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1 DJ,-Rio Branco, 02 de fevereiro de 1980
Abraço,

í

Estimado Dom Hipolitoi
Nosso aml:-oe sobre tudo irmão ..

Hui to embora as dist~ncias não sejam tão pequenas entre nós,
temos a grata alegria e imensa satisfação de estarmos sendo informa-
dos da importancia do seu trabal.ho Pastoral ao lado dos nossos ir-
mãos aí da Baixa Fluminense. Este trabalho que levamos em consider-ª
ção as inúmeras formas de repressão por que tem passado essa I reja,..
se inverterá, como "!em acontecendo, em brados de 1IDiãoe libertação
dos oprimidos e marg ínal í.sadoa , não sÓ da Baixa Fluminense, mas da
totalidade de nossa Sociedade.

Por outro lado, e isto muito lamentamos, estamos também seu
do informados das constantes e alusivas ameaças, intimidações e tan
tas outras formas, assim consideramos, de torturas por-que tem paSSá
do o senhor. Fique certo: isto nós repudiamos veementemente e, j1ID.tã

mente aos nossos irmão brasileiros mais consequentes, por lutarem em
nome da Justiça e da Igualdade, quer:mos unir o nossos exigente frf
to de ~~a urgente e apurada investigação para, de uma ves-por todas
acabar com esses abusos e falta de respeito ã dignidade humana, esp~, .
cificamente, à sua pessoa. E mais ainda: o que vem acontecendo ao
senhDn, queremos firmar, é o testenbnho concreto do não cumprimento,
dos dos principios mais elementares exigidos pela Carta Universalcêbs

I

Direitos ~~anos, também assinada pelo nosso Pais.
Sonos,1\ SIMPLES'l, somos moni tores, coordenadores de -CEBS,

catequistas •••, enfim, somos ~ente igualmente sofredora e sufocada
pelas farraS afiad as do opressivo sistema Capitalista, únicO rei
ponsável pela morte de muitos dos nossos filhos, familiares e lid~
res, alguns até desaparecidos, pela perca de nossaS terras, pela et
tinsão dos nossos irmãos, os indios, pela ignorancia de nossa .~ente
e pela infi~~ ade de outros males sociais de quem únicas testemu.~has
incontestável somos nós, os pobres.-

Solidarios na luta e na oração envi~~os o nosso fratenal e
sãncer-o abraço.

OS AGENTES PASTORAIS DA PARÓqUIA DE SAfTA IN~S.

I



-_._--~-- -- .•.. /--
Ab r aç o ,

Estimado Dom ~=ipolitoi
tTossoaroi-o e sobre tudo irmão.

1· uito embora as dist~ncias não sejam tão pequenas entre nós,
tewos a raLa ale ria e imensa satisfação e estarmos sendo informa-
dos da 1mporta~ci~ do s ~rabal o Pastoral ao lado dos nossos, ir-
,., ~ dmaos a~ a aixa Fluminense. Este trabalho ue levamos em consi er,S1

ção as inúneras formas de repressão por que tem passado essa I re~a,
se inverterá, como "rem acontecendo, em brados de 1.IDiãoe li ertação
dos oprimidos e marginalizados, não sÓ da aixa FIam nense, mas a
totalidade de nossa Sociedade.

Por outro lado, e isto muito lament~os, estanos também se_
do L~~ormados das consta~tes e alusi as ameaças, timidações e t~
tas outras formas, assim consider os, de tort as po que te passã
do o senhor. Lque certo: sto nós rep udí amos eementemen te e, t_
mente aos nossos irmão brasile':'rosma s conseq en es, por _utare!'"em

orneda J~stiça e da I ualdade, quer:mos uni o nossos exi ente ri
to de uma urgente e apurada in estigação para, de uma ves por todas
aca~ar com esses abusos e falta de respeito ã di nidade humana, esp~, .
cific~~ente, à sua pessoa. E mais ainda: o que vem contecendo ao
senhon, queremos firmar, ~ o testemUnho concreto do não cumprimento,
dos dos principios mais elementares exi idos pela Carta Uhiversaltbs,

Direitos anos, também assinada pelo nosso País.
Sonos,1ISIMPLES", sonos moni tores, coordenadores de -C~ ,

catequistas •••, enfim, somos ~ente içualmente sofredor~ e uroc a
pelas -arraS afiad as .o opressivo sistema Ca talista, ' ico re~
ponsá el pela morte e muitos os nossos filhos, familiares e li ~
res, a1~ms até esaparecidos, pela perca de nossaS terras, .ela eA
tinsão dos nossos irmãos, os ind~os, pela i noranci e nossa ·~ente
e pela infini a e de outros ales sociais de q em ~ .ic s testemun~as
incontestável somos nós, os pobres.-

Solidarios n luta e na oração enviamos o nosso fratenal e
síncer-o abraço.

OS AG TES PASTORAIS DA P <1 lOJA DE SAi TA ~S.
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o POVO DAS CONUNIDADES, JESUITAS, IRNÃS E LEIGOS.

PONTA DE.. PEDRAS - PARÁ

c A f? f S; s, ( ).) o ! A l)f(l-A Itj o C ~ ~ -+cf< tnh~. ;~_ ~~~
~ _ 0(3 f l GIi O o e.U ~ Lss 'IA Çomunhao e Partícípação
c:~ ~ c r, ri. {J~bla) LIar s Amigo . ~ F ~ ftAL IO-vtTo...L.. (.,Q Co 1.A..A u~ (.o/vV\ o-t:r"") W/l~ ,lo!u •...('l. Participemos da mesma alegria proporcionada

pelo PAPA JOÃ PAULO lI:
A ELEVAÇÃO À DIOCESE

DA Prelazia de Ponta de Pedras
Unidos continuemos o construção da IGREJA VIVA na Justiça,
Solidariedade e Paz ...

Feliz Natal!
Abençoado 1980 aberto a cada MIGRANTE que

encontraremos no nosso DIA a DIA. b-: ~ l.-VI ~

O Povo das Comunidades, ~ ~lo t-\:> ~.

t 1______ Jesuítas, Irmãs e Leigos. ~ (~/
~ ~ ! Ângelo Maria Rivato S. J. P ~ (,Lu-, (~
.>f r Bi8p~iocesaDO ~ .

Endereço: Rua Dr. Assis, 834 c: J/( ~ (L.. &~ ~~ •

Cxa. Postal. 963 r:;-p ~ ~e-J /J _. '+-
66.000- Belém-Pará-Brastl l ) .V-I "--' ~/~ h c-, f-0
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MARAJO - Johann Jakob Zemp



Caro Irmão em Cristo

D. Frei Adriano Hipólito

Diante dos últimos acontecimentos, nós, da Região Epis-
copal Belém, da Arquidiocese de são Paulo, nos sentimos honrados /
de pertencer à mesma Igreja de Jesus Cristo, que luta com a arma
do Evangelho, pela dignidade do Homem.

-Continue a luta em favor do Homem e da Justiça, e nao se
deixe abater pelas ameaças dos poderosos, pois elas sempre existi-
ram, a c próprio Cristo as sentiu.

Conte com nosso apoio e solidariedade.

são Paulo, 10 de janeiro de 1980

Coordenação Regional e Agentes de Pastoral da

Região Episcopal Belém.
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D. o DE ALlL.-qC • SANTIAGO
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~
Que o Peregrino de lJia<Z.aré,

feito f.fomem no âelo de íJflaria,

guie noeea caminhada rumo à

BeLém celeste .

.AJ alearla» do l1ataL eeiam bênção» para todo

o .Ano lJiovo. São 013 voto» de,

.~.~vl.-<)
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2.5
D. JOst FREIRE FALCÃO

TERESIN. PIAUí

Teresina, 22/12/1979.

Prezado Dom Adriano,

Minha solidariedade nesta hora em que atos i~
sensatos de viol~ncia, procurando atingir sua pessoa, ferem /

,
nao so sua Igreja Particular como a Igreja no Brasil.

Que a celebraç~o do Natal do Senhor, mal grado
tudo, alimente em nos a esperança de um mundo de fraternida -
de, de justiça e de paz.

O abra_çA fr,at~o de;.
.r l\~ '-) ~ '--'J.S c..~
+ ~se Freire Falcao, arcebispo de Teresina
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.Rio Grande do Norte
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PE

Pesqueira, 02 de janeiro de 19~0
Prezado Irm~o Dom Adriano, paz mo lenhor

Nunca ~ tarde para uma palavra solid~ria com os Irm50s que
sofrem. Desde que soube do ÇJT9veatentado é Pes"oa de Cristo Je-
sus no sacramento de Seu amor,e ; pessoa de 3eu ~epresentante na
Sua Igreja que está em Nova Iguaçú,como a~odos os membros da
I~,reja em Nova Iruaçú, que Logo pe .sei em lhe testemunhar os
mais vivos sentimentos de repulsa ao tremendo sBcril~~io come-
tido por t50 fe '~enhos inimisos.

nueira o ouerido Irm~o com seu Presbit~rio e todo o Povo
de Deus de Nova Ifuaçú, Aceitar, nes es momentos de dor, a so-
lidariedade comum de todos PÓ::' e a se+urance de nos a oraçôo
no amor do Pai pelas neces"idades co~uns ne~ta hora de refle =
x;o e de exame paro todos nós.

';ueremoscontar com sua senta bênç50. Jt1A'~ f-<N~""

-/ J< I/C-tA'~ 1CtA-t~-
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MUNIClPAL ..DE···CARUARU
ESTADO DE PERNAMBUCO

Casa José Carlos Florêncio

Em, 18.01.1980

Oi,ícío SC! ~b 180

Excelent!ssima Reverend!ssima,

Valho-me da oportunidade, para enca-
minhar a Vossa Excelência, cópia do Requerimento que tomou o
ns 07780, de autoria do ilústre veread.0r - FERNANJOO SOARES i

DA SiLVA, aprovado por unamínidade em reunião realizada ne~
te Deliberativo Caruaruense, para o V. devido conhecimento.

Sendo só o que se me apresenta parar
o momento, externo a Vossa Ex~alêncin meus protestos de es-
tima e consideração.

Cordialmente

so~- ~/~- Pre sJ..deí:r'tJeELIAS

mppz",

EJOn .,Revdma.
D.ADRIANO HYPÓLlTO
Bispo de Nova 19uaçu
Estado do Rio de Janeiro
m1sg.



CÂMARA MUNICIPAL DE CARUARU
ESTADO DE PERNAMBUCO

Casa José Carlos Florêncio

REQUERIMEN'ID NS! 07/80
Requeiro à Mesa, cumpridas as formalidades

regimentais e ouvido o Pl~ârio, que seja inserto na ata do-rt raba
.IV "..... N •lhos da presente reun~ao, um voto de repud~o a agressao sofr~da

no dia de ontem, pela Sua Reverendt~sima ArCebispo de Porto Ale -,
gre D. VICENTE SCHER~R, c;.pmotambém a nossa solidariedade total/
a D.ADRIANO HYP6LITO, Bispo de Nova Iguaçu, Estado do Rio de Jan~
r-o , que sofreu agr~ssão idêntica e, há pouco, teve um altát de /

)

sua igreja destru!do por um atentado a bomba. Que esta solidarie-
dade séja extensiva ao teólogo LEONARDO BOFF, "um dos mais lúC.i -
dos te6logos brasileiros, que valoriza os qjreitos formais do ho-
mem, denuncia as injustiças e o lado socialmente podr~ do Univer-
So", segundo o diretor do Centro de Estudos e Ação Social (OEAS)

~padre jesuita Claudio Perani.
A .4. ,D~se C1enC1a do presente requerimento as

autoridades citadas, a D.Ivo Lorscheiter, Presidente da Confede--
ração Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), em BraSflia, ao Exo.
Sr.Presidente da Rep~blica, ao Ministro da Justiça, ao Presidente
do Senado. Presidente da Câmara dOS_Deputados. ao Governador do
Estado, ao Presidente da Assembléia Legislativa, a D Hélder C~
ra, D. Evaristo Arns , d, Estevão Avelar Brandão,. em uberlândia,D.
Pedra Casaldáliga, ao Chefe da 22ª CSM, ao Bispo da Diocese, às/
Igrejas Protestantes locais, aos clubes de Serviços, à ACC., ao
CDLt às Lojas Maçônicas, aos Sindicatos locais, ao Sindicato dOs/. .

Trabalhadores Rurais, União Beneficente, Conselho dos Bairros Vas
.,soural e Sta. Rosa a rua Iracema,30-Vassoural Pres. Francisco de

paula Vaz, jornalista Antônio Medeiros, Tavares Neto, Ivan BulhÕ?s,
José Lima, João Luiz, Roberto Peixoto e órgãos de diVUlgação 10 -
cais. Jornalista Raimundo Bezerra do Diário da Noite, Gildson de
Oli veira e Aldo Paes Barreto do Diário de Pernambuco, ao Setor JO
vem, Jornalista Antônio Miranda, Igrejas CongreglCional e Batista.

sala das Reuniões. em 02 de janeiro 1980
-,---------- -- ._-- _. ----_.



CÂMARA MUNICIPAL DE CARUARU
ESTADO DE PERNAMBUCO

Casa José Carlos Florêncio

REQUERIMEN'ID NS!07/80

Requeiro à Mesa, cumpridas as formalidades
regimentais e ouvido o Pl~ário, que sej a inserto na ata do.rt raba

.N ~; ~ N •lhos da presente reun~aOt um voto de repud~o a agressao sofr~da ,
no dia de ontem, pela Sua Reverend!ssima ArCebispo de Porto Ale -

1

gre D. VICENTE SCHER~R, Gpmo também a nossa solidariedade total/
a D.ADRIANO HYPÓLITO, Bispo de Nova Iguaçu, Estado do Rio de Jan~
ro, que so.rreu 9-g:r:essãoidêntica e, há pouco, teve um altat de /

,
sua igreja destrutdo por um atentado a bomba. Que esta solidarie-
dade séja extensiva ao teólogo LEONARDO BOFF, "um dos ma1.s lúci -
dos te6logos brasileiros, que valoriza os q~reitos formais do ho-
mem, denuncia as injustiças e o lado socialmente podr~ do Univer-
So", segundo o diretor do Centro de Estudos e Ação Social (CEAS)
padre jesuita Cl~udio Perani.

D~se ciência do presente requerimento ,as
autoridades citadas, a D.Ivo Lorscheiter, Presidente da Confede--
ração Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), em BraS~lia, ao Exo.
Sr.Presidente da Rep~blica, ao Ministro da Justiça, ao Presidente
do Senado. Presidente da Câmara dOS. Deputados. ao Governador do
Estado, ao Presidente da Assembléia Legislativa, a D Rélder câma
ra, D. Evaristo Arns, d. Estevão Avelar Brandão,- em uberlândia,D.
Pedro Casaldáliga, ao Chefe da 22ª CSM, ao Bispo da Diocese, às/
Igrejas Protestantes locais, aos clubes de Serviços, à ACC., ao
CDLt às Lojas Maçônicas, aos Sindicatos locais, ao Sindicato dOs/. .

Trabalhadores Rurais. União Beneficente, Conselho dos Bairros Vas
-,soural e Sta. Rosa a rua Iracema,30-Vassoural Pres. Francisco de

paula Vaz, jornalista Antônio Medeiros, Tavares Neto, Ivan Bulh~s,
José Lima, João Luiz, Roberto Peixoto e órgãos de divulgação 10 -
cais. Jornalista Raimundo Bezerra do Diário da Noite, Gildson de
Oli veira e Aldo Paes Barreto do Diário de Pernambuca, ao Setor J2
vem, Jornalista Antônio Miranda, Igrejas Congregtcional e Batista.

Sala das Reuniões. em 02 de janeiro 1980

a)FERNANOO SOARES DA SILVA - VEREAOOR
JUSTIFICATIVA ORAL:



Garanhuns, 31 de dezembro de 1979

Comissão da Defesa dos Direitos Humanos
da Diocese de Garanhuns - PE.

Exmo. Senhor Dom Adriano,

A CDDH da Diocese de Garanhuns tomou conhecimento atraves da carta da comis
são de Justiça e Paz dessa Oiocese enviada a Dom Tia90, acompanhada de carta do Coorde-
nador-geral de Pastoral e do Vigãrio Geral € dos documentos de outras entidades dioces~
nas tais como: do presbiterio - N.Iguaçu, dos cristãos da Diocese Nova Iguaçu, Movimen-
to amigos de bairro - N.Iguaçu, Centro Estadual de professores - N.Iguaçu, Comitê Brasi
leiro pela Anistia - N. Iguaçu, Clube de Mães ..N.Iguaçu, Comissão Diocesana de Justiça
e Paz - N.Iguaçu, Comissão de Pastoral da Terra - RJ, do insultuoso ato terrorista con-
tra a catedral de Nova fguaçu, atingtndu o cerração da Igreja q-ueé -O. Santlssimo Sacra -
mento.

A Igreja de Garanhuns que forma uma s~ Igreja com a Igreja de Nova Iguaçu,
sente-se vivamente atingida no vandalislno praticado contra o Santissimo Sacramento.

Fica evidente que nesse atentados os sacrile9cs quiseram profanar a vener~
ção que a Diocese de Nova Iguaçu tem pela presença viva de Cristo nos marginalizados.
Quiseram atingir a luta desenvolvida por essa Oiocese em favor dos Direitos Humanos, a
luta para reabilitar a imagem de Deus na multidão dos ofendidos e humilhados da Baixada
F1uminense.

Nosso povo cristão em todo o Brasil sente-se golpeado nos seus sentimentos
mais religiosos, exatamente no inicio do ano Eucaristico. e repele horrorizado este sa-
crilégi o.

Oiante disso a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos áa t:iiocesede Gara -
nhuns, tendo ã frente seu presidente, o Bispo Diocesano, resolve:
1. Dar ampla divulgação do fato: comunicando ao povo de Deus atraves dos programas ra -
diofônicos da Oiocese. Enviando c~pias do comunicado do presbitério de Nova Iguaçu ao
presbitério de Garanhuns, acompanhado da recomendação do bispo para que seja lido aos
fieis nas missas aominicais.
2. Convidar o povo de Deus a uma vigi1ia de desagravo no dia 19 de janeiro, vespara do
mãrtJr S. Sebastião.

Em nome da Comissão da Defesa dos
Direitos humanos.

-~;;.~~~
N.B. Estranhamos o fato de chegar a Dom Tiago fotoc~pia extraida do jornal do Brasil
(segunda feira 10/12/79) com afirmação: "prestes diz em S. Paulo que a Igreja e melhor
aliada do P.C.I

· O texto encimado por retratos de Dom Paulo e de Prestes com frases in -
ter1igando-os que diz: '0 pensamento que une' Num dos lados estão impressos votos de
boas festas. O verso do envelope traz o endereço de Adriano Hip~lito em letra de impre~
••..,. om ,..,"" \lOV'l!',Qlh~ SIl"npitamos Que ê aoócr-i fo e calunioso. Pedimos esclarecimentos.



'-'VIII I ;);)QV UQ LJC I t::;)(l UV;) LJ I I C I I.V;) IIUUlCl"V;)

da Diocese de Garanhuns - PE.

Exmo. Senhor Dom Adriano,

A CODH da Diocese de Garanhuns tomou conhecimento através da carta da comis
sao de Justiça e Paz dessa Oiocese enviada a Dom Tia90, acompanhada de carta do Coorde-
nador-geral de Pastoral e do Vigãrio Geral € dos documentos de outras entidades dioces~
nas tais como: do presbitério - N.Iguaçu, dos cristãos da Oiocese Nova Iguaçu, Movimen-
to amigos de bairro - N.Iguaçu, Centro Estadual de professores - N.Iguaçu, Comitê Brasl
leiro pela Anistia - N. Iquaçu , Clube de Mães ..N.Iguaçu, Comissão Diocesana de Justiça
e Paz - N.Iguaçu, Comissão de Pastoral da Terra - RJ, do insultuoso ato terrorista con-
tra a catedraf de Nova Iguaçu, atingtndo o coração da Igreja que é .o Santlssimo Sacra -
mento.

