taglichen lfebet beglei ten wir un d unae r VOll{von
Santa ~ita Jie und Ihren guten Neffen Fernando und dip ~anze
Kirche .
In christlicher Yerbundenhei t herzliche Grusse von den drei
Ingenbohler ;.).:!hwesternund demVolk von 3anta [ita, Ihre

3ehr ,:::ee1rte1~, lieber l~erl' ischof Adr' ano,
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Mons.Felismar Manoel

Caixa Postal, 121

26 000 - Nova 19ua9u

Estado do Rio de Janeiro

EM CRISTO PARA SERVIR

Coragem! Avantel Outros na historia da Igrej~ sofre

ram as mesmas dores pela causa do MeSitre e- Salvador. Ebenezel:'!

o senhor sera 0 seu aseudo.

Felicito-o pela oportunidade d~ testemunhar com 0

sofrimento a causa da Igreja.

Aceite 0 fraternal abra90 &conte com as ora90es do

humilde irmao,

A _ ~

Excelencia, a agressao da qual foi v1tima, a men ver,

sela a sua inegavel lideran9a na Baixada Fluminense na luta con

tra as injusti9as ~ confirma que a voz do Arau~o chegou ao dest!

no, e qu~ po~ certo, a senten9a anuneiada est& incomodando a al

guns.

Soube hoje, atraves da imprensa, do grave atentado

contra V. Exa e urnseu familiar,

Embora hispo da Igreja C&tolica Independente invest!

do como Auxiliar na Capital de nosso Estado, residindo com minha

velha mae em territorio de sua Diocese (Rua Taquaral, Lote 9 Xa

vantes T Heliopolis), sinto-me do dever de trazer-lhe a miDha s~

lidariedade nesta hora e de externar-lhe 0 meu reconbecimento pe

la maneira fiel de cumprir 0 seu manus de Pastor, com empenho n~

tavel no cumprimento das fun90es profeticas do Ministario Cristao,

sem descumprir os aspetos sacerdotal e social do mesmo.

Excelencia Reverendissimal

Revm2 Sr.

Dom Adriano Mandarino Hipolito

Rua Marecha·lFloriano Peixoto, 2262

Nova 19ua9u - RJ

Rio de Janeiro, 23 de setembro de 1976
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Sao j~ dois mil anos que querem silenciar aquela VOZI " Os chefes,
sacerdotes,prefeito do Templo, eacribas, doutores, ficaram contrariadoe

pelo fato dos ApOsto10e doutrinarem 0 Povo e anunciarem, na pessoa de

Jesus, a Ressurrei~ao dos mortos. Prenderam Pedro e Joao ( ••• ) e proi

biram-lhea tenniliantemente abrirem 8 boca e ensinarem emnome de Jesus.

l1ds Pedro e JoSe>responderam-lhes :" Ju1gai ves meemos se e justo peran1

Deus obedecer mais a ves do que a Deus. Nao podemos silenciar a reapei

to do que vimos e ouvimos" (Atos dos ApOsto1os, 4,1-20)

A forga dos poderosos nBo conseguiu si1enciar a voz dos Apostoloa.

Tambema voz de DomAdriano MO se calou. E1a continua anunciando que
Jesus, 0 Crueificado, hoje 4 Vivo e. hoje, nos chama a participar aqtd
da Sua propria i1essurre19ao. Jesus, nossa Esperanc;a. Libertacrao dos

que, na sua Sexta-Je1ra Santa cotidiana, sao tao ciesfigurados que nao
tam mais ape.r3ncia humana. Jesus, Libertagao dos pobres a quem sao
recusados 0 direito e 0 poder de ser gente : 0 direito e 0 poder de

levar, por graga, no seus rostos, as feigoes do Psi comUm,comofilhos

no Filho tJnico e Bem-Amado. DomAdriano continua anunciando 0 Evangel]

~
aos oprimidos,vista aos cegos,vida aos paral{ticos, emnosea Baixada

piaada,margimalizada,crucificada.

Queremque ae cale aque1e que,aqui,se fez a voz doe sem vez nem voz.

Queremque se ca1e a voz que, sem cessar, denuncia a exp1oraQBo, a

marginaliZ8QaO e todos os desprezos, e que enuncie. um Reino de Pu.
baseada na Justi~a e na igualdade doe irmaos I 0 Reino (10Psi.

Queremque ee cale a voz do Evangelho.

Ne.noi te do 22 de aetembro de 1976, homens cujoe crima a baixeza

pretende.m esconder-se na esouridao e atrds do capu~t sequestram Dom
Adriano. nosso bispo, maltratem-no, amea~em-no.

Querem, pe1as humiliagoes, pe1as bofetadas e pe1as ameaQ8s,amedronta-lf

Queremque se cale a voz que ~uncia 8 Boa Nova aos pobree t dt{ Animo

rosto.
-renegaQoas. A noite, 0 tempo de todae as covardiaa sea nome a a8m

"Tendo comido 0 peda~o da Pao, Judas saiu imediatsmenta. E era noit."
(JORO13,30). A nOita, as trevas sao sampre a hora das tra1Qoes a das

NOlIE DE JESUS E PELA ESPEBANQA

COMUNS"(Indc10 d. Antioqu1a, Oarta eo B

1)118ios. 1,2)

PELO..
SAO

It ACORRENTADOS
QUE NOS

I
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.
quando, de qualquer maneira se quer impor um silencio. Se~ perfeita-

mente oportuno e eficaz um "acidente-. a nossa Baixada Pluminense. a

experi~ncia e as t'cnicas do Esquadrao da lklorte aperfei90aram a arte de

silenciar tempontria OU definitivamente testemunhas inc6modas. i!ais, 0

"acidente" nao faz martires cujo sangue seria ainda anuneio e ap6l.o do
Evangelho •

- ~transformaQ8o do mundo aparecem-nos claramente comouma «imensao cons-... . -titutiva da pregaQ&Odo Evangelho, ieto " da missao da Igreja em prol
da redenQao e da libertaQBo dos bomene, de todss aa situa<;oes de opressao

(DeelaraQSo do papa Paulo VI e doe biepoe reunidos em S!nodo em Roma,

Justi Qa no mundo, 1971)

Queremde novo atentar contra a pessoa de D. Adriano. A persuasao

pela for<;a. pela hum1~Qao, pela ameaQa, tentada na noite do sequestro,

no 22 de eetembro de 1976, fracassou. "Hoje. como ontem e como amanna,
me disponho a servir meus iI1ll80s••• "

A covardia dos fracos, memo quando numerosos e armados, ~ capaz tor

na-los assassinos. Basta lembrar as mortee do Padre Rodolfo LJkenbein,

do :!ndio simSo Cristino, do padre JOM Bosco Bllrnier, para so falar em.
examplos que nos sao proximos. Da ordem do crime. do sequestro com amea
Qas ao atentado contra a vida humana, a distancia nao I tao grande •

"'"gri ta ,mais alto que todse as bocas do mundo,0 que viram e ouviram. Nao
eab:Lamque 0 ffs8ngue doe mSrtires , semlUlte de cristaoen•

Os homene da noite covarde querem de novo atentar contra a pessoa de
D. Adriano. Continua incomodando-os uma Igreja que evangeliza os pobres

a viva 0 que ela proclama :n A aQao pela dustiQ8 e a participaQao na

, da LibertaQao e da Ressurrei<;ao ," ROje, comoontem e como amanhi, me

disponho a servir os meus innios porque neles vejo a face de Jesus Cristo

a quemquero servir". (B. Adriano, Jatensagemde agradee1mento, Z7 de

setembro de 1976)
Pedro foi preso uma primeira vez, uma se~a vez, uma terceira vez:

nao eonsegu.{amque ele' deixasse de falar "emnome de Jesus". Foi preso

uma Ul.tima vez e 0 matarem. Peneavam 0s poderososcalar aseim defini ti
vamente a boca de Pedro. Nao eab:Lamainda elee que 0 eaague dos mBrtires

80



ue se 0 erem aurasAo mesmo tempo t estende tua mao

..
as naeo ee t contra 0 teu santo servi.dorJesus t que havias ungido, .fazendo

tudo quanto teu poder e tua vontade predeterminaram acontecer.

E agora, Senhor, considers as suas amea~ast e ajuda teus servidores

a anunciarem a tua Palavra com plena firmeza.

- -quando tantos interesses sao d1spoetos e tantae maos prontas para armar

as armadilhas do crime. A hora nao 4 da ingenuidade. Cristo nos deixou

de sobreaviso :

..Lembrai-vos do que vos diese • Nao e 0 servidor maior do que 0 aeu

Senhor. Se a milD perseguiram, s vos t~bem perseguirBo" (Joao 15, 20)

" Felizes os perseguidos por causa da justiQa,

porque deles e 0 reino dos ceus.

Pelizes sereis quando vos ultrajare.m, perseguirem e, mentindo,

disserem to~o mal contra vos, por causa de mime

Alegrai-vos e exultai, porque grande sera a vosea recompensa no ceu z
foi asaam que pereeguj_.ramaos profetae que vos precederam." (Mat 5,

10-12 )

-Dom Adriano nos pediu a comunhao de nossa oraQao fraterna. l'azemos

nosea a oraqao da primeira comunidade crista na hora da perseguiQao e da

prisao de Pedro e Joso c

"Senhor, f6ste Tu que fizeste 0 c~u, a terra, 0 mar e tudo 0 que neles

existe. F8ste Tu que, pelo Eepirito Santo, pela b6ea de nosso psi Davi,

teu servidor, disseste c
Ineurgirem-se os reis da terra

e seue chefes se aliaram

contra 0 Senhor e contra seu Cristo.

FE verdade, nesta ci"dadedo Jerusalem, Herodes e Pilatos aliaram-se, com

"- Nao acreditamos nos "acidentes providenciai:s"que matam oa profetas,

- . "Em conclusao, queremos deixar elaros os sentimentos e as conV1e~oes

que nos aniInam :

- "Onde esta 0 biapo, al! tamb6m est~ a Igreja", escrevia Santo lnacio

de Xntioquia. Igreja e Povo de Deus. Onde estiver Dam Adriano, al! tam.

bem estara 0 Povo-Igreja de NovalguaQu I no serviQo da Evangelizaqao,

nos sofrtmentos, nas perseguiQoes, nas calunias, na confiesao do mart!rio

se urn dia preoiear, sempre no masmo eervi~o aos irmaos e na mesma Espe

ranga. r ae tambem tudo que atings 1\ pessoa.de D. Adriano, nosso bispo,

atinge ao Povo todo. Assim fo~ e sera ressentido, vivido e celebrado.

•



- Nac,Bcreditamos nos "acidentes providenciais" que matam os profetas,

quando tantos interesses sao dlspostos e tantas maos prontas para armar

as armadilhas do crime. A hora nao , da ingenuidade. Cristo nos de1xou

de eobreaviso z
It Lembrai-vos do que voa disse I Nao e 0 servidor maior do que 0 aeu

Senhor. S. a mim perseguiram, a vos t~bem perseguiraoQ (Joao 15, 20)

" Felizes os perseguidos por causa da justiQa,

porque deles,' 0 reino dOB ceus.

Felizes aereis quando vos ultrajarem, perseguirem a, mentindo,

disserem to~o mal contra vos, por causa de mime

Alegrai-vos e exultai, porque grande sera a vossa recompensa no clu z

foi aasim que perseguiram aos profetas que vos precederam. II (Mat 5,
10-12 )

-Dom Adriano nos pediu a comunhao de nossa orac;aofraterna. lazemos

noasa a ora9ao da primeira comunidade crista na hora da perseguiQao e da

prisao de Pedro e Joao I

"Senhor, f8ste Ttl que fizeste 0 cau, a terra, 0 mar e tudo 0 que nales

existe. F8ste Tu que, pelo Espirito Santo, pel.ab6ca de nosso psi Davi,
teu servidor, disseste I

Insurgiram-se os reis da terra

e seus Chafes se aliaram

contra 0 Senhor e contra seu Cristo.

Dn verdade, nesta ci:dadede Jerusalem, Herodes e Pilatos aliaram-se, com

as Da<;oes, contra 0 teu santo servidor Jesus, que h.a.viasungido, fazendo

tudo quanto teu poder e tua vontade predeterminaram acontecer.

'E agora. Senhor, considera as sues ameaQas.,e ajuda teus servidores

a anunciarem a tua Palavra com plena firmeza.

Ao mesmo tempo, estende tua mao para que se operem cur-aa, sinais e

prodigios em nome de teu santo servidor Jesus. " (Atos dos Apostolos,

4, 24-31)

- "Onde esta 0 baspo , alf tamb6m esta a Igrejall, escrev:!aSanto lnacio

de ~tioquia. Igreja e Povo de Deus. Onde estiver ~m Adriano, ali tam

bem estara 0 Povo-Igreja de NovalguaQu a no servi90 da Evangeliza~ao,

nos sofrtmentos, nas perseguiQoes, nas calunias, na confiesao do martirio

se um dia preclsar, sempre no mesmo serviQo aos irmaos e na mesma Espe

ranQa. Mas tambem tudo que atinge 11 pessoa de D. Adriano. noaso biapo,

atinge ao Povo todo. Assim foi • sera ressentido, vivido e celebrado.

•
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I1mo. Sr. Reverendlssimo DOM ADRIANO HIPOLITO
Bispo de Nova Iguacu

e£~yI~
~Rm""~CEDO

- 19 Secretario

')

( wV~J~
putado JOSt PINTO

Presidente

Atenciosamente,

E com e1evada honra que nos dirigimos a Voss a Senho
ria para comunicar que esta Assemb1~ia aprovou MoCio, cujo texto
e nexamo s por c o p i a , de autoria do Senhor Deputado FREDERICO TROT

TA.

Senhor Bispo

Em 7 de outubro de 1976OF. N9 4760 - EXP.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO Dl JANEIRO
V {.I!.e. tu f( i.o: do Ex ped {.e.lItl!.

iiII,j



"~'

Sala das Sessoes, 4 de outubro de 1976

~oponho a MesaMb~aode repudio ao atentado sofri
do pelo Bispo de-Nova I_gua~, Dom ADRlAOOHI~LlTO. Toda vio1encia
e condenavel .parta de--onde-partfr, venha de onde vier.



~ Sua Revma. DOM ADRIANO HIPOLITO

r:&$~~
19 Secretario

ill~llit
utado JOSt PINTO
\ Presidente

Atenciosamente,

E com elevada honra que nos dirigimos a Vossa SenhQ
ria para comunicar que esta Assembl~ia aprovou Mo~io, cujo texto
anexemo s po r cSp i a , de autoria do Senhor Deputado OSIRIS DE PAIVA.

Senhor Bispo

Em 12 de outubro de 1976OF. NQ 4934 - EXP.

ASSEMBLtlA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO Dl JANEIRO
Vi~eto~ia du Expediente

.
\.;

,



~., .'
Sala das Sesso~s, 7 de outubro de 1976

Ao mesmo tempo em que repudiamos violencias desse
porte, vemos fortalecida a posi~ao da Igreja e restaurada a fe em
Deus, provando que nao desarnpara seus fiThos. Aliviados pelo desfe
cho desse atentado, alegramo-nos em ver D. Adriano Hipolito reassu
mir seu posto de pastor de almas ainda mais Integro e engrandecido.

Figura 1rnpardq rel~gioso atualizado com os probl~
mas diocesanos, pennanerttenjentePl'tl<Xiupadoe, em campo buscando de

al~n modo, contribui cO~osrPQderes oondtituiqos para minorar os
efeitos sociai.s p,ela identifi a~a~ das sua~ causas , n$a ,F tarefa
missionaria e crista, seu'seqUestro rnanteveapreensiva1nao ,apenas
a comun~dade·de Nova Igua~u como todo olBstado do Rio de Janpiro,fa
ce a indignidade e ao desproposito do ate de terrorismo social e
politico perpettaao.

~ 1" - I - A 1 - SEx'~o lCltO a Mesa Mo~ao ~e congr a~oes a . Cla.
Revma. D. ADR~O H'IPOLlTO, Bisvo.de Nova tgua~u. por seu retorno
ao conv1vio igua~o e aos misteres de suaDi~cese, apos 0 atenta
do de que foi ftima recentemente.

I'll 0 CAO.,

o.
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,
Au Dco Adri~nc Hipolito

3dstlt T'nglinres
Pr esi.deeta

Cor os ~61hores vo t es ce nrcnte e
s zgur c r e s t.o be Lect.ne nt o dos so rr-f r e nt.es nor que nos s or or "IT. Re,'.§.,
rendissi~~ 6 seu sctrinho, r6~firF~ tct~l sGlidrrjco~de er. ~or.e
do novo de ~Endes.

