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NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 1979 - TERÇA-FEIRA

ÀS 11 h e 10 mino EXPLODIU UMA BOMBA NA CATEDRAL DE

SANTO ANTÔNIO - NOVA IGUAÇU. FOI COLOCADA NO ALTAR DO

SANT1SSIMO, LEVANDO PELOS ARES O SACRÃRIO, AMBULAS E AS

H6sTIAS CONSAGRADAS:

A responsabilidade do atentado foi assumida

pela VCC - (Vanguarda de Caça aos Comunistas).
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Ãs 15 h, do mesmo dia da explosão da bomba, foi realizada no '"CE1>:Ac.,

Rua Capitão Chaves, 60 - Nova Iguaçu - uma reunião de ener~nc ia, convoca

da pelo Vigário Geral da Diocese, Padre Enrique Blanco, estando presentes

o nosso Bispo D. Adriano Hypólito, D. Vital Wilderink,. Bispo Auxiliar de

Volta Redonda, inúmeros padres e leigos; nessa ocasião foram tomadas va

r1as decisões que pudessem demonstrar publicamente e em conjunto o total

ap010 ao nosso Bispo D. Adriano Hypólito e ã linha da Pastoral da Diocese

de Nova Iguaçu.

Como decisões tomadas, transcrevemos:

· Dia 23 de dezembro: Suspensão de todos os cultos religiosos
com todas as igrejas fechadas.

· Dia 24 de dezembro: Vigília na Catedral das 06 h as 22 h.

• Dia 30 de dezembro: Procissão do Santíssimo com todo o povo
de Deus como ato de desagravo, terminando
com uma Missa concelebrada e presidida
pelo Bispo Diocesano.
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Decisões tomadas na reunião de 20.12.79 (Centro de Pastoral de Catequese)

01. No próximo domingo dia 23 todas as Igrejas da Diocese de Nova Igu~
çu (Municipios de Nova Iguaçu, são João de Meriti, Nilópolis, Para
cambi, Itaguai e Mangaratiba) ficarão fechadas, não haverá celebra
çao da Eucaristia; os vigários e responsáveis explicarão ao povo o
que aconteceu na Catedral de Nova Iguaçu no dia 20 (explosão de uma
bomba que destruiu totalmente o sacrário, as âmbulas que guardavam
o Ssmo. Sacramento) - uma profanação inedita na história da Igreja
no Brasil.

02. Os destroços do sacrário serão consevados à vista de todos na Cate
dral, durante o ano de dezembro de 1979 a dezembro de 1980; Ano das
Vocações, na Diocese de Nova Iguaçu, e centenário do Padre João
Musch, o grande apóstolo da Baixada de 1929 a 1960; Ano Eucarístico,
no Brasil, com o Congresso Eucarístico Nacional em Fortaleza. - De
pois deste ano comemorativo será feito um nicho perto do altar do
Ssmo. Sacramento, na Catedral, conservando os destroços e relembran
do os acontecimentos numa lápide especial.

03. Publicação de dois manifestos: a) do prebisterio; b) dos movimentos
diocesanos - reafirmando a nossa fe no misterio da Eucaristia e da
Igreja; protestando contra a profanação do Ssmo. Sacramento e con
tra o terrorismo; solidarizando-se com a linha Pastoral da Diocese e
com o Bispo Diocesano.

04. Coleta de assinaturas num abaixo-assinado com o mesmo conteúdo ante
rior, em todas as comunidades e movimentos da diocese. O abaixo-assi
nado será conservado no memorial mencionado acima (02).

05. No dia 24 de dezembro, vespera de Natal, será celebrada na Catedral
uma vigília de oração e adoração que irá das 06h ate às 22h, conclu
{ndo com a celebração da Eucaristia (Missa do Galo), às meia-noite.

06. No dia 30 de dezembro, último domingo do ano, será realizada
c~ssao eucarística que sairá da Catedral, percorrerá as ruas
pais de Nova Iguaçu e se recolherá na Catedral. Aí haverá a
ção da Eucaristia.

uma pr~
princi

celebra



01. No próximo domingo dia 23 todas as Igrejas da Diocese de Nova Igu~
çu (Municipios de Nova Iguaçu, são João de Meriti, Nilópolis, Para
cambi, Itaguai e Mangaratiba) ficarão fechadas, não haverá celebra
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no Brasil, com o Congresso Eucarístico Nacional em Fortaleza. - De
pois deste ano comemorativo será feito um nicho perto do altar do
Ssmo. Sacramento, na Catedral, conservando os destroços e relembran
do os acontecimentos numa lápide especial.

03. Publicação de dois manifestos: a) do prebisterio; b) dos movimentos
diocesanos - reafirmando a nossa fe no misterio da Eucaristia e da
Igreja; protestando contra a profanação do Ssmo. Sacramento e con
tra o terrorismo; solidarizando-se com a linha Pastoral da Diocese e
com o Bispo Diocesano.

04. Coleta de assinaturas num abaixo-assinado com o mesmo conteúdo ante
rior, em todas as comunidades e movimentos da diocese. O abaixo-assi
nado será conservado no memorial mencionado acima (02).

05. No dia 24 de dezembro, vespera de Natal, será celebrada na Catedral
uma vigília de oração e adoração que irá das 06h ate às 22h, conclu
indo com a celebração da Eucaristia (Missa do Galo), às meia-noite.

06. No dia 30 de dezembro, último domingo do ano, será realizada
cissao eucaristica que sairá da Catedral, percorrerá as ruas
pais de Nova Iguaçu e se recolherá na Catedral. Aí haverá a
ção da Eucaristia.

uma pr~
princ~

celebra

Nova Iguaçu, 20 de dezembro de 1979
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No dia seguinte ao atentado (21 de dezembro) foi realizada

uma reunião extraordinária do Regional Leste I, convocada pelo seu

Secretário, D. Afonso Felipe Gregori, às 09h, no Centro de Formação

de Líderes - Moquetá - quando foi elaborada uma nota de total apoio

a D. Adriano Hypôlito e à Pastoral da sua Diocese e entregue, imedia

tamente, à Imprensa.

A esse encontro compareceram os segu{ntes Bispos:

1. D. Afonso Felipe Gregori
Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro e Secretário da Regi~
nal Leste I.

2. D. Celso José pinto da Silva
Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro

3. D. Valdir Calheíros de Novais
Bispo de Volta Redonda

4. D. José Gonçalves da Costa
Arcebispo de Niterôi

5. D. Manoel Pedra da Cunha Cintra
Bispo de Petrôpolis

6. D. Adriano Hypôlito
Bispo de Nova Iguaçu
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DIOCESE DE NOVA IGUAÇU
AOS CRISTÃOS COMPROMETIDOS

O POVO DA DIOCESE DE NOVA IGUAÇU, PARTICULARMENTE OS CAT~LICOS, ENCON-
TRAM-8E ESTARRECIDOS COM A EXPLOSÃO DE UMA BOMBA NO INTERIOR DA NOSSA CATEDRAL,
DESTRUINDO O ALTAR DO SANTtSSIMO.

A VIOIili]NCIADESENFREADA NA BAIXADA FLUMINENSE CHEGOU AO AUGE DA AUDÁCIA
E COVARDIA.

TODA A IGREJA SOFRE, PORQUE O SANTtSSIMO SACFUU~NTO - ALIMENTO DA VIDA
DO CORPO MtSTICO DE CRISTO - FOI BARBARAMENTE ATINGIDO, DESPEDAÇADO E HUMI1HA-
D~ E Nt1s - O POVO DE DEUS QUE FORMAMOS UM S~ CORPO COM ELE, TAMBmM FOMOS ATIN-
aIDOS, DESPEDAÇADOS E HUMILHADOS.

POR QUE FIZERAM ISSO?
N~S CRISTÃOS, A PARTIR DO EVANGELHO, ESTAMOS COMPROMETIDOS COM A 1lJ3]jR

TAçlo DE TODOS OS HOMENS.
~ O MOMENTO DE REAFIRMAR QUE NÃO :g JUSTO, NÃO ]1 HUNIANO, NÃO E eUISTÃO

PERMANECER ESSA SITUAÇÃO DE FOME, DE ANALFABETISMO, DE FAIll'ADE HABITAÇÃO, DE
INSEGURANÇA, DE DOENÇA, DE DESEMPREGO, ENFIM A T;1A.RGINALlZAÇÃOEM QUE VIVE O
NOSSO POVO.

N~S CRISTÃOS ESTAMOS ASSUMINDO COM O NOSSO BISPO, D.ADRIANO HIP~LITO,
A LINHA DA PASTORAL DA DIOCESE, EXPRESSA POR MEDELLIN E PUEBLA COM TODAS AS
SUAS CONSEQUSNCIAS.

ESTAREMOS UNIDOS PARA CELEBRAR ESSE COMPROtUSSO ATRA~S DOS SEGUINTES
ATOS:

DIA 23 DE DEZE~mRO: SUSPENSÃO DOS CUIll'OSRELIGIOSOS COM TODAS AS IGRE-
JAS FECHADAS.

DIA 24 DE DEZEMBRO:VIGtLIA NA CATEDRAL DAS 6,00 ÀS 22900 HORAS.
DIA 30 DE DEZEMBRO: PROCISSÃO DO sANTtssHrO COM TODO O POVO DE DEUS.

CONC~ÃO NA CATEDRAL ÀS 15,00 HORAS.

NOVA IGUAÇU, 22 DE DEZEMBRO DE 1979.

OS CRISTÃOS DA DIOCESE NOVA IGUAÇU



CURIA DIOCESANA DE NOVA IGUAÇU
GABINETE DO VIGAlUO-GERAL

CONVITE PARA CONCELEBRAÇÃO COM: DOl\iADRIANO

Prezado o~lega no saoerdócio e na pastoral:

A finalidade da presente é reforçar oficialmente o oonvite que já foi feito na
semana passada, a você e à sua comunidade, pela nossa Comissão de Justiça e Paz:
para partioipar numa Concelebração Eucarística de toda a Diocese na Catedral, do-
ming8 (18 de novembro), às 15 horas.

Nesta Concelebração Eucarística, daremos todo o apoio ao nosso Bispo Diocesane,
Dom Adriano Hypolito, por ocasião dos ataques infames que lhe estão sendo feitos
ultimamente. Queremos sobretudo celebrar eucaristicamente nossa linha e nosso es-
forç~ pastoral; queremos confirmar o nosso Bispo, confirmar a nós mesmos,confir -
mar nossos agentes de pastoral e todo o Povo de Deus de nossa Diocese, em seu en-
gajamento consciente nas comunidades diocesanas.

O prezado oolega sabe, essas são ocasiões muito especiais e muito ricas na vida
de uma Diocese. Por isso, na qualidade de Vigário Geral, peço ao colega que nao
falte; peço aO oolega que renove, em todas as missas e nas reuniões d~s diverses
grupos, ~ oonvite aos seus paroquianos: todos compareçamos a esta celebraçã~ euo~
rística de nosso entusiasmo por pertencermos aO Povo de Deus da Diooese de Neva 1
guaçu.

Seria oonveniente que todas as Paróquias, com suas respeotivas Comunidades,vie~
sem organizadas, trazendo seus distintivos e estandartes paroquiais e portando s~
as faixas de apoio ao nosso Bispo Dom Adriano e de solidariedade com a sua e nos-
sa linha pastoral. Depende de todos nós, depende de você também,colega,promover -
mos esta verdadeira festa da vida do Povo de Deus em suas Comunidades, unidas e ~
rientadas pelo Pastor que Deus colocou em nosso meio.

Atenciosamente:

P.Enrique Blanco Pico
Vigário Geral

Lembrete:
Assunto: Celebração Eucarística da Linha de nossa Pastoral Dioeesana

Celebra~ão de solidariedade ao nosso Bispo Dom Adriano
Data: Domingo, dia 18 de novembro
Hora: Às 15 horas (03 horas da tarde)
Looal: Catedral de Santo Antônio, Nova Iguaçu
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DIOCESE DE NOVA IGUAÇU
RUA MAL.FLORIANO PEIXOTO 2262
CAIXA POSTAL 22
26.000 NOVA IGUAÇU,RJ
TEL. (021) 767 23 70

767 85 70
767 79 43

Exmo.Sr.Bispo,
Estamos enviando a V.Excia.Revma.alguns documentos relativos ao gravíssimo atenta-
do de que foi vítima a Igreja no Brasil,na dinamitação da Catedral de Nova Iguaçu.
Como V.Excia.Revma.tomou conhecimento,os criminosos escolheram exatamente o Sacrá-
rio ,com o Santíssimo Sacramento, para colocar a bomba sacrílega.
Estamos começando nosso Ano Eucarístico Nacional. O inominável desrespeito a Nosso
Senhor Jesus Cristo,presente na Hóstia Consagrada,está a nos dizer que o Ano Euca-
rístioo Nacional tem de começar por Nova Iguaçu, onde a EuCaristia foi tão barbar~
mente profanada por aqueles que lutam contra a Luz do Evangelho.
No próximo dia 30 de dezembro - domingo às 15 horas - todo o Povo de Deus da Dioce
se de Nova Iguaçu realizará a solene procissão de desagravo ao Santíssimo Sacramen
to, riqueza maior de nossa Igreja, mistério maior de nossa fé, centro maior da fé
de nosso povo. ~ para este acontecimento que convidamos V.Ex~a.Revma.
A pressão dos acontecimentos nos impede de dirigir a V.Excia.uma cunvocação nomi
nal,pelo que nos desculpamos.Mas insistimos neste convite,pois Sua presença dará
força à nossa Igreja,será uma honra para nós e,com certeza,uma imensa alegria e i-
nefável apoio para nosso Bispo Dom Adriano Hypolito.
Nós todos:o Presbitério de Nova Iguaçu,os Movimentos Diocesanos,os Religiosos,nos-
sos Agentes de Pastoral e todo o Povo de Deus de nossa Diocese contamos com Sua ne
oessária presença de apoio para o que estamos passando. Pedimos que V.Excia.confir
me por telefone, a fim de providenciarmos as acomodações. -

Em nome de nosso
Em nome do Povo
Em nome de nosso

Presbitério
de Deus da Diocese de Nova Iguaçu
Bispo Diocesano Dom Adriano Hypolito

Pe.Jaime Meagher CSSp
Coordenador-Geral da Pastoral

Pe.Enrique Blanco Pico
Vigário-Geral da Diocese

Nova Iguaçu, 23 de dezembro de 1979.
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(Cântico de Entrada,Saudação aos fiéis,Sentido desta Santa Missa e Celebração do
Perdão de Deus já foram realizados,em nossa procissão pelas ruas da cidade.Comece-
mos a Missa com a Oração do Dia).

5.0RAÇÃO DO DIA
S.Oremos: Senhor Jesus Cristo,que no admirável sacramento da Eucaristia nos deL~as-

te o memorial de tua Paixão,Morte 9 Ressurreição, faze que adoremos com viva fé o
santo mistério de teu Corpo e de teu Sangue, a fim de sentirmos sempre em nós a su
a eficácia redentora. Tu que vives e reinas com o Pai,na ~~idade do Esp'ri"to Santõ.
P,Amém.

6.PRIMEIRA LEITURA
C.A Ia.leitura é tirada do 12 Livro dos Reis,cap.19,versoB 1 a 8 e 130 a 14.Na força

do misterioso Alimento,Elias,o profeta persegaido,caminh~~ 40 dias e 40 ~oites,a-
té chegar em cima do monte do Senhor.Ao encontrar-se com o Senhor o se~ ~oração se
encheu da mais prOfunda alegria,contra a qual nada podem os perse5~i~o ~s

L.Leitura d.o12 Livro dos Reis~"O rei Acab contou à rainha Jezabel tudo o que o pro-
feta Elias havia feito e como tinha aniquilado todos os falsos profetas de Baal.En-
tão Jezabel mandou dizer a Elias:"Quero morrer,se amanhã,a esta hora~não tiver fei-
to contigo o que fizeste aos profetas de Baslll• Elias amedrontou-se e fugiu,para
salvar sua vida.Ao chegar a Bersabea de JUdá,deixou ali seu comnanheiro.Caminhou
sozinho um dia inteiro deserto a dentro e sentou-se debaixo de uma áI~ore.Lá quis
morrer e falou assim:"Basta,Senhor Deus! Tira minha vida,pois quero juntar-me aos
meus pais!1I Depois recostou-se e pegou no sono,debaixo da árvore.Um mensageiro de
Deus veio tocar em Elias e o d.espertou,dizendo~"Le·-Tanta-te e come!"Elias olhou e
viu,em sua oabeoeira,um pão cozido sobre.pedras quentes e um jarro d'água. Depois
Que comeu e bebeu,tornou a recostar-seoMas pela segunda vez o mensageiro do Senhor
o acordou,dizendo:"Levanta-te e c omej p orque tens de fazer uma b'T':o.•né.", ,~ia.geml1.Elias
levantou-se para comer e beber e,com a força que aquela comida lh~ - u,caminhou
querenta dias e 40 nOites,até ohegar ao Horeb,o monte de Deus .•.••.EnTã~ Elias ouviu
uma voz que se dirigia a ele I; lhe pe rgunt ava s"Que fazes aquí, ,Elias?II E!.ias respon-
deu: IIEstO'.lardendo de amor ze Loao pelo Senhor,Deus dos Exéroi tos sporQue os israeli-
tas abandonaram tua Aliança ,cilS ··r.•...ibe.ramteus altares e assassina.ram teus profetas.
Sou o úní.c c que resta e me bus~3.'"",~ra tirar-me a vidaH• - Pa Lavr-a do Senhor. ',_
P .Graças a Deus.

7.CANTO DE ~mDITAçÃO
Envia tua Palavra I Pala~a d
libertaç;o.
Tua Pa Lavra de vida /
nascer a semente. / ~
no horizonte / é novo

-r .: -aç ao I q,ue vem '~razer espe.;.E··S..:.~"L. aos pobres 1.

e ,,0 . n "a. .:....eca I que torna o solo ,..,',:",.6. > e faz
água. v va "3, • onte / que faz floroir o dese.; ~:;.,. e..:ma luz
caminhe :;'061'1.0.

8.srommA LEITURA
C.A 2a.leitura é tirada da 2a.Carta de são Paulo aos Coríntios,oap 4,ve-s0s I a 5 e7 a 11. O apóstolo Paulo descreve o ministério profético dos que Deus chamou:a gran

deza da missão e a fraaueza da c !,-j 'ão humana s E por sermos f'r-ao o= oue s em nós,se mi
nifesta a força de Deu~.A fo:rçe,da w;.ião com Deus vem,sobretudo,.:a :-"..:.c"· :.ztia.. -

L.Leitura da 2a.Carta de Sao Paul- Clo~'" C'críntios:"Irmãos,esse é - ":os::: ~ -::':'Yl:'..stério.,
Nós o a.ssumimos por pura misericvrd..l.ode Deus,por isso não des ima.r"....s~Re u amo-
nos a calar por medo de alguma coí sa.Não procedemos com astúcia ::;,em fé.::"si:icamosa
mensagem de Deus.Falamos somente a verdade e assim,diante de Deus9merece~os que nos
aprove qualquer consciência humana.:g verdade que permanece obscuro o E~angelho que
proclamamos~mns somente para aqueles que se perdem.O deus deste m~~do os tornou ce-
gos de enten41~nto e eles se negam a crer; des~a forma,não vêem o esplendor do E-
vangelho glcrioso de Cristo,que é imagem de Deus.Não nos pregamos a nós mesmos,mas
anunciamos Jesus Cristo como oss Senhor; é por isso que nos to lamos,em Jesus,ser-
vidores de vocês.c. Mas carrega~09 o tesouro de nosso ministério em vasos de bar-
rO,para que todos reoonheçam a força soberana de Deus e nosso mi is 'r'o não par~

------ "T"'\ ..! __ ..3 __ ~ ':: __ ..::1_ ._..l ~_.: =_ ..:1__ ...•.



DIOCESE DE NOVA IGUAÇU

(Cântico de EntTada,Saudação aos fiéis,Sentido desta Santa Missa e Cele~ração do
Perdão de Deus já foram realizados,em nossa procissão pelas ruas da cidade.Comece-
mos a Missa com a Oração do Dia)e

5.0RAÇÃO DO DIA
S.Oremos: Senhor Jesus Cristo,~ue no admirável sacramento da Eucaristia nos deL~as-

te o memoTial de tua Paixão,Morte 9 Ressurreição, faze que adoremos com viva fé o
santo mistério de teu Corpo e de teu Sangue, a fim de sentirmos sempre em nós a su
a eficácia redentora. Tu que vives e reinas com o Pai ,na Uk~idade do Esp'rito Santo.
P-Amém.