A Igreja de Garanhuns que forma uma s6 Igreja com a Igreja de Nova Iguaçu,
sente-se vivamente atingida no vandalismo praticado contra o Santlssimo Sacramento.

Fica evidente que nesse atentado~ os sacrile9cs quiseram profanar a vener~
ção que a Diocese de Nova Iguaçu tem pela presença viva de Cristo nos marginalizados.
Quiseram atingir a luta desenvolvida por essa Diocese em favor dos Direitos Humanoss a
luta para reabilitar a imagem de Deus na multidão dos ofendidos e humilhados da Baixada
F1um;nense.

Nosso povo cristão em todo o Brasil sente-se golpeado nos seus sentimentos
mais religiosos, exatamente no inicio do ano Eucaristico, e repele horrorizaào este sa-
crilégio.

Diante disso a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Giocese de Gara -
nhuns, tendo ã frente seu presidente, o Bispo Diocesano, resolve:
1. Dar ampla divulgação do fato: comunicando ao povo de Deus atraves dos programas ra -
diofônicos da Diocese. Enviando c6pias do comunicado do presbitério de Nova Iguaçu ao
presbi tério de Garanhuns, acompanhado da recomendaçào do bispo para que seja 1ido aos
fiéis nas missas àominicais.
2. Convidar o povo de Deus a uma vigllia de desagravo no dia 19 de janeiro, vespara do
mãrtjr S. Sebastião.

Em nome da Comissão da Defesa dos
Direitos humanos.

~;;,. ~ rQ.d~
N.B. Estranhamos o fato de chegar a Dom Tiago fotoc6pia extraida do jornal do Brasil
(segunda feira 10/12/79) com afirmação: "prestes diz em S. Paulo que a Igreja é melhor
aliada do P.C.1 O texto encimado por retratos de Dom Paulo e de Prestes com frases in -
terligando-os que diz: "0 pensamento que une' Num dos lados estão' impressos votos de
boas festas. O verso do envelope traz o endereço de Adriano Hip6lito em letra de impren
sa em cor vermelha. Suspeitamos que e ap6crifo e calunioso. Pedimos esclarecimentos.



OBRAS DE DOM BOSCO
INSPETORIA SALESIANA DO NORDESTE DO BRASIL

Rua D. Bosco, 551
50.000 Recife - Pernambuco

Recife, 24 de dezembro de 1979

Exmo. e Revmo. Sr.
D. Frei Adriano Hipolito OFM
DD. Bispo de Nova 19uassú
Saudações!

Profundamente consternados com mais esta violência perpreta-
da contra V. Excia. contra o Povo de Deus da diocese de Nova 19uaçu,
contra todo o povo católico brasileiro, esta inspetoria salesiana, •
vem por meio desta a V. Excia. para deixar-lhe nossa solidaeiedade t

cristã e ao mesmo tempo manifestar toda nossa repulsa contra atos de
terrorismo completamente contrários a índole cristã do nosso povo. '

Esepramos que tudo seja enfim esclarecido pelas autoridades
,competentes para que a justiça reine e a tranquilidade volte a sua t

diocese e ao seu povo.
Pedimos a Deus que o conserve sempre neste espirito de For--- , .taleza tao necessar~o neBtes tempos de tanta injustiça.
Que seu Natal seja muito feliz daquela felicidadê que somen-

te o Deus conosco pode nos trazer, e que o novo ano transcorra com
mais tranquilidade.

Fraternalmente,

Provincial
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FREI HON6RIO RITO, O.F.M.

PROVINCIALADO DOS FRANCISCANOS - CONVENTO DE STO~ ANTONIO

RECIFE - PE

Provincialado dos Franciscanos
Convento de S. Antônio

Caixa Postal, 1931
Rua do Imperador, 206

50.000 RECIFE - PE - BRASIL

. ' ...U.MW:;:'J.el"O fly!-'O.l.l•.G, L..rn

Mlam~oa DOS iuccili~1os, si
r-a que F'l uz a
l.I.ros ••al, 22
2ci.uLtu ~~Vd ~yuaçu - RJ Ll' nua, ~2 De uez euur-o Uc: íSí'5

rIi:::ZaUO U.I-IJr':'anu, --az e OSII!!

TEI,DO aet.í.uo pe Lus tnei os 002 CO dunicar,..ãu De qL8 Jlló':'s um a •.erri.auo acaua Uê 581' pe r-

petrauu numa d85 i~~ejas d~ sua diocese, prucuranuu a~ingir a sua ~t::ssoa com ulfa-
li1aç.ües injustas, ver,! .o 8111 nnrne própr':'u e ern nome DOS seus cnnf'r-auas uas c a I~ruví ric í a
a que pertence man í f ast ar-d he il'res~rh.a ao Lí.car í euaua em rnal s eS88 I-'rüva que a --ro-
v í dà.vc í a ulvina pl::..L'r.ü c í u que acont ecease , C:muora pr ovas CUIIIO es t a E:: UU1..as pUI que
t~m passauu 1ile sejam certam8nte uolorus s, es~uu cer~u De ~u~ elas nau fazem sen§o
pur l f Lcar a bua f'Lue.l á cade inconoicional Aqut::l.e que u chamou por esse canu.nno .reço
qu., aceite essa mani fes •.a ••.ão de nuaaa ao i.Lnar i.euaua corno um sinal de nossa confian-
ça e cEr~Eza nos oes~.i.nus a C;ue ueLJS o chamou.

inviarldo uma sauoação cur-uí ar e frate na, aqu i fica o SEU confraue



Fr.HonCrlo tÜ ~L, LJFh ~
Provincialado dos Franciscanoa

lConvento de S. Antônio r---·'I!" --~-,
I ,
1 - I

Rua do Imperador, 206 - C. P. 1931 I - I
"r ,

50.000 - RECIFE - PE - BRASIL )
I ,

I "r •Tel. (081) 224-3647 I I...- , ,r.
~ O ,

J
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t:.xmo. ::Jr.
D.t-\driano HYPóliL;w, uf-h

Alameda oos t:ucalip·vos, s/n
fJargue Flora
Baixa 1-'0sLal, 22
r~(Jva IlduaÇU - "J
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FREI JOSE MILTON, O.F.M. 38
COMUNIDADE FRANCI~C~~A DE RECIFE

@ontJen/:,(JJe d. q.rancisc(J Je ocs.
:J)ema,m~uc~ - d?"asil

11m ~a/:,a,L Je f)Legria, e tspera,nça, ...

rum f)n6 ~(JtJ6 Je compromisse C6m a

jUS/:'iÇa,f a, gj)ag e a, q,.a,/:'erniJa~e ...

rum {({a/;a,Lbem #rancisca,M.



(Q,ontJenlo~e d. q.rancisco ~e ocs.
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11m ?talaL ~e f)Legria e tsperança ...

rum f)no ?tOIM ~e compromisso com a

jusliça, a gj)a{lé e a q.ralerni~a~e ...

rum «u bem #ranciscaM.
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SELlG, DIE VERFOLGT WERDEN

Das Schicksal Jesu
ist auch das Schicksal seiner Jünger-
in aliem.
So bezeugt es die Heilige Schrift.
Wer sich óffentlich zu Jesus bekennt,
wer sein Wort ernst nimmt,
und danach lebt,
wer den Widerspruch wagt
gegen das Unrecht,
gilt in den Augen der Welt
ais ein Narr
oder sogar - ais gefahrlich.
-Haben sie mich verfolgt,
werden sie auch euch verfolgen.
Aber habt Mut:
Ich habe die Welt besleqt- Joh 16,33.
Beides erfãhrt der junge Stephanus
am eigenen Leib.
Die auf dem Bildausschnitt
nicht mehr sichtbaren Henker
werfen Stephanus zu Boden.
Aber dieser, blutüberstrómt,
wird wie von einer unsichtbaren Macht
emporgehoben.
Es ist die Macht -
der Gnade Gottes.

Gott schweigt.
Stephanus streckt seine Hánde aus
wie in einen undurchdringlichen Raum.
Aber Gott durchdringt alie Nacht
und erfüllt den Geist seines Martyrers
mit sei nem Licht.
Die Steine erschlagen ihn,
und legen sich doch gleichzeitig
wie ein Siegeskranz um sein Haupt.
Stephanus wird verleumdet.
Darauf deutet sein zerfetzter Name.
Aber die Ehre seines Namens wird gerettet
durch das Wort -helllq- (SS),
das heiBt: Gott ais d e r Heilige
erweist sich rnãchtiq und siegreich
im To d seines Heiligen.
Schlagen ihn Fâuste nieder-
richtet ihn die Treuhand Gottes
für immer auf.
Feiert der HaB scheinbar Triumphe -
die Liebe des Verfolgten ist stárker:
-Herr, rechne ihnen diese Schuld nicht an.«
So erfüllt sich die VerheiBung Christi:
-Seliq, die verfolgt werden
um der Gerechtigkeit willen;
ihnen gehórt das Reich der Hrrnrnel- Mt 5, 10.



Gott,
immer wieder
werden Menschen verfolgt
um der Gerechtigkeit willen.
-Sle sind wie Sterbende;
aber siehe - sie leben« 2 Kor 6, 9.
In ihrem Schicksal wiederholt sich
das Schicksal Deines Sohnes:
sein Tod, aber auch
seine Auferstehung.
Sie werden verdemütigt
und vernichtet.
Aber starker erweist sich
die Macht Deiner Gnade.
Gott,
wer leben will,
muB bereit sein,
zu sterben - wie Jesus.
Wer aber stirbt wie Jesus,
wird leben
und viele Frucht bringen.

Bild: Steinigung des Stephanus, Barcelona, 11. Jh.
Text: Theo Schmidkonz SJ
Verlag Ver sacrum, 7407Rottenburg am Neckar, Nr. 750 D
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ELE SE FEZ NOSSO IRMÃO
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Comparamos o Evangelho com o Céu noturno: Quanto
mais o contemplamos, mais descobrimos estrelas.

Se nos voltarmos para dentro do nosso céu e na
noite escura da nossa contemplação vamos nos grati-
ficar com a luz de uma estrela muito longinqua e ao
mesmo tempo dentro de nós mesmos. É uma luz que surge
quando nós descobrimos a dor do irmão e o sorriso do
inimigo como a melhor maneira de louvar.

o NATAL É COMO A SEMENTE, explode em Silêncio.





) m I driano Hipolito

Gloria ao Deus Hostis

Coloquei no rt •vorre~o uma Carta para
Lua San~idade o Santo Padre João Paulo I I

e es~ou enviando esta se~~da Via para
•.•.ossa Excia. ver e guardar no vosso Arquivo
e ao mesmo ~empo pedindo para Vossa Excia.
reforsar este pedido constfu~te na minha carta

~~ueo Divino Espiri to Santo ilumine
Vosso GaI!1inho.
~ue a Sagrada Eucaristia seja sempre Vossa Forsa
e coragem.

~ue Noesa Senhona do Perpetuo Socorro seja
seKpre Vossa Companhia:

Deseja o amigo de sempre como sempre:
19.I.80

•••..•••..• ,ty-"'J'4.4'-' • • • •

da Costa,



• •



orte a Deus o Blasfemo jurou:

Envão contra o Ceu se ~elejaDeus não morre o Cristao Exclamou:

Excmo. e Revmo. Dom driano Hipolito tir dos nossos dias:

Gloria ao eUB Hostia
uem abrolhos 'emeia espinhos colhe:
ontem masacraram Vossa Excia. e o Cristo dos abernaculos

se calou: Hoje bonbardiar~ o proprio Cristo dos Tabernaculos
ele continuarA calado:? nNao o sabemosu

6s não pudemos abraçalo pessoalmente, olhar nossa
roupa no vosso san~ue de rtir: olhar a nossa Alma na vossa
IIDor"de postolo e "Amigo" do Cristo (Porenquanto calado).

Excmo. Dom driano Deus exirge muito de quem ele deu
muito: E o benificiado priciza fazer muito duas coizas:
Conversar muito com os homens para saber o que eles pricizam.

Conversar muito com Deus para pedir a ele o que os'
homens pricizam:

om driano Deus deu uito a Vossa Excia. Deu fI.:Capaes de transpor os montes e enfrentar os Herodes do nosso
tempo.

!.d Deu amor capae de dar os braços para serem pregados na
l/)ZtvO fabricada pelos impios dos nossos dias:

(~ão queremos dizer nunca que Deus exirgiu muito deVossa Excia.) . is queremos dizer tlComfatos provadostf que
Vossa Excia. se aprezentou ra fazer muito.

Dom Adriano pessoalmente nada pudemos fazer em favorde Vossa Excia.ais pudemos nos levantar alta noite e Pedir
ao ivino Espirito Santo que ilumine Vossa Excia. para acertar
sempr com o caminho como vem acertando.

Pediremos a Sagrada Eucaristia Vitima do bdio e
Vingança dos Herodes Brazileiros que seja sempre Vossa forsa nosmomentos de dificuldades e insertezas.

Pedire os a Nossa Senhora do Perpetuo Socorro que
seja sempre a Companhia de Vossa cia. vos defendendo de todoos perigos da alma e do corpo: E vos ajude a carregar o Vosso eo
atrav6s do mar proceloso da vida sem temer as calmarias e nem as
tempestades cotidianas que procuram obstruir o vosso camjnho.

Ficamos aqui rezando por Vossa Excia. e pori todos que vos
ajudam e escutam os amigos de sempre co o sempre e para sempre:

~~.
V~~'~V~·~~~~~ ••••••••••••••

da Costa9 Maria Jose Batista da Costa,
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RjNI- CO PEFR 063
RECIFE/PE 63/60 04 1010

TELEGRAJVIA
DOM ADRIANO HIPOLITO
AL DOS EUCALIPTOS S/N PARQUE FLORA
NOVAIGUACU/Rj(26000)

BISPOS COMISSAO EPISCOPAL REGIONAL NORDESTE 11 REUNIDOS JOAO
PESSOA REPUDIANDO SACRELEGIO ATENTADO SANTISSIMA EUCARISTIA
RENOVA 1 EXPRESSAO FRATERKAL APOIO CARISSIMO IRMAO UNINDO NOSSAS
IGREJAS HOMENTO VIVIDO IGREJA NOVA ICUACUH QUE ENCONTRA NO
SOFRIMENTO ET NA PERSEGUICAO SINAIS IDENTIFICACAO COM O CRISTO
LIBERTADOR

D. JOSEH MARIA PIRES PRESIDENTE DA CERNE-II

COL (26000)
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JOÃO PESSOA - PAILl.!BA
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LORD, make me an instrument of Thy peace
Where there is hatred, let me sow love.
Where there is injury, pardon
Where there is doubt, faith.
Where there is despair, hope.
Where there is darkness, light.
Where there is sadness, joy.





PATOS - Pb.RA1BA

Q)lo (imiat de um nooo ano e a~tadecido pot sua aml3ade.

de6ejo-(he 'lue 06 dons de E2tisto: "justiça. pa3 e a[e~tia no é9spitito Q)anto"

(ÇRom. 14. 19) sernpee [he modelem as atitudes e encham a oida de felicidade.

Padre &eruásÍo fFernandes de (!j)aeÍro,ga

Residência: Trabalho:
Eduoandârio Diocesano Coordenação Diocesana de pastoral

J
Jardim Planalto s/n. Rua Roldão Meira, 139 .
tel: (083) 421-2519 e 421.2325 tel: (083) 421-3732 e 421.3861
58.700 . Patos . Paraiba 58.700 • Patos . Paraiba'~----------------------------_P'-
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E D. JOS:t; FREIHE DE OLIVETEu\ lTETO

NOSSORÓ - RIO GRANDE DO_.NORTE

TELEGRAMA
DOM ADRIANO HIPOLITO
AVENIDA MARECHAL FLORIANO
NOVAIGUACU/RJ(26000)
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PROTESTANDO CONTRA ATENTADO SACRILEGO SUA CATEDRAL VG APRESENTAMOS
SOLIDARIEDADE FRATERNA PREZADO IRMAO

DOM GENTIL DOM JOSEH
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NATAL - RIO GRAlmE DO l-mRTE

Stas,,"~Griitú~S
7rleiCléurs 'V"e~
geCícts '3=ltst'as
~wpa~.n(p(,,,,,
(Boas '.,3=tSias

marc:osa s.a.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS



.~F~';.CL..iRA, H. EIVES, .:~FA T3REZA

Eia nosso Deus. que nos. vem libertar l



ai.9~_df«-aM.,OJ C}>l-u( to 'i~DLo

.,u~ crtc::Jo.f q1M- ro..lUl.. "':'~ ~ ~ 0/-<..0- Côolo o ~á
~ .».W ~t;O{o oA,e folve...oLOvole e o:Le e..o<.u~

.-t.W Mo e,o..w. O- --e.·fvJo. ~ ~.<M.. J eM.< il 1k.aJ;z, ~
(o.uw- ~e ~<h.W~, ~le't:.O..u.~ ,~"f~-te.e
M~ a, ~o... 00~.J-u 'U)~ .

~'clQ/~ 0_ Ãooto.. Q. ..,u.,o{{a, Qo~·o{..Qok ~J
~e, W-U-L vo e-€. .

.Lk~ Q.(k~

~ .O~ ~O.k.A , 11{. Jfive6 I ~ ~~



FREI 'DALE

NATAL - RN

55"

+

1-- 4 J.p ~ l-v..~~ ~p MO) ~ ~
• I d'

Lu.~.......-.U l.l.A.(,;t. f...o.R-q ~ ,'ia ~ I ,,"lu ~ (,.J ~

(r"" jV. ~ L tO\.tti~ d--üV~ ~
I

~ V I, ~ t.<rt L..'(..,o e. ,~ Ir G--4"' fr-

i,t, -
f\~~ ~'M.~ lt.... ól..V-r r K•••.

v o
~~.~. J<"-a..., . ~ VI I,..(.,< c.:c ~ (fYQ ~ , -

•.. r , ..
~ c........., v u..ua v..~'"}~ v' t l-\.4.c...

lÂ\.~~ ~ ')~.~ " 1_Cc,



~"~

~ir~.
"

'~ ·t:'
r r .....:a Lt

I

\

\

I

* The Window • by Frank Bozzo, Unitcd States of America. Design
contributed to benefit the United Nations Children's Fund (UNICEF).
* La fenêtre • par Frank Bozzo, Etats-Unis d'Amérique. Composition
offcrle au Fonds des Nations Unies pour I'enfance (UNICEF). * La
vcntana • por Frank Bozzo, Estados Unidos de América. Contribución
ai Fondo de Ias Naciones Unidas para Ia Infancia (UNICEF). * OHHO.
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CARDEAL D. AVELAR BRANDÃO VILELA

ARCEBISPO DE SÃO SALVADOR - BARIA

Salvador, 18 de janeiro de 1980

Prezado e. Enrique Blanco
DD. Vigário Ger~l

aZl
~Lrd~eço o envio da comunic~ç&o sobre os br~ es,.acontecimentos de I ovo..Igu'çu.

Iguaçú, mais um gesto de desupreço, à Igreja de Nosso Senhor J~
sus Cristo. Participando do sof~i ento d~ Co unid~~c Ca~ólic ,
prircipalm nte do Sr. Bi pc Diocesuno Dom Hipolito, envio meu
abr&ço de solidariedúde.