... , ,
pini~o nutlicn G vtloriznr 0 gestc de qu~nt~s jp se rrenunci1rnm,
cuutr"" f1quel:s elenentc..s que intr~nquilizRr. c nris ~ rterrerizf1n
o novo, cere peor~, recentG~ente, ccnfirr,do 0 s5q~estro de V.
'J:levrln• .: de seu se bri.nhe, est. Presics ncL» e;-'TlrsstO'to t.a I scliclQ.,
riedr>c9 (1 V. 1ievr:~. e a SeU s cbr Lnho , a+ bc s vitirlPs Lndef'c sos ce
terrorist~s e crinincs s ins~nos.

~st:- Presideneitl, »s stn S6 r-r enun
CiD, COM"" certezD de que flqueles Mr.l feitores ~~o fje"r:o i~nu
nes di~nte dp Pg;o eficnz oPs puteriilp~es polici~is e dr Justigr
que os n~o nerdc~r;o janf1is.

,
Co~ c Drop~sito CG fort~16cer ~ Q-

,..
Indo np vioLe ncLn nr o tLcode ner terroristrs, inteir'lr"Gnte ceu-, , ,.." ,
t.r+r t.es r forJ:';I~!lc..e n f.ndc Le de. pave tr"'silcirc.

Bevno. Bispo ~joc6S(lnc:
A C;~pr"" ~uniciD~l de hendes, nor, ~

r.03U Lnt.erne dLc , r epuc La COil veene ncLa todo 6 qurLqus r ")to extre-

Do Exne , ~r. Presidente rh C~r"rp iv'uniciu(ll"9 Mendes
Ao Rev~o. Bisno nioces"no de ~ovp Jgun~u
As~untc: ~vljdDrj~~~re (~rnrc5tp~.

¥.€ndes, eF ?7 de setembro de 1976.

or , nO r'1/}J9/76.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CA.MARA MUNICIPAL DE MENDES

I

, )
.J

\
\
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H

pr ove L t;:> a opoY'tunidade, ~ a ..... a apr as en ta-"...

ond o fJl"am bar-b ar amen't e a'_;l"edjdos ,

A referida !~oglo e de aut~ri3 j'J Ver~~

rnrn de~pojados de su~s vesLen e conduzido aO atsuol,-

~:o de Dcsagravo, protocolada sob n- 370/76, pel:> ato

de rCj,ludio so a-ventado contra:> Bispo de Nova Ivna~u -

Dom Adriano Hip51ito e seu sabri.nho Ferna'!1.d:> ~eal q'h3-

o ac oapanhava no ca rr c em qU S. Eminencia vi a java e f2

dente da C§f.lar'a .;;'U1icipal de Paraiba d'J Sul, env Lo 1':0

No uso de ninhas atribui~3aj de Preai-

A'?C:JBISPO DE RIO DE JAlTEIRO

Ao

Em 27 de setewb~J de 1976.Ofic i o nQ 21'5/76.

CaMAR4 MUIICIPU DE PARAJSI DO SUl

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

o
is



vgr/76.

, F

Alexandre ngalves For~ei
p~dente da CamaI'a----

AT~CIOSAl-1ENTE

OS mBUS protcs~os de distints c~nsideraQao.

A .prove1to a oportunLdad~ para aprosentar
'"

dante de O~ ara Muni.cipal de Paraiba d~ sui, envi~ HI

gao de Desagravo, prot~c~lada 90b nQ 170/76, pelo ato

de repUdiO aO atentado c ntra 0 Biep~ de ~va Igaagu -

Do. Adriano Hipnlito e seu sobrinho Fernando ~eal que-• "I

o acompanhava no carro e que S. EmtnGDcia via java e f.,2

rnm despojados de sua~ vastes e conduzido nO matagel, -

onde foram barbaramente agredid~s.
A referida MOQa~ e de aut~ria do Vere~

dor J~io Baptista Drags e outros.

N~ us~ de tnbas atribUigoes de Prest-

AO
AR ",SPO DE RIO DE JAtfEIRO

otic10 nQ 273/76.

E 27 de 3etembro ge 1976.



Vereador

Sala das Sess3es,

culto C0"l10 e a de }lova Icuac;u.

barbarie nao se r epnoduaa numa ci.dade ac oLhed ors e de P~'TO-

SolicitaQao ezta que fago e que:> ato de

d::>sa uma arvore nas proximidade ds rodovia l~cpl.

das proxioidades onde foram barbaramente awredi~)G e acarra

v~ e foram dtsPojados de suas vestes e conduzido 80 matsgal

Leal y_ue o at¬ ompanhava no carr o em que su, .l:i Ln enc i.a viaja-

d.: Nova IguaQu DOl·j ADRL4N0 Il'OLITO e seu s abr tnho Pe rnand J-

de'.;; Ja'1eiro pe Lo a t c de r epud i.o a o a t entad c c:m.trl:.l:;T'L po -

-mentais pr-op oe que s e ja e--c£ainhad o so sr , i.rcebisp'J do Rio

o Veread~r abaixo a, i ac~, las for .S~ re~

r.: ~.' - '-," ~ I . ~101'6• ...., u:" ...I. '. ::> l' "'T
f :; 1'. it H) c .

~.~
110;;; 0 DE DE SJ.\,}!tAvo. -

catuRa MUWICIPAL DE P4RAJOA DO SUl

ESTADO DO RIO DE JAI';EIRO



• -::!I Fe

tio evd o . r .

Ie Sere ."rio

r.:.C .·si
o.

OS '0 ot S.. os

F = 0 pr sc rce , nee inhamos ' ~ ut"'.:.. Lc a 0

cr an nto nQ 97/76, e noss utoria, ~ r ovs do , or
~ n1 idade, n r-~~i~o 0 Qin~ri sta Camara.

T Je 0- os 0 nsejo p~re ~ re~ nt r ~ -.R~vdEa.

r. ':')ispo,

Of1Cio pO ~17/7~.
Assunto: "MO('·O!JE SI"'ILIDARIDAD.:!-2- nc .....!' inha.

o - 976.outu roI? ., -V 1 nc;

~~11VWt.-c:v 9t(IN11-i-e-it--a.. e cLe, '{) .r:11..ya.-
Estado do Rio de Janeiro

""-



a. ar;;a.
J, ~ _ __..s.. __!... __ _ •

va Igua~u e 0 apoio incontest~~e~ta horcNtc
1:..c..1~\"'oc! c:...,...,..,.."...- ......

-ra a vencragao·e 0 respcito 11~ sua di~ idade.
o povo de Valcn~a ropudia todos 0[,) et os

cia se Iv agar La, que at ent sn contra a di$l1ic12de de ~:-Ssoa::; ~10S ce ixa
bas t ant.s entristecidos pel a ocorrencia verificada co: 'J.;.driano, pa
t.crrt ecr-dc ncs ts Lnstarrt e noss e inte6ra] so] id.crisciade ae ?:spo 'e :TQ

,
E preciso lUG se de a passos, 0 rosrei-

to _~e eJa rerece e a pessoa do ~ispo, COlO rayrssentar:te fe Gristo
na terra, 0 cor-dut or das ove) has do Senhor, devc ter tid o ~ SL',e f'i6~

"peito 0 dignidade da pes sca hi 2:18. TOia .OS co:')'::~~ci'GI!tO cbs bor bas
coJoc2~as n~s Sedes cia tssoci~50 3rasi:eira fc :-'~eL3a e'ra Or~er I
des AdvogaO.os do Bras i) e asora os vexa·"'s que sof r eu De 1. "r i8110, e-,
r..Lnerrt e r-er:bro da , Igraj a Catolica .

. st e 0 C-to t-:I'OS c~: ::.i:-otec"r =._,: i(~c
r i.edadc a D.1'~dr':"al:onipoJ ito, contra a 2g8.0 de sse grupo que sa .:.'-ti
tula "Alianga Ant i cor.un t.st a BrpsiJ eir?tl.

, ,
Obser'var-os ClL1Enos llJ tr os i;'t.S _~, <'COl1-

, ,
tec i- errt os hediondos t en ocorrid_? 110 p"'is E que urJ:E 'l-P 1·c~id8 fr()~
tica Dcr parte do governo, para coibir os abuses e a f2Jta de res _

"do 0 respeito e reverencia.
do prelado Dr

- ,!~POpuJ<:':,BOcat or rca cia VcJt~lc;;'a, sente-
es atitudes pr ovocadas per ate_:tc:c.lOcont r s a l,,zssOa I,
Adriano Hipolito, bLs po de -Tova I':;Li.agu, :'_L1.G :. er-cco to

So f'e rLda COi

-Ut:"tl'J'l.' cat rv -r~~~ L \~£...kr v •

o Vercador que : ste subs cr cvc , ouvI-to 0

pl::OFrio na rorr-a re.;i ental, r eque r 0 envio 1d: -:C<S206.e oJ id?ril3-,
dE'oe, a Sl1.t:- :::_~{a.R:vdr-a. D.Arlriono ·-ipoJ ito, --~s ..._o QC :-cva Igu~gll ,,
1ue foi v i t i.ma de atentado terrorista, t cnc.o sic1c uJ-:r?j<,do e vili-.
peno i ado por De.l:'eitores ('IU:: que rera .i: :;1r.:1tar £> ci.csorde::-·e so crcs _

(saltos no pals.

'_.

\

EX'rQ Sr.

~ci.111--CVt ..a.- 9;,(1NK..i..c..i-;6.-0- t cLc... 'tJ0- ec-Y...~
Estado do Rio de Janeiro

"
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\
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-ra a veDcra~ao e 0 respeito nc sur di. idpde.
o povo de Valonga r cpud i.a todcs os at os

de selvageria, 11).eatentei'ol contra a dignidede do T:ssoa enos 00i:>:0.
bas t arrta entristecidos pe] a ocorrencia ver Lf i.cada cor Ii.11.c1riano,pa
terrteando nest.e tnst.ant e nos sa il1te~raJ so] idarizdadc ac 3ispo te :\T~
va Iguagu e 0 apoio incontest horF t~ ~ ar~a.

~st~ d~~~\~76

, -riedade 2. D.1'.dr:"8110::ipoJ ito, contra a ac ao desse grupo our se l.,-ti-
t.u.l a "AJLane a Ar:ticorrunista BrpsiJ eirA".

~ preciso 1ue se de a ?essoa, 0 r~s~ei
to _~e ela ~erece e a p~ssoa do ~ispo, co 0 rep~esenta~te fc ~risto
na terra, 0 cor dut or das oval has co uenl10r, devc tel' tid 0 ~ SL·.i? :'i6~

dos Advo:2~OS do 3rasiJ e Azora os vexa-~s :ue sofreu Jo,
Lir:ente re-bro da.Igraja Catolica .

.. ste ~0 e+t o t.cros - ~ ::.i:,otec"r sc:ic~c

,
peito C) dignidade d a pe s soa ht ana , 'I'oraai..os conh--c i: errt o (1'1Sbor bas
c of ocac as nr s Se dcs d a Associ':.[;o 3rasi::cira co :!"rer_sf e -na Or....eIA /

,
Obse rvar-os que nos uJti'" os }.:"<".5 ;-, rCOl1-

tecir entos hediondos tert" ocorrid_? 110peds e que ur ge UtA lTcCiid.::l 0rD,~
tica Dor parte do governo, para coibir os abuses e a faJta de res _

- ,_ .
A popuJ3~<::'0Cato.! lea de V'(;_e:',\ a, sente-

se I'e r Lda cor ('IS atitudes prOVOCc.Q8SPOl' at-errt cdo contra a llcssoa /,
do prelado D~ Adriano 3ipolito, bispo de -;oYa ::;Llagu, que l. erec€) to

" .do 0 respeito e reverenCla.

o Vercador que cste subscrcvc, ol1virio 0

pJ :nc::r io na f'or'rra reg Lnerrt al , r equer 0 env i o ids . 'c<s~ 0 ce ':'oJ iC:;:1rLc-,
dDcie, co St'.t:- ~J_ca.R:vdra. D./lc1riono ··-ipoJito, ""I:'SlJO {c --0\<: I~tlo.gtl ,

1ue foi vi t i:::a de at errt ado terror ista, t l1C 0 si.dc LUt r e j rc 0 e vili
pendiado por !:!21feitores -lUZ que rci., i: plr.ntzr a dcsorde: o so ores _

fsaltos no palS.

'"

\,

"Pra5ide~te dr Ca a~a
I

Sx:' Q s r .

~a..1""-'a,..t,..a,.. 9J( t,Vu-icif-a.. e d.a: 'tJa..lc-K-YCV
Estado do Rio de Janeiro
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MAGALHAES BASTOS - RIO DE JANEIRO

PAR6QUIA SAO JOS~ OPERARIO

COMUNmADE DE SAO MIGUEL





O.
J

Seus Irmaos da C R B

Com saudacs~esmuito cordiai s,

Em n9ssas oracs~es, permanecemos muito unidos ao Senhor e fazemos votos
tambernde que se r-estabejeca quanto antes. Igualmente, pedimos por- seu s£
brinho a fim de que a familia 0 possa ter consigo no rnals breve tempo, em
pleno gozo de sua saude.

"Que 0 Senhor Jesus lhe continue a dar pelo Seu Espirito Santo, 0 cLom'"da
fortaleza e a coragem de continuar lutando pelo bemdaqueles que nao tem I
voz.

Neste sentido, seu sofrimento participa tambim da dimensao do mart(rio, a§.
sume a Cruz de Jesus Cri sto, pelas consequencias da evangeIizacao e do a
postolado. Sofrendo com 0 senhor, somos orgulhosos de nosso Irmao, que
foi digno de sofrer por- Jesus Cristo e peIos Irmaos.

, , ~
Estamos certos de que acao tao ignobi I e cruel nao e mais do que r-eacao a
solicitude pastoral com que 0 senhor se tern empenhadopelo beme pela jus
tiCSa,pe10 saneamentomora I de toda a Baixada, pel a saIvagl;!_ardados di-:
reitos ma.Jsf'undameritals da pessoa humanaem sua Diocese, tao marcada ,
pela violencia arbitraria.

Em meu nome e no dos Diretores e no da Diretoria e Executivo Nacional da,..
CONFERENCIA DOS RELIGIOSOS DO BRASIL, venho trazer-Ihe a expr~
sao de nossa fraterna solidariedade e, ao mesmo tempo, de nossa repulsa, ,
ante 0 bar-bar-esequestro de que 0 senhor foi vitima.

Estimado DomAdriano.

Exm~ Rvm~ Sr.
DomA"driano Hipol lto Mandarino
Residencia Episcopal ,
26.000 - NOVA IGUA<;U/RJ

II - 0809/76

Rio de Janeiro, 23. setembro. 1976

20.000 - Rio d. Janeiro - ZC 05 - GB.
RUA OOM GERARDO, 40 - 15.0ANOAR - TEL. 243-9274

CONFERENCIA DOS RELIGIOSOS DO BRASIL



as Congrega~oes Marianaso

preS9ao de respeito e filial acat~ento,pedindo sua bengao para

Na oportunidade, reitera~os a V Excia Revma nOBS~ ~x-

que vieram antes de vos".

vossa recompensa nos ceuB, pois 39sim pereegu1ram os profetas '

por causa de mime Alegrai-vos e exultai, porque sera grande a..';

do vos perseguirem e disserem falsamente todo 0 mal contra ves,

nha ;

~Bem aventurados sereis, quando vos caluniarem, quan-

lembrar as confortadoras palavras de Cristo no Sermao da Monta-

verendiseima a nossa irrestrjta eolidariedade, perm1tindo-noa '

o proposito desta e h1potecar a Yossa Excel~ncia Re-

bres e da moral da Familia Brasileira.

verendlss1ma, p~r levan tar sua voz de Pastor em defeaa dos po-

-pe agreesao flsica e moral de que foi vlttma Yossa Excelencia Re

KGrian~8 do Brasil, hoje reunida, foi unanime em repelir a tor-

A Diretoria da ConfederaQao Nacional das Congrega~oes

Excelencia Reverendicsima.