6.PRIMEIRA LEITURA
C.A Ia.leitura é tirada do lQ Livro dos Reis,cap.19,versos I a 8 a 130 a l4.Na força

do misterioso Alimento,Elias,o profeta perse~~ido,caminh~~ 40 dias e 40 ~oit~s,a-
té chegar em cima do monte do Senhor.Ao encontrar-se com o Senhor o se~ noraçao se
encheu da mais profunda alegria,contra a qual nada podem os persegui-'~or'",

L.Leitura d.o lQ Livro dos Reis:"O rei Acab contou à raínha Jezabel tudo o que o pro-
feta Elias havia feito e como tinha aniquilado todos os falsos profetas de Baal.En-
tão Jezabel mandou dizer a Ellas:"Quero morrer,se amanhã,a esta hora~não tiver fei-
to contigo o que fizeste aos profetas de 13aa1". Elias amedrontou-se e fugiu,para
salvar sua vida.Ao chegar a Bersabea de Judá,deixou ali seu companheiro,Caminhou
sozinho um dia inteiro deserto a dentro e sentou-se debaixo de uma áI~ore.Lá quis
morrer e falou assim:"Basta,Senhor Deus! Tira minha vida ,pois quero juntar-me a.os
meus pale!" Depois recostou-se e pegou no sono,debaixo da árvore.Um mensageiro de
Deus veio tocar em Elias e o despertou,dizendo:"Levanta-te e come!"Elia.s olhou e
viu,em sua cabeceira,um pão cozido SObre_pedras quentes e um jarro d'água. Depois
que comeu e bebeu,tornou a recostar-seoMas pela segunda vez o mensageiro do Senhor
o acordou,dizendo:"Levanta-te e c omevpo rque tens de fazer uma grc. .c.", ~ia.gem".Elias
levantou-se para comer e beber e,com a força que aquela comida lhe ~ u,caminhou
querenta dias e 40 nOites,a.té chegar ao Horeb,o monte de Deusu~Entãc EIi'as ouviu
uma 'toz 'lue se dirigia a ele e lhe perguntc..va:"Que fazes aq,ui,Elias?1I EJ.ias respon-
deu:IIEst~~ ardendo de amor zeloso pelo Senhor,Deus dos Exércitossporq,ue os israeli-
tas abandonaram tua Ali~~ça,~e '~ararn teus altares e assassinaram ~eus profetas.
Sou o único que resta e me bus 5.1" ,~ra tirar-rle a ví.da'", - Palavra do Senhor. ,_.
P •.Graças a Deus.

1.CANTO DE MEDITAÇÃO
~- • + P 1 / p 1 d . - / ~ ... r -.-. "l!,;nVl.a"ua a avra. ~a av::-a_.6 S,;.,._ "açso que vem "\.razere",pe.:.c,"~~. r

libertaç:o.
Tua Palavra de vida / e em Cl. b Vã, ~~::..eoa I que torna o SOl.O r c. \..;..

nascer a semente. / ~ água. V1V'a ~a onte / que faz florir o de sex t c ,.-
no horizonte / é novo caminhe ~b€r"o.

a.os obres

e faz
e ...:.maluz

8.SEnlJNDA LEITURA
C.A 2a.leitura é tirada da 2a.Carta de são Paulo aos Coríntios,cap.4,ve~sos 1 a 5 e

1 a 11. O apóstolo Paulo descreve o ministério prOfético dos que Deus chamou:a gran
deza da missão e a fraqueza da c r.-.j.-ãohumana s E por sermos f'r-ac os oue s em nós,se m.ê:
nifesta a força de Deus.A força. da união com Deus vem, sobretudo ,na :;~'cç;,~:'stia.

L.Leitura da 2a.Ca.rta de são Paulo ac.",Ccríntios:"Il'mãos,esse é ,..nos"'c ministérioe
Nós o assumimos por pura misericor(1l.a.de Deus,por isso não des imar" s sRe ti amo-
nos a calar por medo de alguma coisa.Não procedemos com astúcia na . fs:si~~camos a
mensagem de Deus.Falamos somente a verdade e assim,diante de Deu,merece~os que nos
aprove qualquer consciência humana.~ verdade que permanece obscuro o E'Vangelho que
proolamamos~ma.s somente para aqueles 'lue se perdem.O deus deste mundo os tornou,ce-
gos de enten41~nto e eles se negam a crer; desta forma,não vêem o esplendor do E-
vangelho glorioso de Cristo,que é imagem de Deus.Não nos pregamos a nós mesmos,mas
anunciamos Jesus Cristo como nosso Senhor; é por isso que nos to .amos,em Jesus,ser-
vidores de vocês ••• Mas carrega~oa o tesouro de nosso ministério em vasos de bar-
rO,para que todos reconheçam a força soberana de Deus e nosso min"s 'rio não pare-
'9a como co!sa nossa.Para cima de nós sur8em prova~ões de toda espécie,mas não desa
nimam2s. Sao grandes as nossas preocupaçoe~,mas nao desesperamos. Somos perseguidOS
mas nao abandonados. Somos derrubados mas nao destruídos.Por toda parte levamos,em



nossa pessoa a morte de Jesus,para que a vida de Jesus também se manifeste em nos
sa pessoa.Desta forma,os que estamos vivos somos constantemente entregues à morte
por causa -ieJesus,para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal".
- Palavr2. 10 Senho::.-.P.Graças a Deus.

9.CA~\J'I.. .JE ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Envia tua Pala'Ta / Palavra de salvação / que vem trazer esperança / aos pobres,
libertaç~o.
Ela nos vem no silêncio / no coração de quem crê
vivem por teu poder. / Aos fracos ela dá força /
~ou nossa carne / nasceu da Virgem Maria.
~.em visitar nossa terra / Ó sol de um novo dia / que rasga a treva da
todo o mundo alumiat / Olha o teu povo cativo / tem pena de sua dor /
nossa esperança / és nosso Deus Salvador.

/ no coração dos humildes / que
aos pobres,sabedoria / e se tor-

noite / e
porque es a

10.TERCEIRA LEI'rURA
C.A 3a.leíture é tirada dc Evangelho de são João,cap.6,versos ~48 a 58. Jesus se pr~

clama claramente presente na Eucaristia,para alimento da vida do mundo. Suas pala-
vras mostram corno a Eucaristia é a riqueza maior e o mistérilo mais digno de todo
respeito e amor.Qu~m nnão come deste pão não tem a vida.E ai de quem d'Ele se a-
proxima com sacrílegas intenções.

S.O Senhor esteja convosco
P.Ele está no meio de nós
S.Evangelho de Jesus Cristo segundo são João
P.GlÓria a vós ,Senhor
S.Jesus falou assim aOs escribas e fariseus:"Eu sou o pão da vida.Os pais de vocês

comeram o maná no deserto e morreram.Eu sou o pão que desceu do céu,para que ~ão
morra ~quele <lue coma.E-u.sou o pão descido do céu.o que comer deste pão vivera pa
ra sempre.E o pão que eu darei é a minha carne,para a vida do mundo".Os judeus
discutiam entre si,dizendo:"Como este homem pode dar-nos sua carne para comer?"Je-
sus lhes respondeu:"Em verdade lhes digo:Se vocês não comem a carne do Filho do
Homem e não bebem seu eangue,vocês não terão a vida.O que come minha carne e bebe
meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia.Minha carne é ver-
dadeira comida e meu sangue é verdªdeira bebida.O que come minha carne e bebe meu
sangue vive em mim e eu vivo n'ele.ColIloo Pai que vive me envIou e eu vivo pelo
Pai, assim aquele que se alimenta de mim terá a vida.Este é o ~ão ~UG desceu do
céu.Não é como o pão que ~s pais de vocês comeram e depois morreram.O que comer
deste pão viverá eternamente". - Palavra da salvação. P.Louvor a vós,ó Cristo.

11.umULIAS

12.PROFISSÃO DE NOSSA F~
S.Creio em Deus Pai todo-poderoso,
P.Criador do céu e da terra./ E em Jesus Cristo,seu único Filho,nosso Senhor / que

foi concebi.do pelo poder do Espírito Santo / nasceu da Virgem Maria / padeceu sob
Pôncio Pilatos / foi crucificado,morto e sepultado / desceu à mansão dos mortos /
ressuscitou ao terceiro dia / subiu aOs céus / est' sentado à direita de Deus Pai
todo-poderoso / donde há de vir julgar os vivos e os mortos. / Creio no Espírito
Santo / na santa Igreja Católica / na comunhão dos santos / na remissão dos peca-
dos / na ressurreição da carne / na vida eterna. Amém.

14.0RAÇ(jES DA COMUNIDADE
S.Irmãos,como vimos nas leituras,nossa força é Deus.Ele é o princípio,o fim e o ali-

mento de nossa luta. Diante de ppoblemas tão grandes e situações tão graves,sem E-
le,nada podemos fazer. Elevemos então a Ele as nossas necessidades:

LI.Pelo Povo de Deus,qu. forma a grande família da Igreja Universal de Jesus Cris-
to,para que se alimente da Eucaristia e seja forte em sua marcha para a Terra
Prometida onde reinem a Justiça e a Fraternidade,rezemos ao Senhor •

.P. Senhor,escutai as nossas preces!
L2.Pela Igreja do Brasil,para que realmente quebre todas as ligações com as conveni-

ências dos poderes terrenos e das prudências deste mundo e seja,entre nós,a pre-
~~"'~'" rlo r."';!'lt.onondenando as hipocrisias e exigindo o amor,rezemos ao Senhor.



por causa de Jesus,para. que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal".
- Palavl's.10 Senho::,.P.Graças a Deus.

9. CA~,;q".lE ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Envia tua Pala'Ta / Palavra de salvação / que vem trazer esperança / aos pobres,
libertação.
Ela nos vem no silêncio / no coração de quem crê / no coração dos humildes / que
vivem por teu poder. / Aos fracos ela dá força / aos pObres,sabedoria / e se tor-
nou nossa carne / nasceu da Virgem Maria.
\"em visitar nossa terra / ó sol de um novo dia / que rasga a treva da
todo o mundo alumia~ / Olha o teu povo cativo / tem pena de sua dor /
nossa espera.nça / és nosso Deus Salvador.

.noite / e
porque és a

10.TERCEIR~ LEITURA
C.A 3a.leiture. é tirada de Evangelho de são João,cap.6,versos A8 a 58. Jesus se pr~

clama claramente presente na Eucaristia,para alimento da ,~da do mundo. Suas pala-
vras mostram como a Eucaristia é a riqueza maior e o mistérllo mais digno de todo
respeito e amor.Quem nnão come deste pão não tem a vida.E ai de quem d'Ele se a-
proxima com sacrílegas intenções.

S.O Senhor esteja convosco
P.Ble está no meio de nós
S.Evangelho de Jesus Cristo segundo são João
P.GlÓria a vós ,Senhor
S.Jesus falou assim aOs escribas e fariseus:"Eu sou o pão da vida.Os pais de vocês

comeram o maná no deserto e morreram.Eu sou o pão que desceu do céu ,para que não
morra ~quele que coma.Eu sou o pão descido do céu.O que comer deste pão viverá pa
ra sempre.E o pão que eu darei é a minha carne,para a vida do mundo".Os judeus
discutiam entre si,dizendo:"Como este homem pode dar-nos sua carne para comer?"Je-
sus lhes respondeu:"Em verdade lhes digo:Se vocês não comem a carne do Filho do
HQmem e não bebem seu sangue,vocês não terão a vida.O que come minha carne e bebe
meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia.Minha carne é ver-
dadeira comida e meu sangue é verdªdeira bebida.O que come minha carne e bebe meu
sangue vive em mim e eu vivo n'ele.Como o Pai que vive me envIou e eu vivo pelo
Pai, assim aquele que se alimenta de mim terá a vida.Este é o ~ão ~uc desceu do
céu.Não é como o pão que ~s pais de vocês comeram e depois morreram.O que comer
deste pão viverá eternament~". - Palavra da salvação. P.Louvor a vós,ó Cristo.

ll.IIOHILIAS

12.PROFISSÃO DE NOSSA F~
S.Creio em Deus Pai todo-poderoso,
P.Criador do céu e da terra./ E em Jesus Cristo,seu único Filho,nosso Senhor / que

foi concebido pelo poder do Espírito Santo / nasceu da Virgem Maria / padeceu sob
pôncio Pilatos / foi crucificado,morto e sepultado / desceu à mansão dos mortos /
ressuscitou ao terceiro dia / subiu aos céus / estª sentado à direita de Deus Pai
todo-poderoso / donde há de vir julgar os vivos e os mortos. / Creio no Espírito
Santo / na santa Igreja Católica / na comunhão dos santos / na remissão dos peca-
dos / na ressurreição da carne / na vida eterna. Amém.

14.0RAÇéiES DA COMUNIDADE
S.Irmãos,como vimos nas leituras,nossa força é Deus.Ele é o prineípio,o fim e o ali-

mento de nossa luta. Diante de ppoblemas tão grandes e situações tão graves,sem E-
le,nada podemos fazer. Elevemos então a Ele as neSSas necessidades:

LI.Pelo Povo de Deus,qut forma a grande família da Igreja Universal de Jesus Cris-
to,para que se alimente da Eucaristia e seja forte em sua marcha para a Terra
Prometida onde reinem a Justiça e a Fraternidade,rezemos ao Senhor •

.P. Senhor,escutai as nossas preces!
L2.Pela Igreja do Brasil,para que realmente quebre todas as ligações com as conveni-

ências dos poderes terrenos e das prudências deste mundo e seja,entre nós,a pre-
sença de Cristo condenando as hipocrisias e exigindo o amor,rezemos ao Senhor.

L3.por nossa Diocese de Nova Iguaçu,para que Deus mostre sua força em nossa fraq~e-
za e possamos ser luz nessas trevas,ser fermento nessa massa, ser sal nessa V1a-
lência que corrompe as relações fraternas em nnosso ambiente,rezemos aO Senhor.



L4.Por nossas comunidades de base,para que
celebração da Eucaristia a sobretudo na
ma,sejam fontes de luz atraíndo aqueles

se alimentem em suas reuniões locais ,na J S-
recepção da Sagrada Comur~o efdesta for-
que estão nas trevas,rezamos aO Senhor.

15.por nossos agentes de pastoral e por todos os nossos cristãos conscientes e enga-
jados,para que os sacrílegos crimes cometi,dos entre nós nos tornem ainda mais re-
nitentes e apegados Aquele que é a únioa fonte de vida,rezemos ao Senhor.

L6.Por Ü05BOS perseguidores,para que descubram a inutilidade de lutar contra Deus,
despertem de sua estupidez e aceitem a hora da graça de Deus enquanto é tempo, a
fim de que ~~o morram em seus pecados a esoapem à justiça divina,rezemos ao Se-
nhor.

17.Para que o Senhor Jesus ac eã te a celebração de hoje como desa.gravo ao gravíssimo
crime oometido contra c Dom maior e mais sagrado que Ele deu à sua Igreja,que é a
Eucaristia,e acorde para a fé muitos daqueles que estão dormindo,rezemoa ao Se-
nhor.

LB.Pelas intenções particulares desta santa missa ••• , rezamos ao Sa~~or.

S.Senhor nosso Deus,veda as necessidades à.evossa Igreja~as lutas que temos da tra-
var,a força ~ue temos de possuir,a fim de continuarmos sem temor a constr~ir as me-
tas de vosso Reino em nosso ambiente. Somos fracos e,sem Vós,nada podemos.Ajudai-nos
com vossa graça e com a força de vossa Eucaristia,~ua 6 o centro aro r9dor do qual
constantemente nos ~6unimoB,em nossas comU!lidades.~ o que vos pedimos por nosso Se-
nhor Jesus Cristo,v03S0 Filho,na. unidade do Espírito Santo. P.Amém.
L I T TI R G I A E U C A R r S T I C A

13.CANTO DO OFERTdRIO
pão e vinho apresentamos com louvor I ~dimos o teu Reino.Vem,Senhor!
l.pão e vinho repartidos entre irmãos / são o laço da unidade do teu povo / nos-

sas vidas são também pequenos grãos I que contigo vão formar o homem novo.
2.Eis aqui a nossa luta,dia a dia / pra ganhar com o trabalho nosso pão / mas tu

és o alimento da alegria / Que nos pobres fortalece o coração.
3oVem,Senhor~vem caminhar à nossa frente / vem conosco toia a terra transformar /

e no mundo :iibertado e transparente / os irmãús ê. mesma mesa vã.o sentar.

l4.0RAÇÃO DAS OFERTAS
S.Orai,irmãos,para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai todo-poderoso.
P.Receba o Senhor por tuas mãos este saacrifício / para a glória do seu nome I para

o nosso bem e de toda a santa Igreja.
S.Senhor,concedei benegnamente ~ vossa Igreja os dons da u~idade e da paz,misterio-

samer.te significados nas ofertas que vos apresentamos.Por nosso Senhor Jesus Cris-
to,vosso Filho,na unidade do Espírito Santo. P.Amém.

l5.PREFÁCIO (próprio~

l6.0RAÇÃO EUCAR!STICA
S.Eis o mistério da fé
P.Todas as vezes comemos deste pão e bebemos desta Cálice

a vossa morte uanto as aramos a vossa vinda.
anune í.amoa Se~2.!:,

17. CANTO DA COMUNHÃO
Vem,ó Senhortcom o teu povo camirL.'larj teu Corpo e Sangue vid,a e força vêm nos da.r
I.A Boa-Nova proclalliaicom alegria / Deus varo a nós,Ele nos salva e nos recria /

e o deserto va.i florir e se alegrar / da terra soca~flores,f'rutos vão brotar.
2.Eis nosso Deus e Ele vem pare, silvar / com sua força vamos juntos caminhar / e

construir um mundo novo e libertad.o / do egoísmo,da injustiça e do pecado.
3.Uma voz clama no deserto com vigor~/"Pregai hoje os ca.minhos do Senhor!"/ Tirai

do mundo a.violência e a ambição / que não nos deixam ver no outro vosso irmão.
4DDistribuí os vossos bens com igu.aldade·I fazei na terra germinar fraternidade /

o Deus da vida marchará com o seu povo / e homens novos viverão num mijndo novo.
, ~ ... ,. -- ---.0., ~ ~, ftmn .•• rlc t.1l~ f.!"Ante / Que luta e sofre ,porém crê que estás



ma,sejam fontes de luz atraíndo aqueles que estão nas trevss,rezamos ao Senhor.
L5.por nossos agentes de pastoral e por todos os nossos cristãos conscientes e enga-

jados,para que os sacrílegos crimes cometi.dos entre nós nos tornem ainda mais re-
nitentes e apegados Àquele que é a únioa fonte de vida,rezemos ao Senhor.

L6.Por UOSBOS perseguidores,para que descubram a inutilidade de lutar contra Deus,
despertem de sua estupidez e aceitem a hora da graça de Deus enquanto é tempo, a
fim de que p~o morram em seus pecados e escapem à justiça divina,rezemos ao Se-
nhor.

L7.Para que o Senhor Jesus aceite a celebração de hoje como desagravo ao gravíssimo
crime cometido contra c Dom maior a mais sagrado que Ele deu à sua Igreja,que é a
Euoaristiare acorde para a fé muitos daqueles que estão dormindoJrezemoa ao Se-
nhor.

L8~Pelaa intenções particulares desta santa missa ••• , rezemos ao Ser~or.

S.Senhor nosso Deus,vede as necessidades à.e vossa Igreja,as Lut as que temos de tra-
var,a força que temos de possuir,a fim de continuarmos sem temor a constr~ir as me-
tas de vosso Reino em nosso ambiente. Somos fracos e,sem Vós,nada podemos.Ajudai-nos
com VOssa ~raça e com a força de vossa Eucaristia,qua ~ o centro aro redor do qual
constantemente nos 1:'eunimos,em nOSSaS comullida.d9S.~ o que vos pedimos por nosso Se-
nhor Jesus C?isto,v03S0 Filho,na unidade do Espírito Santo. P'.Amém.

L I T U R G I A E U C A R r S T I C A
13.CANTO DO OFERT(ÍRIO

pão e vinho apresentamos com louvor !~dimos o teu Reino.Vem,Senhor!
l.pão e vinho repartidos entre irmãos I são o laço da unidade do teu povo / nos-

sas vidas são também pequenos grãos I que contigo vão formar o homem novo.
2.Eis a.qui a nossa luta,dia a. dia / pra ganhar com o trabalho nosso pao / mas tu

és o alimento da alegria / que nos pobres fortalece o coração.
3oVem,Senhor,vem oaminhar à nossa frente / vem conosco toia a terra transformar /

e no mundo libertado e transparente / os irmães à mesma mesa vão sentar.

l4.0RAÇÃO DAS OFERTAS
S.Orai,irmãos,para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai todo-poderoso.
P.Reoeba o Senhor por tuas mãos este asacrifício / para a glória do seu nome I para

o nosso bem e de toda a santa Igreja.
S.Senhor,concedei benegnamente a vossa Igreja os dons da unidade e da paz,misterio-

samer.te significados nas ofertas que vos apresentamos.Por nosso Senhor Jesus Cris-
to,vosso Filho,r~ unidade do Espírito Santo. P.Amém.

l5.PREFÁCIO (próprio~

l6.0RAÇXO EUCAR1STICA
S.Eis o mistério da fé
P.Todas as veze==:ue comemos deste pão

a vossa morte~enguanto esperamos a
e bebemos deste Cálice /
vossa vindél.~

anunciamos ,Senhor,

17. CANTO DA COMUNHÃO
yem2ó Senhorsoom o teu povo oaminhar I teu Corpo e Sangue vi~a e for~a vêm nos dar
l.A Boa-Nova pr-oc Lama í, com alegria / Deus "'gema nós,Ele nos salva e nos recria /

e o deserto vai florir e se alegrar / da terra sec3yflores,frutos vão brotar.
2.Eis nosso Deus e Ele vem pare. aã.lval"/ com sua força vamos juntos caminhar / e

construir um. mundo novo e libertado / do 'egoísmo,da injustiça e do pecado.
3.Uma voz clama no deserto com vigor;/"Pregai hoje os camí.nhos do Senhor! ,,/Tirai

do mundo a.violência e a ambição / que não nos deixam ver no outro vosso irmão.
4DDistribuí os vossos bens com i~~aldad~ I fazei na terra germinar fraternidade /

o Deus da vida marchará c om o seu povo I e homens novos viverão num mgI'ldonovo.
5.Vem,ó Senhor~ouve o clamor de tua gente / que luta e sOfre,porém crê que estás

presente / nao abandones 013 teus filhos,Deus fiel,/porque teu nome é Deus_Conos-
co:Emanuel.