Em Cristo Jesus,

+ av~f~. !3~!dfd:c
+Aveldr, Cardeal Brandão Vilela

Arcebispo de S:o Bc.Lvado da BéJ: ia,
Primaz do Brasil
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•••U~TELEGRA v.~ DOM ADRIANO HIPOLITO
ALAMEDA DOS EUCALIPTUS S/N
NOVAIGUACU/RJ(26000)

SALVADOR - BAR IA

DESEJO PREZADO IRMAO UM NOVO A O DE PAZ E TRANQUILIDADE PT ABRACOI/
DO TOMAS GUILHERME MURPHY

COL 26000

•••NNNN
: 877611- 21281

H BAASeJlo
X RJNI

5'

r.:

•...•1:1,.,,:::;
~""""C')=-a>""I:~
>1:1

t.

c

c

....• -
"" ....•
~""""C')= .•>""....
>Q



~. JOSÉ FLORIBERTO CORNELISh O.S.B,

ALAGOIHHAS - BARIA

Vom JotJé Cornéll»
Arcebispo. Bispo de Alagolnhas

Prez.ado Irm~o,

Nesta noite de Netal, meu ~enGamento o mi ha
oreçuo se diri~em a Deus pedi80 para o prezado amico a força
de a;,uontar ç per,soguiÇ80 •

O ato criuinoso da semana roscsda ~e ece a repro-
ba.'8:0de homem honesto ,mes..}I1o
nesta hora de 3~prGura •

]pccba, :'rezado 11'':J8:0

nso c iotio. Fico a seu lado



D. CLI~RIO DE ALMEIDA ANDRADE

BISPO DE VITORIA DA CONQUISTA - BARIA
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BCXl JESUS DA LAP \ - BAHIA

+21281 Z RjNI
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24/1758
ZCZC SDR287 BMP024 00240 20
RTNI CO BABJ 024
LAPA/BA 24 24 1131 (HEHUM)

TELEGRAMA
DOM ADRIANO
CAIXA POSTAL 22
NOVA IGUACU/RJ(26000)
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LAMENTANDO ATENTADO SACRILEGIO COVARDE CONTRA CATEDRAL DESTA
DIOCESE APRESENTO ORACOES SOLIDARIEDADE MINHA ET DIOCESANOS

DOM GROSSI

COLL 22 (26000) SACRILEGIO DIOCESE SOLIDARIEDADE
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CATEDRAL.J3RACO SOLIDARI""D" E R~PUDIO PROFAlTAC. O CRI~"!I~~OS
S UDACOES FATALICIAS
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T LEGRAMA
DOMADRIANO HIPOLITO
CAIXA POSTAL 22
NOVAIGUACU/RJ(26000)
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CONDENADO SACRILEGIO ATENTADO PERPETRADO IGREJA SUA DIOCESE ASSE
GURO VOSSA EXCELENCIA PLENA SOLIDARIEDADE DESTA IGREJA PARTICULAR
MANIFJSTACOES DE DESAGRAVO AHI OCORRIDA DE

DOM HELIO
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DIOCESE DE AMARGOSA
Av. Lomanto [uníor, 11

C. G. C. 13562038/0001~08

Fone 075/7341176
45.300 ~ Amargosa Bahia ~ Brasil

,., ..

Amarg-06J't, de :aneiro de 1980

Caro Doo A ria o.
P z e Bem 1

,~ Profundamente comovido, apresento-lhe em meu nome e desta
Diocese, o sen imentos de inteira solidariedade pela estúpida agres-
são dirigi da contra sua Catedral.

Não visou autamente o lado material mas atingiu vivam~~te o
Senhor do Sacrário e a fé do povo de Nova 19uaçú.

t mais uma provação terrivel e um agravo que lhe é feito.
Conte com minhas preces e do nosso povo e que o Senhor, tam-

bem atingido, lhe dê forças para proseeguir na sua missão evangeliza-
dora.

Com fraternal abraço.
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DOM MATTHIA MIDT, O.. B.
BISPO DE RUY BARBOSA

22 de Dezeabre d 1979

De Adrian Hipélite
DD. Bispo de N~va Iguaçu
C1P. 22
26.000 Neva Iguaçu, RJ

Prez'" o Ir ,
Onte. , eit saub pel j ~nal ate.nt~d catedral. Eua e llasua
logo boli :arizar "" .êste s6f±i to. eiquer. c • v ce e que quere.

ati gir a sua pess.a, e por 11 i Ia t .s 'lU lut pela justiça ••
Brasil.

Nêste te.po de Natal, ter.;pede alegria) é triste ver tal c.·isa
ac ntecer. iras que sabe ist faz. parte da "perf ita alegrialt que
Sãe Fra cisce lhe pre et~?

Esteu ua'í.d a va,;ê e à sua Igreja nêste t .npo pel r-aç se.s
na mesma luta. Que o Prírci~e da raz que pre eteu sempre est~r can sce

s dê a ferça de lutar.a..saté fia pelo Reine d"'tleque é de Justiça,
V rdade, Paz e A.or.

Deseja d -lh Natal e An. Nevo cheios da presença
C asco deixe =eu fraterno abraço.

Deue-

C"rdia ente,

L~~ /: f)/ -1Í/: "1 (/1,--r AO ....)~-, C'7;:-[( 7~' c..} ri...}

1at hias Sch idt, O.S.B.
Ri po de ~uy Barbosa



OM A T IA HMI T, O.. B.
BISPO DE RUY BARBOSA

22 de Dezeabr d 1979

Do Adri~n. Hipelit
DD. Bispo de N~va Iguaçu
C'P. 22
26.000 Neva Iguaçu, RJ

Prezado Ir G,
,O te. ~ ite soube pel

quer lego ae solidarizar cem
atingir a sua pe soa, por I

Brasil.

j.~~l o atentad .a s~a catedral. Eu
v3cê •.êste s&f±i eJlto.,A~ique quere.
io iela t dos qu lut el~ justiça .e

Nêste te.mpo de Nliltal,tenpe de alegrilil)étriste ver tal c..isa
acentecer. ~~asque sabe isto f'az oart da u-perfita alegria'· que
são Fra cisc~ li1epr••ete~

Estou unid a ve ,A e à sua Igreja nêste t .po pel eraçoes
na .es .a luta. ~ue • PrÍl:ci-re ~ ··azque prometeu se _re estar csn se.

s dê a fêrça e ~utar••s até . fi pelo Reine dttle que é de Ju tiç ,
V rdade, Faz e A.er.

Desejand -lh li tal e Ano /ovo cheios da prese ça d Deus-
C.n.sc~ deixe o meu fratem abraça.

Ccrdia .ente,

46.800 - RUY BARBOSA, C. POSTAL 2.366. BAHIA, BRASIL - TELEF. (075) 252.1015
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~~~f~ ATO MEMÓRIA /' DEZEM no 1979
~ IHS ~) DEZEMBRO 1989
~ ~ A IGREJA CATEDRAL DE SANTO ANTONIO

PADROEIRO DO MUNiCíPIO DlOCESE DE
~

NOVA IGUACU
~ RECGRDA:

~ 10~· da ~()11t$4,.tpte
11~ M áta 2Qâe de 1979 E% -
~ (I.S/IC~1<I(),~ 4 a6H4 dJ,/JIl.
(J(J~. ~ ATO DE ri: .

A Igreja Catedral de Santo Antonio-Padroeiro da Diocese e Mu -
nicfpio de Nova IgUaçU~ CO N V I DA: _

, /

:: RS 11 HORAS DO. DIA 20 DE DEZEMBRO DE 1909 SERA EXPUS •-= TO O SRNTíSSIMO SACRAMENT PARA A RDORACÃO PÚBLICR.
~ ATO DE PENSAR~

Nas palavras de JESUS: ((Em verdade te digo: TU ts PEDRO E SOIlE ESTA
PEDRA EOfFICAREI A MINHA IGREJA E AS PORTAS DO INFERNO NADA PDDE.i.

\ .
CONTRA ELA.- (S. Mateus 16-18).

PROGRAMA8DIA 20:
~ 11 horas: Repi~ar dos Sinos ~EXposiÇão do SanttSsi~'o
~ 18 horas: Solene Benyão do Santfss imo ~ 19 horas: Missa Conoe •
lebrada e presIdida por D. Adriana com o Orismo e Encerramento da
Novena do Natal. .R~~~ç~4.- ~/Z-L~ •• rj':-:,,·

PELO CONSElHO;;:RoaUIAl .
\
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= D·.,
, ":'1. üUBCEC<)ÃO DANADUREIRA

Vila Velha, 25 de dezembro de 1979.
Frei Adriano,
A ,Para mim voce sera sempre Frei Adriano. Talvez

..•. -voce nao se recorde. Foram tantos alunos. Conto um fato que
talvez permaneça gravado na sua lembrança. 1957. Fizemos a
primeira greve de fome de Ipuarana. Você nos deixou dois dias
almoçando e jantando de pé. Era a mesa dos menores. Fui o che-
fe da greve. Talvez o primeiro Lula seminarista. Você poderia
me ter expulso do seminário por insubordinação, tomando uma P2
sição do chefão Murilo Macedo. Não. Seus conselhos de pai me
salvaram do extremismo. Poderia estar acompanhando os aytolahs,
defendendo a revolução armada, cantando em prosa e verso as leis
ditatoriais dos Armandos falcões.••• e, quem sabe, caçando comu-
nistas nas igrejas. Na igreja de Nova Iguaçu. Levantaria mi-
nha mão criminosa contra a brancura pura do Cristo-hóstia, em
nome de legalidade desumana.

NATAL. Sua lembrança de pai-irmão me constrange.
Minha solidariedade é total. No fundo dos sentimentos natalinos,
sentindo a inocência franciscana dos meus três filhos, Luciana ,
Clari#ssa e Felipe, fica sempre uma ponta de tristeza que me in-
comoda. Uma pedra no sapato. Uma ressaca do vinho. Doze pontos /

-na loteira esportiva. Por que uma agressao exatamente contra u-
ma pessoa que moldou minha consciência? Por que contra frei Adri
ano? Por que essa escolha? Pela primeira vez pitaram-no de verm~
lho. Na segunda, um petardo atingiu de cheio nosso Cristo. Em ~
bas feriram profundamente NOSSA IGREJA. Você é Cristo. A IGREJA
somos nós. Nossa fé está acima de tudo. Por isso lhe desejo, de
verdade um FELIZ NATAL. A ponta de tristeza que me fere no fundo
de meus sentimentos começa a se dissipar. Estou de seu lado. Es-
tou do lado de C ISTO. Estou do lado de nossa IGREJ ~T~~ •

O aluno grevista em 1957 é hoje, em Ilhéus, re-



Vila Ve ha, 25 de dezembro de 1979.
Frei Adriano,
..•. ,Para mim voce sera sempre Frei Adriano. Talvez

você não se recorde. Foram tantos alunos. Conto um fato que
talvez permaneça gravado na sua lembrança. 1957. Fizemos a
primeira greve de fome de Ipuarana. Você nos deixou dois dias
almoçando e jantando de pé. Era a mesa dos menores. Fui o che-
fe da greve. Talvez o primeiro Lula seminarista. Você poderia
me ter expulso do seminário por insubordinação, tomando uma P2
sição do cbefão Murilo Macedo. Não. Seus conselhos de pai me
salvaram do extremismo. Poderia estar acompanhando os aytolahs,
defendendo a revolução armada, cantando em prosa e verso as leis
ditatoriais dos Armandos falcões ••• e, quem sabe, caçando comu-
nistas nas igrejas. Na igreja de Nova Iguaçu. Levantaria mi-
nha mão criminosa contra a brancura pura do Cristo-hóstia, em
nome de legalidade desumana.

NATAL. Sua lembrança de pai-irmão me constrange.
Minha solidariedade é total. No fundo dos sentimentos natalinos,
sentindo a inocência franciscana dos meus três filhos, Luciana ,
Clari#ssa e Felipe, fica sempre uma ponta de tristeza que me in-
comoda. Uma pedra no sapato. Uma ressaca do vinho. Doze pontos /

-na loteira esportiva. Por que uma agressao exatamente contra u-
ma pessoa que moldou minha consciência? Por que contra frei Adri
ano? Por que essa escolha? Pela primeira vez pitaram-no de verm~
lho. Na segunda, um petardo atingiu de cheio nosso Cristo. Em ~
bas feriram profundamente NOSSA IGREJA. Você é Cristo. A IGREJA
somos nós. Nossa fé está acima de tudo. Por isso lhe desejo, de
verdade um FELIZ NATAL. A ponta de tristeza que me fere no fundo
de meus sentimentos começa a se dissipar. Estou de seu lado. Es-
tou do lado de CRISTO. Estou do lado de nossa IGREJA ETERNA.

O aluno grevista em 1957 é hoje, em Ilhéus, pre-
sidente da SUBSECÇÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS. Tenta fazer a justi



ça dos homens, portando na mão e no esp1rito o cinzel da hones-
tidade que me~ado nos idos de minha primeira série de ginásio,
pelo pfefeito do seminário. Tenho me dado bem. Nem sempre os hQ

mens aceitam a violência do seu corte. ~ duro ser honesto numa
terra de desonestos, numa terra de celerados que atentam contra

-- , - -... - ---apropria existencia da IGREJA. Venceremos, fréi AUriano. Cri~-
to continua incompreendido, mas continua vencendo corpos e es-
p1ritos. ~eu .l!;vangelhocontinua. prega.ao pelos PASTORES. Não im-
portam os sequestros. Não importam os atentados.

Agora estou feliz. Minha consciência está
tranquila como permanece desde os primeiros dias do ano de 1957.

Descotina-se 1980. Deve ser melhor. Tem que
ser melhor para
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OOLÉGIO ANTÔNIO VIEIRA
AV. LEOVIGILOO FILGUEIRAS. 683

FONES: 245-8034/245-8047/245-8234
40.000 - SALVADOR - BAHIA 21 de dezembro de 1979

Prezado Dom Ad . ano Hipólitot

tendo tomado conhecimento , através da imprensa,
de mais um ato de agressão e de novas ameaças contra a sua pessoa
e contra a Igreja de Nova 19uaçu, n5s, membros da comunidade dos
Jesuitas do Colégio ntônio ieira-em Salva or, queremos externar
o nosso repÚdio e ao mesmo tempo a nossa solidariedade fraterna,
pedindo em particular neste Natal ao Deus_Menino muita força ,
coragem e fé ...ara. que o senhor continue no seu trabalho pastoral
na certeza que hão está sozinho.

Queira manifestar a nossa solidariedade e orações
a todos os demais colaboradores.

Unidos em Cristo Jesus

- ~ •......•......- -, ~..:-..••.. ~.......... •. LI
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Prezado Dom •.d ano Hipóli to,

tend tomado conheciment ,atrav~s da imprensa,
de mais um ato de agressão e de novas ameaças contra a sua pessoa
e contra a Igreja de Nova 19uaçu, n~s, embros da comunidade dos
Jesuitas do Colégio ntônio ieira em Salva or, queremos externar
o nosso re~dio e ao mesmo tempo a nossa solidqriedade fraterna,
pedindo em particular neste Natal ao Deus_Menino muita força ,
coragem e fé para que o senhor continue no seu trabalho pastoral
na certeza que hão está sozinho.

Queira manifestar a nossa solidariedade e orações
a todos os demais colaboradores.

Unidos em Cris to Jesus
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Vocacionário N. S. Aparecida

Noviciac/o Inter - Regional c/os Peso Vocacionistas
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PADRE HIP6LITO M. CHEMELLO

SALVADOR - BA

e. \·U fO'I.-'TO f1. C tte. M. (. IA.o h.
COLÉGIO ANTÔNIO Vii .IRA

AV. LEOVIGILDO FILGUEIRAS, 683

FONES: 245-8034/245-8047/245 8234

40.000 • SALVADOR - SAHIA - S· ·ASIL
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Pi~DRE LAUDELINO

Iuffius '- BAHIA
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TELEGRAMA
D. ADRIANO HIPOLITO
CAIXA POSTAL 22
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CORAGEM FORCA NA LUTA EM FAVOR MENOS FAVORECIDOS ORACOES
PE. LAUDELINO
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MONSENHOR RENATO DE ANDRADE GALVÃO

FE IRA DE SANTANA - SP

./ItMsenho, O?ena/;o Je fJn8'48e (fJa,l"íio
Cura da Catedral Dlocesana

Av. Senhor dos Passos. 556 - 44.10 O - F E I R A O E SA N T A N A - BAHIA - Tel. 221~0055
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NOVICIADO JESU!TA

SALVADOR - BARIA



<30
NOVICIADO JESU!TA

SALVADOR - BARIA

Salvador 3-12-1979

~aríssimo D. driano Hipólito,
'atal do Senhor é ata1 de paz e de justiça
ara todos os homens de boa vontade.

~ isto que lhe desejamos de todo o
coraçao, com afeto de i mãos na
mesma fé.

onscientes de que este comuromisso pe
f e pela justiça eXige,âs vezes, sacri
_ícios, queremos manifestar nosso apoio
e so idariedade sincera neste momento
de hosti idade e de atentado â sua pessoa
e â sua diocese, e pedimos ao Senhor ue
haja, no mundo em que vivemos, outros
construtores de paz e de justiça.

Agrad~cendo pelo testemunho de
vida e pela ação pastoral em fa
vor dos pobres e injustiçados,
receba nosso abraço de "amigos
no enhor".
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FREI PE~B.vl\IO CARDOSO, O. F • '1'I
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FREI O. Ft .'
1,(,;. •

SALVADOR - BIJIIA

CASA DE RETIRO SÃ FRANCISCO
AV, WALDEMAR FALCÃO S/N - BROTAS

TELS.: (0712) 4-0469 e 4-0342
END. TELEG. "CASARETI"<O" C. P. 1420

40.000 - SALVADOR - BAHIA, aos 21 de dezembro de 1979.

~leridissimo sofredor Dom Adriano:

preparara o envelope,quando vi,pela TV, os efeitos do horendo atentado
à sua igreja e ao Senhor residente no Sacrário,tendo por alvo sua pe~
soa. Deus nao deixará sem proteção o fiel amigo. Espero que,desta vez,
se encontrará os nefastos delin~lentes. Rezarei nas suas intenç~es.

Aparentemente triste,o Natal a chegar pode ser a grande bênção espera-
da por todos nós, Que o MenülO Jesus,compartilhando seus sofrimentos ,
lhe traga o confôrto e a força necessários. Recebi vários telefonemas,

Fraternais

procurando saber circunstâncias mais minuciosas a respeito do que acon
teceu. O povo toma parte e não deixará de rezar.

Que o novo Ano lhe seja mais favorável e repleto de graças divinas.Seu
estado de aaüde ,como vai? Estou certo que desta vez encon t r-ar-ã a máxi-
ma boa vontade e ajuda de todos os lados.

Continuando a orar com as Irmas e o povo,
nao duvido que venha a sentir o confôrto da amizade

e dedicaçao.
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D. JOS~ BnAlmÃODE CAsrJ:lRO, C.SS.R.

Fropriá, 20 de dezembrQ de 1979
Prezado- Sr..Dom Adriano,

cabo de saber pela TV de mais um atentado contra o Sr. em Nova
19uaçu.

Esteja certo de ~ue tem o apoio do Bispo de Propriá, do Clero e
de todos os cristãos desta Diocese.

s-ero que o ur. não se deixe abater por esses acontecimentos
e continue sendQ um exemplo de dedicação e coragem para todos n6s.

O apoio que lhe damos é extensivo a todos os que lutam com o Sro
nessa região da baixada fluminense por um Brasil mais justo e mais
humano.

Com os nossos votos de um Feliz e anto NataJ...,aceite nosso a -
braço fraternal •

.i.!,;xcorde,

/tlb'~' o!l'
D. ~sé Brandão de Castrõ

Bispo de Propri~~
Av. Pedro Abreu de Lima, 482

49.900 - Propriá - SE
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~~--------------
A semente que ~orre
Faz nascer ~ ?la~ta,
C grito <lua soa
::~or.meo si:~ncio do dia,
As iuze b da manh3
~esfaze~ ~s ~re~as ~a ~c~te,
C !-!eni!lO (role nasce
A::lUncia o fim da velha ordem.

Nada nasce
Sem que algo morra.
:~Jata~
?'im do homem vaLho
Sinal de vida nova.