Em9 Revm9

Dom Adriano Hipolito

DD Bispo de Nova 19ua~u - RJ

Rio de Janeiro, nJ, 23 de setembro de 1976

CONFEDERACAO NACI0NAL
DAS

CONGREGACOES MARIANAS DO BRASIL
CAIXA POSTAL N· 1561- ZC-OO

Rio de Janeiro - Brasil

95 ~
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Aduzinda Freirato

Silva

Silva

Dr Luiz
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Em nome de todoa os Oongregados Marianos do Bra
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SOllDARIEDAOE PROTESTANDO <=OUTROSSIM CO~TRA ATO ATENTARIO
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CENTRO SERGIPANO DO RIO DE JANEIRO - RJ

DR. JOS~ DA COSTA GARCEZ
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o CONSELHO NACIONAL DELIBERATIVO DA ill-fBANDA- C.O.N.D.U. ,
tomando ronhecimento dos sequestros de que foram vitimas V.Exa.
Reverendissima e seu sobrinho, Fernando Leal Weberling, ocorr!
dos no dia 23 do corrente, decidiu, por unanimidade de votos dos
seus membros presentes i reuniao hoje realizada, conselheiros r!
prescntantes de entidades federativas de todo 0 Pais, levar-lhes
a sua solidariedade, ao mesmo tempo em que manifesta a sua for
mal condena~ao a esse ato brutal fer os sentimentos de toda
a comunidade umbandista do silo

Ao REVERENDlsSIMO
DOM ADRIANO HYPOLITO OFM
Bispo de Nova Igua~u
RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro, 25 de setembro de 1976

OFICIO N9 09-12/76

Conselho Nacional Deliberativo da Umbanda - C. O.N. D.U.
o R GAO I NT E R FE DE RAT I VON A C ION A L

Reg. 0.' 31.036 - C.G.C. 42.393.207/000H2

Rua Sa Viana. 69 - Grajau - Rio de Janeiro

qg
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Gen. Pedr. Dies Rosa" vogel d. Cons.
Superior

n - 0~ (-L ~ 1 ,,1\:). ,1.

!!..3 ~ &..:... z.c All

uarte V. Excia. Rvma ••Deus

Participei ia Missa, mas de,,1«.a numerGsa

multi_i. presente nie pude levar pessoalmente a V. Exeia.

os nossos votes de so11dariedade, c que ra~. ag.ra per

mei. desta.

mara V. Excia. Revma ••

nou-me para representa-lo na Missa que seria c~lebrada

elia 3 na catedral de N."a Iguassu em aQi. ie tr,raQaspeLa

v1toria d~ Bem s.bre • mal n~ execra"el crime que viti-

o C.nselho Superi.r ia S.ciedade de S. Vioente ie

Paul., em sessa•• rd1nar1oa d. 41. 2 d. o.rpente des1g-

Leuvad. seja N.ssa S~nhor Jesus Crist••

EXmo. Snr. Bispo D. Adrian. "
Rio ie Jeneir., 4 de Outubr. ie 1976

RIO DE JAUEIRO

G~N! PEDRO DIAS ROSA - VOGAL DO CONS. SUPERIOR



Sylvio Vieira
~~~~~ ~~ M~em~b_r~o~d~o~C~o~ ~~CoDBelheiro

Fraternidade de Sao Francisco
Ordem Franciscana Secular
Rua Caetano Martins. 42
Rio Comprido
Rio de Janeiro, R.J.

q:::;~ ~ ~ ~~\ GfAA. ~.
Frei wayne Francis l4athews, O.F .M. Conv.
Assistente Local e Co-Assistente Naciona1

,
Leo angel sampaio Fernandes
Vice-Ministro

A Fraternidade de Sao Francisco de Assia, da Ordem Francla
cana Secular, pe10 seu Oonselho Dirigente e por todos os seus Ir
maos ~eroe1ros, eatarrecida com torpeza com que se perpetraram
oontra a intooBvel dignidade de V. Exa. 0 sequestro e atentado

, «
profanatorio que tanto horrorizou os cristaos e hom ens de bem de
nossa patria e de todo 0 mundo, vem apresentar-lhe, como teste
munho de desagravo, os protestos de sua irrestrita solidariedade,
de aeu filial respeito e de sua profunda admira9ao.

Colha V. Exa. a seguran~a de que, conscientes da Esperan9a
que bri1ha para os perseguidos por causa da just19& e da missao
do Senhor, guardamos no oora9ao, cada vez Dais impoluta e digni
ficada, a imagem de sua nobre e generosa pessoa hmaana e de seu
sagrado mandato de Pastor.

Receba V. Exa., destes SeuB lrmaos em Sao Franoisco de Assis,
as mais calorosas sauda90es de paz e bem.

Prezad!ssimo Irmao Dom Adriano,

,
Exmo. e Revmo. Sr. Dom Adriano Hipolito, O.F.M.
DignIssimo Bispo de Nova Igua9u

Rio de Janeiro, R.J., 3 de Outubro de 1976

I
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Consellieiro

Frater.oidade de sio Francisco d(ASSiS
Ordem Franciscana Secular U
Rua Caetano Martins, 42 J,. f ..1.'
Rio Comprido V
Rio de Janeiro, R.J. ~ ,_. .~~~ __

Sylvio
Membro do
Mundial

~~ ~~ ~~\Gf"-'~.
Prei wayne Francis Mathews. O.F.M. Conv.
AssistenteLocal e Co-Assistente Nacional

,
Leo angel sampaio Yernandes
Vice-Ministro

A Fraternidade de Sao Francisco de Assis, da Ordem Francis
cana Secular, pelo seu Oonselho Dirigente e par todos os seus Ir
maos Teroeiros, estarreoida com torpeza com que se perpetraram
oontra a intocavel dignidade de V. Exa. 0 sequestro e atentado

, N

profanatorio que tanto horrorizou os oristaos e hom ens de bem de
nossa patria e de todo 0 mundo, vem apresentar-lhe, como teste
munho de desagravo, os protestos de sua irrestri ta solidariedade,
de sen filial respeito e de sua profunda admira9ao.

Colha V. Exa. a seguran9a de que, consoientes da Esperan9a
que brilha para os perseguidos por causa da justi9a e da missao
do Senhor, guardamos no cora~o, cada vez mais impoluta e digni
ficada, a imagem de sua nobre e generosa pessoa humana e de seu
sagrado mandata de Pastor.

Receba V. Exa., destes seus irmaos em Sao Francisco de Assis,
as mais calorosas sauda90es de paz e bem.

Frezad.!ssimo Irmao Dom Adriano,

5Exmo. e Revao. Sr. Dom Adriano Hipolito, O.F.M.
Dign{ssimo Bispo de Nova 19ua9u

Rio de Janeiro, R.J., 3 de Outubro de 1976
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Respeitosamente

Pela ConunLdade - it 1!a. ....~ A;tLt1c_ /I/c •.(.·..
Ir. Ma~ia Stella Maris
C::lor'ienadora.

e nossas Obras

Com uma respeitosa visita, rogamos-lbe que acei

te a certeza de nossa incondicional solidadriedade, nesta hora de tio /

duros sofrimentos. Lastimamos os perseguidores. Quanta a V.Excia, 0 Pai

o achou digno de sofrer pelo Evangelho, pela Fe e pela Igreja!

Enviamos-lte a expressao de nossos sentimentos,

extensivos a todo a Episcopa10 Brasileiro, e a participacao de nossas /

or-acoea, para que 0 Senhor the conced.a saiide e f'orca para continuar a/

trabalhar na constru9ao do Reino.

Sua ~enyao, D. Adriano, p~ra nossa Congregayao

Repercutiu dolorosamente em nossa Cornuninadea

not!cia do que the ocorreu e que fez vibrar de santa indigna9ao todo 0

Brasil. Lamentamos sinceram~nte 0 fato inqualificavel que, atingindo /

urnPastor da Santa Igreja, constitui uma profunda humilha9ao para a /

Humanidade.

D. ADRIANO HIPOLITO,

Exmo e Revmo Sr.

Rio de Janeiro, 25 de setembro de 1976.

Dire~lo das ReligioaasMisslon4riasde N.S. des Dores

RUA ATURIA, 110 ===
r,l,fone 230·1930s". d. Pine

INSTITUTO N. S. DAS DORES
JOS



bem da Igreja e fe11cidade de seu rebanhQ.,certa de,com isto, estar

ao lade da melhor e maior parte de seus diocesanos.

~ apresentar a V. Excia, os nossos sentimentQs de solidaaiedade,

pedimos nQS de sua bengao de Pastor e de Confessor da fee

Pela comunidade marista de Mendes

-suas oragoes,para que Deus no-l0 conserve por .uitos anos para 0

A nossa comunidade se une _os seus sofrimentos e 0 acompanha com

ria. ainda um Bispo que soubesse cruzar os bra~os, sem coragem para

tomar a defesa dos fraeos e dos opriaidos,coniTente COD a maldade

dos inimigos.

Neste sen!ido, sabemes que V~ Excia. sofreucoTIo Confessor da

fe, e diante de Deus tem a gloria de ter sofrido persegui~ao pela

justiga.

Sabemos que 0 sofrimento PQr que passou Teio pelo fate de V. iEcia.

ter s abido cuapr-Lr 0 seu dever de Pastor de seu rebanho. Muitos toler!

Em nome da comw1idade marista de Mendes, venho trazer a V. Exdia.

a expressao de nosSa mais irrestrita solidariedade no momento em que

as forgas do mal inve~tem contra sua pessoa num ataque de inquali

fieavel baixeza e atrevimento.

n~sso amado Bispo Diocesano de Nova Igua~u.

Ao Exm,Q Sr. D. Adriano Hipolito,

C. G. C. 17 200 e84/002O-S0 - INSCR. 28.000.300

TEI..EFONE (0232) CS"·22CS15

26.700 _ MENDES - RIO DE JANEIRO

COLEGIOSiD JOSE • IRMDOS MJlRISTJlS

UNlno BRBSllEIRn DE EDUCft&40 E ENSINO
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ca."

a D. Adriano Hypolito, autentico representante da Igreja Catoli

solidariedadeextremistas e ao mesmo tempo hipotecamos inteira

-"Lamentamos profundamente a aC;ao torpe de criminosos

TELEFONEMA

RIO DE JANEIRO - RJ

ANTONIO MONTALVAO E FAMiLIA
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Caixa Postal 240

27.500 - RES END E - R.J.

Jesus e 0 nosso ardente dezejo pe1a vossa total e breve reoupera9ao, d.

V. Excia irmao e humilde servo

perto, ou melhor, direto em n6s, mais uma vez reiteramos noses inteira so11-

dariedade, apresentando 1 V. Exoia., a noesa sauda9a~ no Senhor Cristo

suplicas que ora fazemos pela unidade da Igreja, oom tantos problemas, como

se nao bastasse 0 caeo de noeso irmao Lefebvre, agora mais atingidos de

Esperanyosos na misericordia de Deus, que Ele oU9a as nossas

Igreja qu. est~ em Nova 19uayu.

coragem, dinamismo, fe, amor e esperanya pela causa de Senhor, que ~ a Sua

o Espirito Santo se digne, ~xemplo do mist&rio da Cruz, transformar 0 Bofri
\

mento, a humilhayao fisica e psico16gica pela qual passastes, em mais forya,

passada, rogamos ao nOBSO Deus e Pai, que por meio do Cristo e Sehhor nosso,

pela rldio Jornal do Brasil em sua ediyao das 7,)0 de quinta-feira pr6xima

foram vitimas e que com a mais desagradavel surpreea tomamos conhecimento

sobrinho e sua noiva, pelo repudiante aoontecimento de que injustamente

Hipotecando nossa inteira solidariedade 1 V. Exoia., ao vosse

Noseo muito querido irmao no Senhor Cristo, D. Adri.no:

Resende, em 27 de setembro de 1976

62
JJ~



~.tV<L - 1tu.. ~~~~

""""- ~ o..hGL .L /~ '(f"- 0 ~k
i: ~{~, ~ (L ~ ~$/~~G41
~ 1~ ~ 0 ~~3-q ~

6-

IGREJA SAO JOS£ - MAGALHAES BASTOS - RJ

DAVI HEFFENNAN

}.1-5



----

<M-v.>~ s: ~L ftc-, ~ t~ 1U/J~
!L 1;L<.~ /.4~ L~) ~ CL O-t.u. QUA.
0/.) ~~~ L: ~ ¢J~ /~
~ ~k,~ ~ ~ ~{A.I

~ ~(;iJAU, • k- ~~ t r: r.7-!L ~lI..t.

~ 1ulc- L; /lLN- JL e!~~.

iJ)<u.,< Ii~ 'tAW. •



..--.7530!007·0066

_=LAMENTIl"10S CITE r su P R V t)5E~CIQ FOQ"t lQ~O V T s S

ROO IRtS ET F '1Jl A<:

~
::l
~
Z
(jj
(f)
<{

w
o
l
X
UJ...

(=-=-- -
CT llH.ORnl

2J

L I

11(" EKPWA. IlASILEIRA DE COIlREIOSF. TEltGRAFOS TEL EGRAMA

~&
~~L---------------------=--============rww
OlQ~ffi.._ _
..,w
~~ J~(-~~~------------------------~-4
~~

J a ..." uJlJ:(=RJ 0
~----------------~

NOVA IGUA9U - RJ

1.1.6EDUARDO PIRES E FAMtLIA



~----------------------~------------me . 007 • 0066

<=~OL ID~PIO<=

:r.OMpnpTll~'Nno vns~' fXCfL~NCI~ FaTO nC~PRIDO f~VIO 4SP,&O

I

f,~".ltArvN 10:15 ~P~<==s<=21181 Y PJOn<=1'J823<=21181 7 RJnn<s21153 C PJC:M<===

:~Y<sO~6 231014<;<;7r.7C ~~pn/23<=PJnO CO PJT~ 018<---~
=Fr~nOOP'OPJ 080 18 23 0845==<

--.---~-.

NIJMt!.RO
DE

EXPEoICi'.O

TELEGRAMA

=00'" 'UPIJNO ~'POlITO<:

1I(1Rt F."'-PRCSAllRASIWRA Df. COltll£IOS Ie. lWGJt..AFOS

RIO DE JANEIRO

FERNANDO MELO

JJ~



J ~~ T Mr~ PP F n MF T~ ~ r P 10

r.FRO C I FT F II <=<=

I
- I
I~
I :"1

t-.«
'2

f

' in
0)
4.

r
' II.l
o
l
X
LU

I •

!--~------

<=J311 ?L.1616 =tct» prF 1~

OF PP TFt 3b'~ 013 21. 1'3;0<=<;=

i ~ec 1

t -
I =<PJnn cr PRCF 013<=<C (:p

OPI
_j

r HIP I I rr <:
TElEGRAMAEMPWA BRASlLEJM DE CORREIQS E l'ILtGIiAl"OS

JJf
GERONCIO TAB03,A E FAN1LIA



Gordialmente, em Cristo

~-A-

•

,
Recomendando-me as suas oragoes, firmo-me

,
mestico, temos orado diariamente por sua fe1icidade pessoal, 0

que tambem ocorreu, nas reunioes de sabado e domingo Ultimos,

na Igreja da qual sou anciao.

]}:n companhia dos meus fami1iares, no culto do-

- - ,convicgao de que V.Ex~.,realmente, nao e pessoa que se acov~

de diante das algemas daque1es que se sentem incomodados por

suas pregagoes em favor dos injustigados.

~
funcionar como advogado do Tribunal Ec1esiastico, .m.uni-me da

Nos contactos que tive com V.Ex§. no ano de197l

quando fui aluno da Esco1a Mater Ecc1esiae e na visita que lhe

fiz no mes de agosto de 1974, quando V.Ex§. me recomwldou para

,
ta de 'l.Ex~., e Ulnatentativa de traduzir 0 Bvangel.no.

Leio, em 0 G10bo de hOje, sua dec1aragao de que

nao ira parar 0 seu trabalho pastoral que, na exp1icagao modes

Escrevo-lhe esta para apresentar a V .Ex4l. Revdma.

os protestos da mais sentida solidariedade diante do brutal a

tentado e sequestro de que foi v{tima.

Prezado Dom Adriano,

,
DD. Biapo Diocesano de Nova 19uaga

Gaixa Postal n2 22

Nova 19uagu - Estado do Rio de Janeiro

Revdmo. Dom ADRIANO HYPOLITO

Duque de Gaxias, 29 de Setemnro de 1976

:leolmes Gflodrigues
ADVOGADO



Cordialmente, em. Cristo

~e-s---------

Av. Pres. Kenne~ 1495, Gr. 1103

25000 - Duque de Caxias - RJ

/;. I
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Recomendando-me as suas oragoes, firmo-me

Em companhia dos meus familiares, no culto do

mestico, temos orado diariamente por sua felicidade pessoal, 0

que tambem ocorreu, nas reunioes de sabado e domingo Ultimos,

na Igreja da qual sou ancia.o.

Nos contactos que tive com V.Fixe. no ano de 197.l

quando fui aluno da Escola Mater Ecclesiae e na visita que The

fiz no mes de agosto de 1974, quando V.Ex3. me recomendou para

funcionar como advogado do Tribunal Eclesiascico, muni-me da

convicgao de que V .Ex§., realmente, nao e pessoa que se acovar

de diante das algemas daqueles que se sentem. incomodados p~r

suas pregagoes em favor dos injustigados •.

Leio, em 0 Globo de hoje, sua declaraga.ode que

nao ira parar 0 seu trabalho pastoral que, na explicaga.omode_!!

ta de V.Ex§., e uma tentativa de traduzir 0 Evangelho.

Escrevo-The esta para apresentar a V .Ex~. Revdm&

os protestos da mais sentida solidariedade diante do brutal a

tentado e sequestro de que foi v{tima.

Prezado Dom Adriano,

Revdmo- Dom ADRIANO HYPOLITO

DD. Biapo Diocesano de Nova 19uagu

Caixa Postal nQ 22

Nova Iguagu - Estado do Rio de Janeiro

Duque de Caxias, 29 de Setemnro de 1976

~otmes ~OdTi~I.uS
ADVOGADO
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FAMILIA JACINTTO





Participara da Missa de desagravo no domingo, dia 03 de

outub.ro,na Catedral de Nova Igua~u.

o Exmo. Sr. Desembargador, Dr. Joao Fontes de Faria apr!

sentou seu apoio e solidariedade atraves do telefonema, dia 28 de setem

bro.

TELEFONEMA

RIO DE JANEIRO - RJ

DESEMBARGADOR JOAO FONTES DE FARIA
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MARIA AMARANTE FIALHO
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GRUPO DE PALESTRAOO~ES DE BATISlhO
Paroquia Santo Antonio
Duque de Caxias.

Fraternalmente em Cristo

Nos, do grupo militantes do Satismo, coesos com
suas atitudes em relagao a Baixada Fluminense testemunh~
das em "A FOLHA", vimos demonstrar nosso esp:i:ritode so
lidaried~de no tocante aos mais rp.centesacontecimentos.

Queremos testemunhar, juntos, oue a verdadeira/
IGREJA DE CRISTO e aquela que e crucificada. E essa mes
rnacrucifica9ao e a prova concreta de que "aqueles que
Lavam as maos para nao lavar 0 coracao" estao sendo q_ue!!
tionados em seu comodismo.

Revmo. Sr. Bispo D. Adriano Hipolito

Duque de Caxias, 27 de setembro de 1976

J28



Ne comu:t:::~~nr~~to,.

SELMA E HELlO AMo~~~

Pedimos que transmita a O. Adriano a nossa solidari

edade e a certeza de que sua fidelidade ao f:vangelho 0 torna

infenso a essas formas de intimida9~o.

o MoVIMENTO FAMILIAR CRJ"'TAo rre ni fa st e seu reptidi o

i indigna agr~ss~o sofrida por O. ADRIANO HIPOLITO, que se sa

ma i escalada de repress~o a Igreja e is instituiQ~cs que de

fende a dignidade da peseoa humane.

O. IV,l LoRSCHEITER :

Senho~ SecretarioGeral

Rua do Russell, 76

N E ~ T A

"A

CONFER~NCIANACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL

CARTJI N9 656/76

RIO, 23/09/75

n 0 V j men 'J f?. fit ill ref s1or.:· en f c • b r ~G i :
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Pedirnos que transmita a D. Adriano a nos sa solidart

edade e a certeza de que sua fidelidade ao Evangelho 0 torna

infenso a essas formas de intimida980.

o MOVIMENTO FAMILIAR CRF TAO m en Lfe st e seu re p iid Lc

a ind i.gna e gres se o sofrida par D. ADRIANO HIFlilITr. que se so

rna a escalada de repressao a Igreja e as in~tit~i~~cs que de

fende a dignidade da pessoa humana.

D. IVd LORSCHEITER :

Senho" Secret~rio Geral

A
CONFER~NCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL

Rua do Russell, 76

N E ~ T A

RIO, 23/09/76

CARTJI N9 656/76

(I o v i rn e n oJ f a rn th r c Ist~('· rnfc • b r . s i:



Eoordenadoru paru 0 "Hio de Janeiro.

8tenciosamente,

injustic;ados.

par~ que possu continuar seu excelente trabalho em fdvor dos

solidaried~ae, pedinoo a Ueus que Ihe de for~~s e tranquiliddue

nu pessod de vossa Excelencia. vem tr~zer-lhe seu dpoio e

Mnistia, cons~ern~do com 0 ato de violencia que atingiu a Igreja

~ U. Ari~no Hip61ito, 0 ~ovimento Feminino Pela

riiode Janeiro, 28 de s~tembro de 197b.

RUA CAIO PRADO, 102 - CEP. 01303
S. PAULO - CAPITAL

pela anistiafemininomovimento

l30



A Equipe Diocesana da
RENOVA~10CRISTA do
Rio de Janeiro.m~Q_~