Meus queridos irmãoG no Epi ec cpado s Dom Luc i.uno ç.Joc r e ttir-Lo da
dos Bispos do Bro.silj Dom ',:("Lldir,Dcu lrmÊto, )i.'.i.)0 <1.0 'folto. ''2(,0:'. in :
aauxd Li.ar- do Rio de a e i r o; "'O,!: ~clso) bispo o.ix i I c:' ...8 ";'0 .' I~O:

rio episcopal de ;.ínngara t í.t a , It[L/;uaí ,An -1'[1.do~) c i.c c .' o "o vi; o.
signat~rio de Cove-n dor Valo.darcs.
Me u s irmãos no Sacerdócio; meus irr.,;08 na. Vill[1. n ~li 'i08a'
to:

Se nós perguntarmos o sentido p rof'und o da s s a 801011i ilde, dtin'c:,os .i- 1.- v C ']. .,: _ .:;-

rada oívica,diremos que n~o ó nonhuma dcmom:;·'r;'-.;i:o po l ft í.cu ; di""'0:.I,)~· c'" : t~::: :.c:~Lo-
munho de nos aa fé, uma ré na Euc a r ís t La , UH. 1 fó .~"I 1Jo'/0 de ~eu s , 'tr,.;" .: ~ ~) ó:::... í o

salvífico de Jesus Gristo,que se c omuni ca aos h . .cn s ç a t rr vis ia : i~' -5' ;Y'«"_
~ uma s oLarri da de de s sper-anç a ç p or-quc Yl.OSap orrt o ,coboro. der; nc i a: G.J a~ .. 01 '. (! ...;o..ct.i-·
da contra essa Igroja-sin:ü,contra e s sa <IGr"ja 1013.0 de tOJi~8 0.:') i' 8j u: ':. :;~)-~ ., io-
c e s e , oomat í da contra o Santíss':'rno Sa;crnrnel:t(),eG~~'L pa r t o :naü) pr-cc í o ..... "'. ,porç<lo
mais pr-eo í.osa da Igreja; embora seja UI:! testemunha do Yl.OS30r cpúd i o . 5 ',o. iC;l~-
lência,cometidos c orrt r a a d i gn i dn de da p es s ca hu: ·u.: "d'p~C.· n t a 1'0 n.. . ~ ()..~
de jesus Cristo, essa solenido.de quer nos apolt'r um, pista de c~.or~l.". ;.'c..;i~-
mos em Deus e j p or isso,confiur:cs na p es s oa hurnnnr •• ', pa rr. c ar-ac t or isa r, . ·U.· '1'..; ,s,
toda a ctividade de nossa :Díocese,tor12. a Lnt cnç.i o d: Pa ot or.i I c (';'0 , ,';0 é
a Pastoral da Igreja no Brasil, que é a Pastoral da IroTojq Q.) i.rur.a o :::.. ·i.O,0 \ l>~:j:,·:'-
ria de to ar algumas pa Lavr as cio .Tesus Cris t o j p ra mos t r-ar ([UO n ór: y., o .: ... ; r~c-
guindo qualquer ideologma,nco o s t amoe procurando é1.fiTmação c 01', c . 1) I] r- LC'o,!~:,~; s i :..
transmitir a mensagem de salvação,essn me naa '0 .. C.L.O,S nd o ~'ecbi' "1 c or, -
ção do homem, da pes~oa humana , pr oduz j no 2.!::Ol',·:. .. e í or das 1'<;'1,,'01,'),::;

"Vós s oã a todos irmaos", pa Lav r.i s do Je.3UG e 'i:3 to, ) que' L :; '1.:-:i .. " .. o .•
as melhores er osta c oriac Lonc i a c Lar a de que ~?e ..:" o ,10~.~0 .á , .: ,

Primogênito dOl)?ai e nosso Iromão mais velho e nós todos ,;0: ...:1:; ir!'! c . .
na Pastoral da Loc e s e , na Pas t or-a I da Igreja,ó co.,~;Lruir,:''1,li e r.: J. .....

ma roada pelo sof r í.nent o ç c Iguma coisa da farnílí{l ~C 'jeufJ: .i.l·:.;':O.; >'
que se ajudam,irm:;on que se perio<lr.J,irm:los q 'o ~. cor-vc: ~.'l. ~·r·t' o r .. i.

Jesus Cristo diz:tlE1,;, tenho c ompai.xa o deste p -v-,r':)". :c rio: "o :~ t i.c i ,

povo é fruto de nossa fé.Qu<ll do nós t r-aba Lharncs .ra ét c or ::;:.;ic .Li.:'
a partir da fé,a partir de Jesus C'ri.s t o ç da.nd [l< O'TO \ r- nnc i.o i.c r ;
de filhos de Deus,ciando a o povo urna c Lar e za mai or )':1'2. ;'.r:éJ.l:"r~,r " :.' t. ''; ~(' n C~'co-
brir que esta si t.uaç ao de pecado 8 causada p e l.o :lolllelf! e p od.o ~;ü [:10 1~ . i c . '.
mem; quando nós queremos t r-ansm.í t í.r a t od ou O~; nab i t arrt e s ~c, ] ':i: ,''',
Que têm oontato com a Igreja,que nGS somos sujeitos (....1. Iri s t ór í.a e r::lcJ
t ér í.a; que nós somos sujeitos da ?-ro1í-tic" c n;o objetos da = ol f t í c., ,
sujeitos da Ec onor ia e n:-;o objetos da Eo on omi.a , que !10:J SO •. l::; ,'l,'ci J

não objetos da Cultura ,não somos 00 jatos: SOlDO.J pCSGOQS qt.c o ue rc: .r ,1. .. "l :r'OS':,
ponsabilidade.Q;uando· nÓ8 pr-ocurrunos c on nc íont í zn r ll·'.ré1 a Pi'tTt'icip" ..,:?:O 'u~c; r o ;C;:;~jO
a oc í.a Lj d o qual a maior parte do povo vive mc."gin,l.liz:l(l.<l,c;uar.do n ó o ~'!·OC'l.· .~~~, c r i nr
o sentimento de solidariedade, nós e s t amoe na liiJm'l do.J e aun -;ri G ',0, J':C L (> c O... )~i-
xão do povo. Nós temos c ompa ixa o do no suo p ovo i Ounn 10 n óc P~'CC:J.·:--l .03 ':(! c, o ;: \...; ,~
reitos humanos restes nossos irmãos pequenos j doc t.es nossos ir ...ã03 ;, r..i~ Je~', 'c.;~es

~, ,n08S08 irmaos maz-g i.ru Lí zados j nón quere mce f'a zc'r 00:10 0efjU~; .ri.ovo 1'1.,;:",+ li' ~,' io:..O"';

oompe.ixão do povo". Quando no's aSSLl'IúmOS a cauua duqu e Lee !'!'lilhélTc' (~l.. p ·,.~·U'.[· l,-te
são despejados dos conjuntos ha'b i t ac i.ona i a ,por n;1o derem c ap a ze,a 10 r., "~:',~ 'r~·. s í tu,-
gão econômica que eXlgc ma í n do q e dá,nón o n t anon n:, Lin ..l r'{J. ,. ·['1.;' ... ··· '~:

o omp 1 -o' d.oul povo.' un nd o n611 tu l mimo J L ("I 'I, 11 1101',0\ l')' I ,',' •• '. t

1 1'l n r'l'( I) rIr) I 1111 I)} UOli ,I I, fi I)rl I: I r I, ; '\

V(J)!tl001 111;( ••icu soll: ,ir\ 00 ()Oll UIl 11' ,I(WII rt! I li: 1 (li v v: 01., '.'fl".",:1 I •. ').

Criotol ri6a tOlnot1 o ompuí.xii o do nOlJOO P01fo.quflllclo lLiJól.a..,)1I0UUII'a UI' "'\lI i ;\'. ::0) ,'l': 1!:1,

da Igreja. proprinmonto,mns luta por d i a o mêLnor oc par-a tod.ofJ,colr,o ct: ovr.; '!.~o:~ ..~
Amigos d Baã r r o ç nós s s t amoa da Li.nha do Jesus C'ri.nt o : nós to,nOél cO'!p~li:,;;:;) ,) r.o.i.: ..
povo.

'E todas essas nos as atividades de Igreja,as Lu.CW Enu t i t u i.ç oe s ç os 1.·.· c- ::';~!:..:~.
mos, 08 nossos :.1oviI:Jentos, os nossos Grupos,Comiss:1o de Justiça c l'az, ',.u:Jl.!:. de :',0:'.
Seoreatariado de Pastoral,nossaa Casas de Forma,-Go,tudo Ls sc r.;o é pr oc L, ':0 1010:::',
não é procura de qualquer posição p ol f't â cc j ma.s si:.l,na Li.nha de JC~;l\[; ';' iet o , i :or,~i:'~,
cados oom o povo ,porque temos c ofilpaixão do nono o povo.

Meus irmãos,é assa a s í.tuaç a o de urna Igri;~a (~UO s o idonti'::':i..c'l. c o: o
distancia.n;o nn~ n~~,l~" ~=- --- _. - -

J.• ,'O, í í np o

, .J _. ~_ ) ::'c-

~l'is-0, ..

~" OT
J) o
:"!.llQl0,
• I ~o

.., v ' ••

'.0.' ,

Jo
po'>"'),

I;

( 2 o l:o-

". v; ,,_



" .. _ •. _" • _ ~ ~ ..'__ •. •• _ •. _ __ ,. _~ •• _. ..' " •., , ,~.v .' ~ ~ v . c: l c ~ ".
dos Bispos do Dro.sil, DO"l ;:,lldir,i:1cu lr.:1ão,,)i.J1)( de '.TO:·, r; ,0). ',: ú,'; i~;po

d .- ..aauxiliar do Rio de ane i r-o; Dom Celso, bispo aux i I '1:::' .•.e <".1.0 ';.:;":'0: ~.'o.::',·:i.''''-
rio episcopal de i··1angarati1)a,ItaGuní,Ani,.;ra dos !:cis o l'a:ati; ~)O:;l ~,l·::lí')IJ',iJj.:;J.)() 1'0-

Bignat~rio de Cove-nador Vnlndares.
Meus irmãos no Sacerdócio; meus irmãos na Tid2.. Ro Li, ;iosa; !~ieUf} .ir ... ,0:3 800' ,-c~; '.;.3 "':ris-
to:

"0

Se nós perguntarmos o sentido profundo (le58'l solonidadc, drilrcmos 'LLk L-,O c '\:"l ~)o.-
rada cívica ,diremos que não ó ne nhuma d8monstl';~ç:o p oI ft Lca ; dír ouo r ~,·n -5 u.:; '.·0::'-;'0-
munho de n.ossa fé, uma ré na Euc ar is t La ç uma fó no l'ovo de Lo us j urnn f: ') ~.. 6:60
salvífico de Jesus Cristo,que se c ornuni ca a os ho.ncms,atr,vés d o ::ü;:.él'io r., ... :;"0.),'.
]; uma solenidade de esperança, por-que nos ap orrt a , embor-a c er. "',ci '1nê.o a -00":;' '. c cOooct.i.-·
da oontra~essa Igroja-sinal,contra essa 'Igreja mie de todas as i ;rcj~~ n ~O~Dn Jio-
cese, cometida contra o Santíss':'mo Sa;crnrnento,es~~a na r t e I;L1.i~j nrecio:",.0".·:~. o or c ao.•. - ~ ...;)

mais preciosa da Lg r e ja ; embora seja um tester.1Unho do nosso r(~l")lídio . 05 '~,;). '0 ".'io-
lência,cometidos contra a d.i gn í.da de da pe s c oa h umi na ,repro;; !lt,!'l :1'~ _ .i.: '()..~

de JeBus Cristo, essa soleni'clade que r nos ap orrt a r- urna pi s t a do cs~}Or'lL:, .. "6.' c ,).. :ii::.-
mos em Deus e yp oz' isso,confiarncs na p e s s oa hum:ma.~~ pn r a c a rn.c Ler í.z a r,; .. -ur 'i.r!~Z;os,
toda a ctividade de nossa D'i.oc e ae j t oda a intenç?:o da Pa ot or a I 1.0 >.)'.j'. -l; i, ~':o é
a Pastoral da Igreja no Brasil, que é a Pa s t or-i I d-i Ig-roja cio .nund o j", ..:Lo,o ..•.,;ac.;:,·t-
ria de tomar algumas pa Iavr as da .Jesus Cr i.s to ,pi'ra Inostr~r ([UO n ó c :.".,1 c::"',,, J::'; ~JO-

guindo qualquer ideologlba,nno o at amos pr ocur-r.i.Lo 'l.i'irmaçao de oTClc... l' 'lí' j.C·,,:.·:·.~j ~;i: ..
transmitir a mensagem de salvação,essD mcnsa~e:-:: quo ç ccndo recb i dn :1') r I.. cor~, -
ção do homem, da pe s s oa humana, produz,no arncr ,« lilaior rla s ro vo Luç co s

"Vós sais todos irmaos", pa Lavra s de Jesur; éh'Ü3tO,U que 110:; -'.l1Í!~;l,n" ;~''- -:;"(.: 01' di-
l' r t .'~ . 1 d ......? -' -r- . • ,as me nor es e os a c on sc i.e nc i c c ara ( e que ~.e., o nosso - ~~l, r , C."l~· ':'::'., O: o

" d P . I roJ ~ Jh ~ . - ....Primogeni~o 0l)~al e nosso IDmaOrna i e ve. ~ e ,riOS todo~ ~30:,,~~j ).rJ:.~,orJ. . },l .... ' ,:.n.!,~lO,
na Pastora! da aoc e s e , na Pastoral da IgreJa,e c onot r-ui r ç aqu i. 01:1 nose .. ;.1 .. ', :", ~~1.0

ma r-cada pelo sof r í.merrt o ç c Iguma coisa da famílí" r o Deua : i1':.;).or; :",0:' '!''''., ir.:~oé; ,
que se ajudam,irmãos que se perioam,irmãos que s) ncr-vcrn }~rl rrr.t e rn i " ,S.;;,3::::!1!'l

Josus Cristo diz:"E1.~ tenho c ompai.xa o desta povo". A no r.s.t par t í c i ,», :~~')::'. v i d.i .l o
povo é fruto de nossa fé.Quando n ós t r-aba Lharnou ~·.r:l a COY.S~iOLti::~, ;;.0 ~'nus..; jlovo,
a pa.rtir da fé,a partir de Jesu.3 Cristo,dancLo ao 10VO '1. cem:' ,i inc i -i Ir': 1.:' .. ~i >:.10
de filhos de Deus,dando no povo uma clareza mai or pn.r a a!1i11if>cu ~;.~;~t..l·<--;:O o :0';00-

br í r que esta s í.t uaç ao do pecado é causada pelo hornem e pode sc: r:10 Li. ~'.i.(;:," :'cJo ~o-
mem; quando nós queremos t.r an smi tir a todos os Lll.1Jit.arrt a s J:'.. lbix'.1·,,·.0 :. ~; :~('cu()18;]

que têm contato com a Igreja,que nós somos su j oi.t os da llistórÍi:. e r~:~oú\jc-:;o:; .1'. :j.~,-
tória.j que nós somos sujeitos da p\b1ítica e não ob jot on da PoLí t i on , '11;0 :,~:; 00.IOS

sujeitos da Econonia e n;o objetos da Eç onomi a ; r:.~1'J nós ;3or.:·8 .:1<;Ci.~,0~: :'1. ;-,l'~t';:"l c
não ob jetos da Culturo. ,não SOT.OS00 jetos: 801f,O,:> pc s s cac que L-":8re~.i;L. '~"',~r :"'<1 :::'08",-
ponsabilidade.Quando' n ós pr ccurrunos c on sc âerrt í.zur pa r a a partictpé"':?\Ú do i. t o 1)['0 ;c;;~;;o
s oc í.a Lj do qual a maior parte do povo vive marg í.na Li z.ada ç quand o n ó o p r ocu ", ..~jf; cr i a r
o sentimento de soli'"'dariedade,nós e s t arnoa no. l>inh<! de .Lcau s '-;ris',O,(~_lC te' c ornpi i.>
xão do poVo. Nós temos compaixão do nosso p ovo i Ouando nós p r-ocur amou doI'o: ~C~' O~; llt-
reí t 08 humanos r este s nossos irmãos pequerios , dorit os nossos irr:lZ;os ~~H:,ildo:', dos t es
nossos irmãos marginalizados,nós quer-emos fazer c o.no Jes' f. CrisLo fo:::.•. Ii'~; ~0: ..0:~

oompaixão do povo". Quando n o's assumimos a cnW33 daqueles milhares de pc.·,·,)~;.;; ',lua
são despejados dos conjuntos habitscionais,por n~o serem cap~zas de p:'..':'Y,n·I~~ situ~-
t;ão econômica que eXlgc ma í n do que dá,nón O;~é~L'lO., n.. ljnt. (If') .. r;;;':: 'r·i.:'.')::.:;;: '.OU,':

Clornp ix""O'do{l pov .qut\llllo nóu {U:~ m í mou L ("1 t, !J1l pOJ1ol.·OI " •. ' ';'1,1). :.:" i,,,i
1''' l' C!I l' I) ,1'1 0', )"\[1 "1'((\11,1,) lIillll lJ}"uono,II"". /"1" OIl\.ll/."'11 1"·,,,,1/ ".)" "·,,.Lí/:\r,
~()l.!tl0QI (lll.ir~!lIüllSO.!l(JI~rloll o oin ()f! 11'IIIIWIJ flll/ 111;" í'lll V(!~', 01" VIl;'",):I: .. 1,.' /,.1.'/);:1;:

Oriotol n~a tOIOOtl c ompuí.xji o t10 nourio pO'fo.quanü0 IL·,ÓI.U....JllOf.l uma or "\lIL,.,-.:~ ~':') J.aO c
da Igreja pr opr-â amont e i mus luta por di.a a màLhor oo para tod.OO,COIIíOar; :'ovül!)n';O~] de
Amigos de Bairro,nós e s t amcs na linha de Jesus ~riflto: nós tOl.103 CO:.lP<l.i.x?;Odo nosso
povo.

~ todaS essas nossas atividades de Igreja,as nO~Gas InGtituiç~es,os no.·.:o~ Grcunis-
mos, os nossos, j,1ovimentof;, os nossos Grupos, ComiS~;?lo de Justiça e Paz, ';lu:,cs dc 1.3CCj,
Seorea.tariado de Pastoral,nossas Casas de Formaç~o,tudo ioso n;o ~ ]rOcl:~o 10 p~der,- , - ,na o e procura de q ra Lque r- p os í ç a o p ol í t ã ca ç mas sÍ;.i,na Li nha de .Tes1:f; ;Ti:':,o,i ier.t i f i >

oados oom o povo,porque temos compaixão do nOSDO povo.
Meus irroãos,é os sa a situação de urna Igreja Que GO id8!lti'::'.!.ca COI.lo DO':O"I'UC oc

distancia ,não por orgulho ,não por pr-esunç ao , rie:n pvr do spr-ez o , !;I'.S r.r. c c..__,,::~;,,'~o cio
se unir com os menor-es j qua ndo ee di st anc í.a Q'1S 1'01''10.8 do Pod er ,qual L'-lor ;'odoI', ost a
na linha de Jesus Cristo ,que se idon t í.f'Lc ou com os pobc e s , c o ..1 os hu.a.i Ldun . c or: os 1;1;,1'-



gí.naI iz ados . filmmrÍlml11mmmIÍl:brnmmml1lJ1jrnmlnmmr::~rnl!lmibrrni1roú'll.ldc
E nós aC(3iLélmo~3t'lmbém a !Jo.l,tvl'<l do Jc:.:;uu Cri"L i i " o Li.z u:', rc ': .c

sultarem e perse::;uirer.1,o~uo.r;do,reco~l.'endo 2.. t oda c:'p0cio (...C I.C: 1~""

te de mal de voc e s j , ar arnor de r.c-i nOI'1G; fel \~~c· 'c 'voCê~;,'llc :-:' _'o

gria,porque Ó Grnnc1c a 'ma r-oc oupo .:i...•. no c óu: :.:. ,,1 ['i7ü' '1. I I, .1,'
Nós e s tamo s ne st a L'i nh a '1e p iof o t i nmo j rneuc irl,,,O;J, ! io p r-oc u "l 1.. ,':'
ereta do nosso p ovo i lo um Ln do , 1:10 pr ocu r. o.LrilJ <ir :. LJOll~;,:; 11..;,:,; i

aí e,ds outro,não ·d·'.ito que i--;:JO r;e,Í't :'.t l,.'~.' J r.cccr'r./.l..i.o,' ..
tade de homens ,o b ca von t , do ,p ,1'<'. tr(1!U3fo~ .~T 1, r " c oi , 'L
e de pecado.
Q,uando nós ast<'.li:OS Lut and o p,~la::.; e:mS,tS mai r: In ; ; .ruao n t o J..~,', "c,; c

blemas de transpOrLGG,problCl:l(13 dc e uc oLa j pr obl o:.. :; lo L;;~: 0,1;':01: ,l.... 10 :.. )'.'.' .o ,
problemas de salários, .t r-avó a elo no 'fj'\ concc í or t i ';'1 ;0,. icur: :L 1': ..·.0 ' ) .. : ." .. I, ~: (;-

namente a cruz de J'e s us Cristo, UO::lO solo de r;OG.;·~ b o-; vori a Io , ',C ,_
Não é paravestrcnh2.r,n1:o é pu r a docan i :('.:r;,não, . ón ~',·.1:10G r. L '~i.
que morreu e morr~u crucificado. .