(Betto)
....•
~aro anl go DO!J,j lidriano,

Que ~esta festa tia Paz, a
tensia e as bochaa d~Dteg dias,
colaborem COI:1. o !'..:J ec í.mcnt o de
um mundo :::lOVO.
Peço ao Keni~o Deus que possas
continuar oon corQ.see: er:J :r0:1~;~
de seu Povo em 1930.



A Igreja
acompanha
com profunda r

simpatia
as buscas
dos homens,
sintoniza
com
seus anseios
e esperanças.

(Doe. Puebla, 82)

C av Edições Paulinas Puebla ·15
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D. ANGtLICO SÂNDALO BERNARDINO
SÃO MIGUEL PAULISTA _ SP

Neste NATAL,
com "o POVO que luta, cansado de sofrer,
cansado de mentira, cansado de esperar,
procuramos, com novo entusiasmo, a LI-
BERTAÇÃO, porque ELE é luz, verdade,
justiça, bem, perdão, paz, esperança, amor
e redenção!"
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Li~P.;' - SÃO P~\ULO

~tUC-;{OC.cd6 ~ ~ 9!C/o
REGIÃO EPISCOPAL OESTE 1

Rua Afonso Sarellnha, 6lP - Lapa
Telefone lP60·7141

C.P. 05076 • sao Paulo

C. G. C. n.O 63.089.BlP5/0001·44
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CURIA DIOCESANA
Avenida Conselheiro Nébias, 791
Fones: 4-8909 - 4·1584 - 4-4958

Caixa Postal n." 1124
11100 - SANTOS - E. S. Paulo

•

Santos, 23 de dezembro de 1979.

Carissimo Dom Adriano,
a Paz de Cristo!

Sabe que andamos sempre "ligados" aos irmãos que são achados dignos
de sofrer pelo amor de Cristo, como e o seu caso. Sempre.

Hã momentos, porem que ê preciso manifestar, de novo, por um gesto,
uma carta.

É o que .faço, agora, para repudiar o novo aten adc que ofreu, em
sua Igreja. Para solidarizar-se na dor!

"Pai, perdoai-lhes ..•"

A propósito, estou juntando correspondência que recebi. É outro ti
po de atentado!

Um Santo Natal um novo Ano carregado de Amor e Paciência. inclusive
com~ os que se declaram nossos inimigos.

Um abraço fraterno do

Santos
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D. EM1LIO PIGNOLI

MOGI DAS CRUZES - SP

CÚRIA DIOCESANA DE MOGI DAS CRUZES
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J.c~

Em 06 de Fevereiro de 1980

" ,) .,
U li:J 22

Reverend:Íssimo Senhora

# -O Plenario desta Casa de Leis reunido em Sessao
#

Ordinaria dia 05 do corrente, deliberou aprovar o Requerimento nSl 044, de autori

do Nobre Vereador hliz Paulo Costa.

Conforme o Regimento Interno desta Eailidade, •
~ ~ A , ~ ,

oumpre-mepassar as macs de Vossa E:melencia Reverendissima c<?Pia.xerogratioa do

Requerimento em questão.

Ao ensejo, reitero-lhe protestos de elevada e1!

tima e distinta oonsideração.

V.Exa..Revma.
#

D. Adriano Hipoli to

Bispo da Diooese de Nova 19u.açu

26.000 - NOVAlGUAçu - RIO DE JANEIRO

Macedo t3asto
PreSIdente d~ C4mar

MUl\lC4)eI de••• .-oe Vereador



------------~-------------
TIegü:"tr.:l votou do G01idnriedade o apoio a

doa Ln irni.gos elo povo.

O
APROVADO5 F r- V Senhor Pre idento:

S.s.,. . ..1:__ 19BD.. .~.._
____ o • __ ._._ ••• _ ••

,.RESIOENTE o Bispo da Nova,1{Juaçuf D. Adr:-:rJ) ;~ip61itof un dos licloreo

cat6licos main respeitados de nosso Pu!;;:, so f're....ma.ío uma violência p:rati

cada pelos inimigos do povo. aob a for;:l':' •..•.0 at eut.ado de extrallistan de di

rei ta. E, desta feita, a. ví.o'l ênc.ía acal ou dir'.Dindo o p::'6prio 'le-.r.lplo :;0,-

t6lioo, danificando n. Igreja I,lv:triz do ::ovü I~l.l(l.çu. )13 imediato, lide::'t'_1-

ç<?.1J popul ares e representantes de :nai:: de 7e ,:-.::;sOci::,çõesde bairro, líd&-

res sir.d.iccis, parla.TJlentores, reunidos CI:l lbva 4,"'U.;:.çu,no dia. 9.12.79, re-

pudiare.m o ato infnme e oovar-de dos ín::.rd(;OG do )OVO que D1[!.is urna vez 00l'!

dindo D. Ac1:rit\-"lO !!ip61ito atin{jlrom a t.o(lorJ cn trabal:'la(lor ,fi e ° J)()"~ bro.-

sileiro.

o ato Lnf'ame e covarde, :10 e:-.t;;.~'.to. cont ínua a mer-ecer- a oo,n

danação do todos quan+os ce pr eocupon com c. con truçÔ:o do verdadeiro Bsta.-

do de Diroito damoexático em nocso PaíG. UJC vez que essa crescente violên-
cí.a polític~ de setores de extrema direta corrt í.nua impune e prod'.1,zíndo vi-

timas~ ElO todo o ter:rit6:rio nacional. haja visto tanbên o recente atentado

contra. o amB do Rio do Janeiro, impo;;mibilitrulo pela denagraçÔ:o de un

a;rtefato Mlico de promover ~ ato p'dblioo nn (ll:adra da Sacola de Snmba.Aoa-
dêrnicos do Salgueiro.

Assim sendo, am nome do POVO joseennet requeremos nos t~os

recrimentais sej~ registrados nos anais desta Cru:1a:ra IoIu..·ücipal votos de ao-

lida-ried.ade apoio a D. Adriano Hip61ito, de 17o'va Icuaçu, solicitando-se

ao Sr. Prooidor.te da República determine urgentes providênciaS para 0010c

un pa;ra.dairo a esses ates infames e co ardes, com fi apU!i'<l.Çãoe punição dos

responsáveis. • Sal\?,.d.as 3e~Gões, 5 de f'ever eí.r o 'e -980
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nr:,~l:.:;:r:;,3~:TO :i9.,O.:l.", :h~ U',i)

nesiGtr~ vo t oa Io o01id<U'iedade O apoio a

doa inüügos do povo.

APROVADO

.s..,º-~._EF1._19BD...--..~..- Senhor Precidente:

____ o • __ ._. __ •• _ ••

ptRESIDE TE o Bispo de Nova Iguu.çu. D. !,(:.ri-ino ;:ip61 i to, t:an dos U:cloreo

cat61icos maie raspei bados de nosso Pu!"'. t;ofi'e' ma.í.ouma violência pT~ti

cada pelos inimigos do povo, sob a forí:.2. do at errtudo de ertre.:nistaa de di

reita.. E. desta feita, a ví.o'l ênc'í a acaccu l.~t':"r.(;il'.doo p:-6prio '2er.tplo ::0.-
t61ioo, d~ificando a Igreja I'!utriz do :~ovo. ILllaçu. De imediato, lid~~~

çan popul ores e reIO.'6sentantes de :r:o.i:: . c " c•.::>30cit',çõeG de bairro. lidE)-

rea sir.:liccis, parla.'D.entro.'es, r-eunídoa eu r~'Jva L;tl.;:.çu, no dia 9.12.79. re-

pudiarem o ato infame e oovarde dos i!17rr,ir;of3 do ~)()vO que mÜ.in una vez .J6l'!

dindo D. dria.."lOHip61íto atincirom a t.o-loo cn tro.bo..L:la(lores e o iXY\'O Cro.-

sileiro.

o ato infame e covarde. no e.:-.t;"l~tO. corrt i.nua a mer-ecer a ocJ1

del'..sçM de todos quan+os ee pr-eocupara co:n c. con trtlÇão do verdndei:!'o Zsta.-

do de Diroito democrático em nocso Paio, ~~c voz que essa cre3cente violên-
cie. pol:ltica de setores de extrema direta continua impune e pr-oduzindo vi-

tima.a~eo todo O ten'itório nacional. haja visto t anbên o recente atentado

contra. o a ~do Rio de Janeiro, impo3sibil it~o pela defla.graç~o de

o.rtefato bêlico de IO.'Olnover

dêmioo3 do Salgueiro.

ato p-dblioo ua (11.:i3.d.ra da Sacola da Samba Aoa.-
Assim aendo , em nome do POVO joseenne, requeremos nos t€:rnos

recrimentais sojaP re istrados nos anais c.ecta C&1ú.I'a r.IUl'ücipal votos de so-

lidari ade a.poio a. D. Adriano Hip61i to, de l:o'va Iguaçu, sol icHando-ae

ao Sr. Pr oidode da República determine urgentez providênciaS per a ooLocan
/ -um paradeiro a essos atos infames e coVl~deG, co~ a apur~ao e punição dos

I

responsâveis. • Sal~ das ~e0sõen, 5 de fevereiro de 1980
r- I

). , '/
Ver tui"-Pau10 Coota

Polá.lo JUloollno I<ubllschelc • Prosa Alouo Pena, 29 • Fone 21-6508 • C. P. ·2ll - sao JOI. c/os Campol' S.P.
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COMUNIDADE PAROOUIAL {(SAGRADA FAMíLIA"
J. .•. 5

RUA OITO DE JANEIRO, 255 - VILA PRAIA - FONE: 293.2590

03626 - SÃO PAULO - (CAPITAL)

são Paulo, 25 d dezembro de 1979

Caro Irmão Dom Hipo~jto,

a nossa Comunidade tomou conhecimento da perse-
guição em Nova 19uaçu contra a peseoa do Senhor e contra a
Igreja, que o Senhor representa e com estas assinaturas
quer se solidarizar com a Igreja Irmã que está sofrendo
atos de vio ncia.

Desejamos ao Senhor muita fé e firmez perman n-
te na linha da não-violencia ,mas reclamando justiça em fa-
vor dos injustiçados •

, . •..Nos nos s~ntimos muito ~rmaos neste momento e
rezemos pelos inimigos ,

Unidos em Cristo SOfredor,

pela •
Pe. Rafa I de
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SE~THOR BISPO D. HIPÓDITO

,Nos da Comunidade de Vila Remo, em são PAulo, Capital,
~ueremos solidarizar-nos com o senhor e com o trabalho de sua Dioce-
se nessa circunst~ncia_em ~ue o s~nhor e seu povo foram vitimas de
atos vindos da perseguição pela fé em Jesus Cristo.

Sabemos ~ue o senhor luta a favor dds oprimidos, 'ue a~*-~
sua opçao é a favor dos pODres, dentro das conclusões de Pueblao Por
isso, temos certeza de que Jesus Cristo, o nosso Salvador, está com
o senhor e todo o seu povo, porque ele está bem junto de quem, como
~ senhor, põe a vida à disposição dos pobres e dos oprimidos.

Sabemos também que esse ato de viol~ncia tem a mesma ori-
gem do que aquele que tirou a vida da nosso companheiro e paroquiano

~anto Dias da Silva: foram aqueles ~ue não querem um.mundo justo e
,aterno, conforme esta nos planos de Deus.

,Esses fatos nos deixam tristes, mas encontramos no pro-
prio Jesus Cristo o sentido para continuarmos lutando.

Desejamos que essa mani~estação se una a tantas ue o
senhor e seu povo receberam, para que todos .,~on~tnuemfirmes na luta.

sã:)Paulo,10de J~ ,. de 19&:r
/2 .fl . ..ÇJ' /, rV~'~l:(~
~~ '~/~/J '