~~~h~

f/IIafJ{tl<-oI~9:L2f~'-'l' «.,
~~~

~~

dE(JQ)r1 r:J:1J;j~.
/prt-- fRncvt1 c«. ~I ~Ie )) ~

..
Tendo comparecido a missa de desagravo pelo incidente

do qual 0 Sr. foi v1tima, mas nao tendo sido possivel cumprimen
ta-lo pessoalmente, devido a numeros1ss1ma multidao que lotava a. ,
Igreja de Sto. Antonio, vimos, por maio desta, a sua presenga ho-
je, depois da reuniao habitual da nossa equipe diocesana, para r~
transmitir os nossos sentimentos de solidariedade e assegurar-lhe
que nao esqueceremos em nossas orac;oes, de seu corajoso testemunho.

,
D. Adriano Hipolito ,
D.D. Bispo de Nova Iguassu

A

Rio de Janeiro, 15 de outubro 1976

-
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Rio-de Janeiro, setembro de 1976

Ass. UFRJ - Conselho de Representantes de faculdade de »edicina.
PUC - Diret~rio Centrel dos Estudantes; D.A. Galileu Gal~

lei; D.A. Adhemar Fonseca; Centro Academico Roquete
Pinto; Associa~ao de pos-Gradua~ao.

FErIERJ - D.A. Benjammm Batista

UFF - D.A. da Es~ola de Comunica~oes.

SAUDA~nES UNIVERSITARIAS

e sinceras

,
Ao lango dos anos~ a CNBB vernse identificando com os v~

rios setores da sociedade que juntamente com ela defendem os direi
tos humanos e as liberdades democraticas, que nao ternside sempre,
respeitados em nosso pals.

Compreendernos que 0 atentado ao Excement!ssimo Bispo D.
Adriano Hipolito, e por extensao a institui~ao a que pertence, nao

fo~ urnfato isolado. Os atentados cometidos recentemente contra as
sedes da ASI e da DAB, no Rio de Janeiro, da CEBRAP, em Sao Paulo,
e as agressoes sofridas pelo presidente do Diretorio ~cademico do

Instituto Biornedicoda U.f.m.G., em Belo Horizonte, entre outros,
marcados tamb~m pela b~rbara violencia, tern0 mesmo carater de in
timida~ao e terrorismo contra os que almejam os mesmos objetivos
em defesa dos quais ternse destacado esta Institui~ao Catomica.,

Com certeza, os ultimos acontecimentos tentam agravar aiU
da mais 0 clima de inseguran~a que impera em nosso pais. No entan
to, reafirmamos a necessidade de manter urnaatitude de serena vigi
lancia em defesa de nossos direitos democraticos, nao nos curvando
parante tais amea~as.

Esperamos por fim que as autoridades competentes identi
fiquem imediatamente os responsaveis palos atentados, e que eles
sejam ju1gados pela Justi~a.

Respeitosamente, despedimo-nos enviando nossas cordiais

As entidades estudantis abaixo relacionadas vernpor meio
desta manifestar sua aolidariedade a CNBB e particularmente a pes
soa do Excelentlssimo Oispo D. Adriano Hipolito~ da Diocese de No

Va 19ua~u~ dLante dos lamentaveis fatos ocorridos no dia 22 de se-
'. N #tembro~ que causaram repudlo nao so aos estudantes como a todo 0

povo brasileiro.

PR£ZADO SECRETARID-GERAL QA CNUB

i~18
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AlE'llctcndo it Rolicitnl;aO do JIII7.de Dlrelto dl\ C(lnll\rI'A. Or
.T,,!:c FcllRmlno de Ollv4!lra. rP.itft 110 Provellor do 11":<IlIlA' 1'ilo Sf'
IlAAtiilo. c1('~ln ddnrll'. rio 111ullo de ('xnllle pericllli IE'itu nn lO('n"·
1\01. fllh" cic .IM~ Gomf'~ flo Aq"ino 0 "(ndonor f,nN'n!'1~I' '\ j' ill
lIuS (lbn!;..:o I'IH~ln8r1(lR. m~IU,·o~:rO!lhfl,"tr~ IIOfltil c1t1"c1('. cll'('hrllI1l1
<1"9. no 1llE!!1de outlllno dE' 1!l7:1. pltr Il0lnI'IH,.nO do !\r. l)('h's:,'", " .'
I'nllclfl. Bol. FernandO AntOllio GllimArill'l'. ex,,""nl,"I('I~II '" no
AGI...que nOR(0' cncamlnhilda. ~compilllh!Hlfi 110IIIIA m~f'. por 1111'"
In autorltllull', B (im de constll.ta'l' flC a T('f('rida m('nor hilvia slIln 11,
l'Iorada. mecHanIc Ilslupro de <100 tcrla !lido vitima 1\08 tft'7C illl(h" .
"lIndo a(lrllHll!va dll IlIRP.
~ Cllmprlndo 9 sollcilllCl\o fio Hr. l>ell'j!nllo de rnliriA. pr(l('('ri'
IIlO'l "0 eX8me Iia mpnor <\(iL (' cnnRtat''111lo<;"Pr(,Clf'nca rte "'01

1
1"t('gro. nGo havendll. rortflnto. donornmr n'tl ..

Apo! 0 cxame. pr(!rnchcmns 0 (ornl'll.ino rt'C'l'hlrtC' rI" 111'11::"
~.i.:'....'!.~~o!!:~~...c.~~Ao..!:!-~ilt:Z_~~·r~~~~."~~,,~!~L(,!,do_!_0 rle:--.

Ervalla, 12 de [unho de 1974

reo Jouolm da Snri Sulmarau • r~rlCO Ie ErY~lIae Vllirl. ferlm
reo Carlas do! ftels Biela Drm - r~rotl 'e fites.
Pe. Inl8nlo Nendes
reo lalmud, Contains Ferreira - Clpel. d, Hospllal s.o Seh.II•• I. """r,. 'andid Elias COllies- r~roc. de Sa" Miguel 0 Inla
Cen. lltlnl. Fernandesdl Ollrelra - r~rm de Paula Undid,reo Oswald. Renll. CUlh - r~rlCl .e e.'ull
Pe· Rap,'ell lacer.a de belar - rarm de Jelrelru.

atenctosamente nos subscrevernos

PericialLalldo

Em seu conceitllildn [or nnl, n" 2(11. Ann 10. 265/1,)";' I
'il qllilrtn pagina. V. S. filZ r"fen~nc.'l il ~SJrl''l<:ii()que :rofrell I
,tl Cidaoc de Coimhra.o Revmo. Pe , ,.Ilml' Antune~ de Sou f:
a, diSJllo e honrado P~ro~o d:!4Utl., JocallclaJI'. '. l

A bem da verdndc, n(lCl. analxo-il<;"n;Hio'!. Severdotes d
;or ..niil de Vtcosa, virnos fxpC,r 0 que lIeflllt': • I

o vlr tuoso Saccrclotc VI'I I. de h~ murto, sendo vitim.
Ic elementos inescrupulosos. que. para alciltar os seus (Inc; I
isam til' todos os mcios, mcsmo 05 mali' torpe s.

Hft pouco - 0 lato e publico -, fOi esbofeteado en
ilcna Prnca. ~("m motivo alqum, . .

E, ainda que 0 houvesse, tais modos primltlvo, e selva
ICOS. nao sertam de uso e.tre gente civilizada. polll txl'ltl'lf!
nelos Irg ..i!! pnra dlr tmtr questoe s.

Forca hruta. so ~ usada por quem nao pode suportar fI"
-nlrentar um Tribunal.

1"01 caluntado em sua honra. Scr vtram-s» 'd~ 1II1on<;til'r •

nfellz vltlma para aeusar Ialsamente 0 Sacerdote. . .
Submctlda a exame por junta Medica, fol convtatad.:

zalunta.
Esse ate indlgno e mesquinho tlnha dupla Hnaltdade:
- calunlar e dHamar 0 virtuoso Sacerdote:
- e peculate - extorqulr do mesmo vultosa quantia par

reparar o dano (stcl).
Anexo 0 Laudo Medico que pedlmos sela tarnbem pu

blicado na Integra.
Pouco depots, urns lei municipal arbitr~rla tentava en

campar 0 Glnaslo Paroquinl, que, diflcultosarr.entt. com par
cos recursos, vem sendo sustentado em beneftctos dos mcno
Iavorecldos.o Destacamento Pollclal devcrta, naquele mesrno dh
[azer 0 levantamento (I) do Glnasto, para pronta entrega
vlola~ao clara dos dispostttvos legalS. sern qualquer mandat
Iudtctal.

Nao fora a ameaca de Urn ::ligno Orici,,1 do Exercito c1
denuncis ao OOPS, a selvaqerln teria se eonsumado.

Agora. 0 Sacerdote f vithna de atentado contra 5U 1.

pr6prla vida, enquanto rezava com os fieis. dentro da Igcej,'
t!, certo que se trata de uma debil mental: mas, os de

bels mentals. quando Insuflados, tornarrl flxu certas Ideia
e termfnam Ievando-as a cabo. com a~6es ...

Julgando urn dever de consclencia de ncssa parte, pare>
conhecimento e esclarecimentos do pribhco e a Elm de que a
ver dade sela proclamada alto e born tom,

~~mCl. I'rof(,lIl1nr 1'f;I",in Simil(,11 d(' Cnnn-n"-"-,----
)1). Hirl't(lr cio Jornnl •...OUIA O,~ VI(.;OSi\-I'ONTF: NO\'j,\,

I

]U G-'~'/
--- ..-----.I



VicOSII.fI do jllllho d(' 19i3
Dr. Inl,nl. C3Rdld. d. SlIra - CRNms
Dr. Drill' •• Sll'~ araOI. - UN-Ill

AtplI<icnrlo h AolicltaCiiO do Jlli7. de Dlreito d/\ (."('01"r('lI. nr
.',,~(> FcllRmtno do Ollvetra. feltE! 110 Prnvedor do IIn~1'111l1~:.o Sf'
h/\RUllo, rtr~la rldarlf'. (10 Inudo de ('xnnre peri('lol fl'ltv nn Inl'n"
AOI, fUh" etc .J()~~ Gllmf'~ rlo Aqllino (\ !indol1or I.,.,crr!!., '!" '.-;.;1'
IIn5 nt'nixo nR~llIoriNI. m~.lfl"n!': re~lrll'llIr~ 1I0~til cI.hrlr. .Ie'( hr I"'
fllle. no Illel! de oUlul.lro de 1!)7:I.pur lIomrnl,'nO do Sr" Prh'r. .,
!'nllcia. 11111.FernandO AntOnio GllimAri\l's. eXl\lI1tnnlll(',. 1\ 111110
A<.;I. qu(' nOR fol c[!(;Rmlnhflda. ilcompnllhllll" do AliA 01:\1'. por nqll'
In illltorllindc, a lim de constlltar Ae 8 r('fE'ririn ml'nOf hilVia s"ln II
Oornda. mediante 9stupro de <lite terla !tido vitima aOA tr('7C ann· "
l!1I0do allrlll:ltiva dll mile.

Cumprlndo 8 Ilollcitncitn tio Ar" 1>eJrj!nl1o de rollciA. prn"Nir"
moCl RO CX8mc rla m('nor !\(lL (' conAlntHlllo" "rr(,qpn(,a rle 111m .
It,trgru. nRo haverlno. rnrlanlo. doflnrnmrnln. '.

ApOll0 CXQme.prernchcm(ls 0 tnrnHII,irlo r(l("l"hlrlCl nn Ilrl\ ::~
rii'l rif! Polfd ... c(lm (I r"~uil"ciCl d,· ('Xllmr IH'11II1lrr(prldo C (l riC\'''''
,""mo:\ A mnr da' mellor Llndonnr l.acNc11t do AquIno. p"rll quI';
I'ncamlnhll!l!io 80 J)pl(,~lIdo dl' 1',,"1'111. P'lrlllntlll'''. pClrl'. 0 pr('''rn1r
IJUC it a conflrhlllcAo ciA cOIlClll!lliO A qlH' ,:hrr:l\mo~ por oca~l~o d.·, ~
('xllm@. I

PericialLaudo

Ervaha, 12 de [unho de 1974

reo JOaQulm da Sliu IluIm8r1ies - '~reco 'e Erv~lIa e YII~rl.f,ram
reo Carles dn~ Rels Baela Brm - P~rote 'e Vi~eslre. anl8nlo Mendes
reo Ralmllude GonCillres Ferreira - clPel1 ~. Hospllal S;o Seh.lIh " ¥letl.r.· Yandld Elias GOllles - Paroci de Sal! MIguel de 'nla
C8n. llelnl. Fernandes de Ollrelra - farm de P~ula Candide
reo Os"ald. Renal. CUlh - parm .e Cljull
Pe· Rmle*, lacelda de helar - 'arm de feluhn.

1<1 Cid<loc de Coimhra.o Revmo. Pc. }<llm!' J\ntlln~s de Soil I.

a, diquo e lronrado Pxr oco dnque la localtdnde , .
1\ bern da verdade, n(,q, ahalxo-ilsClinildoCl. Saverdotes d

;orC'nia de Vtcosa, virnos ('xp6r 0 que lICll"C! • Io virtuoso Sacerdotc VI'I I. de h~ murto, sendo viti,", I

Ie elementos inescrupuloscs. que. para alcilt.u os seus (Inc:
rsarn til' rodos os mcios, mcsmo O!J mal!" torpcq•

Hft POllCO - 0 Fato e publtco fOj esbofeteado en
ilene Praca, scm motivo alqum.

E. ainda que 0 houvesse, tais modes primitlvo, e !lelva
rcns, nao seriam de uso eatre qente civilizada. Pll;~ extstcn- I
netos leg"';s para dlclmfr questoes.

Forca hruta. s6 E: usada por quem n50 pode suportar ('\1'

mlrentar urn Tribunal.
Fo! caluniado em sua honra. Scrvir:Jm-Clr 'd~ slIo""ta' ~

nfellz vltlma para acusar falsamcnte 0 Sacerdote, .
Submetlda a exame por junta Medica, fol con statad«

calunta.
Esse ato indlgno e mesqutnhe tlnha dupla Hnaltdade:
.. caluniar e dlfamar 0 virtuoso Sacerdote:
- e peculate .. extorqulr do mesmo vultosa quantia par

reparar 0 dana [sicl]. •
Anexo 0 Laude M~dlco que pedtmos seja tambcm pit

bltcado na Integrs.
Pouco de pols, uma lei municipal arbitn'lrla tentava en

campar 0 Glnaslo Paroqutal, que, dlltcultosamente , com par
cos recursos, vein sendo sustentado em beneftctos dos meno
f avorecldos.o Destacamento Pollelal devcrta, naque le mesrno elb I

fazer 0 levantamento (I) do Glnasto, para pronta entrega
viola tao clara dos disposttivos legals. sem qualquer mandai
judlcfal.

Nao (ora a ameaca de um ::ligno Oficial do Exercuo ~
denuncte ao DOPS, a selvaqcrla terra se consumado.

Agora. 0 Sacerdote e vitima de atentado contra su
pr6prla vida. enquanto rezava com os fie is. dentro da IgrcJl

t!. certo que se trata de uma debil mental: mas. os de
bets mentals, quando Insuflados. torni'lrrl fixes ce rtas 'deia
e termtnam levando-as a cabo, com acoes ...

Julgando urn dever de consclencta de nossa parte, pare>
conhecimento e esclarecimentos do p6blico e a flm de que a
ver dade seja proclamada alto e born tom,

atenctosamente nos subscrevemos



Irma E1za, da Irmandade Sagrado Corayao de Jesus, te1e

fonou iazendo uma visita a D. Adriano e manifestando sua solidariedade em

26 de setembro de 1976.

TELEFONEMA

IRMANDADE SAGRADO CORA9AO DE JESUS

RIO DE JANEIRO - RJ

IRMA ELZA



~rma Ivone das Dores Drumond-