Dizendo e s t a s p.:l.l.:l.V<l!'élG,eu qu or o /t dizer a voc ~~:Jt;l-ml)r~r:,. í..our: L["
ordem: NÃO POD;:;:C:J rZCJAH ! (palm.:l.G.•• ) ',n08." l i.n .." Ó u ,,"'.liJ.·.·'. '.1,
com Jesus Cristo e j p or- isso tcmbém,não pode "o.; X'·'c.nr: Q,pol'i0;jc,~ ... '"
mãos,um apeJ.o pa r a aq ue Les que são ulites do no, '0 ;ovo: oLi t oc n-, [jo;

na POlítica,elitcs da Indústria 0 no Oomór-c í o ç ol i t: s do. Vida 1 eli;' lX,'L,

tã; saibamos ver os sinais dos tempos neste c r-cr.c imcnt o de lHr·ticif·.·~(
há um oamí.nh o par-a ' democracia, UI1::1dernoc ra o i« ::ól.i ra , lua r.'io é I, or: I • I" , cC"',:';'

o'rgarrí.aamerrt e no cio do p cvo j a.. eliLes deve ... '." umi r- to to:; e: ;:; .;r .,

anseios da alma profunda do no a s o povo; 'lua .,:"o unno i oc c, .. r;",;'· ',U c rr: ~""':
são a linha de Jesus Cristo; e prOCUT(:.JInintel~t"lr (',;00 pOIO 1:\". ·lln'J.i ..:.·( ,;- ':" c,
mais cedo ou mais t ar do ç o povo r.s nurao o CO,t p'l 01 no Pl'OCO~;;) )olL~i ;u,.· Cio U ce;ü-
t ur-a I de nosso País. (pl'.lnas). Soj·.faOG a s a i.n s cn a ". oir: '~().' ,oi ia i.:
qua í s Deus nos f'c La c Por t ant.o , o 'tW J os movo o . c-r r i ;,lc,<3 ·t .. · ,~
prime neo ea nar-í.amen t e LO al:101"dos írlr.ãos. C (~'l(' o; .. :0 e ,~ U,j. ('} .

Terra e de um novo Céu,oncle se rt'alizorn aG llr",,):·.,·u.I de eus,on]o ' 1',;' " .::, I"'. '.

definitiva,a Justiça,,,, Paz,a FrC'.'tcrnidétcle.
Nesse sentido, meus irm1.oG, c 1 de c e j o 2.. vcc oe c;..,' 't r.oriria ;8:. 1(; ;;". v

p í o s não há sequestro,n3.o !lá 2...T'eD.çn,l"!~~o há 11l1do~~,~1;1 ~...c-i OV...~...·j l;!.'J

servir a os irmãos (p,dm~::;) ,po:.'quS{ nós que r omon . c r v í r a J<3S ..W r i c ' o.
Viva Jesus C'ri s t o j mmmnosso 8él.t:vador~ ((?&,..o<-:J) - 1o. j,A'j~ i~~ ~fJv, ~ ~...-, -V-~-<Y"N"~ of...l ~l,.>L"", JCA·G.'6 .J,J7~-

t -fi n I I . I lJil. ~ d..l ~ t.,~ .r e~ f>'cv'-<Ã ~
~ .ec:»: ~~ ~~ """-"'-Cl./"o-c.ÁAC\.. CL<J V' () /-- ). _,I •

O, n ~ - n} ~,oJ-<A.. a.....J-ú \.:V:) ...-v'''''-
~ ~~. I Ovv-,.. -:»~ D-<»~~ ~_ ~J-íV>-~ o; ~ I ~_. . .'

I .,}-l " , ...,- -tr : . , _. / ~ ..•.. ~ C c>_ -~ cxJ~ -t: ~ CÀ "Ltb~ ~ cr-e·-:vt.-~ (y..IJ~, vv~. I .

~ ~~ I~JL!M M 1~, <M> ~ o1Q -: t~)' .~r'....v~__ ,
l~~ .JL. CV:)~~ ek~:1 ~ ~ ~ ~. 198 .
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Dom Luc í ano

- Prezado irmão, caríssimo ~.Adriano.
- Prezados irmãos do Episcopado.
- Do Minist~rio Presbi teral.
- Da vida religios
- Agentes de Pastoral

_Caríssimo povo de Nova Iguaçu

N6s vimos aqui, unidos como irmãos, para prestar urna no:.:er:.?ge:1de :é,
e de amor a Jesus Cristo presente na Eucaristia.

E podemos nos perguntar neste momento: & que ~ que mais expressa a no~
sa fé? Creio que a nossa uniio, a nessa amizade, a nossa unidade ao Ia -
do desse Pastor, do qual todos nos orgulhamos. N6s somos feJizes ~or ter·.
um Bispo como D.Adriano que dá exemp lo de fé, exemplo de ded.í caç ao .í n -
condicional a seu povo, Igreja toda.

Então: em primeiro lugar, meus irmão s , a nossa presença a qu i, de to
dos n6s, ela marca essa união na fé e no amor. Portanto, esses nossos
cantos, essas nossas preces sio agradáveis a Deus. S~o a Frova de nossa
unid d .•

Em segundo lugar, n6s queremos aprender com o próprio Cr':' s t o a p erôc-
__ ~1.b' " _

ar.b16s nao sabemos quem aquilo que nos fez tanto sofrer. Xao 3':-:.:8"TI08.
q'"Mas, n6s sabemos com Cristo que Ele ~ a pri~eira a dizer mais ~ma vez:

"P i, perda i-Ihes, porque não sabem o que fazem".
Então, nós todost irmãos, para homenagear o pr6prio Cristo, l1ÓS que-

remos p erdo a.r aonde quer que e stejan aqueles que assim f íz eram , dizendo
a Deus mais uma vez: "Pai. não sabem o que fÓlzem".

Que eles pudessem compreender, que eles possam vir a compreender a
imensa graça da Euuaristia. Portamto, meus irmioc, a llili~aaCraja a
Deus t o p erüâo ~&.rada '30 Deus, a esperança agrada a Deu s,

Que ...todo esse povo aqui reunido e amigo, que exp re 88. 0. ;C;U'" fé e o
seu perdia, saiba que Deus nos ama, que Deus. nos abençoa, Jue Ele sus-

Ct--...,.(. t.k.t. ~~v-;, :.Jt ....••.h. o: o-c .~-•....-.. o, ~ V.··.:J"A· ..-.... ~

tenta conosco a caminhada(que Ele nos d~ri força para levarmos adia~-
te~odo esse empenho, toda essa busca de uma socí.eda e ma í s f rat erna , >~
ond o n6· p orsamo s e emp re vencer o mol c om o t m , ;:Cfi,Tr· íéiCdr tu lo ali']

1o U n{).l o r r I .ou n i",o < r:o '.
l?ort nto, meus irmZi:obt qu e no moí o de +oda I'A!J~ nouaa cx~)re:;.3?;.o

J »).>\.. .•••..f~, Deus permita que cresça em nós o amor e a solidariedac1efcom o
so Pastor e o seu povo.

Essa unidade da fé, o perdão que vem ,':0 Deus e que mod:h:1..':;uea
dos nossos irmãos que agiram a saí.m s e a esper:n ç a de estarmo s ma.í e
dos. Que o sofrimento desta igreja seja o nosso sofri~ento, que a
gria desta igreja se'a a nossa alegria.

Que o Cristo ressuscitado e presente entre n6s saiba q~e esse

de

~:Os-



- Prezados irmãos do Episcopado.
- Do Minist~rio P'resb í t er-a L.
- Da vida religiosa
- Agentes de Pastoral

_Caríssimo povo de Nova Iguaçu

N6s vimos aqui, un í ô os como irmãos, para prestar uma homeria g e:n de fé,
e de amor a Jesus Cristo presente ha Eucaristia.

E podemos nos perguntar neste momento: ~ que ~ que mais expressa a nos
sé\.fé? Creio que a nossa união, a nossa amizade, a nossa unidade ao Ia -
do desse Pastor, do qual todos nos orguJhamos. N6s somos feJizes ~or ter.
um Bispo como D.Adriano que dá exemplo de fé, exemplo de dedicação lu -
condicional a seu povo, à Igreja toda.

Entao1f em primeiro Luga r , meus irmãos, a nossa p r es enç a a quí, de to
dos n6s, ela marca essa união na ré e no amor. Portanto, esses nossos
cantos, essas nossas preces sio agradáveis a Deus. são a prova de nossa
unidade.

Em segundo lugar, n6s queremos aprender com o pr6prio C:cl:::to 3. perdo-
t/IW ~.i..b' "" _

ar.b.Tós nao sabemos quem aquilo que nos fez tanto sofrer. Na.o aa cemo s.
«

Masp nós sabemos com Cristo que Ele ~ o primeiro a dizer malS uma vez:
"P i, perdoai-lhes, porque nio sabem o que fazem".

Então, nó s todos, irmãos, para homenagear o pr6'prio Cristo, nós que-
remos :perdoaT aonde quer que estejam aqueles que assim f:i.z0ram, clizerlclD
a."Deus mais uma vez: "Pai I não sabem o que fazem".

Que eles pudessem compreender, que eles possam vir a comp:ceenJer a
imensa graça da Euca r-Ls t í a, Po r-t.an t o, meus irmãos, a união agraja a
Deus, o perdão .<;&.rada a Deus, a esperança. agrada a Deus.

Que ...todo esse povo aqui reunido e amigo, que exp r-es s a ;1 :.::ua fé e o
seu perdia, saiba que Deus nos ama, que Deus. nos abençoa, que Ele 8U8-cy-.-....t 1.~ '\A..v;i ::..1..-0).. o: Qo..A-~ o, ;. v_...J.A... -~

tenta conosco a caminhada(que Ele nos d~rá f6rç~ para levarmos adia~-
te~odo esse empenho t toda essa busca de uma soei edad e ma í s frD.terna, t
onda n6a poanamo s aemp r-e vencer o mn1. c oro o bem , aemp r e pacór turJr) BCJll,l

1() tp.l nOtl.r ~ eo f re r Cl*J1I1 "'1uito arao r ,
'l?ortanto, maus irmãos, quo no moío de toda I.H18o.t nosaa (Y;qrc:l;3ão de

.I ~ ~ ,) v./\ ...-~-

fe t Deus permi ta que cresça em nos o amor e a solidariedade Icom o ~10S-

so Pastor e o seu povo.
Essa unidade da fé, o perdão que vem de Deus e que mod é fí que a v i da

dos nossos irmãos que agiram a s sí.ms e a esperança de estarmos maí a un í é-s
dos. Que o sofrimento desta igreja seja o nosso sofrimento, que a ale
gria desta igreja seja a nossa alegria.

Que o Cristo ressuscitado e presente entre n6s saiba que esse DOVO
ama, que ~sse povo perdoa, que esse novo tem esperança. I



.lI
D. Celso Bispo-Auxiliar do Rio de Jancirc

Meu~ irmãos, eu creio que tudo o -:;")C (>t:ta."'os -..r í vr.nd o , y,:-::-t:
nos diz du s pal~vras: que " ~OS3& f_ ~ lue ~~rce 0 ~~ndo p c~e
uni-o é que demonstra d e mcô o :r..:t':'s cLa ro E:f'~'. fo:~~;;, ::' rt!, -:;::."t" c- ~ !

..•••••. J"

que vence todas as c c í s a s , t o dc s c s t emo re s -:-..:e r.umanam- ....::.t,,~ ?Ci't>1'~3,.L ~,O;3

invadir.
Mas , enquanto eu ('<; rni n ha v a com YC c.ês n e s ta :;::1'02i r:::ão, s- [,'.' L, J - :::;'",.:, r.o r

presente na Euca r l s t í a , eu me lembrava d aqu e't.e can t o 11~e r..ós r.o ;:","(' ?d~'-
s do, na C ....mp anha da Pr a t e rn í.d ad e , carrtamo s e .-:;'18 d Lzia r.o 3>:'1; VCl'S0:

"Nessa irmão é como a hóstia, não se pode profanar,",
;

Porque essa mesma fé~~que faz com que todos n0s no d.ia d e h o j e ":~nl1J.YfjOS

saído de noss.s casas, tenhamos vindo at~ aqui para, de fato, nu~ ~0~t0

públi co de adoração a f í, rma r e cenfi rma r a no s s a f~ rói T re a e n ç a d o Se ril.o r
na Eucaristia. Esta mesma. fé que tem, única e e:~clusi~r.mente, C;:);":'O ~8.:-'-= a
pa'lav ra do Senl ar: "Ts t o f, o meu c o rp o " nos a r r-an c ou de 7U.:1.0 rar'') q"":ê v i
éssemos aqui, nessa de1'!1onstra~~o de fé, mos~rar t ••.mb~m ' YlOS,3;JK.x:i:~~co-
munhão era torno do nosso irmão n o Ep i s c cp adc , do rasto:!" 1t:S't,:; , ,, -:o '.-" ....., ..o
seu' clero e do seu povo.

Essa mesma f~ qu e nos diz: - O Senhor está ~tpt-~E que ::.6s d:-~~2N!~.':

- Deus estéf aqui. Di z- no 3 tál.mbéT. desta ma n e í :'.. t: i --ç 1 e s 10 C '1.,....:0 d::: ;"0

p a s s âd o r v No s ao irmão é como 8. h6stia, n.ão se l'c~e pr o í'ana r-c '
Que essa fé que nos arrancou, que nos t r cux e a.té ;-•.r;,''':.~, q')2 L.;;:' ':n>..

neste ato de aô o ra çâ o , nos una a todos tambérn no arnc r, nos una a tolo s
também na força para que também cada um de n68 e t odo, j u.i t on r :jf'~'8:"OS
construir um Mur.do, uma âo c íeda.ô , uma Comun í dcô e E'<T] '11..](: C::'l,'la 1,01;'\""-:, c~

das e r human o se j a r e s r: e i ta d o ~ c omo é r é: SP e i t a do, d c'v e s e r Te s ". f.: i :'.,.:}o A
qu e Le que ~ Filho de .De u s , imagem e aem eLhar.ç a de Deu s .

Que todos n é s p o s samo s de fato um ô í a c am i n ha r numa s o c í e d a.l e 'r ai s /
justa em'\1ád3. homem é r e sp e í t.ad o de ta1 ma n e í.r s que a Gente ,?OCf:J. f a z e r

." , d;l II'~ ,~!: ~~ ""'''.,...t~- ~:::- .-.com que ~sso ae j a ver .3 ..•.e: ~.osso L!.'!:;80 ~ C •.. o .., . o,) _1, ,_.G .",

f'anar . "
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(Desagravo:30/12/19?~

Fala de D.Waldir Calheiros - Bispo de Volta Redonda.

- O nosso irm~o D.Luciano que primeiro falou ~ ele que coordena ~Od8S
os trabalhos dos Bispos do Brasil como Secret~rio-3eral da ConfeY~ncia

do s 13ispo s , \ f'",L.......>Q)

- O nosso irmãp Celso que falou é ele o Sub.{3ecretário~os "Sis-pc.s do Esta
( , \do Estado do Rio de Janeiro .. ,oJ.VV-··~'1

- Ainda hei outro irm~o Celso, Celso Queiroz que vem re?r2se~-::ay:do tam-
bém o C'1r-dea L de são Paulo, o Candea.I D.Evaristo Arns (:Filmas, que e~- ) \tá presente através do nosso Lrma o Celso. ri ,_ A•••• ';

- Também estct presente o meu irmão, muito íntimo i.rm~o, fraterno tam -
bém de D. Adriano, o nosso D.Frei Vital que I futuramente, ser~ bispo
de um nOV8. Díoceae que irá atingir urna parte de Ltagua.f , Mangar •.ti ta
e uma parte de VaI ta Redond a com AngríJ.dos Reis e Pa r at í • .: .~)

- Est~ um Bí.ppo , bem pequenino 9 'bem mag r í nh o , mas que ~ daqui, está mo

rando aqui. Trabalhou muito como Bispo e n~o deixou de ser Bispo e /
nio deixou de ~rabalhar; apenas deixou 2 sua Diocese e ~ara a~ui veio.
i J). Hermímho que .,juda a nosso D. Adr í ano , '-,... ~>

Meus iraãos, n õ s e s tamos celebrando a Eucaristia. t .í.mpor t.a n te que a

gente saiba o porque desta celebraç~o especial, e~traordin~rja.
... ! - -,Voces sa ram p el.as ruas em p r-oc í s sa o com os ou tro s .í rmao s na f'é , 1e-

v~ldo'o sinal da presença daquele Cr~itp que aqui, tamb~m nos rc~n~ em
torno desta mesma mesa para celebrar a Sua mem6ria. Isto ~62t Bisros /

vizinhos e CN:BB,a t rav é e de :n08SO irmão • lUCl3,I'lO, isto ern con j urt o /
com muitos outros Bispos do Brasil,1-Ite pud esse ser mais rerto est ar í a:t
aqui presentes. t porqu(j/não é que a, celebração da Euc a r í s t.ía seja U:11

.••• ••• i'
fato assim excepcional na vida do crm1tao. Nao. Nos celebramos 8e~~re
e quase cotidianamente em ffiuitas igrejas se celpbra a ?r~8e~:a eucarig...
t:ca do Senhor Jesus.

N6s que acreditamos LEste Cristo, s be~os lue Ele es~i ~rr:~~~e onde
dois ou tr~s estio reunidos em Seu nome. Sabemos que ~lG g~r~~te a 2~~
presença. Sabemos que Ele est~ p r e s en t e ta.1Jr ém no lXE±~; nosso mei o il'J~~'

o atr v~ ds SUii\ ra ;'.'\<1" .l~S n rocu remon en c rn' r dentre) 1( • (~l. tn 1~ d

(lU 1 OOIttI)r.Ot.\1n~.o ('c)rn .':n~ iTl(O.unn Cl~4qtC'J. 1'ltrJf'y ~ Ir.':~t'!,(; ,1, r.l"1!~1{1'

Eucaristia para 1\58 é o siCnj fic a do que r-e sum e todo o ~F:ll~iJ\) (1a r.: r : J

s«. Aquele Cristo que se d~ como sinal:"Isto ,5 o meu cor-oo v Ls t o ,§
-meu sangue" e realmente se +o rna p re s ent c , todo aque í.e Cr±.tt) q-.12 n a

~ maia morto; ~ um Cristo que ressuscitou e viveu. E~t~o, n6s a~u:. ~
mos profanados, no altar do Sacrdrio deste te~plo sagrado. ~-3, ?8r -

nesta. igreja de Nova Iguaçu vieram faZEr isto? Há tant8s igTejas nG D

sil e htÍ tantos lugares, por que escolheram aqui, esta igrla:o.? Eu a:



- o nosso irmio D.1uciano que primeiro falou J ele Que c00r~9na tod~s
os trabalhos dos Bispos do Erasil como Secret~rio-Geral da Co~f3r;~ci~

dos Bispos. ( ('o..L~.Y,)i

- O nosso irmã:p Oe180 que falou é ele o SV.b.,secretário~ os 5i sp o s do Es ta
do Estado do Rio de Janeiro. (~lo.J.._.,~»)

- Ainda h~ outro irm~o Celso, Celso Queiroz que vem re?resentando tam-
bém o c:r: rdea1 de são paulo, o Cardeal D. Eva:r:'.i s to llrns (p ã1mas, que e';§
tá presente através do nosso irmão Celso. fi'. "',

- Tamb~m estéf presente o meu irmão t mui to íntimo i rm~o, fraterno tam -
bém de D. Adriano, o nosso D.Frei Vital que I futuramente, ser~ bispo
de uma nova. Diocese que irc1 a.tingir uma parte de Jt"'guaí ~ Manga rat í ta
e uma parte de VaI ta Red ond a com Angr8. dos Reis e Pa ratí . I.'. .-)

- Est~ um Bí.pp o , bem p e quen í.n o , 'bem magrinho t mas que é daqui, está mo
rando aqui. Trab~lhou muito como Bispo e nio deixou de ser Bispo e /
nio deixou de ~rabalhar; apenas deixou a sua Diocese e ;ara aqui veio.
i D, Hermín1il.o Que ti.juda a nosso D. Aô r í ano , .....~>

Meus irmãos, n õ s e stamo s celebrando a Eucaristia. t Lmpo rt.ant e que 41.

gente saiba o porque desta celebraç~o especial, extraordindrja.
vacie saíram pelas ruas em prociseio com os outros irm~os na f~, le-

v~ldo o sinal da presença daquele Cr~1tp que aqui, tamb~m nos rc~ne em
torno desta mesma mesa para celebrar a Sua memé r í a . Isto r:Ó2 t BíS;'08 /

vi zinhos e CNBB f a travé s de 1108S0 irmão D. I.UCiZl.{lC, isto era con j urt o /
com muitos outros Bispos do Brasíl,tte ~udesse ser mais rerto esta~ia~
aqui presentes. Ê porqu,jnão é que a celebração da Euc ar.ist í.a se j a U:11

,... ~ pfato assim excepcional na vida do crm1tao. Nao. Nos celebra~0s cem~re
e quase cotidianamente em rcu í tas .igrejas se celebra a pre-::.;e::-::a euc a r f s

...
tica do Senhor Jesus.