Y-/~
c:X-( f1c'u~.
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~

fYld/l~ t13drruc:< ~~
~~~_ .).Jo-1~" ~
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senhor e seu povo teceberam, para que todos ..,con.ttnuemfirmes na luta.
1·
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SEI'lHOR B.ISPO D. :-II 6DITO

,No s da Comunidade de Vila emo , em são ául.o , Capital,
queremos solidarizar-nos com o senhor e com o trabalho de sua Dioce-
se nessa circunstância em que o senhor e seu povo foram v1timas de
atos vindos da perseguição pela fé em Jesus Cristo.

Sabem:)s ~ue o senhor luta a favor dds oprimidos, ,ue a
sua opção é a favor dos pODres, dentro das conclusões de Puebla. Por

,isso, temos certeza de que Jesus Cristo, o nosso Salvador, esta com
, .o senhor e todo o seu povo, porque ele esta bem Junto de -ruem, como

senhor, põe a vida à disposição dos pobres e dos oprimi os.
Sabemos também que esse at de violência tem a mesma ori-

gem do ue aquele que tirou a vida de nosso companheiro e paro uiano
anto ias da Silva: foram aqueles ue não querem um mundo justo e

conforme está nos planos de eus.
sses fatos nos deixam tristes, mas ,ncontramos no pro-

prio Jesus Cristo o sentido para continuarmos lutando.
Desejam:)s que essa manifestação se una a tantas uo o

.,'
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SECRETARIADO NACIONAL JUSTiÇA E NÃO-VIOLE::NCIA

)

CEP 01039 • AVENIDA IPIRANGA, 1.267 • 9º ANDAR • TELEFONE: 229·7448 • SÃO PAULO (SP) • BRASIL

São Paulo, 21 de Dezembro de 1979

Prezado Dom Hipólito
companheiros e companheiras de Nova Iguaçu:

Na manhã de hoje, os jornais que sairam nas bancas de são Paulo, noti
ciaram, uma vez mais, um acontecimento que atinge os sentimentos mais profundos do po
vo brasileiro: o sentimento religioso. -

Dia 20.12.79, quinta-feira, por volta das Ilhoa, explode uma bomba na
Capela do Santíssimo da catedral de Nova 19uaçú,RJ. Uma organização violenta, antico-
munista e auto entitulada de cristã-revolucionária assumiu a responsabilidade do cri-
me.

Há muito que o crime vem sendo canetido contra a imagem e semelhança
de Deus: o ser humano. Os templos são desrespeitados das mais diferentes maneiras. No
episódio de quinta-feira, em Nova 19uaçu, quiseram agredir às pessoas, aos templos e
ao próprio Deus, na Hóstia Consagrada.

Entendemos que tais comportamentos sao decorrência do sistema, da ide
ologia que é imposta ã sociedade brasileira.

Manifestamos nosso repúdio a tais comporttifientos criminosos, violen-
tos, venham de onde vierem.

Reafirmamos nossa apoio a todos, que lutam por uma'sociedade justa,
fraterna e respeitadora dos Direitos Humanos e Divinos das criaturas. Perguntamos: Co
mo, numa atitude de jejum e oração, poderemos concretizar este nosso apoio?

Entendemos que na Baixada Fluminense as contradições deste sistema se
aguça~ao extremo. Não é, portanto, de se admirar que aí aconteçam as coisas mais esca
brasas. Está nos parecendo que a década de 80 sera de internacionalização da luta de
libertação, mas também de explosões populares generalizadas por todo o 39 mundo.

Nos perguntamos:
e construir algo novo e melhor?

"\~~~

Como canalizar tamanha energia para vencer o inimigoW). ~~ da-~.Juc.. ~,/ r~~ttLAYrQ- J=\- ~
J U!J~;fIJvv ~
rf\Jrru ~
..D~ J~~

f~~·



SECRETARIADO NACIONAL JUSTiÇA E NAO-VIOLENCIA,
CEP 01039 - AVENIDA IPIRANGA, 1.267 - gº ANDAR - TELEFONE: 229-7448 - SÃO PAULO (SP) - BRASIL

São Paulo, 21 de Dezembro de 1979

Prezado Dom Hipólito
companheiros e companheiras de Nova 19uaçu!

Na manhã de hoje, os jornais que sairam nas bancas de São Paulo, noti
ciaram, uma vez mais, um acontecimento que atinge os sentimentos mais profundos do po
vo brasileiro: o sentimento religioso. -

Dia 20.12.79, quinta-feira, por volta das llhoo, explode uma bomba na
Capela do SantÍssimo da catedral de Nova 19uaçú,RJ. Uma organização violenta, antico-
munista e auto entitulada de cristã-revolucionária assumiu a responsabilidade do cri-
me.

Há muito que o crime vem sendo canetido contra a imagem e semelhança
de Deus: o ser humano. Os templos são desrespeitados das mais diferentes maneiras. No
episódio de quinta-feira, em Nova 19uaçu, quiseram agredir às pessoas, aos templos e
ao próprio Deus, na Hóstia Consagrada.

Entendemos que tais comportamentos sao decorrência do sistema, da id~
ologia que é imposta ã sociedade brasileira.

Manifestamos nosso repúdio a tais comportamentos criminosos, violen-
tos, venham de onde vierem.

Reafirmamos nossa apoio a todos, que lutam por" uma" sociedade justa,
fraterna e respeitadora dos Direitos Humanos e Divinos das criaturas. Perguntamos: Co
mo, numa atitude de jejum e oração, poderemos concretizar este nosso apoio?

Entendemos que na Baixada Fluminense as contradições deste sistema se
aguça~ao extremo. Não é, portanto, de se admirar gue aí aconteçam as coisas mais esca
brosas. Está nos parecendo que a década de 80 seTa de internacionalização da luta de
libertação, mas também de explosões populares generalizadas por todo o 39 mundo.

Nos perguntamos:
e construir algo novo e melhor?

\~~~
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QE:cot'\H€ci DO DE: UTi Lioe.oe pÚ~Li ce,
PELO O~CR€TO-'F€De.Ró.L 1\9 1.400) DE. 21 DE: SE.Te.fT\~RO DE: 19ó2..

são Paulo, 22 de janeiro de 1980
CONDIN, 23/80

Excia.Revrna.
D.Adriano Hip61ito
Caixa Postal, 22
26.000 - Nova 19uqçu - RJ

Presado D.Adri~o

Estando solidirios com V.Excia. em toda a linha
de seu magnífico trabalho Pastoral, e sentindo-nos atingidos,
pessoalmente como cristãos U como dirigentes de um Movimento de
Igreja, enviamos ao Sr.Ministro dR Justiça o ofício cuja c6pia
vai em anexo, para conhecimento de V.Excia.

Aproveitamos a oportunidade pqra agradecer-lhe
todo o apoio e qtenção que o MFC tem recebido de V.Excia. E
conhecedores dos elementos que temos na direção de sua Dioce-
se, temos certeza de que estarão sempre a seu lado, como n6s
mesmo~.

Pedimos-lhe que receba nosso abraço bem amigo.
Bem unidos na Comunhão dos Santos, somos seus, em Cristo Se-
nhor Nosso,

Presidentes do MFC
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RE:COI'\H€ciDO DE: CJTiLÍo DE: PÚe-L-;Cô.
PElO DE.CR€TO-T€:DE.R.ô.L I\'? 1.400) O~ ~1 D€ 5E.TE.me.R.O DE. 1962.

~Sao Paulo, 10 de janeiro de 1980
COUDm, 08/80

Excelentíssimo Senhor I,anistro
Dr. Ibrahim Abi-Ackel
l!.D. l.:inistroda Justiça

o !•.ovimento Familiar Cristão, entidade civil e um dos
movi~entos leigos ligados à Igreja Cat61ica, vem constatando, com
grande preocupação, a crescente escalada de viol~ncia em nosso País.

Há pouco tampo, a viol~ncia política de um grupo extr~
mado atingiu D. Adriano Eipp61ito, corajoso Bispo de llova 19uaçu e o
fez de forma sacrílega e covarde, violando o altar da Catredal da Dio
cese~ pondo em risco a vida e a integridade dos :i~is, alem de ofen-
der seu sentimento religioso e o de todo um Povo.

Sendo esta a segunda vez que o mesmo Pastor é atindido
pela viol~ncia e considerando a inoperância das autoridades estadu-
ais, que at~ hoje não puderam ~sclarecer os fatos, apelamos para o e~
pírito de justiça sempre dsoonstrado por Vossa Excel~ncia, solicitan
do seja determinada rigorosa investigação pela Polícia Federal do co
varde, sacrílego atentado feito ao Bispo e ao povo fiel de lova Igu~
çu.

Mais ainda. Esses atentados não se limitaram a Nova
Iguaçu mas hoje se estenderam a.São Paulo e Uberlândia, com
~ residência dos se~~ores Bispos e tambám,o levado a cabo
Eminentíssioo Cardeal Dom Vicente Scherer.

assaltos
contra o



Confiando em VOssa Excel~ncia, esperamos sejam as in
vestigações levadas a bom termo e.conduzidos os culpados à barra dos-Tribunais, porque se-nao for posto termo a esta. espiral de viol~n
cia em breve seremos todos n6s por ela atingidos.

Esperando que-Vossa Excel~ncia compreenda nosso pro-
p6sito_de.colaboração, apresentamos nossos protestos de apreço e con
sideração.

Pela E~uipe Nacional,

,r-f'-
\.

\ .
I~J J . I..~\ J.~,---_I- 1----1..-; I ~/J.~

José--e.~a 'Sollero
Presidentes do l{FC
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ISO

são Paulo, 25 de dezembro de 1979

Ex.mo e Rev.mo Sr.
Dom Adriano Hipólito

Louvado seja N.S. Jesus Cristo!

Nós, cristãos da Cidade de são Paulo, cientes da persegui-
ção que, há anos, certos terroristas que se dizem "da direita", até hoje
inexplicavelmente impunGr,)vêm movendo à Ação Pastoral da Igreja de Nova
Iguaçu, na pessoa de V. Ex.cia Rev.ma, através da calúnia, sequestro e
sevícia da sua pessoa, da pichação da igreja de Santo Antônio e, no últi
mo dia vinte, da explosão de uma bomba no Sacrário da Catedral, vimos ma
nifestar-Ihe irrestrito apoio, afeto e admiração pela sua coragem de pas

, -
tor que não teme entregar a vida pelas ovelhas, especialmente as pobres
e humilhadas pela opressão, que são a maioria do seu rebalho.

Neste dia de Natal, agradecemos ao Deus-feito-Homem, o dom
que é a sua pessoa para a Igreja do Brasil, que também começa a viver o
seu martírio para ser fiel àquele que nasceu, como milhões de irmãos nos
sos, na realidade dura de uma periferia; que trabalhou a maior parte da
vida no anonimato, como humilde artesão de madeira; que anunciou a Boa-
Nova aos oprimidos; que perdoou e encaminhou prostitutas; que se cercou
de pobres - dentre os quais escolheu seus apóstolos -; verberou escribas
e fariseus; confundiu doutores da lei e chamou de raposa a Herodes, e J~

mais se comprometeu com nenhum sistema, proclamando que seu reino não e-
'ra deste mundo, e que, por tudo isso, foi crucificado ...

Agradecemos, Dom Adriano Hipólito, sua coragem e lhe prom~
temos nossas orações. Saiba V. Ex.cia Rev.ma que nossas assinaturas, co-
locadas nesta carta de solidariedade, significam a decisão madura de de-
fender com coragem a pastoral da Igrej a no Brasil, de conformidade com as
determinações do Concílio Vaticano 11, nas prioridades assumidas pelas
Conferências Episcopais de Medellin e Puebla e sob a orientação legítima
dos nossos legítimos Pastores.



são Paulo, 25 de dezembro de 1979

Ex.mo e Rev.mo Sr.
Dom Adriano Hipólito

Louvado seja N.S. Jesus Cristo!

Nós, cristãos da Cidade de são Paulo, cientes da persegui-
ção que, há anos, certos terroristas que se dizem "da direita", até hoje
inexplicavelmente impunGc)vêm movendo à Ação Pastoral da Igreja de Nova
Iguaçu, na pessoa de V. Ex.cia Rev.ma, através da calúnia, sequestro e
sevícia da sua pessoa, da pichação da igreja de Santo Antônio e, no últi
mo dia vinte, da explosão de uma bomba no Sacrário da Catedral, vimos m~
nifestar-Ihe irrestrito apoio, afeto e admiração pela sua coragem de pas

, -
tor que não teme entregar a vida pelas ovelhas, especialmente as pobres
e humilhadas pela opressão, que são a maioria do seu rebalho.

Neste dia de Natal, agradecemos ao Deus-feito-Homem, o dom
que é a sua pessoa para ao Igreja do Brasil, que também começa a viver o
seu martírio para ser fiel àquele que nasceu, como milhões de irmãos nos
sos, na realidade dura de uma periferia; que trabalhou a maior parte da
vida no anonimato, como humilde artesão de madeira; que anunciou a Boa-
Nova aos oprimidos; que perdoou e encaminhou prostitutas; que se cercou
de pobres - dentre os quais escolheu seus apóstolos -; verberou escribas
e fariseus; confundiu doutores da lei e chamou de raposa a Herodes, e ja
mais se comprometeu com nenhum sistema, proclamando que seu reino não e-

Ora deste mundo, e que, por tudo isso, foi crucificado ...
Agradecemos, Dom Adriano Hipólito, sua coragem e lhe prom~

temos nossas orações. Saiba V. Ex.cia Rev.ma que nossas assinaturas, co-
locadas nesta carta de solidariedade, significam a decisão madura de de-
fender com coragem a pastoral da Igrej a no Brasil, de conformidade com as
determinações do Concílio Vaticano 11, nas prioridades assumidas pelas
Conferências Episcopais de Medellin e Puebla e sob a orientação legítima
dos nossos legítimos Pastores.



são Paulo, 25 de dezembro de 1979

Ex.mo e Rev.mo Sr.
Dom Adriano Hipólito

Louvado seja N.S. Jesus Cristo!

Nós, cristãos da Cidade de são Paulo, cientes da persegui-
ção que, há anos, certos terroristas que se dizem "da direita", até hoje
inexplicavelmente Lmpune c ,vêm movendo à Ação Pastoral da Igreja de Nova
Iguaçu, na pessoa de V. Ex.cia Rev.ma, através da calúnia, sequestro e
sevicia da sua pessoa, da pichação da igreja de Santo Antônio e, no últi
mo dia vinte, da explosão de urna bomba no Sacrário da Catedral, vimos m~
nifestar-lhe irrestrito apoio, afeto e admiração pela sua coragem de pa~
tor que não teme entregar a vida pelas ovelhas, especialmente as pobres
e humilhadas pela opressão, que são a maioria do seu rebalho.

Neste dia de Natal, agradecemos ao Deus-feito-Homem, o dom
que é a sua pessoa para a Igreja do Brasil, que também começa a viver o
seu martírio para ser fiel àquele que nasceu, como milhões de irmãos nos
sos, na realidade dura de urna periferia; que trabalhou a maior parte da
vida no anonimato, corno humilde artesão de madeira; que anunciou a Boa-
Nova aos oprimidos; que perdoou e encaminhou prostitutas; que se cercou
de pobres - dentre os quais escolheu seus apóstolos -; verberou escribas
e fariseus; confundiu doutores da lei e chamou de raposa a Herodes, e ja
mais se comprometeu com nenhum sistema, proclamando que seu reino não e-
ra deste mundo, e que, por tudo isso, foi crucificado ...

Agradecemos, Dom Adriano Hipólito, sua coragem e lhe prom~
temos nossas orações. Saiba V. Ex.cia Rev.ma que nossas assinaturas, co-
locadas nesta carta de solidariedade, significam a decisão madura de de-
fender com coragem a pastoral da Igrej a no Brasil, de conformidade com as
determinações do Concílio Vaticano 11, nas prioridades assumidas pelas
Conferências Episcopais de Medellin e Puebla e sob a orientação legítima
dos nossos legítimos Pastores.
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São Paulo, 25 de dezembro de 1979

Ex.mo e Rev.mo Sr.
Dom Adriano Hipólito

Louvado seja N.S. Jesus Cristo!

Nós, cristãos da Cidade de são Paulo, cientes da persegui-
ção que, há anos, certos terroristas que se dizem "da direita", até hoje
inexplicavelmente Lmpune c , vêm movendo à Ação Pastoral da Igreja de Nova
Iguaçu, na pessoa de V. Ex.cia Rev.ma, através da calúnia, sequestro e
sevicia da sua pessoa, da pichação da igreja de Santo Antônio e, no últi
mo dia vinte, da explosão de urna bomba no Sacrário da Catedral, vimos m~
nifestar-lhe irrestrito apoio, afeto e admiração pela sua coragem de pa~
tor que não teme entregar a vida pelas ovelhas, especialmente as pobres
e humilhadas pela opressão, que são a maioria do seu rebalho.

Neste dia de Natal, agradecemos ao Deus-feito-Homem, o dom
que é a sua pessoa para a Igreja do Brasil, que também começa a viver o
seu martírio para ser fiel àquele que nasceu, corno milhões de irmãos nos
sos, na realidade dura de uma periferia; que trabalhou a maior part~ da
vida no anonimato, corno humilde artesão de madeira; que anunciou a 'Boa-
Nova aos oprimidos; que perdoou e encaminhou prostitutas; que se cercou
de pobres - dentre os quais escolheu seus apóstolos -; verberou escribas
e fariseus; confundiu doutores da lei e chamou de raposa a Herodes, e ja
mais se comprometeu com nenhum sistema, proclamando que seu reino não e-
ra deste mundo, e que, por tudo isso, foi crucificado •..

Agradecemos, Dom Adriano Hipólito, sua coragem e lhe prome
ternos nossas orações. Saiba V. Ex.cia Rev.ma que nossas assinaturas, co-
locadas nesta carta de solidariedade, significam a decisão madura de de-
fender com coragem a pastoral da Igrej a no Brasil, de conformidade com as
determinações do Concilio Vaticano II, nas prioridades assumidas pelas
Conferências Episcopais de Medellin e Puebla e sob a orientação legítima
d~S n ssos legitimosJJPa~tores. ~X .~
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São Paulo, 25 de dezembro de 1979

Ex.mo e Rev.mo Sr.
Dom Adriano Hipólito

Louvado seja N.S. Jesus Cristo!

Nós, cristãos da Cidade de são Paulo, cientes da persegui-
ção que, há anos, certos terroristas que se dizem "da direita", até hoje
inexplicavelmente impun6~)vêm movendo à Ação Pastoral da Igreja de Nova
Iguaçu, na pessoa de V. Ex.cia Rev.ma, através da calúnia, sequestro e
sevicia da sua pessQa, da pichação da igreja de Santo Antônio e, no últi
mo dia vinte, da explosão de uma bomba no Sacrário da Catedral, vimos ma
nifestar-Ihe irrestrito apoio, afeto e admiração pela sua coragem de pa~
tor que não teme entregar a vida pelas ovelhas, especialmente as pobres
e humilhadas pela opressão, que são a maioria do seu rebalho.

Neste dia de Natal, agradecemos ao Deus-feito-Homem, o dom
que é a sua pessoa para a Igreja do Brasil, que também começa a viver o
seu martírio para ser fiel àquele que nasceu, como milhões de irmãos no~
sos, na realidade dura de uma periferia; que trabalhou a maior par\. da
vida no anonimato, como humilde artesão de madeira; que anunciou a 'Boa-
Nova aos oprimidos; que perdoou e encaminhou prostitutas; que se cercou
de pobres - dentre os quais escolheu seus apóstolos -; verberou escribas
e fariseus; confundiu doutores da lei e chamou de raposa a Herodes, e ja
mais se comprometeu com nenhum sistema, proclamando que seu reino não e-
ra deste mundo, e que, por tudo isso, foi crucificado ...

Agradecemos, Dom Adriano Hipólito, sua coragem e lhe prom~
temos nossas orações. Saiha V. Ex.cia Rev.ma que nossas assinaturas, co-
locadas nesta carta de solidariedade, significam a decisão madura de de-
fender com coragem a pastoral da Igrej a no Brasil, de conformidade com as
determinações do Concílio Vaticano 11, nas prioridades assumidas pelas
Conferências Episcopais de Medellin e Puebla e sob a orientação legitima
dAOS nossos legitimosj]Pa~tores. ~K ~
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são Paulo, 25 de dezembro de 1979

Ex.mo e Rev.mo Sr.
Dom Adriano Hipólito

Louvado seja N.S. Jesus Cristo!

Nós, cristãos da Cidade de são Paulo, cientes da persegui-
ção que, há anos, certos terroristas que se dizem "da direita", até hoje
inexplicavelmente impun~G)vêm movendo ã Ação Pastoral da Igreja de Nova
Iguaçu, na pessoa de V. Ex.cia Rev.ma, através da calúnia, sequestro e
sevicia da sua pessoa, da pichação da igreja de Santo Antônio e, no últi
mo dia vinte, da explosão de uma bomba no Sacrário da Catedral, vimos m~
nifestar-lhe irrestrito apoio, afeto e admiração pela sua coragem de pa~
tor que não teme entregar a vida pelas ovelhas, especialmente as pobres
e humilhadas pela opressão, que são a maioria do seu rebalho.

Neste dia de Natal, agradecemos ao Deus-feito-Homem, o dom
que é a sua pessoa para a Igreja do Brasil, que também começa a viver o
seu martírio para ser fiel àquele que nasceu, como milhões de irmãos nos
sos, na realidade dura de uma periferia; que trabalhou a maior parte da
vida no anonimato, como humilde artesão de madeira; que anunciou a Boa-
Nova aos oprimidos; que perdoou e encaminhou prostitutas; que se cercou
de pobres - dentre os quais escolheu seus apóstolos -; verberou escribas
e fariseus; confundiu doutores da lei e chamou de raposa a Herodes, e ja
mais se comprometeu com nenhum sistema, proclamando que seu reino não e-
ra deste mundo, e que, por tudo isso, foi crucificado ...

Agradecemos, Dom Adriano Hipólito, sua coragem e lhe prom~
temos nossas orações, Saiba V. Ex.cia Rev.ma que nossas assinaturas, co-
locadas nesta carta de solidariedade, significam a decisão madura de de-
fender com coragem a pastoral da Igrej a no Brasil, de conformidade com as
determinações do Concilio Vaticano 11, nas prioridades assumidas pelas
Conferências Episcopais de Medellin e Puebla e sob a orientação legítima
dos nossos legítimos Pastores.kçU'1. ~~ tt<~·
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são Paulo, 25 de dezembro de 1979

Ex.mo e Rev.mo Sr.
Dom Adriano Hipólito

Louvado seja N.S. Jesus Cristo!

Nós, cristãos da Cidade de são Paulo, cientes da persegui-
ção que, há anos, certos terroristas que se dizem "da direita", até hoje
inexplicavelmente impun8~)vêm movendo à Ação Pastoral da Igreja de Nova
Iguaçu, na pessoa de V. Ex.cia Rev.ma, através da calúnia, sequestro e
sevicia da sua pessoa, da pichação da igreja de Santo Antônio e, no últi
mo dia vinte, da explosão de uma bomba no Sacrário da Catedral, vimos m~
nifestar-Ihe irrestrito apoio, afeto e admiração pela sua coragem de pa~
tor que não teme entregar a vida pelas ovelhas, especialmente as pobres
e humilhadas pela opressão, que são a maioria do seu rebalho.

Neste dia de Natal, agradecemos ao Deus-feito-Homem, o dom
que é a sua pessoa para a Igreja do Brasil, que também começa a viver o
seu martírio para ser fiel àquele que nasceu, como milhões de irmãos nos
sos, na realidade dura de uma periferia; que trabalhou a maior parte da
vida no anonimato, como humilde artesão de madeira; que anunciou a Boa-
Nova aos oprimidos; que perdoou e encaminhou prostitutas; que se cercou
de pobres - dentre os quais escolheu seus apóstolos -; verberou escribas
e fariseus; confundiu doutores da lei e chamou de raposa a Herodes, e j~
mais se comprometeu com nenhum sistema, proclamando que seu reino não e-
ra deste mundo, e que, por tudo isso, foi crucificado •..

Agradecemos, Dom Adriano Hipólito, sua coragem e lhe prom~
temos nossas orações. Saiba V. Ex.cia Rev.ma que nossas assinaturas, co-
locadas nesta carta de solidariedade, significam a decisão madura de de-
fender com coragem a pastoral da Igrej a no Brasil, de conformidade com as
determinações do Concílio Vaticano lI, nas prioridades assumidas pelas
Conferências Episcopais de Medellin e Puebla e sob a orientação legítimadosk=:tim~;asz:~. ~1~ ~OuvÀa
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são Paulo, 25 de dezembro de 1979

Ex.mo e Rev.mo Sr.
Dom Adriano Hipó1ito

Louvado seja N.S. Jesus Cristo!

Nós, cristãos da Cidade de são Paulo, cientes da persegui-
ção que, há anos, certos terroristas que se dizem "da direita", até hoje
inexp1icave1mente Lmpunc c ,vêm movendo à Ação Pastoral da Igreja de Nova
Iguaçu, na pessoa de V. Ex.cia Rev.ma, através da calúnia, sequestro e
sevicia da sua pessoa, da pichação da igreja de Santo Antônio e, no ú1ti
mo dia vinte, da explosão de uma bomba no Sacrário da Catedral, vimos m~
nifestar-1he irrestrito apoio, afeto e admiração pela sua coragem de pa~
tor que não teme entregar a vida pelas ovelhas, especialmente as pobres
e humilhadas pela opressão, que são a maioria do seu reba1ho.

Neste dia de Natal, agradecemos ao Deus-feito-Homem, o dom
que é a sua pessoa para a Igreja do Brasil, que também começa a viver o
seu martírio para ser fiel àquele que nasceu, como milhões de irmãos nos
sos, na realidade dura de uma periferia; que trabalhou a maior parte da
vida no anonimato, como humilde artesão de madeira; que anunc í.ou a Boa-
Nova aos oprimidos; que perdoou e encaminhou prostitutas; que se cercou
de pobres - dentre os quais escolheu seus apóstolos -; verberou escribas
e fariseus; confundiu doutores da lei e chamou de raposa a Herodes, e Ja
mais se comprometeu com nenhum sistema, proclamando que seu reino não e-
ra deste mundo, e que, por tudo isso, foi crucificado •..

Agradecemos, Dom Adriano Hipó1ito, sua coragem e lhe prom~
temos nossas orações. Saiba V. Ex.cia Rev.ma que nossas assinaturas, co-
locadas nesta carta de solidariedade, significam a decisão madura de de-
fender com coragem a pastoral da Igrej a no Brasil, de conformidade com as
determinações do Concílio Vaticano 11, nas prioridades assumidas pelas
Conferências Episcopais de Mede11in e Pueb1a e sob a orientação legitima
dos nossos legítimos Pastores.~~~r %w~.
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são Paulo, 25 de dezembro de 1979

Ex.mo e Rev.mo Sr.
Dom Adriano Hipólito

Louvado seja N.S. Jesus Cristo!

Nós, cristãos da Cidade de são Paulo, cientes da persegui-
ção que, há anos, certos terroristas que se dizem "da direita", até hoje
inexplicavelmente Lmpuno c ,vêm movendo à Ação Pastoral da Igreja de Nova
Iguaçu, na pessoa de V. Ex.cia Rev.ma, através da calúnia, sequestro e
sevícia da sua pessoa, da pichação da igreja de Santo Antônio e, no últi
mo dia vinte, da explosão de uma bomba no Sacrário da Catedral, vimos ma
nifestar-Ihe irrestrito apoio, afeto e admiração pela sua coragem de pa~
tor que não teme entregar a vida pelas ovelhas, especialmente as pobres
e humilhadas pela opressão, que são a maioria do seu rebalho.

Neste dia de Natal, agradecemos ao Deus-feito-Homem, o dom
que é a sua pessoa para a. Igreja do Brasil, que também começa a viver o
seu martírio para ser fiel àquele que nasceu, como milhões de irmãos nos
sos, na realidade dura de uma periferia; que trabalhou a maior parte da
vida no anonimato, como humilde artesão de madeira; que anunc i.ou a Boa-
Nova aos oprimidos; que perdoou e encaminhou prostitutas; que se cercou
de pobres - dentre os quais escolheu seus apóstolos -; verberou escribas
e fariseus; confundiu doutores da lei e chamou de raposa a Herodes, e ja
mais se comprometeu com nenhum sistema, proclamando que seu reino não e-
ra deste mundo, e que, por tudo isso, foi crucificado ...

Agradecemos, Dom Adriano Hipólito, sua coragem e lhe prom~
temos nossas orações. Saiba V. Ex.cia Rev.ma que nossas assinaturas, co-
locadas nesta carta de solidariedade, significam a decisão madura de de-
fender com coragem a pastoral da Igrej a no Brasil, de conformidade com as
determinações do Concílio Vaticano lI, nas prioridades assumidas pelas
Conferências Episcopais de Medellin e Puebla e sob a orientação legítima
dos nossos legítimos Pastores.~~~r 0t<wcVVW-.
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são Paulo, 25 de dezembro de 1979

Ex.mo e Rev.mo Sr.
Dom Adriano Hipólito

Louvado seja N.S. Jesus Cristo!

Nós, cristãos da Cidade de são Paulo, cientes da persegui-
ção que, há anos, certos terroristas que se dizem "da direita", até hoje
inexplicavelmente Lmpuncc , vêm movendo à Ação Pastoral da Igreja de Nova
Iguaçu, na pessoa de V. Ex.cia Rev.ma, através da calúnia, sequestro e
sevícia da sua pessoa, da pichação da igreja de Santo Antônio e, no últi
mo dia vinte, da explosão de uma bomba no Sacrário da Catedral, vimos m~
nifestar-Ihe irrestrito apoio, afeto e admiração pela sua coragem de pa~
tor que não teme entregar a vida pelas ovelhas, especialmente as pobres
e humilhadas pela opressão, que são a maioria do seu rebalho.

Neste dia de Natal, agradecemos ao Deus-feito-Homem, o dom
que é a sua pessoa para a Igreja do Brasil, que também começa a viver o
seu martírio para ser fiel àquele que nasceu, como milhões de irmãos nos
sos, na realidade dura de uma periferia; que trabalhou a maior parte da
vida no anonimato, como humilde artesão de madeira; que anunciou a Boa-
Nova aos oprimidos; que perdoou e encaminhou prostitutas; que se cercou
de pobres - dentre os quais escolheu seus apóstolos -; verberou escribas
e fariseus; confundiu doutores da lei e chamou de raposa a Herodes, e ja
mais se comprometeu com nenhum sistema, proclamando que seu reino não e-
ra deste mundo, e que, por tudo isso, foi crucificado ...

Agradecemos, Dom Adriano Hipólito, sua coragem e lhe prom~
temos nossas orações. Saiba V. Ex.cia Rev.ma que nossas assinaturas, co-
locadas nesta carta de solidariedade, significam a decisão madura de de-
fender com coragem a pastoral da [grej a no Brasil, de conformidade com as
determinações do Concílio Vaticano lI, nas prioridades assumidas pelas
Conferências Episcopais de Medellin e Puebla e sob a orientação legítima
dos nossos legítimos Pastores.
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são Paulo, 25 de dezembro de 1979

Ex.mo e Rev.mo Sr.
Dom Adriano Hipólito

Louvado seja N.S. Jesus Cristo!

Nós, cristãos da Cidade de são Paulo, cientes da persegui-
ção que, há anos, certos terroristas que se dizem "da direita", até hoje
inexplicavelmente Lmpune c ,vêm movendo à Ação Pastoral da Igreja de Nova
Iguaçu, na pessoa de V. Ex.cia Rev.ma, através da calúnia, sequestro e
sevícia da sua pessoa, da pichação da igreja de Santo Antônio e, no últi
mo dia vinte, da explosão de uma bomba no Sacrário da Catedral, vimos m~
nifestar-lhe irrestrito apoio, afeto e admiração pela sua coragem de pa~
tor que não teme entregar a vida pelas ovelhas, especialmente as pobres
e humilhadas pela opressão, que são a maioria do seu rebalho.

Neste dia de Natal, agradecemos ao Deus-feito-Homem, o dom
que é a sua pessoa para a Igreja do Brasil, que também começa a viver o
seu martírio para ser fiel àquele que nasceu, como milhões de irmãos nos
sos, na realidade dura de uma periferia; que trabalhou a maior parte da
vida no anonimato, como humilde artesão de madeira; que anunciou a Boa-
Nova aos oprimidos; que perdoou e encaminhou prostitutas; que se cercou
de pobres - dentre os quais escolheu seus apóstolos -; verberou escribas
e fariseus; confundiu doutores da lei e chamou de raposa a Herodes, e J~
mais se comprometeu com nenhum sistema, proclamando que seu reino não e-
ra deste mundo, e que, por tudo isso, foi crucificado •..

Agradecemos, Dom Adriano Hipólito, sua coragem e lhe prom~
ternos nossas orações. Saiba V. Ex.cia Rev.ma que nossas assinaturas, co-
locadas nesta carta de solidariedade, significam a decisão madura de de-
fender com coragem a pastoral da iEgreja no Brasil, de conformidade com as
determinações do Concílio Vaticano lI, nas prioridades assumidas pelas
Conferências Episcopais de Medellin e Puebla e sob a orientação legítima
dos nossos legítimos Pastores.
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PARÚQUIA SÃO JUDAS TADEU
l-.O

JARDIM PENHA
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são Paulo, 25 de dezembro de 1979

Ex.mo e Rev.mo Sr.
Dom Adriano Hipólito

Louvado seja N.S. Jesus Cristo!

Nós, cristãos da Cidade de são Paulo, cientes da persegui-
ção que, há anos, certos terroristas que se dizem "da direita", até hoje
inexplicavelmente Lmpune c , vêm movendo à Ação Pastoral da Igreja de Nova
Iguaçu, na pessoa de V. Ex.cia Rev.ma, através da calúnia, sequestro e
sevIcia da sua pessoa, da pichação da igreja de Santo Ant6nio e, no últi
mo dia vinte, da explosão de urna bomba no Sacrário da Catedral, vimos m~
nifestar-lhe irrestrito apoio, afeto e admiração pela sua coragem de pa~
tor que não teme entregar a vida pelas ovelhas, especialmente as pobres
e humilhadas pela opressão, que são a maioria do seu rebalho.

Neste dia de Natal, agradecemos ao Deus-feito-Homem, o dom
que é a sua pessoa para a Igreja do Brasil, que também começa a viver o
seu martírio para ser fiel àquele que nasceu, como milhões de irmãos nos
sos, na realidade dura de uma periferia; que trabalhou a maior parte da
vida no anonimato, como humilde artesão de madeira; que anunciou a Boa-
Nova aos oprimidos; que perdoou e encaminhou prostitutas; que se cercou
de pobres - dentre os quais escolheu seus apóstolos -; verberou escribas
e fariseus; confundiu doutores da lei e chamou de raposa a Herodes, e ja
mais se comprometeu com nenhum sistema, proclamando que seu reino não e-
ra deste mundo, e que, por tudo isso, foi crucificado ...

Agradecemos, Dom Adriano Hipólito, sua coragem e lhe prom~
temos nossas orações. Saiba V. Ex.cia Rev.ma que nossas assinaturas, co-
locadas nesta carta-de solidariedade, significam a decisão madura de de-
fender com coragem a pastoral da Igrej a no Brasil, de conformidade com as
determinações do Concílio Vaticano II, nas prioridades assumidas pelas
Conferências Episcopais de Medellin e Puebla e sob a orientação legítima
dos nossos legítimos Pastores.



Paróquia Nossa Senhora Mãe da Igreja
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Instituto Franciscanas Missionárias de Maria no Brasil
SEDE PROVINCIAL: AV. CONTORNO, 797 - VILA SÃO FRANCISCO

TEL. 268-0583 - C.G.C. 33.648.056/0001 _ 0535\

SÃO PAULO - BRASIL .laulo,30/XII/1979

Sempre Frezado D.Adriano Hipólito
Paz!

Manifestamos ao prezado Pastor a nossa solidariedade,diante
dos lamentáveis acontecimentos ocorridos já há algum tempo,e Que vão
tomando proporções cada vez mais injustas.

Lesejando-lhe ,e a toda a sua Igreja de Nova Iguaçu,um 1980..cheio de fortaleza e esperança, oferecemos-lhe as nossas oraçoes,pe-
dindo abençoar-nos. Sempre unidos em Cristo e Sua l'-:ãe,

911/;j,A-~ l~u(ct CU(H-l4'l" i r,.;:
rias Franciscailas r.{{~~ionáriasde I~aria

no Brasil
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J. $'J.

Querido D. Adriano,
Iontem, no Fantastico, fiquei -

sabendo que a violencia para o
seu lado e do seu povo ainda -
continuam, por isso me faço --
presente com minhas irmãs, of~
recendo nossas orações e fazen
do o Senhro saber que existe -
um grupo de Irmãs Salvatoria--
nas na cidade de são Joaquim -
da Barra que embora dist~~tes-
estão bem presentes no seu SQ-
frimento ••• nossa cidade fica-
na diocese de FRANCA.Sp.

Aceita o meu abraço e d~-
sejo de muita PAZ _ e que seu -
sofrimento, seja uma ponte en-
tre Deus e os seus inimigos de
d~ modo tal que eles se voltem
o mais depressa possivel para-
o caminho do bem.

O mundo ê maJLa.villo.6o, ~,..t:2CY.>a rYlc:v....A..
•..pOJtqu.e e.w.te. ge.n..te.c.omo voce,



J.Sz
r.;:~lTIPE DOS F'ItDIBS :iOS OP~RfRI00..

~'rJDlÉ - SP

Cada um cresce e eleva-se
a partir do que já é.

Radhakrishman
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PADRES DO ESPIRITO SANTO
CX. Postal 155 - 09500 São Caetano do Sul

Rua dos [unqutlhos, 7 - Tel: 271-7907
Vila Alpina - São Paulo

23/12/1979

Dom Adriano Hypolito,
Bispo Diocesano,
Nova Iguaçú,
RJ.

Caro Dom Adriano,

Outra vez, quero por parte do Distrito, expressar.•a nossa solidariedade com voce e com a linha pastoral da Diocese.
Esta vez, queremos também repudiar a profanação do Santissimo na .-Catedral, a tentativa em Mesquita e as ameaças feitas tanto a voce
como a outros padres da Diocese.

Como sempre admiramos a sua fé e coragem, sabemos
que nem estas últimas atrocidades vão abalar voc~ nem a fé e compromisso

,.~ .,
com a linha pastoral da Diocese do povo de ovo Iguaçu. estes
momentos dif{ces queremos, de novo, oferecer o nosso apoio.

Respeitosamente em Cristo,

Brian Marcus McLaughlin, C.S.Sp.,
Superior Principal,
Distrito do "Brasil Sudoesteb,
Congregação do Esp{rito Santo.
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DOH ANT(jNIO SOUSA, CSS

BISPO DE ASSIS SP

curia diocesana
assis - est. de são paulo

A sis, 31.12.1979

Excia. Revma. O Adriano e todo seu Presbitério,

Uno-me ao Bispo Üiocesano de I\bva 19uaçu, a eu Presbi téric
e tod seu pvo fiel, através da S6. Eucaristia, que neste ins
tante recebe minha visita de desagravo, assegurando-lhes
meu apoio, soli~râedade e prontidão em servir neste momen-

o irmão que, em Cristo, procura ser_T"~'~:"
lar.to de dura provação por que passa sua I
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Cf)01H Jrei Val1iel 00 111a sella
BiSpo de Marllla Marília, 29/12/79.

Exmo. Revmo.Sr. Dom Adriano Hypolito:
Envio os melhores cumprimentos. Apresento meus pro-

testos pelo violento atentado contra a sua Catedral e, em
especial, contra o SS. SAcramento, no qual está presente
Jesus Cristo, nosso Salvador, que assim foi selvagemente
profanado.

Apresento minha solidariedade à pessoa de V.Exa.
Revma., vítima de atqques por causa de Cristo.

Fico rezando para que se estabeleça a justiça e a

Abraços do irmão e servo: )- 'J--:<J~L~
!

paz.

Caixa Postal, 295 - Tel. (0144) 33-3424 - 33.6071 - 17.500 MARILIA Estado de Sõo Paulo
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DON GILBERTO PEREIRA LOPES
ARCEBISPO COADJUTCR
CAI'IPINAS bP

13.100 - Campinas - S. P.
Rua Emílio Ribas, 1082



Dom Tarclslo ariovaldo amaral Limeira, 2 de janeiro de 1980

Caro irmão Dom Adriano.

Fora da diocese por alguns dias, só agora posso par em dia
minha correspondência.

Esta carta é para apresentar-lhe minha solidariedade diante
do terrível atentado que sofreu sua catedral. Quando se profana
a Eucaristia, quando a violência se dirige ao próprio Cristo, é
trágico demais!

Seu povo fez muito bem no ato de desagravo público: só a
pessoa de Cristo estava em jogo na hora da reparaç~o, só a ele
ir~am todas a~~Jtençges. Digo i:so porque todos ~abemos ~ue por
tras de tudo ~ sua valorosa açao pastoral, na d~ocese,lque es-
tava sendo visada. Mas que modo triste de se protestar!

No começo dq ano, aceite um abraço amigo do irm~o

in Xto.

i



IPJv'" F~!iRIA HELO GOUVEIA
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...Coloco minha alegria em vós Senhor.
oração Hab. 3,18



Coloco minha alegria em vós Senhor.
... oração Hab. 3,18

J~~~~~
~ "G~ •.. ~c.-:.., <.3i- ~

1\3.I\Ov ~ - ~.r.



DOH JOS
BISPO DE JABOTICABAL - SP

Jaboticabal, 30-"" /Z, A f?cr .
ff~-e~L;~~'v...vo ~ ~ e?t.Jhs-

1

~ •.j/-c{..,.~uV'" I u.e ~~ 0ÍiVr .•.(k-< "k.<. ~

V~'T'" •. ~ jWf.r'v:1 -e =-+: ~1.<.-t~>C..V.,
....&.dA.r~-e~~ I ~'Z-A-t"f. Dlo J -<.i.>-$.V-( fo f -e a. &.-U t:\_

'f4-.f á..R. qL..\. JtI ~ ~ t:Lt> o~ 4' ~ ~ > ..»W~f~ )
~~~ """t ~r-t..<o..~ c-ov-cvrd.Jt. ~ Jc..cvíl-o cr-
eio ..rJ'~. ~ACKa,,"-e~h> l.U.. ~ lr""'T c, Qp.f~~' ...ea..~<-~~o~ ~~~ ec-:~~~;.
d1> ,d~t--(" ~ rrr0cA')~ cL.:. cka ~tÃ.~tJo , ~,