para cada uma de nossas Irmas.

Respeitosamente, subscrevo-me, pedindo-lhe a ben~ao

na Igreja de hoje.

Mestre Ihe de for~as para encetar ate 0 fiml sua missao profetica

los tragicos acontecimentos que Ihe sucederam, pedindo ao Divino

Como Coordenadora Geral da Congrega~ao das Religiosas

Missionarias de Na Senhora das Dores, apresento-lhe, em nome de to

da a Congrega~ao, nossos sentimentos de profunda solidariedade pe-

Senhor Bispo,

D. Adriano Hip~lito

DD. Bispo de Nova Igua~u

Nova-Igua~u- Rio de Janeiro

ExmQ e RevmQ Sr

Em 30 de setembro de 1976.

CONGREGACAo DAS REUGIOSAS MISSIONARIAS
DE N. S. DAS DORES

RUA ATURI.... 110 - BRA. D. PINA
20.000 - AIO D. JANEIAO _ GB

FONa, 230-1080
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F.: born louvar 0 Senhor, cantar salmos
ao vosso nome 6 Altissimo . . "

PRovINCIA DO RIO DE JANEIRO - RJ

IRMAS MISSIONARIAS

l~8IRMA IRANY
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«Noo julgueis ,. nao sereis jd<,Jodos».
IMt 7,1)

SO 1'U fosse inteligente, Senhor,
noo lulgorio ninquern,
seno copnz de respeitor
o mist6r10 que e 0 outro,
o mlstcno que sou eu.
Scbeno que so Tu
ves 0 que ninylJem ve,'
que so Tu podes julgar
o, 00 mesmo tempo, ornor ,

M. L. Pedroso

So eu fcsse in:eligen:e, Sl'nhor,
nem 0 mim mesmo eu julgorio:
por ocoso sou eu capaz
de desvendor meu proprio enigma?

5& cu foss" intelig£nte, Senher,
I1CIQ iulgc:riCl ninguem;
sur io copuz de ccmpreender
que fllngU€fJ1esto ocobado,
que nlngucm esto petrificodo;
serro copaz de sentir
que a tua CTiC1!;oOcontinuo
no mots profundo de coda ser ,

Se "U fosse inteligente, Senhor,
noo lulgono nlnguem;
serto copoz de perceber
quc coda homorn e um rnlsterlo .

Sa au iccze inteligente, Senhor.

JOS.r; F f •58 • CO •

J50



ynica coisa que vale.
Dam Adriano,si quiser fazer un passeio a Tingua,sabado na
parte de manha,o homem da chacara NQl19 gleba da serra,quer
vendar de qualquer maneira,a nos au a outros.
Mas irma Angela gostou muito do lugar e me pediu dizer ao
homem,ainda nao verder. 0 que significa isso nao sei,nuo
aueria ser indiscreto,mas falou com tanto entusiasmo as ir
mas todas em Tingua,que me deu esperanga de ela dar um jeito
Dam Adriano,queira me mendar urnsim au nao na casa de Pee ~
GUilherme,onde chegarei sabado ( 9 horas) Josafa.ss.cc.~··

sacerdote,
horas e a

Rio de Janeiro. 23-9-'76 rtMeu querido irmao-bispo
Nesta hora de terror e perseguigao que parece do tempo as
opostolos,daqual agora a Senhor e seu sobrinho tornaram se
vitimas.
Venho mostrar minha solidariedade e tambem te dar meus para
bens porque a Senhor foi considarado digno de sofrer,angus
ties mortais,por amor ao evangelho.

Que tudo isso nos estimule ser cada vez mais
e profeta pela nossa vida de oragao,o que nestas



Abadcaen

Pele Comunadadc e menor- serva em Cristo,

A Conunidade Franciscans de O~eamda ImDculada Conceigao,
profundenente naguada con 0 etontado/que foi vit;MA V. Excia.,
vem por- cste moLo nanif'estfl~" seu g.!.'Emdepcaar , eSvc:!'''llndodf' bog
dede Divine,quo nao demoz-osou !)lfmo:!'''ostebelocinonto0 que ..as
infclizes que em sua ccgucirn 0 ~ldade tal c~ime p~atica~8n,e~
controm 0 cn~o que os conduzB ao sent~ento cristao.

Excelont:[ssimo e Reve~"end:f.ssmosenhor- Bispo,
Dom AdriAno Hipolito, O.F.M.

Religiosns soudegeea.

~tif) de JAnei~"o,25 de set.embr-odo 1976.

Mostelro
de

N.S. da Concelcao da Ajuda
C. P. 1931- ZC/OO
Rio de Janeiro·RJ

t
J. M.J F. B.

Ave Maria Purissima I



~JtnM,"'i "1YlCt.M.-C\.. ~.td.t«,
3up"rior" GtJr31

+cdas ns ~a9~s, dosejo eeae ,:ue r-esumimos OIl nO:;31i s;''",,10-:,~.?, errvfzrda

ciscano, Ihe conceda secui-1o, ~ r8 vcz n i~ de p0r 0, e l~~ obtonha

Que 1'[0090 :3er~~ico Paf Sao Francd aco , nes"'c :.no :.Janto....ran-

nc.0:10 apcd o 0 c-r,J.jdat'icdade e, scbre tudo, nosaas or~90"":J r~tcrnaz.

Cientc~ d~ tudo que V.Excia. ve~ sofr rdo, vi~os trazer-lhe

ZX""o."'r•D. A,'riano Hi.!l6)j to, 0"1'
• "'. 'Ai "':-0 de novo I ....ila9.J.

nio e Ja-eirc, ~o ~~ sGte~bro
Tuc.o palo

).C' •
~e Jeflu8

IRMAS FRANCISCAN AS DO SAGRADO CORACAO DE JESUS
Ruo 80,ao de Itoposlpe, 389

r.l"fofte: 28-1796
Riode Janel,o - "tado do Guanobo.a



Oon 00 protcccoc do ..1to aprcgo , rcnfil"Dll!JO~-- ,
!he c eortozr de nOClJUC orngooo c c('crificio
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Olga Salim Dualib(Ir.)

Clovis Ramalhete.

Pedindo a Vossa Reverendissima

Antecipando meu pedido de

desculpa pelo atrazo em enviar a Vossa

Revma. as capias dos telegramas recebi

dos e ja respondidos por Sua Eminencia

o Cardeal D. Eugenio de Araujo Sales,

transcrevo-os:
1- Sindicato empregados comercio

Rj repudia veemente sequestro et sevidicias
Bispo Nova Igua~u maculando impiedosamente
representante clero pt solidariza-se familia
catolica brasileira

PtLuizant Mata Roma
Presidente

2- Tenha vontade receber minha
solidariedade et expressao de veemente repu1-
sa ao atentado vg que traz marca da insania
que perturba nosso mundo pt Sauda~oes respei
tosas

Reverendo Dom Adriano

Exmo. e Revmo.

Dom Adriano Hipolito
Alameda dos Eucaliptos s/n9
26000-NOVA IGUA~U- RJ

c/927/76

Sccretarla Rio de Janeiro, 19/10/76
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As lO,45h, do dia 25 de setembro de 1976, telefonou

Padre Amadeu - portugues - da residencia de D. Alice de Olivei

ra, apresentando solidariedade a D. Adriano.

TELFONEMA

PADRE AMADEU



l'.j~ ~ v\..:t...l:.wu (;i
Q..._ '1)" •t~ ~ q S'
2.C-tJ1/ ~~

RIO DE JANEIRO

PADRE Al'lADEU FELICIANO O,F.M.
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Volta Redonda, 29 de setembro de 1976

Os sacerdotes da Diocese de Barra do Pira!-Volta Redonda, reu
nidos com nosso Bispo D. Waldyr, decidimos enviar-lhe, por m~io desta, /
nossa total solidariedade pelas horae dif!ceis que V. Excia. enfrentou ,
quando do oovarde sequestro e maus tratos de que foi vitima, juntamente/
oom seu sobrinho Fernando, por sua fidelidade ao Evangelho e, oonsequen
te luta na defesa dos mais pequeninos.

Certos de que essa provagao~ longe de diminuir, vira aumentar/
seu fervor e doagao a causa dos que nao tem v6z nem vez, colocamo-nos ,
inteiramente, a seu lado, dispostos, mais ainda, a pagar, como V. Excia.
pagou, 0 prego que a fidelidade a Cristo , na defesa dos humildes, exi
gir de cada um de noe.

Contamos com suas valiosas preces, como V. Excia pode contar/
com as nossas.

Exmo. Sr. D. Adriano Hipolito Mandarino

Estado do Rio-.-Volta Redooda
Resldencia Episcopal: Rua 156 0.° 260

DIOCESE DE BARRA DO PIRAI' - VOLTA REDONDA



Volta Redonda, 29 de setembro de 1976

Os sacerdotes da Diocese de Barra do Pira!-Volta Redonda, reu
nidos oom nosso Bispo D. Waldyr, decidimos enviar-lhe, por maio desta, /
nossa total solidariedade pelas horas dif!ceis que V. Excia. enfrentou ,
quando do eovarde sequestro e maus tratos de que foi vitima, juntamente/
com seu sobrinho Fernando, por sua fide1idade ao Evangelho e, consequen
te lute na defesa dos mais pequeninos.

Certos de que essa prova~ao~ longe de diminuir, vira aumentar/
seu fervor e doaQQo a causa dos que nao tem voz nem vez, colocamo-nos ,
inteiramente, a seu lado, dispostos, mais ainda, a pagar, como V. Excia.
pagou, 0 preQo que a fidelidade a Cristo t na defesa dos humildes, exi
gir de cada um de nos.

Contamos com suas valiosas preces, como V. Excia pode contar/
com as nossas.

Exmo. Sr. D. Adriano Hipolito Mandarino

Residencia Episcopal: Rua 156 n.? 260
Volta Redonda - . - Estado do Rio

DIOCESE DE BARRA DO PIRAI' ~ VOLTA REDONDA
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sao Francisco,
mui cordialmente
irrnaoe Cristo e

\.~
\

Em nome da nossa comunidade franciscana e paroquial
venho trazer-lhe urnabra90 bernfraterno.

o Senhor em sua pastoral sempre insiste em autenticidade,
sempre anima a gente para participar da angustia e das
esperan9as do homem pobre e marginalizado.

Os aconteceimentos da ultima semana refor~aram
esta sua mensagem. Esperamos com confian9a que
da cruz brota a vida, a vida verdadeira e profunda
que Deus nos quer transmitir abundantemente,
mas que deve ser aceita e assumida pelo homem.

Tambem rnandoa todos os seus padres, que durante
o retiro de uns anos atraz, comegei conhecer rnelhor
e admirar, urnabr'acode es·timae de solidadriedade.

Carissimo Dom Adriano,

para que 0 mundo tenha a vida em abundancia

-



.. J). ildriano,
" Le arraou a sua tenda entre n6s".

Agradego c retribuio
os votos e urn

J.,l ......... IZ .lon:!.nL •
.Fort~leza, ~s.::'Iera...9a e Certeza acompan:e
a sua caI.1in1~adadentro da cvrajosa o'r)gao
da Igreja no .0rasil do anD qu.e iLicia.

"10 crist~o e l1roibido ter .re do e
ficar triste".
Umabr aco naca Li.no ,f{W~

RIO n": JANE!RO

PADRE EGYDIO



- RJ~CU;GIC

PADRE ELJGEI.J3ERTO fILJHAf.'ER
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, O.F .M.Frei

Sempre seu

Se s~mpr~ 0 admirei, Dow Adriano, des de os elias de Ri..o Nevro1
saiba ~u~ SeU exemplo de urn pastor que nunCl recua, 0; oruvou pro

fund~~ente em noss~ mente e 006S0 cora/boo P~ra seu~ trabalhos fu

turos, intr~pidos como sempre, implor~mos 3 bin;50 do Seubor.

fica~ao ••• com 0 crucificado. Nessa brutal agrezsuo, nesses maltra

tOB que SO urn c~rebro total~ente deformado podiu.excogitar, voc;

experiruentou ::t v1..1nerc.bilid3uetotal do a.'llorque arri.:i';,atudo e se

errisca a tudo.

Sabendo que vo1tou par" SUD Cbsa, aqui estou para Ihe manife!

tar, em meu nome e em nome da Sexta Re5i~0 da ()rdem Fr<lnciscana ,se

cu1ar1 nossa solidariedade absoluta nesta vi~ cr~cis.

o Deus-Amor na o 0 colocou Duma vinha pvciflca e rOln:lntiea,

Dom Adriano, colocou-o, simI Duma verdadeira pedreira, onde, j~

UDS anos, est' prestando seu servioo em pro1 de urn povo sjmplea e

sofredor. Voc; est' se~uindo, com dOBOio total, B Vi'; cia de Jesus

de bazar~ e Francisco de Assis. faltav8-lhe ainda a ~ltima identi-

B ~ M IEPAZ

Nui querido Irm§o Bispo, uo~ Adriano,

Exmo. e Revmo. Sr.

Dom Adriano HiFolito

NOVA IGUACU - RJ

Rio de J~Deiro, 2) - 0) - 1976
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He who gard you will never sleep - Celul qui Ie gerda ne dort point _
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Car!ssimo irmao Dom Adriano,
Paz e bern!
Queremos, atraves desta, manifestar nossa total solidariedade com 0
Senhor. Pela bondade de Deus, somos franciscanos, Como 0 nosso Pai
Serafico fez, reverenciamos a vida como dom gratUito de Deus, dom
digno de todo 0 respeito.
Por i.sso,lamentamos 0 que ocorreu com 0 Senhor na semana passada,
seu sequestro, as tgrturas e indignagoes que sofreu, produtos das
mentiras, da opressao e das injustigas que ae sentiram ameagadar:de
vido a sua coragem de proclamar e viver 0 Evangelho, de profettzar
a verdade e trabalhar para que a vida e os direitos ~~no~ sejam
respeit"dos ..
Fes~oa.scomo as que perpetraram as atrocida~es contra 0 Senhor, e
ainda mais as pessoas atras deste tipo dGoaco"'1tec~'ento,nao ent~n
dem 0 Evaneelho, 0 arnorao Cristo, a sua I~reja, ao seu poyo. '~ao
ente~dem ~ue estamos preparados para sofrer e mQrrer, se for neces
sario, ~elo Evangelho. Nao entenrle~~ue abragaIDos0 pobre Cristo