Nós que acreditamos neste Cristo, s .bemo s qUE' Ele efJ:i ?!:'l-'..::e~'!-:e 0YJ.c;e

dois ou tr~s est~o reunidos effi Seu nomo, 3atemos que ~le g~r~~te a S~a
presença. Sabemos qUE Ele está presente ta~t{~ no x~í~:n0Bso m~io a~2~
do atr v6 d s !:lu@.r-nl;.vru. nl~f, p r o curamo a e n cs r-na r (!cntro~( . (~n t0:10 d
(11.1 1e OOttlIH'()lidntlO CO!TI "ruIr! l1I('tlWO Or4.'ltí' .• M •.q;~ ~j í'r('t:l;t!I,';" ,l" (:]'1::1.(, (I;~

Eucaristi' para n ó s 6 o s í gn í f'Lcad o que r-e num e tOIJO o ~F':ll"t.iJu ela n o s s e

f~. Aquele Cristo que se d~ como sí na Lt t' Ls to é o meu ccrpo i Ls t o é "
meu sangue" e realmente se tO!T •.a pre sen t e , todo Gquele C::-i:tto qu e
~ maia morto; ~ um Cristo que ressuscitou e viveu. Ent~o,
mos profanados, no altar do Sacr~rio deste templo saCrado.

nesta igreja de Ncv a Lguaç u vieram fazer isto? Há tan t as igl'ejas no BI'<l

sil e h~ tantos lugares, por que escolheram aqui, esta igraja? Eu acha
que devia se:r mesmo esta.Não devia. se r outra, não .Esta igreja ô io c e s ana

já foi profanada, barbaramente, quando nos~o pastor e amigo, pastor ce
A

voces, foi profanado no
tr~jAr~m f jcganao-o De

seu co rp o s ag r s.d o ; quand o Ln e d e soi r am (; o lJ~-

'0 da estrada r'~_~~_'-I.. "I ';"::-;i \'~·!'~~·.·',.~..~~ ..i ?:"","'..' ""'-::'-'\J _].:,_.- ..- - .;..t..jJ u. _~.s; , ~_



ante da missao, do trabalho que ele ~qui fazia. 'k'.wssa. . -'ex i s~

tiu dentro daquele que quer continuar & preserça de Cristo neste Mundo.
Agora acertaram em cima do Sacr~rio, em nome de p~oteger eS32 Socie-

dade contra o Comunisffio, que não me consta que comQ~ista QlsQ~ ten~a f~i
to isto ainda no Sa cr-ã r í o e acer-t arm de cheio, ac ert ar-am o d2,VO m esrn o -
a Eucaristia. Por que? Porque quem d~ coragem aqueles que se 'nem
com seu pastor Ad r-í.ano, nest igreja, pa ra ficar ao lado dos .í n j u st í ç a-
dos é este Cristo, que é o culpado, na Eucaristia. t por isso que eles
quiseram profanar ... Q~em d~ coragem para que o povo se reú~a e comece
a perder o medo, lá no seu bairro, a reivindicar aQuilo qUJ3 é o míni.mo

JII'

dos direitos humanos? Quem d~ coragem? Qual ~ o segredo desta força que
alimenta isto? t este Cristo da Eucaristia que eles quiseram alvejar e
acertando 110 alvo da força que a1imenta a força das pequanas Comunidades.
Quem dá coragem para que se ~oloque ao lado dos pequenos contra os gran-
des que querem explorar cada vez mais os pequenos, arriscando toda ~
a sua vida, todo o seu pastore'o e toda a sua pr6pria existência? teste
Cristo que eles bombardearam aqui dentro deste templo sagrado.

Mas, não, meus prezados irmãos, este Cristo na Eucaristia não ~ .];
eatâ sozinho, isolado. Eles pensam que, talvez, destruindo, destruíssem
a força da Igreja, Não... Em cada, UJIl de Ú:EX vo ces , quando vo ces se
reúnem lá nos grupos, nas Comunidades de vocês, nos bairros, ali ,em bus
ca de que se faça ali, em torno daquele bairro, faça-se algo que respei
tere seus moradores, o Cristo estpà presente em vocês e no meio de vocês,
t ambém , Quando aqueles que se coLo cam ao lado do Bispo, através desta
ou daquela 6rganização para defender os indefesos e pobres, os injusti-
ç ado s , quando vocês têm coragem de se' co.í.oca ree a serviço destes .inj u s-
tiçados, ° Cristo·est~ presente a1., naqueles que têm fome e sedE' de ju§
fiça. Quando, meus prezados irmios, eles destruíram a Eucaristi3 rensa-
vam que iam acabar' com toda a força e com toda a renovaçio dessa igre-
ja. Eles nio sabem que o Cristo permanece, tamb~m presente~, ali o~de

4 •

vo ce s t~nham a casa aberta para acolher aqueles p eregr-í.no s que destes
Brasis andam em busca de lugar e vocôs os acolhem, quer seja em casa,
quer seja no bairro, ali está presente e Cristo, porque voc~s acolhera~
o seu irmio. 1! aí que~~BH~inua a força presente da Eucftristia, através
da fore; d J

..ocos que continuam a mesma men,a~em do S~r ~or.
'01 bem , m \,1. , Jst- c )1' r çã,) o loj , d' rneJn~rí;-i do Sr'nl-Hd'

J u do lu(r[ r o nd i n(~!l con tí n unm o n'A r o no rv l fi 1',':) rlH:móri.l, 1\1(\ t ~i-

ta celebraçio que está bem viva dentro de n6s, seja a verdadeira respo~
tafJ..e nossa. censol id aq.3 o de forças e de ,f& e de corap romí S 30 corn Cste Cri; s
to que quer libertar os seus irmios e os filhos de Deus de tudo aq~ilo

rf':>que oprime e de todos aqueles que se aproveltam dos po'Jres :P?l'a.se enr4
quecer e :para ludibriar a fraqueza humana daqueles indefesos.

Que esta celebração nos anime e confirme a nossa f~ e você t meu .i rrnso

~ __~.~dri~ • eu moro bem perto de você. Volta Redon~d :para aqui ~ na ~es~a



dade contra o Comunismo, que n~o me consta que
to isto ainda no Sacrário e acertarm de cheio, acertaram o a:vo mes~o -
a Eucarlstia~ Por que? Porque quem d~ coragem aqueles que se unem
com seu pastor Adria.n.o, nesta igreja, para. ficar ao lado dos injus~iç;a-
dos ~ este Cristo, que ~ o culpado, na Eucaristia. ! por isso que eles
quiseram profanar. .. Q~em dá coragem para que o povo se r eúna e comece
a perder o medo, lá no seu ba.l rro , a rei v indi car aquilo ql1JJ é o mínimo

"dos direi tos humanos? Quem d~ coragem? Qual é o segredo dest~; força que
alimenta isto? t este Cristo da Eucaristia que eles quiseram alvejar e
acertando no alvo da força que alimenta a força das pequ&nas Comunidades.
Quem dá coragem para que se coloque ao Lad o dos pequenos contra os gran-
des Que querem explorar cada vez mais os pequenos, arriscando toda t.B-dtt

a sua vida, todo o seu pastoreio e toda a sua pr6pria exist~ncia? teste
Cristo que eles bombardearam aqui dentro deste templo sagrado.

Mas, I.l:ão, meus prezados irmãos, este Oristo na Eucaristia não e-s-t-á- .];

esta sozinho, isolado. Eles pensam que, taIv ez , d est r-u í.ndo , d est ru f ssern

a força da Igreja, Não... Em cada. um de MEX vocês, quando voces se
reúnem lá nos grupos, nas Comunidades de vocês, nos bairros, ali ,em bus
ca de que se faça alil em torno daquele bairro, faça-se algo que respei
teps seus moradores, o Cristo e stpa presente em vocês e no meio de vocês,
te.mbém" Quando aqueles que se colocam ao lado do Bispo, através desta
ou daquela 6rganização para defender os i.ndefesos e pobres, os injusti-
ç ado s, quando vo ces têm coragem de se coloca.r ee a serviço destes .í n j u s-

. 't í.çad oa , o Cristo" est.:t presen t e aí, naqueles que têm fome e sedE"'de ju'§.

fi,ça. Quando, meus prezados irmãos, eles destruíram a EucarLstia rens8.-
vam que iam acabar" com toda a força e com toda a renovaç~o dessa igre-
ja. Eles nio sabem que o Cristo permanece, tamb~m presente«, ali arde.. ~.
vo ce s tftnham a ca sa aberta para acolher aque Le s p eregríno s que destes
Bra~i8 andam em busca de lugar e voc~s os acolhem, quer seja em casa,
quer seja no bairro, ali est4 presente o Cristo, porque voc~s acolhera~
o seu irmão. ~ aí que~~ml~inua a força presente da Euca rís t í.a, através
da força de VOC~B que continuam a mesma mensagem do S0nhoT.

Poi bem , lllçun arnicoFi, ent';l. e'] :brnç5:t) d o uo j o , d; ll1cw6rí'-l r10 S('nlHlr

JB!3U8 do lucrir ond\ t1(~:~ ccn tt nunmo a no r c n-rvn (ll.i'.:;), rlH:mór.1:i, r11J(~ t·~)-

ta celebraçio que está bem viva dentro de n6sf seja a verdadeira respoQ
ta/Je nossa consol idaç.3o de f or ç as e de ,f~ e de compromi S:30 corn este Cri; s
to que quer libertar os seus irm~os e os filhos de Deus de tudo aquilo

cI>
que opr.ime e de todos aqueles que se ap rove Itam dos 'Pobres D?Ta se en r-i

quecer e para Lud í br í ar a fraqueza humana daqueles Lnd efe sos,
Que esta celebração nos anime e con.r í rme a nossa f~ e você, meu .i rm~

Adriano# eu moro bem perto de voc~. Volta Redon_da para aqui ~ na mesma
rua da Du t ra ; continuando a Dutra chega-se em Volta Redonda. A1i~sy No-
va Iguaçu j~ saiu de lID1&. pa.rt e de VaI ta Redonda. Vol ta Rec1 orid a , an tiga-



IJo
da arrb í ga Ouanab r-a, E você, meu irmão, meu amigo, que chegamos no ;:]es--
mo anoJ Adriano chegou aqui e eu cheguei 1~; e,por essa coí~cidênc-a,
n6s e tamos unido t ta~b~m no mesmo Region .li pois bem, o que vocÊ ~az
aqu1jnão ~ mais patrimônio da sua Diocese,não; ()que vocês estão .fazcrdo
aqui, acompanhando co~ este povo que tem coragem de se reunir e co~fe -
sar a sua f~, já ~ um alimento pata toda a Igreja do Brasil. Eu diGO Pf
la minha igreja de Volta Redonda, quando sente a força e o viver desta
igreja de Nova Iguaçu. Pois bem, quem an í.ma a você, meu ir,-::ão!tdrian,
é este Cristo que eles jogaram uma bomba rara assustar e "perô oaí , T<H-
que eles não sabe~ o que fazeml1, porque não acertaram. E q~e e~ta Euc~, .
ristia que agor celebramos, seja Ela a força que faça co~ C~le Sp:a~8S
fi~is a este Cristo. Continuemos nesta caminhada de f~deliiade ao Cris-
to no irmão mais pobre, mais necessitado e mais oprimido.
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DIRETORI;i. DA : SSOCIAç;r

A}~IGOS DO BAIRRO G,-::NDE RIO = RJ



NÚCLEO DO CEP-CONSELHO :':;STADUALDOS PROFESSORBS-
NOVA IGUAÇU - RJ

AO BISPO DIOCESANO DE NOVA IGUAÇU D. ADRIANO HIPÓLITO

O CEP-RJ -- Centro de Professores do Estado do Rio de Ja-
neiro Núcleo de Fova Iguaçu, sente-se honrado pelo acolhimento
recebido na Diocese desta cidade por ocasião das duas greves dos pro
fessores em 1979, e deseja, nesta oportunidade, agradecer a V.Rev.ma
o grande e incondicional apoio dado à categoria que representa.

Seguindo uma linha pastoral das mais avançadas do Brasil,
a Diocese de Nova Iguaçu a algum tempo vem sofrendo pressões de toda
"desordem". Desde o rtíme í.r-o atentado, em 1976, quando V.Rev.:ca foi
seqüestrado e seviciado por órgãos de repressão clandestinos de ex-
trema direita, até o mais espúrio ato de violência, consumado a 20
de dezembro próximo passado com a bomba que explodiu no altar do San
tíssimo Sacramento.

É evidente que a posição assumida por essa Diocese em fa-
vor dos oprimidos não agrada aos poderesos. É evidente que grupos
minoritários não estão satisfeitos com ver o avanço do Movimento Po-
pular em nosso País -- especialmente em nossa região, Baixada Flumi-
nense, cuja cor local são a fome e a miséria. Mas é importante lem-
brar que V.Rev.ma não está só nesta caminhada para a redenção dos po
bres e oprimidos. E a prova incontestável foi o comparecimento de
cerca de dez mil pessoas à procissão do dia 30 de dezembro, que per-
correu as ruas de Nova Iguaçu.

Na certeza de que muitos obstáculos ainda se colocarão à
nossa frente, mas com o estímulo das vitórias do ano de 1979, o CEP-
RJ deseja à Diocese de Nova :guaçu na pessoa de V.Rev.ma e à Comis-
são de Justiça e Paz força suficiente para lutar em prol da classe
trabaLhadora brasileira, neste ano de 1980.

janeiro de 1980.



o CEP-RJ -- Centro de Professores do Estado do Rio de Za-
neiro Núcleo de Nova Iguaçu, sente-se honrado pelo acolhimento
recebido na Diocese desta cidade por ocasião das dv~s greves dos pro
fessores em 1979, e deseja, nesta oportunidade, agradecer a V.Rev.ma
o grande e incondicional apoio dado à categoria que representa.

Seguindo uma linha pastoral das mais avançadas do Brasil,
a Diocese de Nova Iguaçu a algum tempo vem sofrendo pressões de toda
"desordem". Desde o primeiro atentado, em 1976, quando V.Rev.ma foi
seqüestrado e seviciado por órgãos de repressão clandestinos de ex-
trema direi-~a,até o mais espúrio ato de violência, consumado a 20
de dezembro próximo passado com a bomba que explodiu no altar do San
tíssimo Sacramento.

É evidente que a posição assumida por essa Diocese em fa-
vor dos opriRidos não agrada aos poderesos. É evidente que grupos
minori tários não estão satisfeitos com ver o avanço do I\IovimentoPo-
pular em nosso País -- especialmente em nossa região, Baixada Flumi-
nense, cuja cor local são a fome e a miséria. Mas é importante lem-
brar que V.Rev.ma não está só nesta caminhada para a redenção dos po
bres e oprimidos. E a prova incontestável foi o comparecimento de
cerca de dez mil pessoas à procissão do dia 30 de dezembro, que per-
correu as ruas de Nova Iguaçu.

Na certeza de que muitos obstáculos ainda se colocarão à
nossa frente, mas com o estímulo das vitórias do ano de 1979, o CEP-
RJ deseja à Diocese de I~ova Iguaçu na pessoa de V.Rev.ma e à Comis-
são de Justiça e Paz força suficiente para lutar em prol da classe
trabalhadora brasileira, neste ano de 1980.

janeiro de 1980.
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D. r_fra Goes de i;loura veio pesaoa Lraente visitar

D. Adriano ~{i:pó1ito no dia 21 de dezembro de 1979.
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CONIIDNIJI)ADlE SAO JORGE

., ~ """

·PAROqUIA DE §AO JOAO BATISTA
Rua José de Carvalho, 38 - Vila Tiradentes

São João de Meriti - R J

protestamos contra os criminosos que colocaram a bomba em nossa Catedral
repudiamos o nefando sacrilégio cometido contra a santíssima Eucaristia
protestamos contra as covardes ameaças à linha pastoral de nossa Diocese

- repudiamos a acusação de comunista ao trabalho de conscientização do Povo
- renegamos o uso cínico que os inimigos da Igreja fazem do nome de Deus
- denunciamos a total insegurança em Que vivemos, aqui na Baixada Fluminense
- protestamos contra o abandono em que vivemos, por parte dos Poderes Público "'I.
- denunciamos o estado de medo do Povo, gerado por toda espécie de violências i
- denunciamos o acréscimo de nosso medo, causado pelos que nos deviam defender I
- protestamos contra as consequências de tal ambiente, sobre as nossas famílias
- cremos que a força de Deus entrou na história no lado dos pequenos e fracos
- sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo tomou o partido dos pequenos e fracos
- fazemos solene profissão de fé na força da união dos pequenos e fracos
- cremos na Igreja de Cristo, caminho universal da libertação do Povo de Deus
- temos certeza de que as forças do mundo não deterão a força libertadora de Deus..J



CONiIDNIDADIEl SAO JORGE
PARÓqUIA DE SÃO JOÃO BATISTA
Rua .Jos é de Carvalho, 38 - Vila Tiradentes

São .João de Meriti - R.J

,
protestamos contra os criminosos que colocaram a bomba em nossa Catedral
repudiamos o nefando sacrilégio cometido contra a Santíssima Eucaristia
protestamos contra as covardes ameaças à linha pastoral de nossa Diocese

- repudiamos a acusação de comunista ao trabalho de conscientização do Povo
- renegamos o uso cínico que os inimigos da Igreja fazem do nome de Deus
- denunciamos a total insegurança em que vivemos, aqui na Baixada Fluminense
- protestamos contra o abandono em que vivemos, por parte dos Poderes Público
- denunciamos o estado de medo do Povo, gerado por toda espécie de violências
- denunciamos o acréscimo de nosso medo, causado pelos que nos deviam defender
- protestamos contra as consequências de tal ambiente, sobre as nossas famílias
- cremos que a força de Deus entrou na história no lado dos pequenos e fracos
- sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo tomou o partido dos pequenos e fracos
- fazemos solene profissão de fé na força da união dos pequenos e fracos
- cremos na Igreja de Cristo, caminho universal da libertação do Povo de Deus
- temos certeza de que as forças do mundo não deterão a força libertadora de Deus
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No dia 20-12-1979 - numa quinta-feira, às 11 horas da manhã - uma bomba explodiu na Catedral de

Nova Iguaçu, arrebentando o altar do SSmo. Sacramento, espedaçando o Sacrário e destruindo a Sagrada Eucaris-
tia, numa profanação inédita na história da Igreja no Brasil. A bomba sacrílega foi apenas um passo a mais, na sé-
rie de atentados contra nossa Diocese. Há 3 anos, foi o sequestro criminoso de nosso bispo Dom Adriano Hypolito
Mais recentemente, as igrejas paroquiais da Catedral, da Prata e de Sta. Rita foram recobertas de pichações calu-
niosas a-padres, ao bispo e à pastoral. Acusações e ameaças constantes.continuam, através de cartas e telefonemas
anônimos. Tudo isso impunemente, sem que os inquéritos policiais cheguem a nada. Tudo isso com o objetivo de
tachar-nos de subversivos e comunistas. Na verdade, a pastoral de-nossa Diocese é a tentativa de dar resposta
clara, evangélica e cristã aos dolorosos problemas que pesam sobre o povo da Baixada. Fluminense. Rejeitamos
as acusações gratuitas e levianas e .