b ~ ~ ..~ ~ ~~ tlOS8VARANI
r '. / ~ ~\ Bispo de Jaboticabal~f (~ cv:~ t(fo e (J-A ) ~~ -e ~- ft:>cI.AJ-, () \J



~et\J -r.,....,~roi'" o J, r» t... 'r:,-~.5l -e {.J2.( 'tr' J. J •

f{eu f-~_.. t-~{~0l.utl'Y''' (L..-( ~ ",,-f'-t"'<.... J V a:«{t::..-~

I
Oe ~J / r:~ J 6f;~+c..iA.I.. ~t~+f4:>C4.r_I~~ ~.

I ~~ Jtoe,.. ~"-A.,Qt1a..d'f I ~ ~ () c,.c')~J...f~ j ~d,

. f~rPf: u ~ ~-w...I'-r--p dA I.lo: o CM...(l-4 ~ • .(k 4Atf..t? ,~~
1I~ I ->?r.(J ucecc. ~f~ / cc~ .!ft'~/ c& Ut~ <:t_

fI'o ~fQru.o .t? e.h! JI<~ 'VtOo r70f~jto c.c.:n...c,fyc...
A--( ..(+>ff~~ r -e W_b.l~ ~ J ~ ~ ..f..tw. Jt10Ló alvo.

<Y- ~ ~u.e~;Il. o..~~ I ctA~c~-
- L ~ Lt.""" ~ V o c:u.v.:> co"""-~) ~ ~ a.~'Y' J

;f;-l!!! " V--~~
'&~ cyc6 ••fxt~t;4~ ~



11,,,·t~, .-'$.:.,"

};, _.",

'1)om 'Com~ ~aquero
CAIXA POSTAL. 106

13.810 . São João da 80a Vista· S. P.
**

I.

,'-_ ..•..•......L~ r': td.n Q ,<b "",,"Ç"'<L '" .' ~A, k.l..
0.~t. V ·c",- )L ~ .s:. J'1.s-:\, ~ ~ Ov...,....:Jt...

,- l Qk ,w., \.JIJ •. u.h~ ;;::t/!,o.} ;v.L·~ j..A. t.# o -
I

dv U~,:; ç~ ~o.c ~ 1=zr k_

~--



Dor,}LutS EUGtI'fIO P~REZ

BISPO DE JALES - SP
o

-0-
ZW
o:
02
w_
o

<:EW

<
=0...
~1I
Io.&.IW...••..
Io.&.IW

•..••0 ••:_

21281 Z RJNI
11287 A SJSR
3/1250

~ZCZC S R035 00178 20
JJ.TI LfL SJSP 022

JAL~S/SP 22/?1 2Q 1100

c
6050

. s:'r,;l,RC-'~ PT.A
no vT A!lPIA!-T() '-T rT Tro"''''''

"r----,--,--.,,-r- ..,......,r •........•.. _~ ....•.•...••..- •.•.•- _T"T'"_r .•...•.T •.....•,. •...•.,....., T .••••••••,... •••••--.~-,...-,.

Z RJNI

~ ...
~c::t
""""1ftDa')Z::a
"":a-
e
~
""c::
...• ~"" ...•r-rn
""C'J
='"CII
>rn
!I::,..
>e

I _

rnJa
m
c::
....em:::;
r-rn
m
C'J
='"CII
>rna::,..
->e

"'C":t
-I



ESTIVEMOS UNIDOS SOFRIMENTOS

DOftl DI6GENES STLVA Ef-tTTIffiS

BISPO DE FRANCA SP
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LOJA llAçdNICA BA_ O DO RIO B2,.ANCO

RIBEI~~O ~~TO SP
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LAlfT::NTAt-10S PROFUNDAHENTE E REPUDIAHOS ATENTADO EXPLOSAO BOMBA
IGREJA.

LOJA MACONICl BARAO RIO BRANCO

COL (26000)
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SECRETARIADO DA DIOCESE DE RIO PRETO

Rua Raul Silva sln - Nova Redentora - Caixa Postal, 650 - FONE, 32-5966
CEP 15.100 - 0000172 - SÃO JOSt DO RIO PRETO-SÃO PAULO - BRASIL

são José do Rio lTeto, 23 de janeiro de 1980

Ex.mo. Bispo
D. Adriano Mandarino Hipp01ito
Bispo da Diocese de
NOVA IGUAÇD - Rj.

Através do presente queremos deixar aqui consi-
gnado um voto de protesto, contra o atentado que sofreu VOssa -
Exelentissima e ao mesmo tempo nos colocarmos a disposição des-
te bispado.

1 oportunidade, exter~~os nossos sentimentos -
de gratidão a Deus por protegê-lo e, nesse interim, auguramos-
lhe muita saúde, muita paz e amor na graça do Bom Pai.

Respeitosamente

llarci
Pres .dent e do
Di esano ,

igueiredo
ecretariado
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pON FRANCISCO BORJA DO Al'IARA~

TAUBAT~ SP

Pedindo as preciosae bênçãos 'de ~.
HYPOLITO, venho des~jar-Ihe um Novo

no repleto de consolações nos Corações
de Jesus e Maria e José,nossos grandes Pro
tetores,máxime ao dealbar Jo i ovo Ano.