eruct f'icadoque tanto comeveu Francisco de A saf.s, Abr-acamos a cruz
para viver, para criar 0 Novo Homem. para realizar a Nova Criag~o.
P~dirnosao Pai de bondade e misericordia, ao pai do arnore do per
dao, que perdoe estas pessoas e que ag converta para 0 caminho da
paz e do bern.
Repudiamos a violencia ....poiamos a sua voz cr!tica que se levanta
contra a violencia e a opressao. Nao vamos poder participar da roissa
que 0 Senhor vai celebrar no dOmingo, dia 3 de outubro., Pois, e
exatamente neste dia que estaremos celebrando a festa do padroeiro
de nossa paroquia. Porem, queremos que 0 Se~or esteja consciente
de nosso total apoio, de nossa total solidariedadeo Pediremos a
Deus neste di~ que Ele continue a dar-lhe a coragem,para pr9sseguir
na sua prega9ao do Evangelllo;pediremos a Detw tambem qu~ nos mesmos
tenhamos mais coragem em nossa vivencia e pregagao evangellca.
celte nosso abrago de apoio e solidariedade fraternal,

A comunidade dos Frades Menores Conventuais do Rio Jomprido, ~.J. ~ . 0
Ii..:, ~~ ~ tlJv'

~tp.J(_~A_r--r .. K~f'
Juo ~ ~ ~ ~ _ ~. 4
- ·~'eI~ /-,<J).LL J,. p",...,L,__:, ~~

. ~ k~~~ cl- ~~. . ,/;:-1£0 J~ l··:t
r. u::l.",v~,J';" .~J:~~ 8",,~ -:-"" jf»'i!o ;/uW .k :;'-d$~

,",00""" ,~ p,~""""oot~o~ ""n.~'u," o.o.o. "",,,,,00".40 - tnsc..... '50.998.00

28 de setembro de ]976

FRADES MENORES CONVENTUAIS
CONVENTO SAO FRANCISCO DE ASSIS
Rua Caetano Martlns. 42 - Rio Comprldo
20.000 - Rio de Janeiro. RJ - BrasU
rei. 228-1183

SENHOR, FAZEl-ME UM INSTRUMENTO DE VOSSA PAZ 1''86I...-
-fAt



'f ~ 0 JU'{ r: UAO ~ ;/wL J.< ~ W#V" ".,L

a a.'b'if J'I Sty- /LIIM(~ r'\(f

1l fffijMA),j.. ~ ~ t\,t~ JCW&;; ~ ~

!\M,~stJ#-t tUM ~ u)u, raJa. r 0 CRJ4D -I)f ~ t: II f 'CC{NJ-)M

lA rm'iJl<t<JrII. Cf'.etu<.,u;,.lt, ~ r: .etA. ..t>(W, o_M( ~ ca-:t
cd ~ 0)«1, ~ IJ A~ ~-~" ~£" d{

&n fi)M)

· ' I

d_U~cL,~,



Em fratexna unLao,

Esta meneagem que lhe e, naturalmente, dirigida em

primeiro lugar, se enderega tambem a Igreja de Nova Iguagu,es

pecialmente aos leigos, religiosos e presb{teros que maia de

perto pensam, vivem e lutam junto com 0 Senhor.

E claro que a violencia que lhe foi feita visa atemo

rizar (os proprios autores falam de "advertencia"). 0 senti

do desta mensae;emde soli.dariedadee ajudanno-nos todos,fra -

ternalmente, uns aos outros e confirmar que cremos ainda mais

na vida que renasce neetas condigoes.

Sabemos que se eSIorg~ por viver e ajudar a viver a

Igreja que queremos.

Esta manha soubemos do ocorrido com 0 Senhor.

Somos urngrupo de religiosos z-eunf.dospara um curso

( 0 IIIQ Curso Breve CRB/IBRADES, sobre Realidade Nacional).

Exmo. Sr. D. Adriano,

D. A.DRIANO HIP6LITO, OFM

Rua Marechal Floriano Peixoto, 2262

26000 NOVA IGU'I.QU RJ

Rio de Janeiro, 23 de setembro de 1976



Em fraterna umfio ,

Esta mensagem que lhe e, naturalmente, dirigida em

primeiro lugar, se enderega tambem a Igreje de Nova Igu~gu,e~

pecialmente aos leigos, religiosos e presb{teros que mais de

perto pensam, vivem e lutam junto com 0 Senhor.

~
I,
.;
I
II
;

E claro que a vjolencia que lhe foi feita visa atemo

rizar (os pr-op raos autores falam de "advertenciaII ). 0 senti

do desta mensagem de solidariedade e ajudarmo-nos todos,fra -

ternalmente, uns aos outros e confirmar que cremos ainda mais

na vida que renasce nestas condigoes.

Sabemos que se eSIorga por viver e ajudar a viver a

Igreja que queremos.

Esta manha soubemos do ocorrido com 0 Senhor.

Somos urn grupo de religiosos reunidos para.um curso

( 0 IIIQ Curso Breve CRB/IBRADES, sobre Realidade Nacional).

Exmo. Sr. D. Adriano,

D. ADRIANO HIP6LITO, OFM

Rua Marechal Floriano Peixoto, 2262

26000 NOVA IGUAQU RJ
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PADRE I. RAf16N
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(Puebla - 79)

Cremos
na civilizaeao
do amor.



Hio ue Janeiro 2).9.76
S...udac;oes em 1.,,1, is bo

p.stamos a par do acontecido com 0 Senhor, relatado
no Jomal do Brasil de 23.9.76. Participamos a 110SS, o:"idarieuu.de
por ter side seviciado de umd forma tao bru~al. Istu P Q prego do seu
be....:ternunho em favor da Verdo.de, do Evangelho, em prol uo s i r'naoo o'Pl'i-
mi..do::q:110 Jen.110r foi atingida a E'.Jcolha da Iereja em sua luta para a
li1)erti.l.Q~ do povo ; e por-uairt o dl:\l. sa exp.l.Lca 0 acor. t ec.ido CO).1 0 sou
ctlrl.'lo 11u. rr-anto do. sede da C.ll .lJ.jJ.

o fa-to de que 0 Senhor foi vf t i.ma a~liillge tamber.l
aa no snao co llUliiclu.uese cria urn lU90 mads P·L ...1 _H10de compr-oma cuo
co uum; 0 Jenhor foi aspancado e torturudo 9' porban't o sa tornou ir ao
ria CLune de muita gente que j' oofreu e continua sofrendo. Deus ouca
esue~ grito.J de dor.

~proveitamos 0 enseje a Ihe dgrad~ 1 0 ~eu teste~u
mur.ho cristao que tem p r e cauo UTa ' urn e;r...nde e..;.-~l. 10 .t_) ....rca 0
vrul..h.l...w.J.O de eV~llgeliz .....av. Paze :10Svotos que 0 "':eIlhor ce restabclec;..l
em nauo.e quun to antes. ..."uTe lOS uma orac;ao es ecial para 0 Senhoz- e
a Ir,reju nus celebragoes :i~rgicas nas nossas co.~nidude3.

Caro Dom Adriw 0,



ente CGM 0 cenhor.SGnhe.a b,m a u ar~arnen~Q 8 5 a vQn~a~a e seu
t i rie ntos, tudo o rLc o tado a I dos ir:TIaos.0 -ai p - ita a esoi e-

501 nes,r a~ foran a de roq t~ a Santa rOsa C n eora ~ n S t dral,
a10m doutra~ ~8~saais,quera fazrr chQ3a= a minrn adesa8 ~uito l"1a~c hu-
~ilce e ~ rtic 1~r1nas muito qriga,~i~cara - -~iql.P~.E ri e in~cr-Qu-
M ,cu~- ~icia dcram ~cm deta~~ ~ t dos 5 ~Or--i~ a 5 ra,-ssi,
~o a ~ ·0 5 a telp.v~s~o,a rese~ a,do 0 S r~~r cono 0 ~r nd rlefen or
des d i re i,tos humnno s e do s mais pobres ,Bam s ei, riun j' rr 1""';::8 ao senhor
s cn ta r=e crqu Lho sn espirit -,: If'nte a -O:('le1h. n~2+do<> -~<" 01 c: - '"'rinei-
ro~ cr~st os,enbora s ~ eO~~cil.

-::onte R-f)rp.,Sr.~i- o,~ m inhas cr Coe~ e r~ m -feet" EU
3Ic)PO '10 3'l .I IL"

i.s lor r;as ao Pe.~nriqu(3 8 ao SElU co=ma r+Lr r- rnandn.
E w~~ outro ~artic lar;un 2hr~~o wuito

lhor maneira de camE~ar nsta cart.,
co~ta~ a ~ sma cue a inten~ao ~UP ,

vard de lao s ~ q -l ~Eria a
rem as a18vr = ben ditas nao /
~larizMr-5e e unir-se e~ ~~itual

ricno:Prezl1d'J D.

V~ I

R vl"1o.:ir.
Don Adriana r1andarino 1-1, '1 ~to o f're,

Bis - ~

Cant~ C,c~lia,22 e outubro e 1975

PADRE JESO~ OJ:.LI~O

J'3
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melhor 0 ins, servo em Cristo, que Lh« pn1. ... filialme -:;e ~ 'h""19~

,.. ,..
Eo um.> _ uo 01' a, na' IU

PertlOe-tle 0 na( pouer ir la pt~HuoC1.1Munte, peLo s ru.nutn.nho s
todos ocupndos.

COIJOnaa s entroznu com V. Excil'l., encar-r-egue I-ene de trans~i
tir-lhe uma noticin convite:

':H t.;>undafeira, di a 18, 0 Colegio Santo Lnac i o V' i pr-oraover-
uma ~1i.;):3~~v~,ce):htada as 20 ha , , nas inten90es 0 Pe , ~TO;O Bosco
Ponido Burnier, que a:i.en de ser Jesuita, foi tffi'lbe.::n pl'o=edsol~ aqua
no ColeGio. e·ridenter ..e.rt e que Lain do quo i'e7.ar pOI' ~le, que todoo
acreaitamos mnritr da caridauo, Goria rez'r~os l'L~ ~nten90es aele,
pOl" osto q_ueriao 131''16il.

Nuo sei se !las circunBtanciau en que V. Exc:ia. se oncontra
agora, acoita:cia de coric ehebr-ar- tar. bern e tHlVl~ ...,t6 Ji~~er umaa
palavrinhas. LnfeLf.zmerrte , eu rnoamo t Ivez n~o posna est'"r pr caerrt c ; mas!
SGi quo sua pneaenca , seria um grnllde e.!timulo p·1....a vfv err os caua
vCz uu i s i nt.onsa e ccncr-o tnnen+e nonrsa fe.

Aq..-ui f'Lca por-tarrto 0 convi to que saber O~, V.~xc:..~ at end. !.~a
dontro .0 poua i.veL, lllfoli~:I:!ente, llaO c.:onsigo COffi'UUCR.l"-::" pe saoa.Lnnnt e ,
pais 0 telefone da ";urin nao respon ....e; tcra Dido raudado ? 768-260Q"

BXI:lo. Srrr , D. .d.driuno.
P.0.

Hio de Jane i.r-o, 14 de outubr-o J.e 1976.

,'5



'\

Gon5a~ves Torres Palma

Em uniao com seu Pastor

momento angustioso.

nesta hora de tribu~ag~o.e

N~o esquecemos seu sobrinho Andre neste

tosos cumprimentos e oferecemos nossas orag3es

Apresentamos a V.Rema.os nossos respei-

ranema.Repudiamos tais atos e pedimos justiga.

e Guia-est~o todos os e~ementos do Grupo Jo

vem de Piranema,da Legi~o de Haria,Agentes de

Pastora~,o Vigario e toda a Comunidade de Pi-

So~id~rios com V.Revma.nosso Pastor

dos,dos injustigados,dos direitos sagrados dos

homens e das causas justas e sequestrado,obje

to de sevicias e vexames infames e sacri~egos.

Por ser V.Revma.defensor dos oprimi-

D.Adriano

Exmo.e Revmo.Senhor

Piranema,23 de Setembro de I976

!16
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tado a bomba.

tou interesse do Governo em esc1arecer os autores so aten

Forma~ao, no dia 22 de dezembro de 1979, quando apresen

Chagas Freitas visitou D. Adriano Hypo1ito, no Centro de

o Chefe do Comando Mi1itar do Governandor

VISITA
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A humilde servo no Senhor

-gao.

- ,milagao a Cruz de Cristo", vimos dizer-lhe, Sr. Bispo,-que 0 trazemos em nOSS8S orogoes mais fervorosas.

Em nome de hossa Madre Priore, no de todo a C~
,

munidade e no meu proprio nome pego-lhe sua santa ben-

Unidas a essa sua verdadeira !lasslVossa Fxcelencia.

Soubemos, pelo nosso amigo, Bispo de Nova Fri

burgo, D. Clemente lsnard OSB, do atcntado sofrido por

l\ Paz de Cristo!

D. Adriano.

1\0 Exmo. e Rev~o. Bispo de Nova 19uagu
D. Adriano Hipolito OFM

CarmeLo do tJpirito c5anio



Unid.s n. aes•• sefriaent. e C8m\u:gRlld.A8 eaaa esperangr;

, ,o grite pr.fetlc., dad•• trevea de seus eacrit••, f.i 8el~d. pel. seu fie1
testeauDh. de verd~deir. pRst.r neste aoaeat. hi8teri~~.O fIt. r.rtalece
••sse esperanga, n. aei. des tens.ea e perseguigees ~tu~is, de ver uaa
Igreja c..pre2etida c••• p.bres .priaides e indefes.s.

Eltia~d. D. Adria••, e. padre. ab.ixe a••inadee perteaoentel .e Regi•••l
da Baixada Fluai.e.se da Di.ceee de Petrepe1is, sentind. a mesaa .~Itia
pe1.s preble.as pel•• quai8 V. Exci. Tea lut~nd., fazem-se presentee pRra
uaDifest;r su~ selidariedade.

EDe. e Rene.
D. Adriu. Hipelit.,Bisp. de N.va 19uagu

---- g
J9~8Duque de Cax1as, .e8 Z7 de .eteabre de 19'76.



Com nossa sol idariedade e ora~oes diante do Senhor que conhece .Lo los os

caminhos e bern certo para que 0 mantenha nesta"parrhesia" apost~1 ica

Que Deus nao nos tire das ondas perlgosas

~as nos Iiberte do modo inibidor.

os injusti~ados.

Sr .

_,
exemplo animo nossa re e torna transparente 0 gesto da Igreja q~e 0

encarna, sacramento Iibertador de Deus para os homens,especialmcnte

Seu

Os confrades do Instituto Fi los~fico-Teol~9ico Franciscano,a comunidade do

Convento do Sagrado Cora~;o de Jesus bem COIllO a da Editora Vozes Ltda.

quer expresser ao Sr. sua solidariedade pelo ocorrido na noite de 2. de

setembro.

Sabemos que tais violencias sao rea~oes ~ sua a~ao corajosa e evang~1 ico

em favor d a justi~a,da defeea dos direitos humanos e dos humi Inados pe

la atuaq_ situasao de !lOSSO pars. ::)ofrerassi" ~ digno.

A Ie ,r--nos em saber que 0 Sr. nBo se amedr.onta e que cornpreende 0 sacri

ffcio ; luz do testemunho ?rof~tico e do Servo sofredor Jesus Cristo.

Prezado confpade 00111 Adriano lIip~1ito

Dom Frei Adriano M.Hi~~lito

Bispo de Nova Igua~u RJ

i9~CPetr~polis, 13.09.1976

..,. /.~...
i..> j

I
INS;'TUTO FILOSOFIOO-TEOLOGICOFRANClSCANO
c. P. 2 - Tel.: 42·0515
RUB ntecaseros, 8/n