Nós, a~aixo-assina~os,mora~ores~a Haixa~afluminense,
protestamos contra os criminosos que colocaram a bomba em nossa Catedral
repudiamos o nefando sacrilégio cometido contra a santíssima Eucaristia
protestamos contra as covardes ameaças à linha pastoral de nossa Diocese
repudiamos a acusação de comunista ao trabalho de conscientização do Povo
renegamos o uso cínico que os inimigos da Igreja fazem do nome de Deus

- denunciamos a total insegurança em que vivemos, aqui na Baixada Fluminense
- protestamos contra o abandono em que vivemos, por parte dos Poderes Públicos
- denunciamos o estado de medo do Povo, geraao por toda espécie de violências
- denunciamos o acréscimo de nosso medo, causado pelos que nos deviam defender
- protestamos contra as consequências de tal ambiente, sobre as nossas famílias
- cremos que a força de Deus entrou na história no lado dos pequenos e fracos
- sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo tomou o partido dos pequenos e fracos
- fazemos solene profissão de fé na força da união dos pequenos e fracos
- cremos na Igreja de Cristo, caminho universal da libertação do Povo de Deus
- temos certeza de que as forças do mundo não deterão a força libertadora de Deus



No dia 20-12-1979 - numa quinta-feira, às 11 horas da manhã - uma bomba explodiu na Catedral de
Nova Iguaçu, arrebentando o altar do SSmo. Sacramento, espedaçando o Sacrário e destruindo a Sagrada Eucaris-
tia, numa profanação inédita na história da Igreja no Brasil. A bomba sacrílega foi apenas um passo a mais, na sé-
rie de atentados contra nossa Diocese. Há 3 anos, foi o seques.tro criminoso de nosso bispo Dom Adriano Hypolito
Mais recentemente, as igrejas paroquiais da Catedral, da Prata e de Sta. Rita foram recobertas de pichações calu-
niosas a padres, ao bispo e à pastoral. Acusações e ameaças constantes.continuam, através de cartas e telefonemas
anônimos. Tudo isso impunemente, sem [que os inquéritos policiais cheguem a nada. Tudo isso com o objetivo de
tachar-nos de subversivos e comunistas. Na verdade, a pastoral de-nossa Diocese é a tentativa de dar resposta
clara, evangélica e cristã aos dolorosos problemas que pesam sobre o povo da Baixada Fluminense. Rejeitamos
as acusações gratuitas e levianas e

Nós, a~aixo-assina~os,mora~ores~a Baixa~a fluminense,
protestamos contra os criminosos que colocaram a bomba em nossa Catedral
repudiamos o nefando sacrilégio cometido contra a Santíssima Eucaristia
protestamos contra as covardes ameaças à linha pastoral de nossa Diocese
repudiamos a acusação de comunista ao trabalho de conscientização do Povo
renegamos o uso cínico que os inimigos da Igreja fazem do nome de Deus

- denunciamos a total insegurança em Que vivemos, aqui na Baixada Fluminense
- protestamos contra o abandono em que vivemos, por parte dos Poderes Públicos
- denunciamos o estado de medo do Povo, gerado por toda espécie de violências
- denunciamos o acréscimo de nosso medo, causado pelos que nos deviam defender
- protestamos contra as consequências de tal ambiente, sobre as nossas famílias
- cremos que a força de Deus entrou na história no lado dos pequenos e fracos
- sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo tomou o partido dos pequenos e fracos
- fazemos solene profissão de fé na força da união dos pequenos e fracos
- cremos na Igreja de Cristo, caminho universal da libertação do Povo de Deus
- temos certeza de que as forças do mundo não deterão a força libertadora de Deus
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No dia 20-12-1979 - numa quinta-feira, às 11 horas da manhã - uma bomba explodiu na Catedral de

Nova Iguaçu, arrebentando o altar do SSmo. Sacramento, espedaçando o Sacrário e destruindo a Sagrada Eucarls
tia, numa profanação inédita na história da Igreja no Brasil. A bomba sacrílega foi apenas um passo a mais, na sé-
rie de atentados contra nossa Diocese. Há 3 anos, foi o sequestro criminoso de nosso bispo Dom Adriano Hypolito.
Mais recentemente, as igrejas paroquiais da Catedral, da Prata e de Sta. Rita foram recobertas. de pichações calu-
niosas a padres, ao bispo e à pastoral. Acusações e ameaças constantes continuam, através de -Cartase telefonemas
anônimos. Tudo isso impunemente, sem que Os inquéritos policiais cheguem a nada. Tudo isso com o objetivo de
tachar-nos de subversivos e comunistas. Na verdade, a pastoral de nossa Diocese é a tentativa de dar resposta
clara, evangélica e cristã aos dolorosos problemas que pesam sobre o povo da Baixada Fluminense. Rejeitamos
as acusações gratuitas e levianas e

~Nós,a~aixo-assina~os,morad re~ da Baixada fluminense,
- protestamos contra os criminosos que colocaram a bomba em nossa Catedral
- repudiamos o nefando sacrilégio cometido contra a santíssima Eucaristia
- protestamos contra as covardes ameaças à linha pastoral de nossa Diocese t-
- repudiamos a acusação de comunista ao trabalho de consclentlzação do Povo ~ c; ',,-:-
- renegamos o uso cínico que os inimigos da Igreja fazem do nome de Deus = ~
- denunciamos a total insegurança em Que vivemos, aqui na Baixada Fluminense ~ •. ~-
- protestamos contra o abandono em que vivemos, por parte dos Poderes Públicos ,.." •
- denunciamos o estado de medo do Povo, geradO por toda espécie de violênci o ••.• .
- denunciamos o acréscimo de nosso medo, causado pelos que nos deviam defendê} ~
- protestamos contra as consequências de tal ambiente, sobre as nossas famílias .
- cremos que a força de Deus entrou na história no lado dos pequenos e fracos "
- sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo tomou o partido dos pequenos e fracos <,

- fazemos solene profissão de fé na força da união dos pequenos e fracos
- cremos na Igreja de Cristo, caminho universal da libertação do Povo de Deus - _-,,'
- temos certeza de que as forças do mundo não deterão a força libertadora de Deus

,



No dia 20-12-1979 - numa quinta-feira, às 11 horas da manhã - uma bomba explodiu na Catedral de
Nova Iguaçu, arrebentando o altar do SSmo. Sacramento, espedaçando o Sacrário e destruindo a Sagrada Eucaris·
tia, numa profanação inédita na história da Igreja no Brasil. A bomba sacrílega foi apenas um passo a mais, na sé-
rie de atentados contra nossa Diocese. Há 3 anos, foi o sequestro criminoso de nosso bispo Dom Adriano Hypolito.
Mais recentemente, as igrejas paroquiais da Catedral, da Prata e de Sta. Rita foram recobertas de pichações calu-
niosas a padres, ao bispo e à pastoral. Acusações e ameaças constantes continuam, através de "éartas e telefonemas
anônimos. Tudo isso impunemente, sem que os inquéritos policiais cheguem a nada. Tudo isso com o objetivo de
tachar-nos de subversivos e comunistas. Na verdade, a pastoral de nossa Diocese é a tentativa de dar resposta
clara, evangélica e cristã aos dolorosos problemas que pesam sobre o povo da Baixada Fluminense. Rejeitamos
as acusações gratuitas e levianas e

Nós, a~aix~assina~os,morad res da- Baixada flumioense,
- protestamos contra os criminosos que colocaram a bomba em nossa Catedral
- repudiamos o nefando sacrilégio cometido contra a santíssima Eucaristia
- protestamos contra as covardes ameaças à linha pastoral de nossa Diocese
- repudiamos a acusação de comunista ao trabalho de conscientização do Povo
- renegamos o uso cínico que os inimigos da Igreja fazem do nome de Deus
- derumciarnos a total insegurança em Que vivemos, aqui na Baixada Fluminense ~
- protestamos contra o abandono em que vivemos, por parte dos Poderes públic.~·
- denunciamos o estado de medo do Povo, geradO por toda espécie de violência o
- denunciamos o acréscimo de nosso medo, causado pelos que nos deviam defendê} ,
- protestamos contra as consequências de tal ambiente, sobre as nossas famílias '." ,
- cremos que a força de Deus entrou na história no lado dos pequenos e fracos ,~
- sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo tomou o partido dos pequenos e fracos < , ..-} 'j
- fazemos solene profissão de fé na força da união dos pequenos e fracos ';., lI'
- cremos na Igreja de Cristo, caminho universal da libertação do Povo de Deus - -.:._~I'
- temos certeza de que as forças do mundo não deterão a força Iibertadora de Deus
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No dia 20-12-1979 - numa quin.ta-feira, às 11 horas da manhã - uma bomba explodiu na Catedral de
Nova Iguaçu, arrebentando o altar do SSmo. Sacramento, espedaçando o Sacrário e destruindo a Sagrada Eucaris·
tia, numa profanação inédita na história da Igreja no Brasil. A bomba sacrílega foi apenas um passo a mais, na sé-

. rie de atentados contra nossa Diocese. Há 3 anos, foi o sequestro criminoso de nosso bispo Dom Adriano Hypolito.
Mais recentemente, as igrejas paroquiais da Catedral, da Prata e de Sta. Rita foram recobertas de pichações calu-
niosas a padres, ao bispo e à pastoral. Acusações e ameaças constantes continuam, através de cartas e telefonemas
anônimos. Tudo isso impunemente, sem que os inquéritos policiais cheguem a nada. Tudo isso com o objetivo de
tachar-nos de subversivos e comunistas. Na verdade, a pastoral de nossa Diocese é a tentativa de dar resposta
clara, evangélica e cristã aos dolorosos problemas que pesam sobre o povo da Baixada Fluminense. Rejeitamos
as acusações gratuitas e levianas e

Nós, a~aixo-assina~os,moradores da Baixada fluminense,
- protestamos contra os criminosos que colocaram a bomba em nossa Catedral

repudiamos o n.efando sacrilégio cometido contra a Santíssima Eucaristia
- protestamos contra as covardes ameaças à linha pastoral de nossa Diocese
- repudiamos a acusação de comunista ao trabalho de conscientização do Povo
- renegamos o uso cínico que os inimigos da Igreja fazem do nome de Deus
- denunciamos a total insegurança em aue vivemos, aqui na Baixada Fluminense
- protestamos contra o abandono em que vivemos, por parte dos Poderes Públicos
- denunciamos o estado de medo do Povo, gerado por toda espécie de violências
- denunciamos o acréscimo de nosso medo, causado pelos que nos deviam defender
- protestamos contra as consequências de tal ambiente, sobre as nossas famílias
- cremos que a força de Deus entrou na história no lado dos pequenos e fracos
- sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo tomou o partido dos pequenos e fracos
- fazemos solene profissão de fé na força da união dos pequenos e fracos
- cremos na Igreja de Cristo, caminho universal da libertação do Povo de Deus
- temos certeza de que as forças do mundo não deterão a força libertadora de Deus

-:

,
.s..>.M ~ \- >.M.W\~



•••••••••..•• - _ ••••• "- ''''';1''''; ttUttlu.. '"1UII I,I.Q.-I '(JI I Cl, ao\:) I I JIVIf;..4.;J "''-411''''''1111\.4 W ••• __ ••••••,,-_ '-', ••,.... __ .- •• - -_ .•......-._. --

Nova Iguaçu, arrebentando o altar do SSmo. Sacramento, espedaçando o Sacrário e destruindo a Sagrada Eucaris·
tia, numa profanação inédita na história da Igreja no Brasil. A bomba sacrílega foi apenas um passo a mais, na sé-
rie de atentados contra nossa Diocese. Há 3 anos, foi o sequestro criminoso de nosso bispo Dom Adriano Hypolito.
Mais recentemente, as igrejas paroquiais da Catedral, da Prata e de Sta. Rita foram recobertas de pichações calu-
niosas a padres, ao bispo e à pastoral. Acusações e ameaças constantes continuam, através de cartas e telefonemas
anônimos. Tudo isso impunemente, sem que os inquéritos policiais cheguem a nada. Tudo isso com o objetivo de
tachar-nos de subversivos e comunistas. Na verdade, a pastoral de nossa Diocese é a tentativa de dar resposta
clara, evangélica e cristã aos dolorosos problemas que pesam sobre o povo da Baixada Fluminense. Rejeitamos
as acusações gratuitas e levianas e

Nós, a~aixo-assina~os,mora~ores~a Baixa~a fluminense,
protestamos contra os criminosos que colocaram a bomba em nossa Catedral
repudiamos o nefando sacriléqlo cometido contra a santíssima Eucaristia
protestamos contra as covardes ameaças à linha pastoral de nossa Diocese
repudiamos a acusação de comunista ao trabalho de conscientização do Povo
renegamos o uso cínico que os inimigos da Igreja fazem do nome de Deus
denunciamos a total insegurança em aue vivemos, aqui na Baixada Fluminense
protestamos contra o abandono em que vivemos, por parte dos Poderes Públicos
denunciamos o estado de medo do Povo, gerada por toda espécie de violências

- denunciamos o acréscimo de nosso medo, causado pelos que nos deviam defender
- protestamos contra as consequências de tal ambiente, sobre as nossas famílias
- cremos que a força de Deus entrou na história no lado dos pequenos e fracos
- sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo tomou o partido dos pequenos e fracos
- fazemos solene profissão de fé na força da união dos pequenos e fracos
- cremos na Igreja de Cristo, caminho universal da libertação do Povo de Deus
- temos certeza de que as forças do mundo não deterão a força libertadora de Deus
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No dia 20-12-1979 - numa quinta-feira, às 11 horas da manhã - uma bomba explodiu na Catedral de
Nova Iguaçu, arrebentando o altar do SSmo. Sacramento, espedaçando o Sacrário e destruindo a Sagrada Eucaris·
tia, numa profanação inédita na história da Igreja no Brasil. A bomba sacrílega foi apenas um passo a mais, na sé-
rie de atentados contra nossa Diocese. Há 3 anos, foi o sequestro criminoso de nosso bispo Dom Adriano Hypolito.
Mais recentemente, as igrejas paroquiais da Catedral, da Prata e de Sta. Rita foram recobertas de pichações calu-
niosas a padres, ao bispo e à pastoral. Acusações e ameaças constantes contlnuarn.jatravés de cartas e telefonemas
anônimos. Tudo isso impunemente, sem que os inquéritos policiais cheguem a nada. Tudo isso com o objetivo de
tachar-nos de subversivos e comunistas. Na verdade, a pastoral de nossa Diocese é a tentativa de dar resposta
clara, evangélica e cristã aos dolorosos problemas que pesam sobre o povo da Baixada Fluminense. Rejeitamos
as acusações gratuitas e levianas e

Nós, a~aixo-assinados, moradores da Baixada fluminense,
protestamos contra os criminosos que colocaram a bomba em nossa Catedral
repudiamos o nefando sacrilégio cometido contra a santíssima Eucaristia
protestamos contra as covardes ameaças à linha pastoral de nossa Diocese
repudiamos a acusação de comunista ao trabalho de conscientização do Povo
renegamos o uso cínico c,:.J.eos inimigos da Igreja fazem do nome de Deus

- denunciamos a total insequranca em aue vivemos, aqui na Baixada Fluminense
- protestamos contra o abandono em que vivemos, por parte dos Poderes Públicos
- denunciamos o estado de medo do Povo, geraao por toda espécie de violências
- denunciamos o acréscimo de nosso medo, causado pelos que nos deviam defender
- protestamos contra as consequências de tal ambiente, sobre as nossas famílias
- cremos que a força de Deus entrou na história no lado dos pequenos e fracos
- sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo tomou o 'partido dos pequenos e fracos
- fazemos solene profissão de fé na força da união dos pequenos e fracos
- cremos na Igreja de Cristo, caminho universal da libertação do Povo de Deus~.~~±~~ãO a força libertadorn de Deus

/

/

--~~~~~~~~~~----------------------------------------~/



Nova Iguaçu, arrebentando o altar do SSmo. Sacramento, espsdaçando o Sacrário e destruindo a Sagrada Eucaris·
tia, numa profanação inédita na história da Igreja no Brasil. A bomba sacrílega foi apenas um passo a mais, na sé-
rie de atentados contra nossa Diocese. Há 3 anos, foi o sequestro criminoso de nosso bispo Dom Adriano Hypolito.
Mais recentemente, as igrejas paroquiais da Catedral, da Prata' e de Sta. Rita foram recobertas de pichações calu-
niosas a padres, ao bispo e à pastoral. Acusações e ameaças constantes oontinuarn.ratravés de cartas e telefonemas
anônimos. Tudo isso impunemente, sem que os inquéritos policiais cheguem a nada. Tudo isso com o objetivo de
tachar-nos de subversivos e comunistas. Na verdade, a pastoral de nossa Diocese é a tentativa de dar resposta
clara, evangélica e cristã aos dolorosos problemas que pesam sobre o povo da Baixada Fluminense. Rejeitamos
as acusações gratuitas e levianas e

Nós, a~aixo-assina~os,mora~oresda 8aixa~a fluminense,
protestamos contra os criminosos que colocaram a bomba em nossa Catedral
repudiamos o nefando sacrilégio cometido contra a santíssima Eucaristia
protestamos contra as covardes ameaças à linha pastoral de nossa Diocese
repudiamos a acusação de comunista ao trabalho de conscientização do Povo
renegamos o uso cínico C, ue os inimigos da Igreja fazem do nome de Deus
denunciamos a total lnsequranca em Que vivemos, aqui na Baixada Fluminense
protestamos contra o abandono em que vivemos, por parte dos Poderes Públicos

- denunciamos o estado de medo do Povo, geraao por toda espécie de violências
- denunciamos o acréscimo de nosso medo, causado pelos que nos deviam defender
- protestamos contra as consequências de tal ambiente, sobre as nossas famílias
- cremos que a força de Deus entrou na história no lado dos pequenos e fracos
- sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo tomou o -partido dos pequenos e fracos
- fazemos solene profissão de fé na força da união dos pequenos e fracos
- cremos na Igreja de Cristo, caminho universal da libertação do Povo de Deus/.~2?t~j;EãOa força libertadora de Deus
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• No dia 20-12-1979 - numa quinta-feira, às 11 horas da manhã - uma bomba explodiu na Catedral de
Nova Iguaçu, arrebentando o altar do SSmo. Sacramento, espedaçando o Sacrário e destruindo a Sagrada Eucaris·

- tia, numa profanação inédita na história da Igreja no Brasil. A bomba sacrílega foi apenas um passo a mais, na sé-
rie de atentados contra n-ossa Diocese. Há 3 anos, foi o sequestro criminoso de nosso bispo Dom Adriano Hypolito.
Mais recentemente, as igrejas paroquiais da Catedral, da Prata e de Sta. Rita foram recobertas de pichações calu-
niosas a padres, ao bispo e à pastoral. Acusações e ameaças constantes continuam, através de cartas e telefonemas
anônimos. Tudo isso impunemente, sem que os inquéritos policiais cheguem a nada. Tudo isso com o objetivo de
tachar-nos de subversivos e comunistas. Na verdade, a pastoral de nossa Diocese é a tentativa de dar resposta
clara, evangélica e cristã aos dolorosos problemas que pesam sobre o povo da Baixada Fluminense. Rejeitamos
as acusações gratuitas e levianas e

Nós, a~aixo-assina~os,moradores da Baixada fluminense,
protestamos contra os criminosos que colocaram a bomba em nossa Catedral
repudiamos o nefando sacrilégio cometido contra a santíssima Eucaristia
protestamos contra as covardes ameaças à linha pastoral de nossa Diocese
repudiamos a acusação de comunista ao trabalho de conscientização do Povo
renegamos o uso cínico que os inimigos da Igreja fazem do nome de Deus
denunciamos a total insegurança em aue vivemos, aqui na Baixada Flurninense
protestamos contra o abandono em que vivemos, por parte dos Poderes Públicos
denunciamos o estado de medo do Povo, gerado por toda espécie de violências

- denunciamos o acréscimo de nosso medo, causado pelos que nos deviam defender
- protestamos contra as consequências de tal ambiente, sobre as nossas famílias
- cremos que a força de Deus entrou na história no lado dos pequenos e fracos
~ sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo tomou o partido dos pequenos e fracos
- fazemos solene profissão de fé na força da união dos pequenos e fracos
- cremos na Igreja de Cristo, caminho universal da libertação do Povo de Deus
- temos certeza de que as forças do mundo não deterão a força libertadora de Deus
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Nova Iguaçu, arrebentando o altar do SSmo. Sacramento, espedaçando o Sacrário e destruindo a Sagrada Eucarls·
- tia, numa profanação inédita na história da Igreja no Brasil. A bomba sacrílega foi apenas um passo a mais, na sé-

rie de atentados contra nossa Diocese. Há 3 anos, foi o sequestro criminoso de nosso bispo Dom Adriano Hypolito.
Mais recentemente, as igrejas paroquiais da Catedral, da Prata e de Sta. Rita foram recobertas de pichações calu-
niosas a padres, ao bispo e à pastoral. Acusações e ameaças constantes continuam, através de cartas e telefonemas
anônimos. Tudo isso impunemente, sem que os inquéritos policiais cheguem a nada. Tudo isso com o objetivo de
tachar-nos de subversivos e comunistas. Na verdade, a pastoral de nossa Diocese é a tentativa de dar resposta
clara, evangélica e cristã aos dolorosos problemas que pesam sobre o povo da Baixada Fluminense. Rejeitamos
as acusações gratuitas e levianas e

Nós, a~aixo-assina~os,moradores da Baixada fluminense,
- protestamos contra os criminosos que colocaram a bomba em nossa Catedral
- repudiamos o nefando sacrilégio cometido contra a santíssima Eucaristia
- protestamos contra as covardes ameaças à linha pastoral de nossa Diocese
- repudiamos a acusação de comunista ao trabalho de conscientização do Povo
- renegamos o uso cínico que os inimigos da Igreja fazem do nome de Deus
- denunciamos a total insegurança em aue vivemos, aqui na Baixada Fluminense
- protestamos contra o abandono em que vivemos, por parte dos Poderes Públicos
- denunciamos o estado de medo do Povo, gerado por toda espécie de violências
- denunciamos o acréscimo de nosso medo, causado pelos que nos deviam defender
- protestamos contra as consequências de tal ambiente, sobre as nossas famílias
- cremos que a força de Deus entrou na história no lado dos pequenos e fracos
~ sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo tomou o partido dos pequenos e fracos
- fazemos solene profissão de fé na força da união dos pequenos e fracos
- cremos na Igreja de Cristo, caminho universal da libertação do Povo de Deus
- temos certeza de que as forças do mundo não deterão a força libertadora de Deus
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COMISÃO DE JUSTIÇA E PAZ
DIOCESE DE NOVA IGUAÇU

C O M UNI C A D O A O NOS S O P O V O

O POVO DE DEUS VEM TOMANDO CONHECIMENTO DOS ATENTADOS ,EM NOVA IGUAÇU: HA 3 ANOS, O SEQUEST~O
DO BISPO,DEPOIS A CONTINUAÇÃO DAS fu~AÇAS9CARTAS E TELEFONE}~ ANONIMOS9PICHACOES DE IGREjAS DE
NOVOS TELEFONEMAS AMEAÇADORES - SE~WRE ANÔNIMOS - E ONTEM,20 DE DEZEMBR09A EXPLOSÃO DA CATE-
DRAL DE NOSSA DIOCESE .ESQUISITO: UM SISTEMA CONSTiUlDO EM CIMA DA SEGURANÇA,CAPAZ DE DETECTAR
A QUILnMETROS-LUZ DE DISTANCIA O QUE ~~ DE COMUNISMO E SUBVERSÃ09MOSTRA-SE TOTALMENTE DE E-
LUCIDAR TODOS ESSES MONSTRUOSOS CRIMES CONTRA O POVO.