~Qero,outrossim,partilhar da ~lensa dor
de toJ~ a Diocese pelo dt~ntado sucrflego

Lcometiao contrd o próprio ~eus,no Sacrário,
Agradeço o convit~ do Presbit rio pciTd o

ato de Reparação. Domingo é ur. ·1i1 cheio )a
ra mim e nâo foipóssivel comLar~C2r fisica-

mente,pdrtilhando daqui mesmo espiritualment
Conte sempr-e com minha adesão e arn í zade ,
lQ - I-980 ,,~. f~. ~I~ cLt( I



PADRE AGUIAR
FARÓQUH'. N.S.
s O PAULO SP
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PADRE GERALDO
NOVA GRANADA SP
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RÁDIO APARECIDA

APARECIDA - SP

Rádio Aparecida Aparecida - Sao Paulo, comun~cou-se

com Dom Adriano, dando todo o seu apoio.
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....,DOl-1 aLívIO .AG~LIO FAZi..A,S. V.D.
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ESTADO DO PARANÁ
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇAO

Of. n9 05/80 Curitiba~ O? de janeiro de 1980.

Senhor Bispo Diocesano:

Queremos apresentar a V.Exa.Revma. o pesar

deste Conserho Estaduar de Educação pero vir atentado à Cat~

drar de seu Bispado~ numa profanação do Tabernácuro inédita'

em nosso Pais e que esperamos nunca mais se repita.

O gesto sacrirego atinge a Igreja e a Fé

do Povo Brasireiro em seu próprio coração~ sendo~ por isto~ '

merecedor de unânime repúdio~ mesmo dos que não perfirham a

crença catórica~ porque dirigido contra o próprio Deus~ que

é um só~ independentemente da conotação de cada credo.

A V.Exa.Revma.~ pois~ no que possa varer '

de desagravo à viorência cometida contra o Sacrário~ a sori-

dariedade fraterna de

Presidente

/

-'--~~~ - .r «: tf;
Josg WANDERLEy'DIAS

do Conserho Estaduar de Educação

do Paraná.

A S.Exa.Revma.~ o sr.
D. ADRIANO HIP6LITO~ ofm~

Bispo Diocesano de

NOVA IGUAÇU - RJ.

ngv/.
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Paróquia Nossa Senhora
lsq

das Gracas~
I.C.M. Isento C.G.C. 75228825/010-58

Praça da Matriz, sln - Fone, 217 - C E N T E N A R 10 OO 5 U L - Estado do Paraná

c....(}~ 33

CENTENARIO DO SUL 26 - 12 - 1979

A Igreja de Cristo que esta'em Centenario do Sul -PR

expressa a propria solidariedade à Igreja de Cristo que

esta'em NOva Iguaçu e ao seu digno Bispo D.Adriano Ip-

poli to,diante do triste fatoa acontecido na Catedral

dia 20 de Dezembro.

A nossa solidariedade quer ser expecialmente um

encorajamento de Irmãos a Irmãos para continuarem com

coragem cristã a viver, ate' as ultimas consequencias,a

opsão pelos pobres feita pela Igreja em Puebla,como si-
nal da fidelidade desta mesma Igreja ao Cristo.

O Vigario : Pe.Igino Giovanelli
le r<f'~&.~~~'

e a Comunidade paróquial







Paróquia Nossa Senhora das Graças
I.C.M. Isento C.G.C. 75228825/010-58

Praça da Matriz, sln - Fone, 217 - C E N T E N Á R 10 DOS U L - Estado do Paraná
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Paróquia Nossa Senhora das Graças
I.C.M. Isento C.G.C. 75228825/010-58

Praça da Matriz, sln - Fone, 217 - C E N T E N Á R 10 ' OO SUL - Estado do Paraná



Paróquia Nossa Senhora das Graças
tC.M. Isento C.G.C. 75228825/010-58

Praça da Matriz, sln - Fone, 217 - C E N T E N Á R 10 O O 5 U L - Estado do Paraná
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Paróquia Nossa Senhora das Graças
I.C.M. Isento C.G.C. 75228825/010-58
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Paróquia Nossa Senhora das Graças
LC.M. Isento C.G.C. 75228825/010-58

Praça da Matriz, s/n - Fone, 217 - C E N TE N Á R I O O O 5 U L - Estado do Paraná
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Paróquia Nossa Senhora das Graças
tC.M. Isento C.G.C. 75228825/010-58

Praça da Matriz, sln - Fone, 217 - C E N T E N Á R 10 O O 5 U L - Estado do Paraná



Paróquia Nossa Senhora das Graças
I.C.M. Isento C.G.C. 75228825/010-58

Praça da Matriz, sln - Fone, 217 - C E N T E N Á R 10 OO SUL - Estado do Paraná
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Paróquia Nossa Senhora das Graças

I.C.M. Isento C.G.C. 75228825/010-58
Praça da Matriz, sln - Fone, 217 - C E N TE N Á R 10 OO SUL - Estado do Paraná
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Paróquia Nossa Senhora das Graças
I.C.M. Isento C.G.C. 75228825/010-58

Praça da Matriz, sln - Fone, 217 - C E N T E N Á R 10 O O 5 U L - Estado do Paraná
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Paróquia Nossa Senhora das Graças
I.C.M. Isento C.G.C. 75228825/010-58

Praça da Matriz, sln - Fone, 217 - C E N T E N Á R 10 OO SUL - Estado do Paraná
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REGIONAL SUL 111

• Estado do Rio Grande do Sul



.0
;11:
0-
Zlll

0%
Oz
lU_

a
<

••••
U

~

co
lIill:
0-
z "'I
0%
Uz
w_

~

]

Exmo. Sr.
,Dom Augusto Petro

Bispo de Uruguaiana
Rio Grande do Sul
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J.90
D. 1i:':G3LO ]'ELIZ i':UGl~OL

BISPO DE BAGÉ - RS

Carissimo amigo
Dom Adriano.

Sau.dações.
Com meus vetos de Feli~ Natal e um'

Novo Ano de muita paz e de copiosas bênçãos
do Senhor,venho apresentar minha irrestrita soli-
dariedade a sua pessoa,aos seus sacerdotes e
leigos e religiosos,e à sua pastoral a favor
dos pobres e injustiçados.

Vai meu repúdio,e de toda a minha dioce, -
se,pelos atentados e ameaças feitas a sua pes~ -soa e a sue. Igreja. A lJ.h .

Unidos em Cristo + "k.~-u<1 ~~J ~f/
, (J 13/~ ~ e- 4f&--t<-~
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P.Alegre 30 de dezembrode 1979

Revmo.~r. Pe. Vigário Geral
L.N.S.

Cumpre-me agradecer o farto e valioso docu-
ment rio que teve a bondade de me enviar,r~lati-
vo ao doloroso e sacr1lego atentado feito a que-
rida Catedral de S. Antonio,de tantas saudosas
recordações para mim.

Peço ser o interpfete junto'ao querido Dom
Adriano de meus sentimentos de pesar e dor,bem
como ao Conselho Presbiterial, ao clero e povo
de Nova Iguaçu.Como lº Bispo e fundador da dio-
cese esses lamentaveis fatos m~ abalaram profun-
damente e os tive como feitos a minha pessoa,ao
patrimonio da minha fé, da minha Igreja.

Celebrei uma santa missa em desagravo ao
Santissimo Sàcramento.Faço votos que esses do-
lorosos acontecimentos sirvam para mais revigo-
rar a fé e unidade da Igreja de Nova Iguaçu jun-
to ao Cristo profanado e junto a seun pastor
agredido,caluniado e vilependiado.

Sempre unido a essa querida Diocese,sempre
profundamente grato pelo bem que me faz,

subscrevo-me,

L.



D. ARTHUR KRATZ

PRIMAZ IGREJA EPISCOPAL

PORTO ALEGRE RS
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REC8Bj'.FRATERNA SOLIDARIEDADE APOIO E ORACOE MOTIVO INmATNA EL
ATENTADO CATE P.AL

DOH ARTHUR KRAIZ-PPH-rAZ IGRF]A EPISCOPAL
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D. IVO LORSCHEITER

PRESIDENCIA E COMISSÃO EPISCOPAL DE PASTORAL C~~B

SANTA Jf!ARIA- RS _
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D. Oneres Narchiori telefonou em solidarieda~

a D. Adriano Bipólito no dia 21 de dezembro de

1979.

zoo
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D. Ti:IL30N Lá US SCHlhIDT

FLC;Rli\.liÓFOLIS - se

Revmo. Senhor
pe. ~nrique Blanco Rico
DD. Vigário Geral da Diocese de nova Iguaçú -R.J.

Acabo de receber a Circular e documontaç50 relativas ao
inominável sacrilégio de que foi vítima a Igreja, nessa Dio
cose de Nova Iguaçlá. E o mais atingido foi o Dantí.::;sir.'loSa-
cramento, que tem por gu rda geu fiel e intrépido servidor-
o prezado amigo e irmão DOH HIP LITO.

"Sinal dos tempos"? Por obséquio, prezado colegn. no sa
cerdócio, fa~a-me prccente junto a Dom Adriano durante o
ato de desn.gravo desta tarde, com a certeza de que na mesma
hora, 15 horas de hpje, estarei diante do nn.cr~rio, acompn.-
nhando a demonstração de fé eucarl.stica dos CATÓLICOS de n~
Vil. I-guaçú, d·ian-te.d.e...semeLhaabe ato de barbárie, perpetradO'



não ppenas contra um r, ~RTIR Df.

C';I1TIW DE iTOSSL VIDA CAT LICA.
nas diretane~te contra o

Quanto ao desinteresse das chamadas autoridades consti
tuidas a respeito do que aí vem se pacsando, que aizer? ••

1/"Jesus autcm tacebat". Has nenhuma autori ade terias sobre
"mim se tal autoridade não te viesse dada c.O ~lto? ••

Prezadõ Pacre, assegure ao Irmão Dom Adriano que, aquí
no si êncio de uma vida de sofrimento físico, ele conta com
todo o apoio de quem oferece por ele sua oração e suas lir:ti.
t - f~'açoes ~s~cas.

~Intima e profunda~ente unido a vocêsva sevBispo,
seu no Sumo e iterno Sacerdmte,

R. ESTEVES .TUNIOR, 105
88000· FLORIANOPOLIS. SC 30-XII-79 DOM WILSON LAUS SCHMIDT
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Dom FeJLna.ndo Gome..6

Não deixa de impressionar o fato de quatro atenta-
dos contra à Igreja e pessoas da Igreja, no espaço de pnze dia~.
No dia 20 de dezembro uma bomba destruiu o altar do SS.Sacramen-
to, em Nova Iguaçu (RJ); no dia 22 é assaltada a residênciadeD.
Luciano Mendes, em são Paulo (SP); no dia 25 a casa de D.Estevão
Avelar é violada em Uberlândia (MG) e no dia 31 do mesmo mês, o
Sr. Cardeal de Porto Alegre (RS), Dom Vicente Scherer, é barba-
ramente torturado, sequestrado e deixado em lugar deserto, como
fizeram com Dom Adriano Hypólito, Bispo de Nova Iguaçu, há cerca
de três anos. A impunidade desses crimes tem sido uma constante,
até agora.

Se considerarmos a situação global do País, esses
fatos são cada dia mais frequentes contra pessoas de todas as ca-
tegorias sociais. Não se pode, só por isso, concluir que haja al-
go organizado especificamente contra a Igreja.

Se considerarmos, porém, os aspectos "coinciden-
tes f' nos crimes cometidos contra lugares e pessoas da Igreja,
praticamente em todos Estados da Federação, há indícios dequese
trata de uma trama bem urdida;~visando, inutilmente ,atemorizá-
Ia.

Dom Adriano, Dom Luciano Mendes, Dom Estevão Ave-
lar, Dom Vicente Scherer, são Bispos colocados em postos de re-
levo e conhecidos pela vigorosa atuação pastoral, destemidos de-
nunciadores e vítimas da violência e do terrorismo.

Resta saber a quem interessa o terror. Não se tra-
ta, simplesmente, de atribuí-lo aos extremismos da direi ta ou da
esquerda. Deve haver causas mais profundas para haver extremis-
mos. No caso, ambos são mestres no uso das armas, do medo, dos
assaltos e do terror. E o fazem uns contra os outros e até uns em
nome dos outros, para crlar confusão e confundir pistas.

Não basta que haja assaltos ou sequestros para a-
tribuí~los a direitistas e esquerdistas. Nada impede que elemen-
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tos de direi~a, usando o nome de cristãos, destruam um altar do
SS. Sacramento e atirem no chão as Hóstias consagradas, ou ele-
mentos comunistas ofer~çam flores a um Cardeal e se declarem
aliados da Igreja Católica. Tudo tem acontecido em favor da gl-
gantesca Babel dos nossos dias.

Por toda parte surgem apelos para acabar com a V10

lência, tanto do terrorismo, como da represália oficial. Uma das
esperanças deveria ser a ação enérgica, sem radicalismos, do pr§
prio Governo. Infelizmente, é o próprio Governo que dá a impres-
são de amparar-se ma a s nas armas sofisticadas do que na força moral.

que deve vestir a Autoridade.

A raiz da violência está na violação dos direitos
das pessoas e das instituições. A vlgorosa Mensagem de João Pau-

Dia Mundial da Paz, relembra Verdade - força10 11, no que a e a
da Paz "Não-Verdade" - da violência dae que a e a causa e guerra.

•

A "Não-Verdade" não é apenas a mentira, embora a
violência esteja "embebida na mentira". Consiste também na hipo-
crisia, nos conchavos políticos, nas estratégias premeditadas pa
ra ocultar os verdadeiros intentos dos que deixam de cumprir o
dever ou de denunciar a injustiça contra o bem comum.

A situação em que se abre a década dos anos 80 a-
presenta-se trágica e alarmante, se nos deixamos abater pela on-
da de insatisfação, de terror, de desrespeito.

Compete não somente à Igreja, mas a todas as pes-
soas e instituições, tomar consciência da gravidade dessas ocor-
rências e juntar os esforços para ir às causas, às raízes desses
males.

Antes de tudo, é necessário que os nossos governa~
tes não se radicalizem, não teimem em conservar ou aprimorar os
modelos e métodos que estão em vigor. Qualquer coisa deve estar
errada no Governo que pretende evitar os males com medidas des-
cabidas e,evidentemente,ineficazes. Como se pode conter o incrí-
vel aumento do custo de vida, se o Governo é o primeiro a aumen-
tar violentamente, desde o preço do combustível, ao preço de uma

-carta simples que se poe no Correio?

O resultado é rebaixar de tal modo o poder aquisi-
tivo de nossa moeda, a ponto de, mesmo com ov aumerrto salarial,
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não há ma i s condições par-a comprar os gêneros de pru.me i.r-a neces-
sidade.,Paradoxalmente, até o pobre, que não tem o que comer,le-
vado 'pela irreprimível e sugestiva propaganda comercial, com. as
facilidades das prestações.e os engodos dos prêmios lotéricos,a~
riscam o indispensável, na esperança de obter "casa nova com car-
ro na garagem", certamente pago pelo próprio consumidor. são, a
meu ver, crlmes contra a economia popular, vestidos de impunida-
de, que servem apenas para aumentar a inflação.

Se se fizesse uma avaliação criteriosa dessas e-
quenas e grandes coisas que corroem a economia nacional, talvez
se chegasse à conclusão d~ que há toda uma estrutura política, eco-
nômica e social, superada e nociva que envenena a sociedade.

As consequências são estas que aí estão afligindo
a todos, de uma maneira ou de outra: uns morrem de fome, outros
entram em desespero, outros afogam-se irremediavelmente nos seus
escrúpulos, frutos das negociatas que os envolvem.

Mesmo assim, são muitos os que lutam pacificamente
para a restauração da ~rdem social preconizada pelo Evangelho. No
dia em que nos unlrmos em defesa da Verdade, sem subterfúgios,
com disposição firme e com métodos cristãos e eficazes, veremos
ressurgir a desejada Faz de Cristo, no Reino de Cristo que está
no meio de nós e nos conforta com a vitória da Justiça.

Goiânia, 5 de janeiro de 1980



lo6

CÚRIA METROP~ITANA DE GOIÂNIA
PR..AÇA DOM E.V~EL S/N - I=CNES 6-1289 E 6--4937 - c x, POSTÃl.., 17.

74.000 - GOIÂNIA • GOIÁS

-NOVA IGUACU - AL AR DO SACRIFICIO

Dom Fernando Gomes

Recebemos a correspondência da Diocese
de Nova Iguaçu, narrando os sacrílegos ·aconteci-
mentos que culminaram com a destruição do altar do
SS. Sacramento, pelas bombas do terrorismo.

A consciência cristã do Brasil sente-se
abalada. Os horrores cometidos pela chamada "Caça
aos Comunistas" responsabilizou-se pelo crime i-
nominável duma demonstração inequívoca de que o
Comunismo e o Anti-comunismo radical confundem-se
e identificam-se no mesmo ódio contra Deus e con-
tra a Humanidade. O mais grave é que, por parado-
xal que pareça, são as duas faces do mesmo siste-
ma sócio-econômico-político que planejam e execu-
tam, com frieza calculada e conivente, crimes des-
sa natureza.

De que valem, nessas circunstâncias, as
enganosas promessas de "abertura", prenhes de es-
tratégias, conchavos, "pacotes" e subornos,segun-
do as notícias-diárias da imprensa?

Dom Adriano Hypólito, Bispo de Nova 1-
guaçu, tem sido a grande figura, impávida e cora-
josa, a dar testemunho de Cristo, em plena tempes-
tade do ódio. ~ ele o Bispo-Mártir que simboliza
o heroísmo da Fé e a firmeza evangélica dos seus
irmãos, Bispos, Padres, Religiosos e Leigos, que
lutam contra a injustiça, a opressão, a ganância,
a corrupção sem limites e sem escrúpulos.

No dia 30 de dezembro, realizou-se a so-
lene procissão eucarística de desagravo em Nova I
guaçu. Recebi a comunicação na véspera e não tive
como ir, pessoalmente, participar da oportuna e
necessária manifestação pÚblica de fé.Comuniquei-
me, por telefone, com Dom Adriano,assegurando-lhe
a solidariedade e as orações desta Arquidiocese.

Assim começou efetivamente o Ano Euca-
rístico que terá seu ponto culminante no Congres-
so Eucarístico Nacional, em Fortaleza, com a pre-
sença do Santo Padre João Paulo II~

Chegou a hora do Povo Brasileiro " des-
pertar do sono " e levantar-se com renovado vigor
em defesa dos valores fundamentais do homem, da
família e da sociedade.

1980 ser~~ o Ano Eucarístico. Unidos no
Sacramento da Unidade em Cristo, diremos aos ex-
tremistas da direita e da esquerda e a todos os
radicais que abstraem da Fé e adoram os ídolos da
terra que Jesus Cristo está vivo.
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Não deve haver mais espaço para o ódio,
o medo, a hipocrisia, o terror, a fome, o deses-
pero.

o governo, as organizações políticas,as
super-potências do dinheiro, convençam-se de que
nada são, nada podem, contra o Povo Pobre, PovoO-
primido, Povo de Deus que não suporta mâis o des-
pudor, a ignomínia, o horror que ameaçam soterrar
a Pátria comum.

Este Povo sofredor e, aparentemente,es-
magado será libertado por Aquele que venceu o mun-
do, porque estará unido na mesma Eucaristia que o
congrega no Espírito do Senhor Jesus. Em Fortale-
za nos encontraremos com Cristo escondido nas Hós-
tias consagradas que os terroristas, em Nova 1-
guaçu, sacudiram-nas no chão ... Vamos recolhê-las
e com Elas encher o chão da Pátria Brasileira pa-
ra alimentar-nos, para unir-nos, para vemcer o Mal
com o Bem, o ódio com o Amor.