25.600 PETROPOLIS
Rio de Janeiro - BRASIL



Com nossa sol idariedade e orac;;oesdiante do Senhor que conhece todos os

call1inhose bem certo para que 0 mantenha nesta"parrhesia" apost~1 ica

Que Deus nao nos tire das ondas perlgosas

Mas nos Iiberte do medo inibidor.

Os confrades do Instituto Fi los~fico-Teol~gico Franciscano,a comunidade do

Convento do Sagrado Cora~~o de Jesus bem como a da Editora Vozes ltda.

quer expressar ao Sr. ~ua sol idariedade pelo ocorrido na noite de 2~ de

setembro.

Sabemos que tais viol~ncias sao rea~oes a sua a~ao corajosa e evang~lica

em favor d a justi~a,da defe~a dos direitos humanos e dos humi I"ados pe

la atuaq;. situac;;aode nosso pars. Sofrer assim ~ digno.

Alegra-nos em saber que 0 Sr. nso se amedronta e que cOlnpreenJe 0 sacri

rfcio a luz do testemunho prof~tico e do Servo sofrcdor Jesus Cristo.

Seu excmplo anima nossa f~ e torna transparente 0 gesto da Igreja q~e 0

3r. encarna, sacramento Iibcrtador de Deus para os homens,especialrnente

os injusti~ados.

rrezado confrade ~om Adriano liip~1ito

Dom Frei Adr i ano ~,.lIip~1ito

8 ispo de Nova Iguac;;u,U



INSTITUTO FIL05()FIQ().TEOLOGICO FRANCISCANO
C. P. 23 - Tel.: 42·0515
Rua Montec8seros. s/n
25.600 PETROPOLIS
Rio de Janeiro - BRASil
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Em S. Joao de iJeriti: Irma Luiza,

A filha obediente e humilde,

Todas as Irmes unem-se a mim avos

BOje, venho tomar 0 vosso precioso

tempo para ler estes rabiscos que nao traduzirao de mmdo elgum

os sentimentos das Irmas desta Casa de Caridade, em re1a~ao /

aos acontecimentos com V. Excia. Na intimidade de nossas ora

~oes V. Excia. estava sempre presente bem como no anonimato /

de nossos pequenos sacrificios.

Neo vos escrevi logo, pois achei /

chocante demais e lirnitei-meem pedir a Deus, para a vossa /

serenidade e for~a, servindo de exemplo a todos os cristaos.

Fui colocada em S. Joao de Meriti

onde gozei de vossas s~bias orienta~oes. Aqui, continuo no I
meu campo de a9ao, lugar solit~rio. Se V. Excia. quizer pas

sar aqui alguns dias para se descansar, nos dar~ muito prazer.

Pertencemos a ~rquidiocese de Diamantina tendo como Arcebispo
D. Geraldo Sigaud.

Revmo. D. Adriano Hypolito.

Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo

Serro, l~ de outubro de 1 976.

_.............. - .

<rasa be (taribabe $anta ltereJ8
SERRO

MINAS GERAIS
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LUZ - lUNAS GERAIS

D... BEWHIOR JOAQUIi'l DA BILVA NETO, C.M,
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TELEGRAMAII' EMPRtSA BRASlLElRA DE CORREJOS E TELtGltAFOS

LUZ - NIUA.3 G.l!:RAIS
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PROFESSOR BORIS DAVID OFF LESSA
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Coordenagao Geral das Irmas
de Jesus na santissima Euc~

ristia.

~J~;'<: -
~d7~~~

~~r-dJ~t~
j1:YJ2~:j;WM~~ __

desejan
Deus pa-

A
violenci

mo da Igreja de Nova Iguagu representada pelo Pastor,
do-lhe, berncomo ao seu sobrinho, todas as bengaos de
r~ uma recuperagao completa das marcas impressas pela

,.,
a sofrida~ nossas oragoes.

Na fraternidad~ 0 nosso abrago,

Estamos·reunidas em conselho e, refletindo so-
;

bre 0 acontecido com sua pessoa, sentimo-nos tambem atingidas
como Igreja. If pois em nome da Congregagao das "Irmas de Jesus
na sant!ssima Eucaristia", que the apresentamos a nossa solid~
riedade crista, esperando qp. e Sla atitude de Luta pela justiga
em defesa do pobre e do oprimido, suscite em nos a coragem de
comprometer-nos com 0 verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo s~
tetizado em MT. 5, 1~16.

Congratulando-nos com 0 testemunho de profeti~

D. Adriano

Belo Horizonte,06 de outubro de 1976

CONGREGACAO D~S IRMAS DE "JESUS
NA SANTfsSIMA EUCARISTIA"

ex. fOSTAL. 1.140
BAIRR(> sAo LUCAS

CEP 30.000 ~ BELOlWRIZONTB ~ MINAS GERAIS
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COMUNIDADE CASA PROVINCIAL MISSIONARIOS DE JESUS CRUCIFICADO

IRMA VILMA DE ALMEIDA
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E EM NOME DA PROVINCIA E DO VISITADOR FREI AGOSTINHO

SEORETARIO DA PROVINCIA FRANCISCANA STA. CRUZ DE MINAS GERAIS
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Excmo e Revmo Sr.
D. Frei Adriano Hip;lito. OFM
CP 22
26 000 - Nova Igua9u

In?!DominoJ_
~V\..

Figue do Pere ira, SJ
Provincial

Joaquim

,., ..
Envie_nos a sua santa b8"9ao.

Quero, pois, dizer-lhe 0 meu muito obrigado que e ex
tensivo aO povo de sua cara Diocese, pela mensagem de solida
riedade. Nossa Senhor o.recompense com a abundancia de sues
consola90es que sao foroa nas grandes proves.

As sues palavras, Oom Adriano, exprimem ume realidede
vivida. ha pouca, par V. Excis. e te~. pais, urnafor~a e um sen
tida muito particular que me vernsensibilizar profundamente.
A sua solidaried~de e a sua presen~a neste momento sao para mim
e para todos os meus irmaos um grande conforto e Un! forte esti
mulo na prossecu96o de a~~o missionaria entre os desvalidos e
injusti~ados ._

o sangue de Joso Bosco, como nos primeiros tempos, se
ra,) sem dUvida. semente de cristaos entre os nossos cer-es 10-
dios e de voca90es missionarias : este e a nossa esperan~a, es
te 0 nosso anseio~

Acuso rece!:JiLdo0 seu atencioso telegPiTl6em que V. Excia.
e 0 pavo de sua Diocese solid~rios lamentam a tragica" mas glo
riosa morte do nosso caro P. Joso 8osco P. Burnier, e se achem
presontes nos mesmos sentimentos crist~os e na comunheo de preces.

P A X t

Carlssimo Oem Adriano

10 Horizonta, 18 de ou tubro de 19'76
cur.prav.?6/?41/prov.

Escrlt. I Ruo sao Poulo, 1665/601
telef. (031) 337·9506

Resld. I Av. Alvores Cobrol, 595
telef. (031) 226-5-406PRovINCIA DO BRASil CENTRO-LESTE

ColMO Postol, 1811
30.000 • 8elo Horlxonte· MG.

8rosll

J~~~~I
~IIIII'\\\?~

COMPANHIA DE JESUS
PADRES JESUITAS
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=ESTARAO COROtAlMENTE UN.DOS OESAGRnVO QUERIDa DOM ~DRIANO.<=

DOM AlMIR - DOM ONOFRE<=

:===BISPOS UBERlA!'4Dln IMPOSSIBlllTnDOS ESTnREM IU PESSO~LMENTE,<

:OE UBERlANOIA MG TEL 123 22 02 0840<~:

'iD EMPJtt$ABRASILElRADE(OWJOS E TEL£CWOS

UBERL1~1])IAL - MINAS GERflS

Jl.... ALMIR MARQUES FERHE:RA

D. ONOFRE CANDIDO ROSA
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Os humildes servos emCristo Senhor Nosso

Deus guarde Vossa Beverend[ssima.

o Ateneu DamJose Pedro e seu orgao oficial Jornal dos Patriotas,
sediado nesta cidade, consternados palos agravos de que foi vitim Vossa
Excelencia Raverend!ssima pelos bclrbaros agentes do comunismoe do terror,
cumpremsagrado dever trazendo-lhe, por maio desta, seus ardentes votos de
saude e Paz emCristo.

Simultaneamente, fazem votos palo bernestar do jovemFernando,
sobrlnho de Vosaa Excelencia Reverend{ssima, Lamerrtando que tals fatos
tenham por palco a Terra de Santa Cruz que e nossa estremecida Patriae

Carissimo Pastor:

EXlOO. Revdmo.DomAdriano Hipolito,
dignissimo Prelado da Cidade fluminense de
NOVA IGUAgU

Louvadoseja N.S. Jesus Cristol

Uberaba, 24 de Setembrode imc,

21



I ~:>vid~s pe11 c~rid81e cristi, que nos l~VF trqz~r I1nidos,
~JbretudD n~s horng que g tr:> lentq se ~b~te s3bre 3 Ig~ej~, n5s, os p11res,
d o rerri:>n!ll de Lt ui.u t ab a , d i.o c e ve de Ube r Lnnd i.a , ea T'.:; ,ni8o CJ:l sell bispo,
D. On af r-e C;ndido q)S~, qu e r e o s Le v s r a v.J:I..xci~. J e c o de n o s s s p r o I'ur.d o

.;:Jflicao, p or tud o que tell oc or t-Ld o de [TOV, ,~:::> ex s o f r-L en t o , iue tell 8tin
gidD, Q9 pess3a de V.FXC1'1 e SU1 iprej~, '1 Igrejq t3d~.

qe intenr~~ de '1cus~r e conden~r gue~ guer que sej~, CJ 0 Cristo,
~ue n;;jo v c i.u .jlJlg"lT" n e.s o ond e na r , as S'11V~lr, nos e s t r e i.t« ;t08 nuua uni~)
fr..,tero8, p'Jr, v i vera os 0 s en tLdo d e Ip-re:j;J,,~ue; e J s en t Ldo de Co rpo :f:lS_

t i c o de Cri~to, '}lIe t ad o H;le so f r e , uu-ind o qu l.qu e r Le s e us e b r os eqt1 ea
8::>frien to.

fi: d e s et a n os s o , p oi.s , cu e o vuo r desse gestJ de c.)np'reg-'!r-n:::>s n s or'=l
~O~ e pr::>fllniJ s en t i.nant o , s ej a p'1r'1 n os es t i, u Ln r 9 v i.ve r a o s ei CJHll!1 J tri
IIDf 0 d G C r it':' t o , pel 'i C r uzeD S J f r i en t J •

~ipJtec~ :::>s, por iSSD, a V.~XCi1., CJl g nossa fr~t~rn~l cnrij~d~ e
s oLt.d-rredid e , ~C' no= sas :)rg,;5es e s s cr i.f'Lci.n e , flZtn:1::> t'l bel vi.br or , e
un i s s o n o CJ ..... .)8 de V. ~ci-:1., ,)8 O)SS!)S i/ie'lifl Je c o l b o r s r n a t r o n s isqq)
d os en s i.nn ien t e s de tTestls, en s i n s ren t as de ,jllstiC''l e c or tdade un i.ve r s o l ,
pa r t Lc uLa re en.t e n» p ra IJ':::> do s 3jS hu ri Lde s e n ec e s s i t a+o s .

~p;r8decidDs peLns s ubILnes 1i 3es d e ~ ')I.' ~ Ip'rei''', Ijlle iT.l5xci'1. [I.)S

t rr-o a.ri t Lu , p e I o e'eorp lo de 'lpJstol::>-viti '=I, r::>g:'ll:)S q Deus, p e Ln VirQ't:::.J
Fhntlssi 1'3, con serve e au re n t e e V. Fxc i.o, esse z eI.o, que.) p'uind:)ll '1 t~.)
subli e c u.aeod= de i :->l·:jr;j::>.

"

Ex ...:>. Sr.
D. nip51ito
L~u1etur Jesus Christus.



un i s s o o o c o o s d e V. '~xci ., :>5 nO"'8:)5 j l' n Ls J_ (,;01 o o r s r n a t r an s iS~30
c105 en s inn en t es de tTeSll'3,...nsir entos de jl1Sti~'1 e c orLd a e un Lv ns 1,
pa r tLc u L, r en t e n a P"!);) :) Cb9 :;ds huu'i Ld e s e n C s a i t 10s.

~F. r ~dec i d 0 a pel ~Fi S IJb 1i t,S 1i .0es d t~ ., :H' ' Ip'rej ", Lle V. "xc i a . no s
t!:'011itiu, pelo ev ee o Le de ~"5stD1D-V:ltji I, T'O,z'l :)S;) Deus , p e L« Vi.r~e
~'lnt{s'i 'J, conserve e all ente e V.Rxcia. t~CJe zel:>, u o cruinl::>ll. t'~
subli.e CLl e~dQ de i Dl~·i!).

v i b ....T', es o]j d· r ed' de, q co noCl sa S or f' 5~s e 9 aC r j f 1.c j J s, f) Z 11:i::> t'l b

-r 1:> e proI'undo senti en t o , s ej a no r nos es t i, u Lnr a v i ver os e C;) LI :> trl-

unr o de CrLr t o , p eLa Cr uz e 0 a o f r i, en t o .
1{ip:)tec'~os , por iS80, ~ v , Rxcia., co a n oss fr~t r n-sL c i r i.d sd e e

I r/tovld3S peLs osrLd s le crista, :u,' n.os f ev e tr'=1~""T'un i.dos ,
~JbretQd~ n~s hJr~s que a trJ eptq se ~b~te sobre a I~T'ej~, nos, 08 padres...
dJ rep'ion31 de Tt1Jilt':ibq,dioc~-e (le Uber1;ndi'i, e r ni~::>c:> sell bisp:>,
D. On5fre Cqndid::> qOS'l, luere os lev'lr a V.~~ci~. ::> ec:> de n~~q3 Drofund~
aflic;o, por tuClo Qlle tea ocorrilo ~e rov,';o ex 8ofT'i ento, ue tes qtin
gido, na pess3.e de V.FXC1'l e sua iP'T't,"ia,:l Tfl:re.jatSda.

8~ intenr~.) de !'ICUS3r e condenar que~ _uer gue sej_, C;)lil:>Cr.ist::>,
ue n~o veiu jul~qT' De nonlen~r, as s"lv~r, n,s ~ctreita DS nu 3 uni~:>

fr~tern~, p~r~ viv~r os ::> sentido Je Igrej3, u ~ J sentido de Cor~o is

tic:) de Cri1to, )ue ted::>~le sofre, gu~ndo uldu~r de sellS e brJs e t' e
sofri~enG::>.

, desejo nosso, pois, que::> vmr d~sse ge~tD de c::>ng~eg r-nos U Jxa-

D. ITip51ito
I,.,udetur JeSllS C'h.T'i~t us .



I

Z20

1530.fXJl. ~

DOM JOSE DANGELO NETTO ARCEBISPO DE POuSO ALEGRE <--PT ABRACOS <:

<= SUA IGREJA 0 RAMENTE OFENDIDA PT POSSAM ESSES SOFRIMENTOS TRASER <:

= MAIOT SENSIBlllDADE FACA GRAVES PROBLEMAS SOCIAS ATORMENTAM NOSSO <

=RENOVO TOTAL SOllDARIEDADE Q~ERIDO IRMAO COVARDAMENTE AGREDIDO....

~ZCBHE A 145/02 <: RJOD CO MGBH 45 <: r~lSO ALEGRE MG TEL 91 45 2 1130 <