NA CARTA DEIXADA NA CATEDRAL EXPLODIDA90S HIPOCRITAS AFI~fAM "LAMENTAR PROFUNDAMENTE OS DA-
NOS CAUSADOS A CASA DE DEUS".- POVO DE DEUS EXPLORADO PELAS MINORIAS DO PODER E DO DINHEIRO,PO
VO DE DEUS EM MARCHA A LIBERTAÇÃO,POVO DE DEUS QUEBRANDO AS CORRENTES DAS SERVIDÕES IHIRIHrA'fE~
VO DE DEUS9ESTA NA HORA DE ACORDAR DO SON09PORQUE O SENHOR ESTA PROXIM09COMO PROCLAMAVÁ O JOR=-
NAL-MURAL DE NOSSA CATEDRAL DINAMITADA.ACORDEMOS,POVO DE DEUS,DO SONO DA INCONSCIENCIA E DAS
DIVISOES, PROMOVIDAS E FOMENTADAS PELAS MINORIAS DO PODER E DO DINHEIRO 9 INTERESSADAS EM PRQ
LONGAR SUAS VANTAGENS.

TODOS NOS LEMBRAMOS DOS PRIMEIROS ARREPIOS DE PATRIOTISMO INFANTIL,QUANDO A PROFESSORA NOSEN
SINAVA QUE O BRASIL NASCEU E FOI BATIZADO COM UMA PRIMEIRA MISSA. DESDE AQUELE MOMENTO DA ESC~
LA PRlMÃRIA,A PINTURA CELEBRE FICOU GRAVADA NA RETINA DE NOSSA MEMORIA EJDE NOSSA SAUDADE.POIS
BEM: DESDE A PRIMEIRA MISSA, A EUCARISTIA ~ NOSSA, NOSSA EUCARI~IA SAIU POR Aí AFORA,VIAJANDO
E DESBRAVANDO COM OS COLONIZADORES,LEVANTANDO IGREJAS QUE FORAM A SEMENTE,O CORAÇÃO E O CENTRO
DE NOSSAS CIDADES,PLASM-ANDO A ALMA NACIot1AL,MOTIVANDO A CONSTRUÇÃO DE MONUMENTOS QUE HOJE RE-
PRESENTAM NOSSA ALMA E NOSSO ORGULHO. A EUCARISTIA E O POVO VIVERAM SEMPRE JUNTOS: NOSSO POVO
EM REDOR DE SUAS IGREJAS ,AS IGREJAS ALlMENTlillDO A F~ DO POVO ATRA~S DO PÃO EUCARISTICO.

POIS BEM: OS COVARDES CRIMINOSOS,CONFESSANDO-SE HIPOCRITAMENTE CRISTÃOS,ESCOLHERAM JUSTAMEN-
TE A EUCARISTIA - MISTERIO MAIOR DE NOSSA IGP~JA,RIQUEZA MAIOR DE NÓSSA F~ - PARA DEMONSTRAR
COMPLETO DESPREZO PELOS SENTIMENTOS DO POVO:COLOCARAM A BOMBA DEBAIXO DO SACRARIO - LUGAR MAIS
PRECIOSO DE NOSSAS IGREJAS - ONDE SÃO CONSERVADAS AS HOSTIAS CONSAGRADAS,SINAL DA PRESENÇA RE-
AL DE CRISTO EM MEIO DE SEU POVO.FOI EM REDOR DA EUCARISTIA QUE SE REUNIRAM NOSSOS ANTEPASSADJS.
~ EM REDOR DA EUCARISTIA QUE NOS REUNIMOS EM NOSSAS IGREJAS.POVO DE DEUS,DEVE ESTAR NA HORA DE
ACORDARMOS MAIS mfA VEZ E APROFUNDARHOS OS MOTIVOS PELOS QUAIS NOS REUNIMOS AO REDOR DA AUCARIS
TIA. CERTAMENTE NÃO ~ PARA ALIMENTA~~OS A ALIENAÇÃO DOS PROBLEMAS OU A INSENSIBILIDADE ANTE 0-
SOFRIMENTO DO IRMÃO .

AGORA UMA RESPOSTA A VOC~S,CRIMINOSOS: CONTINUEM SUA LUTA VÃ. DÊEM TUDO DE SI PARA LUTAR NO
LADO ERRADO.CONTINUEM A ENGANAR-SE A SI MESMOS.PROSSIGAM A TRISTE TRADIÇÃO DE PERSEGUIR OS PRO-
FETAS DO REINO DE DEUS.MAS SAIBAM: VOCÊS JÁ PERDERAM ESTA GUERRA.MESMO DINAMITANDO AS IGREJAS
DO POVO DE DEUS9 MESMO AVANÇANDO COVARDEMENTE,PROTEGIDOS NO ANONIMATO DAS TREVAS,SOBRE PESSOAS
PACIFICAS E INDEFESAS,VOC~S JÁ PERDERAM.MORRER NOS VAMOS TODOS,VOCÊS TAMBEM.POBRE CONSOLO RE-
PRESENTA CALCULAR QUE sõ MORRERÃO AMANHÃ. VOC~S NOS CONDENARAM Ã MORTE? POIS BEM, vocãs ~ QUE
ESTÃO lNEXORAVELMENTE CONDENADOS Ã MORTE9 SE PERMANECEREM EM SUAS MALDADES.

ANTE A SORTE COMill1DA MORTE INEVITAVEL90 QUE CONSOLA É ESTAR NO LADO D'AQUELE QUE ~ O VITORI
OSO SOBRE A MORTE.CONSOLO ~ SABER QUE NENHUMA TRIBULAÇÃO NOS RETIRARÁ DAS MAÕSDE DEUS.CONSOLO-
~ SABER QUE ESTAMOS NAS MAÕS DE DEUS E NÃO NAS MAÕS DE VOC~S.CONSOLO ~ SABER QUE NENHUM CABELO
DE NOSSA CABEÇA CAIRÁ, SEM QUE DEUS TOME CONHECIMENTO E CONSINTA. CONSOLO ~ SABER QUE LUTAMOS NO
LADO D'ELE.PROVA DISSO É QUE- NOSSOS PLM~OS NÃOINTENCIONAM A MORTE DE NING~M, NÃO TRABALHAMOS
COM ANONIMATO OU TERRORISMo,NÃO DINAMITAMOS IGREJAS E TUDO O QUE QUEREMOS ~ LUTAR PELO BEM E
PELA JUSTIÇA DE DEUS,AJUDANDO NOSSO POVO EXPLORADO A VENCER AS SERVIDÕES E ENCONTRAR O CAMINHO
DA PATRIA PROMETIDA.

SE VO~S9 CRIMINOSOS HIPOCRITAS,SE CONFESSAM CP.~STÃOS EM SUA CARTA COVARDE E ANONlMA,SAIBAM
QUE CRISTÃO ~ a ADJETIVO DE CRISTO. VEJAM ENTÃO COMO CRISTO VIVEU E AGIU9SEMPRE Ã LUZ DO DIA.VE
JAM O QUE ELE FALOU,POR EXEMPLO:APARECERÃO FALSOS PROFETAS FALANDO EM MEU NOME,MAS-'PELAS SUAS
OBRAS VOC~S OS CONHECERÃO. VEJAM COMO CRISTO MORREU,PERSEGUIDO,TORTURADO E ASSASSINADO POR PE~
SOAS DO TIME DE VOC~S,IGUAIS A VOCÊS.VOC~S AGEM NAS TREVAS,POR ISSO NAO SÃO DE DEUS.DElXEM DE
COMETER AO MENOS UM PECADO:PAREM DE USAR O NOME DE DEUS EM VÃO.

E PARAM TAMBEM DE PENSAR QUE NOS AMEDRONTAM OU NOS DIVIDEM. TODOS NC5s:PADRES DA DIOCESE DE NO-
VA IGUAÇU,RELIGIOSOS DA DIOCESE DE NOVA IGUAÇU,AGENTES DE PASTORAL DA DIOCESE DE NOVA IGUAÇU9MO
VIMENTOS DIOCESANOS DA DIOCESE DE NOVA IGUAÇU ! TODO O POVO DE DEUS DA DIOCESE DE NOVA IGUAÇU -
TODOS ESTAMOS COM NOSSO BISPO DOM ADRIANO.ESTAMOS r.OM NOSSA Tr-RR.TAnTnrR~ANA RCTAMnC rnu ~nCCA



COMISAO DE JUSTIÇA E PAZ
DIOCESE DE NOVA IGUAÇU

C O M UNI C A D O A O NOS S O P O V O

O POVO DE DEUS VEM TOMANDO CONHECIMENTO DOS ATENTADOS ,EM NOVA IGUAÇU: HA 3 ANOS, O SEQUEST~O
DO BISPO,DEPOIS A CONTINUAÇÃO DAS fu~AÇAS7CARTAS E TELEFONE}~ ANONIMOS7PICHACOES DE IGREjAS DE
NOVOS TELEFONEMAS AMEAÇADORES - SEt-fPREANôNIMOS - E ONTEM,20 DE DEZEMBRO ,A EXPLOSÃO DA CATE-
DRAL DE NOSSA DIOCESE.ESQUISITO: UM SISTEMA CONSTRUIDO EM CIMA DA SEGURANÇA,CAPAZ DE DETECTAR
A QUILnMETROS-LUZ DE DISTANCIA O QUE ~~ DE COMUNISMO E SUBVERSAO,MOSTRA-SE TOTALMENTE DE E-
LUCIDAR TODOS ESSES MONSTRUOSOS CRIMES CONTRA O POVO.

NA CARTA DEIXADA NA CATEDRAL EXPLODIDA,OS HIPOCRITAS AFIRNAM "LAMENTAR PROFUNDAMENTE OS DA-
NOS CAUSADOS A" CASA DE DEUS':.- POVO DE DEUS EXPLORADO PELAS MINORIAS DO PODER E DO DINHEIRO,PO
VO DE DEUS EM MARCHA A LIBERTAÇÃO,POVO DE DEUS QUEBRANDO AS CORRENTES DAS SERVIDÕES IHIRIHl'A1ElPD
VO DE DEUS,ESTA NA HORA DE ACORDAR DO SONO,PORQUE O SENHOR ESTA PROXIMO,COMO PROCLAMAVÃ O JOR~
NAL-MURAL DE NOSSA CATEDRAL DINAMITADA.ACORDEMOS,POVO DE DEUS,DO SONO DA INCONSCItNCIA E DAS
DIVISOES, PROMOVIDAS E FOMENTADAS PELAS MINORIAS DO PODER E DO DINHEIRO, INTERESSADAS EM PRO
LONGAR SUAS VANTAGENS.

TODOS NOS LEMBRAMOS DOS PRIMEIROS ARREPIOS DE PATRIOTISMO INFANTIL,QUANDO A PROFESSORA NOSEN
SINAVA QUE O BRASIL NASCEU E FOI BATIZADS COM UMA PRIMEIRA MISSA. DESDE AQUELE MOMENTO DA ESC~
LA PRlMÃRIA7A PINTURA CELEBRE FICOU GRAVADA NA RETINA DE NOSSA MEMORIA E~DE NOSSA SAUDADE.POIS
BEM: DESDE A PRIMEIRA MISSA, A EUCARISTIA ~ NOSSA, NOSSA EUCARI~IA SAIU POR AI AFORA,VIAJANDO
E DESBRAVANDO COM OS COLONIZADORES,LEVANTANDO IGREJAS QUE FORAM A SEMENTE,O CORAÇÃO E O CENTRO
DE NOSSAS CIDADES,PLASM..ANDO A ALMA NACIONAL,MOTIVANDO A CONSTRUÇÃO DE MONUMENTOS QUE HOJE RE-
PRESENTAM NOSSA ALMA E NOSSO ORGULHO. A EUCARISTIA E O POVO VIVERAM SEMPRE JUNTOS: NOSSO POVO
EM REDOR DE SUAS IGREJAS,AS IGREJAS ALIMENTANDO A F~ DO POVO ATRA~S DO PÃO EUCARISTICO.

POIS BEM: OS COVARDES CRIMINOSOS,CONFESSANDO-SE HIPOCRITAMENTE CRISTÃOS,ESCOLHERAM JUSTAMEN-
TE A EUCARISTIA - MISTERIO MAIOR DE NOSSA IGREJA,RIQUEZA MAIOR DE NÓSSA ~ - PARA DEMONSTRAR
COMPLETO DESPREZO PELOS SENTIMENTOS DO POVO:COLOCARAM A BOMBA DEBAIXO DO SACRARIO - LUGAR MAIS
PRECIOSO DE NOSSAS IGREJAS - ONDE SÃO CONSERVADAS AS HOSTIAS CONSAGRADAS,SINAL DA PRESENÇA RE-
AL DE CRISTO EM MEIO DE SEU POVO. FOI EH REDOR DA EUCARISTIA QUE SE REUNIRAM NOSSOS ANTEPASSADOS.
~ EM REDOR DA EUCARISTIA QUE NOS REUNIMOS EH NOSSAS IGREJAS.POVO DE DEUS7DEVE ESTAR NA HORA DE
ACORDARMOS MAIS miA VEZ E APROFUNDARHOS OS MOTIVOS PELOS QUAIS NOS REUNIMOS AO REDOR DA AUCARIS
TIA. CERTAMENTE NÃO ~ PARA ALIMENTA~~OS A ALIENAÇÃO DOS PROBLE~~S OU A INSENSIBILIDADE ANTE 0-
SOFRIMENTO DO IRMÃO .

AGORA UMA RESPOSTA A VOC~S,CRIMINOSOS: CONTINUEM SUA LUTA VÃ. D~EM TUDO DE SI PARA LUTAR NO
LADO ERRADO.CONTINUEM A ENGANAR-SE A SI MESMOS .PROSSIGAM A TRISTE TRADIÇÃO DE PERSEGUIR OS PRO-
FETAS DO REINO DE DEUS.MAS SAIBAM: VOC~S JÁ PERDERAM ESTA GUERRA.MESMO DINAMITANDO AS IGREJAS
DO POVO DE DEUS7 MESl-10AVANÇANDO COVARDEMENTE,PROTEGIDOS NO ANONIMATO DAS TREVAS,SOBRE PESSOAS
PACIFICAS E INDEFESAS,VOC~S JÃ PERDERAM.MORRER NOS VAHOS TODOS,VOC~S TAMBEH.POBRE CONSOLO RE-
PRESENTA CALCULAR QUE se HORRERÃO AMANHÃ. VOC~S NOS CONDENARAH Ã MORTE? POIS BEM, VOC~S ~ QUE
ESTÃO INEXORAVELMENTE CONDENADOS Ã MORTE, SE PERMANECEREM EM SUAS MALDADES.

ANTE A SORTE COMill1DA MORTE INEVITAVEL,O QUE CONSOLA Ê ESTAR NO LADO D'AQUELE QUE ~ O VITORI
OSO SOBRE A MORTE.CONSOLO ~ SABER QUE NENHill1ATRIBULAÇÃO NOS RETIRARÁ DAS MAÕSDE DEUS.CONSOLO-
~ SABER QUE ESTAMOS NAS MAÕS DE DEUS E rÃQ NAS MAÕS DE VOCÊS. CONSOLO ~ SABER QUE NENHUM CABELO
DE NOSSA CABEÇA CAIRÁ, SEM QUE DEUS TOME CONHECIMENTO E CONSINTA. CONSOLO ~ SABER QUE LUTAMOS NO
LADO D'ELE.PROVA DISSO ~ QUE NOSSOS PLM~OS NÃOINTENCIONAM A MORTE DE NING~M, NÃO TRABALHAMOS
COH ANONIMATO OU TERRORISMO,NÃO DINAMITAMOS IGREJAS E TUDO O QUE QUEREMOS ~ LUTAR PELO BEM E
PELA JUSTIÇA DE DEUS,AJUDANDO NOSSO POVO EXPLORADO A VENCER AS SERVIDÕES E ENCONTRAR O CAMINHO
DA PATRIA PROMETIDA.

SE VOCÊS, CPJMINOSOS HIPOCRITAS,SE CONFESSAM CF~STÃOS EM SUA CARTA COVARDE E ANONlMA,SAIBAM
QUE CRISTÃO ~ a ADJETIVO DE CRISTO. VEJAM ENTÃO COMO CRISTO VIVEU E AGIU,SEMPRE Ã LUZ DO DIA.VE
JAM O QUE ELE FALOU,POR EXEMPLO:APARECERÃO FALSOS PROFETAS FALANDO EM MEU NOME,MAS"'PELAS SUAS
OBRAS VOcÊS OS CONHECERÃO. VEJAM COMO CRISTO MORREU,PERSEGUIDO,TORTURADO E ASSASSINADO POR PES
SOAS DO TIME DE VOCÊS,IGUAIS A VOCÊS.VOcÊs AGEM NAS TREVAS,POR ISSO NAO SÃO DE DEUS.DEIXEM DE-
COMETER AO MENOS UM PECADO:PAREM DE USAR O NOME DE DEUS EM VÃO.

E PARAM TAMBEM DE PENSAR QUE NOS AMEDRONTAM OU NOS DIVIDEM. TODOS NOS:PADRES DA DIOCESE DE NO-
VA IGUAÇU,RELIGIOSOS DA DIOCESE DE NOVA IGUAÇU,AGENTES DE PASTORAL DA DIOCESE DE NOVA IGUAÇU7MO
VIMENTOS DIOCESANOS DA DIOCESE DE NOVA IGUAÇU I TODO O POVO DE DEUS DA DIOCESE DE NOVA IGUAÇU -
TODOS ESTAMOS COM NOSSO BISPO DOM ADRIAN07ESTAMOS COM NOSSA IGREJA DIOCESANA,ESTAMOS COM NOSSA
LINHA PASTOTAL, E ESTAMOS NO BOM CAMINHO: PROVA DISSO ~ A QUALIDADE DA REAÇÃO DE VOCÊS.

NOVA IGUAÇU, ~1 DE DEZEMBRO DE 1979
COMISSÃO DE JUSTIÇA E PAZ
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COLEGIO SANTA MARIA
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S30 João de Meriti - Rio de Janeiro
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Irmã Izabe1 do Lar =sco1a são Judas - 5e1iópo1is

veio peasoa.Lrent e visitar D. ~.driana :Iipólito em

21 de deze,bro de 1979.

3'



lESA
D.Adriano

"Toda vez que alguém vai até as últimas
conseqftências do Evangelho entra em
choque com os contra valores desse".

Solidárias com V.Excia frente às últimas ocorrências,
damos-lhe nosso apoio com nossas orações,desejando-
lhe muita força, coragem e ânimo para continuar a
luta pela causa de Cristo.
Feliz e abençoado Natal dando as mãos ao Ano Novo
e levando muita alegria interior.
Sempre é Natal onde existe amor,fraternidade,paz
e compreensão.

Boas Festas em nome de toda família
do Instituto de Educação Santo Antônia.

Nova Iguaçu,Natal de 1979,
1~ ~ O.i6~eL



C.\:riLOS i'lAi:1G}UES ROLLO.

=

Carlos ilarques Rollo veio pessoalmente v:"sitar

D. Adriano Hipó1ito, no dia 21 de dezembro de
1979.
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NOVA IGUAÇU - RJ

Os mea~ores votos de
t30as e Terí.zes festas

e um Ano Novo muito próspero.
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GERALDO E Ayl{~A

NOVA IGUAÇU = RJ



FAM LIA GUIDOliE
NOVA IGUAÇU = RJ



JOI dUn·1 DUART3

= H,J

Joaquim Duarte Marques veio essoalmente visitar

D. i"i.d.rianoHipó1ito no dia 21 de dezembro de 1979.



JOSÉ ROSA CIGOLO
NOVA IGUAQU - RJ
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i"lANUEL T. COSTA
NOVA IGUACU - RJ.

•
Nova Iguaçu, 24 de dezembro de 1979.

Prezado D. Adriano,

Solidário com sua dor, quero expressar-lhe minha admiração
por sua coragem e sua fé. Pena que as palavras não me saem como gostg
ria para dizer-lhe do meu afeto e carinho que tenho pelo senhor,nos-
so pastor e pai espiritual.

Temo pelo senhor, por meu filhos e toAa uma popula.io,pois
o senhor é o espelho do terror que nos espreita. Queria levantar a voz
contra a covardia, mas temo. O esto de 6dio ficou preso aqui no co-
ração, porque agora não há mais ilusão. A am~rgura, a decepção foram
a mensa em de Natal de Nova Igua u.

Eu não sei não, meu caro D. Adriano, mas vale a pena tanto
sªcrifício, tanto expor-se? Veja, os bar es estão cheios, em todos um
olhar lúgubre,uma avidez pelo prazer, 'Oelo ter, pelo consumir. Quem
é que está ligando para seu sacrif~cio? Uma multidão de curiosos,indi
ferentes, zombadores (na maioria sem onde cair mortos) ri-se das pe-
dras e bomb8s que lhe atiram. 'Ah, me parece que o senhor não conhece
o lado de cá. O pobre pelo qual o senhor uta é tão corrupto, tão av~
ro, tão mesquinho, t-o leviano como o rico. Desculpe, mas o pob±e
est' ""opodre como ric<>•• avendo cerveja, maracanã e mulher eles só
vão se lembrar do senhor na hora da afli ão. :':!e'querido D. Adriano ,
que razões ou que fé o levam a essa loucura de vida?