Em Fortaleza encontraremos o Papa João
Paulo lI, sin~l externo da Unidade cristã, que
confortará com sua Presença e orientará com sua
P~lavra ardente e vigorosa a caminhada da reden-
çao.

Convertam-se os terroristas, os inimi-
gos da Pátria, os destruidores de Deus. A hora se
aproxima. Convençam-se de que está chegando a Ver-
dade que liberta, ou, então, a hora da confusão fi
nal, da no~a Babel, para os "duros de coração". -

;---



CRlSTftJLÂNDlA - GOlÃS

PRELAZIA DE CRISTALÂNDIA

CRISTALÂNDIA, ESTADO DE GOIÁS

BRASIL

27 de dezembro de 1979

Gar!s~imo Dom AdpillnG-,

Os paroquianos, padres
e seu prelado oferecem ao nosso perseguido
irmão seu abraço e suas oraçoes.

"Bem-aventurados sois
vós, quando, por minha causa, vos injuriarem
e perseguirem e disserem, fals~aente, contra
vós tôda especie de mal. Alegrai-vos e exul-

I Itai, porque sera grande nos ceus a Vossa re-

compensa.17

Fraternalmente em J.O.

~/~
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30 de dezembro de 1979

Excia Revma
Dom Adriano Hipólito, OFM
DD. Bispo Diocesano
caixa postal 22
26,000 NOva Iguaçú, RJ

Car!ssimo Dom Adriano,

Paz e Bem e um grande abraço fraternal
da Igreja de Jatai com todo o seu presbitério e povo~

. Estamos todos chocados com a ousadia;
estamos tristes tambem que uma coisa desta possa
acontecer na Terra da Santa Cruz e em pleno Ano
Eucaristico.

Aceite, portanto, a nossa plena solidari-
edade fraternal e as nossas oraç~e3 para toda a Igreja
de Nova Iguaçú, chamada com seu Pastor, a caminhar
nos passos do Redentor.

Que o mesmo Jesus dê ao car!ssimo confrade,
aos seus sacerdotes e a todo o povo de Deus as graças
necess~~ia para carregar esta cruz até a RSssurreiç~o
dos justos~

do ;2~;~ Y---L--
(dOm~e~; Benedito D. Coscia, ofm

Bispo de Jatai
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DIOCESE DE PORTO NACIONAL
ESTADO DE GOlAS

77500 Porto Nacional Caixa Postal 2

Porto J' cional, 3 de J~neiro de l~bO

Cr r-o irmao .JOlílAo.rLano Lypóli to:

":bem ave n tur-ad os sereis qua ..ao vos nerse-
guirem e vos caluniarem •••"

Nossa Diocese tem acompanhado, com muita
a+liçio, tudo aquilo que o senhor vem sofrendo por
amor ~ jUQtiÇ8 p aos nobres, ne~es ~ltimos tempos.

,
Par-e ce que cnegamo s ao 'teiapo dos novos martires!

ruero entao, meu caro irmao, anresent8r
ao senho r , em meu nOTJ1e, em nome t ambém de toao o
presoi~ério, das reliriosas e dos agen~es lei~os
desta ~iocese, os meus votos de soriú.aricd2ae e de
apoio ao senhor. ~emos rezaao nelas suas intençoes.
~ueremos também apresentar nossas mais sérias repul-
sas por tudo o ~ue o que sennor vem sofrendo, so-
mente porque escolneu o crm inno eleJç,sus Cristo, no
amor nelos pobres e mar'iLalizados.

Conte, meu caro irmao, com o apoio de
'too.a est a J)iocese, no cre e irma, ILe st as 110r< s cii-

,
ficeis. nezamos para que suas forças nao desfale-
çam c í an t e de t~n"ta i['nornlniap f'a.Lí.s dad e , mRS na-
ra oue o Senhor da Lesse f'aç a eur,'ir para a sua cara
TIiocese, para o seu povo e para este Pastor, dias de
maior tranquiliaade.

Pela Diocese, assino mui fraternalmente

~. Lelso lereira de hl~eida ü.}.
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C I M 1- Conselho Indigenista Missionário
CAIXA POSTAL 10·2382

70.000 - Brasília - DF - Brasil

Estimado.D. Hipólito,

Tenho o prazer de lhe enviar em anexo, por imcumbê~
cia do CIMI, a nota de apôio a Vo Exc1cia. , aprovada na recen
te reunião ordinária do CIM!.

Com um cordial abraço

~chwade

Brasília, 21 de dezembro de 1979 •

•



NOTA DO CIMI l CPINIAo POELICL

Em sua última reunião ordinária deste ano, a ~iretoria do CIMI
acornranhou com profunda preocupação os acontecimentos que s~ preci-
pitaram nos últimos dias na reserva Xavante de Couto Haga1haes - MT.

convém Lembr-ar que há exa t amen te doze rr.2SE:Sv o mesmo povo xa-
vante se lGvantou e Pimentel Barbosa e incendiou auatro fazenaas,
buscando pôr um paradeiro à sucessão s escândalos; hUIDilhações~ a-
dulteração de mapas c invasão Je ~erras comandada por funcionários
da FU AÍ e outros grileiros seus aliados. A resposta do órgão ofi-
cial foi des~ocar tropas do Exército para a área.

Naquela ocasião, os índios exigiram o decreto de demarcação
da ~rea de Couto Magalhães sob pena de ex?ulsarem por seus próprios
meios, os bandos armados da Fazenda Xavantina. Tssentada sobre as
cinzas dn Aldeia de Parabuburi, a fazenda ~ um ~~c1ave de 80 mil
hectares ~as melhoras e mais ricas terras dos Xavantes ~a rGgião.
i1igorosamente nenhumz medí.da prât.Lce foi t.omada pela FUNiU contra
os proprietários d~ XavQntin~.

Hoje? diante da corajosa e justa atitude dos índios de expul~
sar os funcionários da FUNAI e se preparar8w pC.ra rttomar as terras
qUé lhes pertencem; o Celo Carlos Nobre da Veiga, cem um cinismo de
fazer inveja aos seus ~ntccessor~s na Presid~ncia :0 órgão oficia!
afirma pela imprensa~ "Se os índios esperaram dez an0Sp por que nao
podem esperar mais?"

A melhor resposta vem pela boca d Cacique ~nicet0; "Calm~ pa-
ra daqui a mais 10 anos~.

Nesta hora em que se anuncia a nbdicação da FUNAI de su~s fun-
ç5es de tutora, por meio da política da ~est~dualiz~ç~o~, o epis6-
dio de Coutc Magalhães exige una interpelação dos respons~veis pela
condução da política indigenista oficial~ a opini~o pública tem o
direito de saber a quem pertencem hoje os 80 ~il hectares da fc.zen-
da Xavarrt í.na esbuLhado s do Pov- Xcv ant;o com c oval C.3 rUN:. I. Qt"em
s~o estes senhores intocãveis? Quem responder~ pelo prov5vcl banho
de sangue ~ue submergirá indios e os mercen~rios do latifun~io?
QUG podemos esperar desta descentralização que colocar~ problemas
como os de CoutC' 1agalhêles n:::'.sm2.os ê.os :r:ioresinimigos dos índios 1

os latifundiãrios encastelados na nolitica estadual?

Reiteramos nossa incondicional sclidaried~d0 ª justa Rti~u e
dos Xavantes de Couto Magalh~s e canela ames t~d2~ ~s e~tid~~~s e

• -.. • - •..• -r • \-, tassoclaçces e a_C10 a causa lnGlgena a se prcnunclarem sC0re es a
luta.

Comprcmetid~s cem est~ caminhada pastoral se ~efes~ d2S ~argi-
riaLí.za os dos campos e das cidades o cn~I estende sue solidariedade
e o seu apoio à Igreja de 1'Jcv,::'.I<:;uaçúf testemunhe de fidelidade ao
povc trabalhadcrp mais uma vez vitima ~c t5rbaro atent~do cometido
pelos mesmos ferczes ininicrs dos o?erár:os, lavradores e In~ics.

BrasLl.La •. 21 ,:1". :.iezmbrode 1979.
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REGIONAL EXTREMO OESTE

• Mato Grosso
• Mato Grosso do Sul
• parte de Rondônia

ZICl
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TI.• liEJRO CASALDALIGA, C.I\.1.F.

s:'rO FtLIX DO AR.t;.GUAI/\. - ilA:rO GROSSO

~ J,",i 1[ ~ ~ +~

G' o nQ4~ .d..L ~
~ <J.iJnd.o.. ncuee ~rf.

~ Co..d.a. ~ cru: ncuee.
~ z' ~ r vr1iá a. nCMCM.

C-a.k c.: F r=:
o.. Verdade, Q .lusttca.e Liberdad~
e ~ rru- vJlo. a. ncuC1ll.
fia Fé MnnM.,ck cMn. ~,
na Uniâo da pow.
no Compromisso ,da ~c1

~ncua~.

são Fé1ix do Araguaia, MT - 4.1.1980

Querido D. ADRIANO HIPÓLITO,-Lrmao s
Você e sua Igreja são ver-

dadeiramente amados do Senhor, porque
a Cruz os marca, porque partilham o
sofrimento do Povo da Baixada •••

Os que nos destroem os templos,
nos ajudam a construir a Igreja.

Há muito Cristo profanado no meio
do nosso Povo sofridol Sejamos repara-
dores, na Justiça, na Oblação.

Conte, D. Hipólito e sua Igreja
toda, com a mais fraSerna solidarieda-
de desta Igreja pequena de Saõ Félix
do Araguai a•••

No Cristo, o abraça se~ão
(Texlo e ert., EQUIPE DE S. FELIX DD ARAGUAIA ••••!~/<>-f:é4
fotolilos e Impressão: Grilie. Todos Irmio•• LlNS - SPI
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Exmo. e Rvmo. D. Adriano Hypólito

Nós, do grupo de Jovens "JATO", da comunidade de /
Santa Cruz, de Rondonópolis MT, tomando conhecimento do
ocortido no dia 20 do corrente, manifestamos nosso vee-
mente protesto contra o ato selvagem acontecido em tem-
plo da Diocese de Nova Iguaçú.

D. Hypólito, estamos unidos com o senhor e a sua /
Igreja. Estamos certos que o seu trabalho está sendo /
abençoado por Deus. O Povo de Deus, precisa de muitas
pessoas que tenham a coragem de denunciar as injustiças.
Pessoas, que estejam voltadas para o pequeno, pera o po-
bre. Conte com o nosso apoio e nossas preces neste momen-
to difícil.

Rondonópolis, 24 de dezembro de 1979



Exmo. e Rvmo. D. Adriano Hypólito

Nós, do grupo de Jovens "JATO", da comunidade de /
Santa Cruz, de Rondonópolis MT, tomando conhecimento do
ocorrido no dia 20 do corrente, manifestamos nosso vee-
mente protesto contra o ato selvagem acontecido em tem-
plo da Diocese de Nova Iguaçú.

D. Hypólito, estamos unidos com o senhor e a sua /
Igreja. Estamos certos que o seu trabalho está sendo /
abençoado por Deus. O Povo de Deus, precisa de muitas
pessoas que tenham a coragem de denunciar as injustiças.
Pessoas, que estejam voltadas para o pequeno, pera o po-
bre. Conte com o nosso apoio e nossas preces neste momea
to difícil.

Rondonópo1is, 24 de dezembro de 1979
••
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N&s, Q Po.o de Deus da. Comunidade.Sant~ Cruz, emRondon
p:olia, Mato, Grosso,. fi.camos sabendo do atentado bárbaro pratic~
do, quinta-feira, dia 20 de dezembro, na, Catedral de Nova 19u.a-

çu, Sahemas qu'e, no passado" acorrt ec-er-aa outras ações sEIIlelhan-
t-es•. Até hoje ainda não f'oram esclarecidas. Até Hoje não se dett.
uma exp1ie:ação ao povo. Os; culpados. não foram iden.'tificad.oSi e
nem Soe quer puni dos.

anifeSltamos o noseo veemente repúdiO contra esea ação
bárbara e; sac,rí1ega. Exigimos um escla.recimento das autorid
des. Exigimos' qtt,eos' culpados. sejam identificados e punidos.

l!hvi.amosnosso total apoio e solidari edade a D. driano
lf;w.p61ito e sua Igreja nesta ltora dofíci1.

Conte comnosso apSio e prec a,

Rondonópo1is, 23 de dezemBrode 1979.







d Oomunidad ant ruz, n o
ab o opolia,

do, quint f

u, Sab o , no p ou.tras -o
t • t~ hoj ain a não for selar idas •.. t6 oj não

licação povo. cuã.p o n'" oram 1 entifie os
er puni o •

anif t o o nos o veen:len:t repúdio 00 tra
01

e

n e
""ao

b' bar ril
de. ' .gimo qu os eulp o sejam 1

vi os no o total poio so11 aried
H ó11t u r cj~ na ta BDra ctofíeil.

ont c nos o ap i pr

os.
.J. ano

3 1~7•

.
11 C~ __

, ,)J \2 ~ ~ r ·l :te
~~t '~ Lc ~ ·

r~,:~{;~~
~ ()~fo.t 9ae. '-I~

'1 " "r~.
~~QjCL~~
~~~f~

if/~ 5~<'t fJlt>~

~~-r~
A./U'I·jTU' ~ (3OJ'n1ro ~(}J

)~M~ ~~~~ ~~ ~ 6v(y
@~t ~ahi ~~ ~ JJUALri
~AAWt~e.-Q JfÁ. s&J 1\ li~



1cS , O Povo d Deus d Comunida
polis, to Gros o, fie o ab o o
do, nt f , 20 d d z bro,
u, Sabemo , no p s o, ontecer

te. t~ hoj ain a não for
lieação povo. eulp o n~

n e er unio.
.r t o o nos o veeaen

ant ruz, on o

outras -o
•. t6 o~ não e

for i entific os

00 tra. s
bárbara ril o
e. " gi o qu os culp os se~ami

vi os nosso total apoio e oli ari ed

H ól t u I o nesta BDra ofieil.
ont e nos o ap 10

puni os.
.J. iano

, 23 • 17

l
Lcrr 0-#.M:~

J/; . I . ()~P'lcl 9-ctAf. a
l} . "~o r~

~~~QJCL~~
~~R~f~
0f/~ 5~~ (JI,,~
;k& ~ {>~

. ~ 1'3 <YtJro -!J ()J

)~~ ~~~~ ~~ ~ 6v(r
@~c ~~~J-tLS rit JJU<Lri
ofJ0lM~MJ J", WN" v~
,fJ1J 1A.í~ /~





N&s, o Povo de DEUS da Comunidade anta Cruz, emRondoncS-
polis, Mato Grosso, ficamos sabendo do atentado bárbaro pratica-
do, quinta-feira, dia 20 de dezembro, na Cate ral de Nova Igu.ar-
çu, Sabemos que, no passado, aconteceram outras ações semelhan-
tes. Até hoje ainda não foram esclareci das. tê Hoje não se deu.
uma explicação ao povo. s culpados não foram identificados- e
nem se quer punidos.

anifes-"tamoso noss-o veemente repúdio contra essa ação
bárbara a sacrílega. .gimos um esclarecimento as autori
dea, Exigimos que os culpados' sejam identificados e punidos.

riamos nosso total apoio e solidari e ade a D. driano
H~óli~o e sua Igreja nesta HDra dofícil.

Conte comnosso apóio preces.

Rondonópolis, 23 de dezemliro de 1979.
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N6s' cristãos~ da vila Birigui, em RondGn6polis, Mato Grosso, que abai-
xo assinamos, tomando conhecimento do que ocorreu na Catedral de Nova Igua-
çu, no dia 20 de dezembro de 1979, prot~stamos é contra esta viol~ncia e
pedimos imediatas provid~ncias das autoridades para o devido c~stigo dos cul-
pados.

Rondonôpm.lis, 23 de dezembro de 1979



N6s cristãos~ da vila Birigui, em Rondôn6polis, Mato Grosso, que abai-
xo assinamost tomando conhecimento do que ocorreu na Catedral de Nova Igua-
çu, no dia 20 de dezembro de 1979, protestamos é contra esta violência e
pedimos' imediatas provid~ncias das autoridades para o devido castigo dos cul-
pados.

Rondon6p~lis, 23 de dezembro de 1979
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N6s o povo do Loteamento Monte L1bano, em Rondonópolis - Mato Grosso
tomamos conhecimento do seguinte fato: No dia 20 de dezemb~o, às 11:00 ho~
ras, explodiu uma bomba no altar da Catedral de Nova Iguaçu, danificando
o templo e espalhando as Hóstias Consagradas, profanando o que temas de mais
sagrado. Os autores deixaram folhetos acusando D. Hyp61iti de comunista e
advertindd-o de que "não estão brincando de assustar pseudo-autoridades.

Por issó.abaixo assinamos protestando contra esse ato selvagem e sa-
cr11ego.

Não podemos permitir que pessoas,que se colocam do lado dos pobres,
como D. Hypólitó., sejam auusados de comunistas e sofram tantas persegUições,

Essa ação praticada não atingiu apenas a pessoa do bispo de nova Igua-
çu e sua Igreja, e sim contra toda a Igreja do Brasil e o povo pobre.

Exigimos esclarecimentos das autoridades e que os autores ào atentado-nao fiquem impunes.

Rondon6polis, 24 de dezembro de 1979



N6s o povo do Loteamento Monte L1bano em Rondon6polis - Mato Grosso
tomamos conhecimento do seguinte fato: No dia 20 de dezemb~o, às 11:00 ho~
ras, explodiu uma bomba no altar da Catedral de Nova Iguaçu, danificando
o templo e espalhando as H6stias Consagradas profanando o que temas de mais
sagrado. Os autores deixaram folhetos acusando D. Hyp liti de comunista e
advertindó.-o de que "não estão brincando de assustar pseudo-autoridades..

Por issó.abaixo assinamos protestando contra esse ato selvagem e sa-
cr11ego.

Não podemos permitir que pessoas,que se colocam do lado dos pobres,
como D. Hyp6litli, sejam anuaadoa de comunistas e sofram tantas perseguições

Essa ação praticada não atingiu apenas a pessoa do bispo de nova Igua-
çu e sua Igreja, e sim contra toda a Igreja do Brasil e o povo pobre.

Exigimos esclarecimentos das autoridades e que os autores do atentado
nao fiquem impunes.

Rondon6polis, 24 de dezembro de 1979







N6s cristãos do Grupo de Circulo B blico "Sant<.-F~", em Rondonópolis
Mato Grosso, ficamos sabendo do atentado bárbaro praticato na eatedral de
Nova Iguaçu, no dia 20 de dezembro.

Protestamos contna essa ação vi lenta e sacrilega. Exigimos esclareci-
mentos das autoridades e punição dos culpados.

Q ~rJW~~o!~~ dezembro de 1979
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D. GER.:\.LDO:AJEL'',.REIi::i

DIOCESE DE TRÊS LAGOAS
Cx. P. 99 - Rua Oscar Guimarães, 1074

79.600 - Três lasoas - MS.

Prezado IrmãO! Dom Adriano 1iip61ito,
DD.Bispo J.)iocesanode Nova Iguaçu-RJ.

S UDAÇOES CRISTO.

Aceite minha visita. Tenho acompanhado suas luta~
em Nova Iguaça. Como tem sofrido.Agora,mais,~a-
tentado a sua pessoa,com a explosão/de bomba em
sua Catedral e profanaçãQ aQ SS.Sacramento.
Aceite minha solidariedade. Cá de longe,do Mato
Grosso do ul,oãero e pov,o,rezamoa pela sua pessoa,
pelos seus Ldeada. de Justiça e de paz,.
Que o Natal lhe traga a alegria de que precisa e
o An~ Novo a justiça a que aspi •

irmã 0.1

~~L.O,H--- i 00 esano ,

Três. Lagoas 2 de dez.de 1979.



DOM ADRIANO CRISTOES JACIARA MT PRESENTES APOIO ORACAO TELEGRA~illS-
GOVERNO ATENTADO SOFRIDO.
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