_-1 1.0~

NOMERO
DE

EXPEOIG"O

~----r---------~~',,-----~~-
~RIM~~ .•U'STACJ.O &a .::=MONS ARTUR HARTMANr~ <:

"'9\ ~i ----------- .....
2 n' !~MAL FLORIANO PEIXOTO 2262 <

1Q 76 C! :: I=------------------------"-----t
Oe'4--t.--+-Hl-t----T-1 i~::NOV A IG AC RJ <--M4-~r-~--- ~g . ~
por+-..!---------1 ~..

TELEGRAMAI," EMPWA BlWlLEIltA DI CORREfOSI 'I'IILIGlW'OS

POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

D. JOst D'ANGELO NETO
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BISPO DE GUAXUPE - MINAS GERAIS

D. Jost ALBERTO L. DE CASTRO PINTO





D. Othon Motta, Bispo de Capanha - Minas Gerais, telefonou

para Dom Adriano, mandando abra~os e ora~oes.

TELEFONEMA

BISPO DE CAMPANHA - MG

D. OTRON MOTTA
JJ:JB



DD. Bispo Diocesa.no

!Jova rguagu

Dom Adriano Hi~61ito

1l:xmo.Hvmo.

SEN H 0 R,o

quando pregou 0 Amor,

mente, ve, no grande Bispo, 0 Cristo injustiqado que recebeu odio

que 0 Levnr=nn a ser V:ltim~ de.crueldade do s homens e, respei tosa

de, com f"edenest'l.cid;lde, coraung1.com V.:'!:xcia..os sentimentos

o Secretariado Arquidiocesano de Cursilho de Cristanda.-

r

Pouso Alegre, 9 de novembro de 1976

seceetariado erquidiocesano de pouso aregre • minas guais • rua adolfo clinto. 490
caixa postal !96 • fene 265

cursilhes de cristandade

2t3
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26000 - NOVAIGUACU- RJ

Caixa Postal, 22

Parque Flora

Al dos Euca1iptos S/N

00. Bispo de Nova 19ua9u

O. Frei Adriano HipOlito CA.4

Exmo. Sr.

rista, do qual recentemente fostes v!tima, rogando ao Todo Poderoso vas

abent;:OBe proporcione fOI'9a5 para prosseguir na caminhada emmissao subl!,

me que ~isto e a Igreja confiarsm, em prol da salva9ao das alrnas.

Com as nossos protestos de elevada estima e di!

tinta considera9ao, subscrevemo-nos.

l1dariza-se comV. Excia. Revma., par motivo do lamentavel acidente terro-

A Mesa Oiretora da cernara M~ic1pal de Lavras,

atendendo solicita9ao do nobre Vereador LeOnidas de Souza lima (MOB), so-

Exmo. Senhor,

Lavrae, 30 de setembro de 19'76

N. 249/?6-OLM
ASBunto: Solidariedade

Se rvi co : Secretaria da c8mara

lZICAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS
LAVRAS - MINAS GERAIS

•

;j
• r

~
I '

).



As Irmis da Visitayao de Bar-bacena'

~~4rfnw<~

Continuamos rezando para que V. ~cia. possa

prosseguir com a mesma coragem sua sUblime missao de Pas

tor e pedimos a nossos Santos ~dadores que Ihe obte -

nham copiosas grayas.

Hao podendo vi~t'-lo, p~r estarmoe submeti

dae a c1ausura, vimos apresentar-lhe nOBsas saudayoes e

exprimir-lhe nossa solidariedade.

Logo que soubemos do at.ntado de que Vossa

Excia. foi vitima, elevamos nossas preces ao Ceu, palo

seu pronto restabe1ecimento. Rio esqueoemo8 taubem de pe

dir ouoonso10 para sua veneranda mle, nesses momentos tao

dolorosos.

Revmo. D. Frei Adriano Hipolito

D.D. Bispo de Nova 19uayu

Visitay&o de Barbaoena, 9 de outubro de 1976

Viva + Jeeue~

GERAISMINAS

AS IRMAs DA VISITAQKO DE BARBACENA
ZZ9
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I-hipotecar-lhc solid~ri~dade na obra que VCm desenpanhando em favor

dos humildcs,dos que rcclaman justigas;pao,elim~nto tao escasso,cdUac~vg20thabit~

<ieo,transportcs etc.rcIN_di8!:lOSCOn vc enenca .....co'ruacrartc 0. vil r<:..ptod....v.cxa. e
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, "nenos em nontalidade ,que ~ 0 prdcipUo.e ~ povo bom,ordeiro,n~s son herang? c fi-

nalidadc de vida.il1felizm.cntu,~ una popul£ g~o qu~ se de i xa Lever' peLo extJrior:
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casa episcopal
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exno v ar-,
\

fJ.l~npctrl1{ba , 0, de outubro UI.;! 1976.

ao:sitrap ao prvlado de nova ibuaqu

aSSUnto:solid~ricdado crista

of.292/76

sitrap
sindicato dos trabalhadores rurais de alem paraiba

br.116-krn 169, calxa postal, 36

36,660 - alern parafba mines geral.



S uti!.go..s sindie is.

ranos:

. s :f oco J' om 1"!1 f'o.Lh ", ue t nto ri_~ -3- olicit r-lh qu nos errva e u UJ!J...L

~__ at r "'-1f': hn'r\;ldepocSi "0 ""rfesso~lldo nocsul vr.4-cnfin :p r'-Ih . '" "'" .~ ~

f\
fazeD.;

l-hipotecar-lhe solidari dade na obra que vCm desempenhando em favor

dos humildes,dos que recl~au justigas;pao,ali~cnto tao escasso,educcQv9-o,habita-

9ao,transportcs ctc.r~pudiamos COrlvcenenci corusc.nte a viI r<pto d v.cxa. e
tratamen-tob brutaio CillO 1110proporcionar3.rl.;,

2-comunictlr-lhl,;;que Lcci.onono colcgio gov l'n: dor roberto silvciru,nu

cidado de Bapucaia,r.j.conhlCC~OG d.veraS 0 povo flur.unons~uque uvangou em t~ldo,
, "nonoS m nentalidadc,quC ~ 0 prJcipuo.c um povo bom,ordviro, laS SOllhcranga c fi-

nalidudc do vida.infclizn nte,~ ~u populagao quO se d ixa lcv(r pelo exterior:

roupas victosas,cocidnri s,vcidodcs om ger l.ou antepassados flunin Ases nao SOu-
b r-am cdue r aeus filhos. co _0 clizia 0 str :"p i,]?ra..o~-lh,pois nao s b 0 quC

,
co UP.1la tristoza CC>:"1. noaao s cerebro.. in:t;orrogantes,uoubctl,odo seu

x~,
hcdiondo sequ stro,quc tanto hunilhou v.exa. e qUCiJP n8:;:vc::uOSacontt;C r, 1:1. nOllO

dos 67C r ....ocjc('o~ 6indic .lizados do sit_L'ap,vimosa v.exa.com os se ...'Uintes esco-

pos:

prczado episcopo,

,
,driano hipoli'co
m;d. bispo de nova iguagu

caSn.Opi6C61>11

26.COO-nov: iuuagu-r.j.

erno.sr.

alen paraiba,05 de outubro de 1976.

of.292/76
do:sitr".p r 0 pr lado de nova i6U'gu

'ssunto:Qolid~ricdadQ CriBt~

36,660 - alem par&rba mines gerais



,
B:pontando 0 Oet!

indicando os Q.stroa

,
d D£l.2iO.l.'e.

, "porea 80 • m.Stro
qu_~ en~do
qQ._ edu.oa am.~a\)
qu._ SOrr1 cho~do..
QUetl no ei1ono10 gritt\

qu_ conlira 0 erro El61ta
quO!!1 d1z OOtl perr i 9a.o
0. origea do naao

, ,
ate d. a~tica

•do um ar,18toteles
,a. at _stios.

,
d W"!l conf c10

,
mas veio do oerebro
do UCl einstoin
d Ulil ~omm.i

,
de bale
de jUt&l,ol

dft net::.~eo
I

de fiBiae.

..no.o tr0U7i) 0 V(;Jlto

Co:rmn1sta
it:a.Periol.iGi;a
alb!? 0 '"'lil! _'tit'

,
PrOf Doo(todo 0:

d pinno

d" ncordctf:o

A

porque id al1tlnO

ua o r 0 6 u. bOrdas.
Itraoalltant!o inccnoavol.

CO!Jl 0 li vro nao i.io
,. -do. o1ono1a 0 pao

qo.em. 0.0 mar a.ecendo
apOn' fa origem
d UXIl ndo vir
noinu.a orar
no crio.dor 1nf1nito,
ach~ 0 increu oquiGito

ahl r:mndo cao
e salvagOO
:3 un1iio

A

OOil t0J:18 m.astodont1ca
C(l~UGte.

, ,
P:'QfosSOr tomb ux;l

I
no neSCio iJUiice 0. mEl

zoe ehC r e. lua

fnnal coru.aoont
SOnd.a 1nPrCSCindi v l.

do ~~t1 etc noscients

d. ~ oor b:ru.toc1do
qu.o j aie fo1 gent
burilAndo a mont

mfta~ Oxf.R+,,, urn.
nfimou. 0 ne.zn.rGno

l.uiZ toix.o1ra fUrtodo
o prof(?SCqr



DoD Jono B; ti::l tn. dn How e
Albuquorque

Arccbispo do Vitorin-ES
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6- Dous , nue na VO·3 •.sa 'i'"lsondr.vel ·nrovid0ncia.;3.ssociais r, I

[~roja a "paix2:~ c10 .,.,0::;:10Filho, cb.r ao-s, '-fieis ,qUG,sofren-,., d ,.4, ''1d .por vos sa cnu~a, e::,:pl.r:L'co 0 lxtcl.oncl.u e car-ana e, para ..
quo so iam autentic<;i._8 t.cs tonunhas dos boris que prome tos tes ,
Por Hosso Sanher J.Cristo, vosso Filho, na unidnde do
Es p:!ri to San to -. ]\_;_JCJ:l'~( Oro..QQo·'pelos;:..d~a.8ttos pors eguidos

Novo Missal).

*m~Z]}\lOS HO~TEPOR DOH HIP6LITO, D1SPO DE nOVA IGUAQU, E POR SEU 80-
BRnmo. REZEH08 ~:..rUAU1KrTE PE108 DISPOO APRISIOHADOS NO EQUADonE
EXPULS08 DO PAlS.

*PNJAHOS A DEUS ':!OHAGNv! E COl-'iSOLACKo PLRA HOSSOS lITDIOS, POSSEIROS
E os /[ISSI01TAnIOS L, F..LES DF..DICADOS, TODOS l..COSSADQ,S PELf.. J..HBIQAO
E }I.S VF..zES i.,SSASSI:TlI.DOS PEtOS GT'J..EDES DESTE nm;DO.

A Igrcjo. (1.0 h£je ',b :->.. "les::n des "Atos dos Apontolos" o dos sqc~'~os .
dt"..s rorso_[~uiC]o£s. 0 sou conl?ort['.-,1CntQdeve acr 0 !:10SMOt~;:lbqm:.roc,Q
lhi'1ont£, or'"'..guo, conf'L-mca , on qristo que pro.ie tou sun. o..snistcnc~;
venorucao :pelos coiu'es so res clo. fa que dero.n tcs tonunr-o dio.nto do 1m. ,. ,
p~~s e inCrOQlUos.

o Jornal do Dr,l.sil <10 23 /9 t.rouxo fll seguinte notlcia:

Ito I,:i..spo de ~OV£tIGuD.gu~'DO:'l Adri;,:mo Hipolito foi soques 'crado na
Posse orrcen as 19.30 h e eucon t.rado duas horas dopois, sen r-oupa ,
»Lrrbado co;': 'lOr~l',rocto 10, co! 1 p;..l.lS0:J o pes anar-ractos , 11a Jtua Ju
pura, 01 J,,::c:.ro~)agt~. Se so'ir+nho Fe rnando , que 0 acoujnnhavaj con
tinuQ. dcsap:lrOci(10. As Ulti"l3.S horus dn. n"'i te 'W'J car-ro oxnl od.tu e:'.l
fronte u ,s' d~ da C0l1ferc:1cin. l'Tn.cionrtl <los Bispos do Brasil;' no 1a..:
BOdo. Gloria.

Aos .30 runutos do ho j e , a. R<.\dio JB rocobeu tol,~fonor.18. de pOSSOD.
quo n;.l').()outo, l[~,rnota de w.n ncnqago.n, con rllpj.doz, peds ia clo,sli -
gor 0::1 .3 Jguida: 110 Dis po DO"JHipolito aca bo. de ,'..13or s eques trndo , caD
tl.,./1.ct00 abnndonado nun suburhio da zona Horte. 0 caz-ro dele foi /.
nanda..do COLlOavf.so purr. a. Co~for01Jcio. Nacf.onn.l. des Bf.spos doABra.s~;L.
o jor:l~lism Rober-to }1o.rinho tatbcn ..cabou do tcccbor aclvertoncio ...
TUllo isto do. Ali~n~n Ant.Locnunanta Bras LLe.tra!", , ....'

, U~'1nbo iba foi jog~clo. no. Rua COS:'10Velho 1 105', 'rosidencia. /
do Sr. Rober-to Mnrinh,o, nos l1r:i.ica.ros ninutos do ho jo , A boraba j quo
par'eco ter sido jogo.do. de un car'ro em 'JOVi::"19l1t{"),exp'Lod.Iu nos fundos
do. casD. e foriu 0 c9.peiro Tootonio de Quoiros, soltoiro, 22 ~nos, quo
foi nod Lcado no IIMC.'fI

- JOInTA1 DO DnASI1 23/9/76*>:<::<*~!(,:'!:!c !:~i., ::.::-:c>l< >:' ~:: :.:: :.:~!:~!::~:<~~::<,~:I{(>:< ::< :-:-:!'l! !":~~(

- -... •__ .._ .__ .. __ r__...__ ...__ • __ .. _

nus IGl"U5JAS, nas CAPELAS e CQl.1U:IDADES

AVISO PA!1A SER 11:;)0 no PR6)~nlO DOHI:;GO

_ • --&0 _..- __ •• ... _

Vitoria-ES

Cad.xa Pos to.l, 107

AHQu\nIOCESE DE VIT6RIA DO ESpfHITO SA1:TO

\
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Antonio De Martin
Membra do Conselha de Pastoral Paroquial
29 620 -Itarana -ES

Atenciosamente

-Ouvimos par alto que V.Revma. tena dito que este terrorismo que a cercou nao a

insimida nem Ihe tira a resolu9Bo de lutar pelo oprimido.Se isto for verdade fi

camas muito felizes. A sua caragem nos contagia. Obrigado.

bermos da coisa passou tempo. Mas estamos aqui, atrasados embora, mas com a mesma

presc::n99de Igreja dos que nos precederam nessa m0980 de solidariedade.

ra V. Revma. solidarizanda-nos com a Igreja de Nova Igua9u e principalmente com

V. Revma. A gente esta sentindo mais na pele aquila que nos parecia muito long{n -

quo e meio imcorrpreensfvel : a sangue de martir e sementeira de cristaos. 0 seu

sacrif{cio nos fartificou mais Binda em Igreja.

DesculpamO-nos de chegar tao tarde.O dito que a mundo e urnaaldeia ainda nao e tan

to assim.Ate que a not{cia se tornasse mais noticia para nos e ate nos nos perce -

No dia 17 do corrente mes a Canselho de Pastoral da Paroquia de Itarana (da Arqui:

diocese de Vitoria ) 58 reuniu para ver mais de perto as ultimos acontecimentos -

na Igreja do Brasil .Analisou a que esta acantecendo com a Igreja em Nova 19ua9u

e maf.sparticularmente com V. Revma. e me deu esta tarefa especial de escrever pa-.

Revmo.D. Adriano Hipolito,

Itarana,ES. 25 de outubro de 1976
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