Admirando-o e amando-o como pai, por isso temo pelo senhor,
quero dar-lhe meu abraço àe Natal, pela fé, pela justiça, pela sabe-
doria., pelo amcr , pela humildade, pe 10 HOr.TEj,í que no senhor se encer ra ,
Venõo o senhor, compreendo um pouco mais o mistério da Encarnação,mas
não é tudo inútil?

Que o Senhor o abençoe, mostre-lhe sua face e enbha de Fé,
-ao o eus ais sinceros votos
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Prezado D. ~~driano,

Solidário com sua dor, quero expressar-lhe minha admiração
'"por sua coragem e sua fé. Pena que as palavras nao me saem como gostª

ria para dizer-lhe do meu afeto e carinho que tenho pelo senhor,nos-
so pastor e pai espiritual.

-Temo pelo senhor, por meus fi hos e toda UDa popula ao,pois
o senhor é o espelho do terror que nos espreita. Queria levantar a voz
contra a covardia, mas temo. O esto de 6dio ficou preso aqui no co-
raçio, porque agora nio hi mais ilus~o. A amargura, a decepçio foram
a mensagem de Natal de Nova Iguaçu.

Eu não sei não, meu caro D. Adriano, mas vale a pena tanto
sAcrifício, t~nto expor-se? Veja, os b~res estio cheios, em todos um
olhar lúgubre, uma avide~ pelo prazer, nela ter, pelo consumir. 'uem
é que está ligando para seu sacrif~cio? Uma multidão de cnriosos,indi
ferentes, zombadores (na maioria sem onde cair mortos) ri-se das pe-
dras e bomb~s que lhe atira • 'Ah, me parece que o senhor não conhece
o lado de cá. O pobre pelo qual o senhor luta é tão corrupto, tão av~
ro, tão mesquinho , tio leviano como o rico . Desculpe, mas o pobre
está-tão podee como rie~. Havendo cerveja, aracanã e mulher ele so

~vao se lembrar do senhor na hora da afli ão. !,~euquerido D. 'driano ,
que razões ou que fé o leva a essa loucura de vida?

Admirnndo-o e amando-o como pai, por isso temo pelo senhor,
quero dar-lhe meu abraço de Natal, pela fé, pela justiça, pela sabe-
doria, pelo snor , pela humildade, pelo Hm.1E~: que no senhor se encerra.
Venco o senhor, compreendo um pouco mais o mistério da Encarnação,mas
não é tudo injtil?

Que o Senhor o abençoe, mostre-lhe sua face e enbha de Fé,
•..sao os meus mais sinceros votos

/0CVY7~ r~/~ Ma",,,,.ll. (,,)Côl

»e , S a.\c1a,,\\~ -14(-1
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r . • 'I" ( .ar-a a l-i-ma a a arm.ga do Padre ~aiva). telefonou em so11

dariedade a D. Adriano Hipólito no dia 21 de dezembro

de 1979.

'I'
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Nasceu o Menino Jesus.
É Natal.

A paz é Universal.
Todos dão a todos

muito amor.
Boas Festas

Feliz Ano Novo
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CARTA DE NOVA IGUAÇU

As Lideranças Populares, com representantes de mais de 70 Asso6iaç6es
d(= Bairro, Líderes Sindicais, Parlamentares, reunidos em Nova Iguaçu
no dia 9/12/79:

1. Repudiam o ato infame e covarde dos inimigos do povo que mais uma
vez agredindo D. Adriano Hipólito atinge a todos os trabalhadores
e o povo brasileiro.

2. Repudiam o projeto de reformulação partidária do governo por con-
siderá-Ia autoritário e restritivo e contrário aos interesses do
povo, de vez que não tem por objetivo senão dividir as oposiç6es
e afastar o povo da participação política.

3. Consideram que, diante dessa reformulação que
conquista de urna efetiva liberdade partidária
vel o estabelecimento de uma sólida e efetiva
popular contra a ditadura.

tendo em vista a
torna-se indispens~
frente de unidade

4. Consideram de importância fundamental para a construção dessa uni
dade e para o próprio fortalecimento dos movimentos populares a
ampliação e o aprofundamento do dcbate político ao nível, não so
das lideranças mas de todo o conjunto do movimento dos trabalhado
res e do povo em geral. Este encontro é parte desse debate e como
tal representa para nós o momento de unidade e de início de uma
participação política mais ampla.

5. Consideram que essa frente deverá se exoressar num partido que seL _

ja capaz de organizar o conjunto das lirlerunças operárias e popu-
lares, que seja um conduto poliítico dos trabalhadores e do povo.
Um partido que incorpore ao seu programa as lutas expressas pelo
conjunto do movimento operário c popular. Um partido que não só
tenha uma vida parlamentar mas que fundamentalmente esteja prese!!
te no dia a dia das lutas populares.

6. Consideram que a construção desse partida passa por vãrias etapas
e concepções, mas para nós, hoje reunidos, fica patente a necessi

\dade e o esforço conjunto pela união de todas as forças de oposi-
ção popular em torno de um programa único e de um partido único
capaz de levar adiante as lutas C0,ncret~s de nosso povo, e as de-
núncias concretas de atos arbitrários.



As Lideranças Populares, com representantes de mais de 70 Associiaç6es
de Bairro, Líderes Sindicais, Parlamentares, reunidos em Nova Iguaçu
no dia 9/12/79:

1. Repudiam o ato infame e covarde dos inimigos do povo que mais uma
vez agredindo D. Adriano Hipólito atinge a todos os trabalhadores
e o povo brasileiro.

2. Repudiam o projeto de reformulação partidária do governo por con-
siderá-lo autoritário e restritivo e contrário aos interesses do
povo, de vez que não tem por objetivo senão dividir as oposiç6es
e afastar o povo da participação política.

3. Consideram que, diante dessa reformulação que tendo em vista a
conquista de uma efetiva liberdade partidária torna-se indispens~
velo estabelecimento de uma sólida e efetiva frente de unidade
popular contra a ditadura.

4. Consideram de importância fundamental para él. construção dessa uni
dade e para o próprio fortalecimento dos movimentos populares a
ampliação e o aprofundamento do debate político ao nivel, não so
das lideranças mas de todo o conjunto do movimento dos trabalhado
res e do povo em geral. Este encontro é parte desse debate e como
tal representa para nós o momento de unidade e de início de uma
participação política mais ampla.

5. Consideram que essa frente deverá se expressar num partido que s!:,
ja capaz de organizar o conjunto das lirleranças operárias e popu-
lares, que seja um conduto poliítico dos trabalhadores e do povo.
Um partido que incorpore ao seu progr~mu as lutas expressas pelo
conjunto do movimento operário c popular. Um partido que não só
tenha uma vida pélrlam~ntar mas que fundamentalmente esteja prese!!
te no dia a dia das lutas populares.

6. Consideram que a construção desse partido passa por várias etapas
e concepções, mas para nós, hoje reunidos, fica patente a necess~

\ -dade e o esforço conjunto pela uniao de todas as forças de oposi-
ção popular em torno de um programa único e de um partido único
capaz de levar adiante as lutas c~ncret~s de nosso povo, e as de-
núncias concretas de atos arbitrRrios.

E daqui, hoje, lanç.:lmum chamamento i'l tndas lS fnrças de oposição
que a nos eo cvompLo, Di: f.iAN'l'jl. J(['17 I j~n'n\ IGUAÇU, unam-se efeti vamen
te na Lut.a ccnt.r a r) vordade í ro c mai or Ln.í.mí.qo do povo br así LeLro :
a D~TADURA HILITI-\!L

Nova JqU.::iÇU, 9 de dezomb~o de 1979.



BormA EA CATE:JRAL~ ATElTTADO Cm~TRA o POVO

o ATEETADO Cm'"fTPJ\ D. AD::lIAITO SE PtEPETE SE~,=QUE AS C-.dA.~,ilin4.SAUTORI-
DADEs CO~.~ETu~TES TOI\:ED,1 I\:EI\!1IDI\:~ }'r~OVIDÊl~CIAo

AO COLOCAR m,;A nOl,~A i~A CATEDI'Ji.L DE ~m7A IGUAÇU E }!'AZ:s.Rl'J\1EAÇAS DE
MORTE AO BISPO 9 OS GRlfECS ]}C EXTRE.~~ISTAS DE DIREITA TELTAI,I ATnmIR TODO
O "FOVOQUE SE ORGAITIZ,ADEITTRO ])O ImSSO 1:IJJ1HC1i'IO FA.t1A LUTAR roa l,:ELHO-
RES COTmlçÕES DE VIDA. ESS7i;S ATE:r:i:A:COS :'TEo sKo COISA '~;:üVADENTRO DESSA
:!)EMOCRACIA FAJUTA Et.i QUE VIVI1.TOS.

RECE1'~TaL.:TE O OPEPJrlUO ilEI'ALÚRGICO S!1.FTO DIAS IA SIINA FOI ASSAS
SIEADO Eri SÃO F..:\ULO9 QUA1:,'DOLUTAY,'1. POR ~~J:;llIORES SALÁRIOS. OUTROS SETE
OPERÁRIOS TmmARi!',~, Ei,,~1979? DEFEr::OENDO O nrrunro DE qUE!':': PRODUZ AS nr-
QUEZAS DESSE PAis DE TEl1 UItA Vr;:'A LELHOR. FESSE !Ü:-O ~0:r:;GP..EVES, DE PAS-
SEATAS B DE I.:.rl.l\TlrESTAçÕES~UE LATICAiUU';=O CRESCIMENTO D.AS LUTAS POPULA-
RES? N:UITOS FORA1VIOS COr,EAIlliED10S PERSEGUIlJOS 9 I'l1ESOS E ATÉ r,mSlI.l:O~ORTU
RADOS P:CLl!. POLI CIA L=IJ:,rrAR 9 PELOS AGEFTES LO DPPS 9 POR SOLDADOS DAS FOR
ÇAS Aill.:lAD,\,S, 1:nJ1ili\ CLL\.RADN'.mHS1:2RAçÃO,1JEQu"'Ef\is?J)OSRESPOESÁVEIS PELO ESTA::
DO DE NEDO il.i QUE VIVE O L\.ÍS.

O GOVERlifO E AS FOllÇL1.S~Ub Gll.R\.1'1TELlOS Ii~TERESSES DOS l1Xl-'LORADORE8
PROCURAlIi IMJ?:CDIR A ORGAFIZ.L\.çlo II\!"DErEi:rDEI\fTI;DOS TRl.BALI-L\DORES E to POVO.
PARíi COHSEGUIR ISSO 9 ELES US:illi DE TODú.S AS FOrC,':...~s, DESDE A l\IAIS SUTIL-
QUE É A TEr:TATIVA DE l?.•\J3RICAH Uli.:;. Dn~.oC'::~ACltJ. Só PXll..'l. AS ELI~ES -, ATÉ
A MAIS BRUTiUI - QUE É O COVAHDEASSASSInATO I~::l.SRU_'l.SE :~os PIQUETES.

O POVO 9 l'TO EETAETO 9 EÃO SE EqTHlIlli\.. P-'1.R.r\CADA UJYICOM]?LNHEIRO QUE
É ATINGIDO, CR,l NOVOS COHPlüiliEIROS SE LEVLE1r.iU\'I. U: FLOnIANÓPOLIS, NO
MÊS PASSADO, A r,:;:ULTII1:'\:OREVCJ:ITADA9 AO DOT.r.\.Ro ~RESIDENTE ?R1\. CORt'::mR?DEU
UI~ill.CLARA D.IJ,iO~.~Sr:clltI.ÇÃODO :,~U:L;O FOVO SACRIFICil.DO P~1A CARESTI1'...' EST':{ PID:
s .•umo DA pOLilr.J:c~\ POPULISTA E EFGfÓlH.•\.:DORADO G:GKsRAL FIGUEIRED",,-" _

NO GIUl.i"lJE RIO, ':1.:L:Jl..SSAOPRnUI1\ DUf:1~:-TE T.ü~·:TOSAEOS,' MOS]ROU l~OS
QUEBPu\.-QUEBR.\ DOS TP..EES QUE Ei~O ACEITA I;~'~.LIS.•'.I. SITU: ...ÇÂO DE CALAMIDi...DE El'.l
QUE SÃO r,!.!l.IifTlrJCSOS TR.'U"SPORTES COL:2TIVOS.

CRESCEM AS EOBILIZAÇCES ~~·.tl.SFll;:.\RIC!i.S. CJ.-t.t;SCEEM TODO O PAis .;'1. LU-
TA CONTRA.A CL.RESTL\. A InTA COETR\. li. DITADURA E A illCFLOILi.ÇÃO SE
M1\.IOR.E I'fI;ns OnGLHIZAI1\. A CALli. DIA.

E ÜESSA LUTA '.rO::-JOSOS BRtl.SI:;:;ZIHOS ESTEo COEVUCADOS A FORTALECER A
r110BILIZAÇ s:~0 QUE •...CO:0-;~ECl:;E!::; TC:'JO O L\.is E 1'... DEFEFDEll A EJTEGRID::DE DE
LIDERES cono D. ADRIAI'm 9 QUE LUTM::!:.AO rz to DO POVO.

O PAPEL DO l~OVO HOJE É EXIGIU PUT;IÇKo r..:;.Il.AOS
D. ADRL'\.l'TO, pmaç.Io F.•\.Hli. TODOS OS HESPOí:;-Sl\VEIS ?:;:;:h\
ASSAssn:rATO DOS COMJ3ATEi'TTESDA CLASSE THABALI-IADOD-<\.

O ::L\.PEL DO TOVO HOJE n DEFEi"DEH i\.S SlL.S ORGA1HZ.AÇÕES IEDEPEHDÊl'TES
AI'Illi!.ÇADL.SPOH TERRORIS;i\l..S DE E~CCRTI.:ADIREITA? L ...RTICI:C:,HiDO DAS ASSOCIAr
- f' ,ÇOES DE r,~OR1...DORES 9 CO]',:IT2~S DE ~\.BRIC::.. E ASSD'J3LElliS FOPUL:!.RES.

O PAPEII DO POVO HOJE É LUTAR ~-'b~O DESI~\.Frr;IJl.Lr;ETO DE TC1~O O ,;l..Fú.RE-
LHO REPRESSIVO QUE SÓ EKISTE 2·tJ?Li·J.PHOTEGlli1 OS IFTEPiliSSES tos rucos E LOS
PODE..llOSOS•

O PAPEL~O POVO IIOJ:C É FORT:U~'::,C,R •• LU:2A CO~:TR\. .• :JITA:DtJll:!. E 1.'1.EX-
PLORL.Ç':;:O? E FEIJl. COl~STRUÇ'::O DI:; UI'.Í GOVElli::O ~UE G1.\i.-;,A17TAOS E\T=:RESSES Th'l.
riU:•.IORIA TR11131~IJ-lADORA.

Fll.Z

SEQUESTru'iDORES
FllIS.Io, r:cORTulli\.

, ,

DE
E

TODO APOIO A D. ADlUANO!
PUNIÇÃO r:1.R11.OS ~\.SS:;.SSI1~OS DO POVO!
LIEERIu:\.:U=: D:G C.l.1GJ.1.I~IZAÇ.x0PAIU~ OS TRABAlli\.DORES!

CO""Im-?. "DD' SI~ "'1"0 F""'IJ' A~7ISTD~IÜ.... ...I-..G .l.Jlu.lo 1.;.,6.l.1. b 1. Li..;.'. .~ -

21 de ~ezembro de 1979.



C.ART'A - ABERT'lt AO POVO

, ,
No-s jov::ens des-ira DiocesB; que.cemos atrravea dasta carta aberta expre,ê..

ser nossa posição diante dos- :fatos ac orrt eci doe ;
Por' que a bomba?'

,
Poir que: a :n:grej-a e'; a tacada?

No momento em que a ][gre ja assuma a luta, que, o povo de, JJ.-eUJ!l- (!ome-

Ça a ae organizar" tomar conacã cncã e, da luta pEÜOS;seu 8> d.ire::ii.tost'J e.asee
-, ~

negado s peã.o e podezrso s, qU:8i-=.mant8.IiliUI:lR si tuaçao de Ln juat í ça ; d.eeea :iI..lrIr-
'" .capacidade de argumentar e; pOJr se; verem: ab:al.ad..os enn sua po süçao eles

reagenn com ~~C"'lencia manda-nus bomba I

A V'IOLÊl\nGIA CON'l'RA A ImGARI STI A É VI OLENCI A CONJr::~·l.O EOVQ•. POIS A,
y .'Kij]CAlUSTIA E O GElJJmO DA NOSSA FE ••

, .
Cr:ii..st"o;j.a nos pr-evenau sobr-es i.sto quando nus fala.. "Bem aven it:t:mra-

dos sez'e.í.a quando vos u.Lt r-aj ar-enu, pe.r~eguir.eD. a,. merrt í ndo ,: d:issereTI:! ito-
,

do Q: ma'L c.orrttra vo a, por causa de mí.m .•, C Mit 5, li ),
, ,

Da:i.J nDSS.O r~udio a t.oô o.s asses acorntecimerm.tos e. que nos co Lacamoa
,

so Lâdar-í.o s <;l linha po;storal da Dí.o ce ae ('. rn o Bâ apo a todo s os agen te,s,

de pastoral.,

Reaf~<J:'s o InOSSQ- compr-onsí s sp COI::l' o.' :.7:mVQ dã De'lLS IiDé1 bnasca de sua

li trertaç ãc·.,

.Ali?-rnça n.va do .P...maT' - N1esquita

Corm, cTO'vBn-r de. Olind.:a

G-. tI. 0riatão de Ro'una SO'ãrinho

G-. .n, .Anigos de:: Cri .st o

G. JT., de: Garnuri
J~ventude de Ação T~riana ,....Nál.
G-. JJ. de Ed s som rassas,

G~ J. Rei David
,&. cI •... S~ra:pu~ J[,

G-. Jr•..N'., S., do Carrao

GRUPOJOV:GT,:DE SÃOJOS~ OP5~LmO



BoMEA NA CATEDRAL

OS ATENTADOS CONTRA D. ADRIANO E MEMBROS DA IGREJA DE NOVA IGUAÇU
VEM SE REPETINDO HÁ MAIS DE 3 ANOS S:SM QUE AS AUIDORIDADES TOMEM.-PROVIDtNC:-"
crss.

ESSA VIOL~NCIA .É FEITA' PO::\QUEM NÃO DESEJA Â. P_lliTTCIPAÇÃO.--DO.POVO
NAS DECrSOES DO NOSSO PAÍS. A EXPLOSÃO DA BOMBA NA CATEDRAL DE SANTO ANTO-
NIO, DESTRUINDO O SACRÁRIO E AS AMEAÇAS DE ~10RTE AO BISPO ..JPOEFANÁTICOS
TERRORISTAS TENTAM ATINGIR MAIS UMA VEZ O NOSSO POVO.

AQUELES ~UE PENSAM QUE VÃO INTIMIDAR O POVO, AGINDO DESSA MANEIRA,
DESCONHECEM A FORÇA QUE HOJE TEM AS ORGm IZAçm S POPULARES. NOS BAIRROS,
NAS FÁBRICAS E NAS RUAS É CADA VEZ MAIOR A UNIÃO DOS OPRIMIDOS CONTRA OS
OPRESSORES. TODOS SENTIMOS A IMPORTÂNCIA DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FíSI-
CA DE LíDERES COMO D. ADRIANO, QUE LUTM1 AO LADO DO POVO. TODOS SENTIMOS A
IMPORTÂNCIA DA PUNIÇÃO DOS RESPONSÁVEIS POR ESSES ATOS CRIMINOSOS.

ESTE ATENTADO, COMO TODOS OS OUTROS, TAMBÉM TERÁ SUA RESPOSTA. ~
DEVER DE TODOS NÓS:

1Q) COMPARECER ÀS IGREJAS NO DOMINGO, 23 DE DEZE~rnR07 NOS HORÁRIOS
DAS MISSAS, PARA PAR1:ICIPAR DO REPÚDIO COLETIVO QUE--SERÁ FEITO COM OS TEM-
PLOS FECHADOS.

2º) PARTICIPAR DA VIGILIA NA CATEDRAL DESAN1\1DANTONIO, DURANT E TQ

DO O DIA 24 DE DEZEMBRO, SEGUNDA-FEIRA.
3º) FORTALECER A PROCISSÃO qUE CONTARÁ COM A PRESENÇA DE D.ADRIANO

D~ TOD~S OS GRUPOS COMUNITÁRIOS E DE TODAS ORGANIZAÇOES POPULARES, NO DOMIll
GO 30 DE DEZEMBRO, ÀS 15 HORAS NA CATEDRAL.

NOVA IGUAÇU, 22 DE DEZEMBRO DE 1979.
MOVIMENTO AHIGO S DE BAIRRO - N. ICITAÇU
CENTRO ESTADUAL DE PROFESSORES - N.IGUAçu
COMIT~ BRASILEIRO PELA ANISTIA - N. IGUAÇU
CLUBE DE MÃES - N. IGUAçu
COMISSAD DIOCESANA DE JUSTIÇA E PAZ - N. IG~_TAC
COMISSÃO DE PASTORAL DA TERRA - RJ



•
Secrelariado <f)iocesaHo de Cursilhos de CrislaHdade

NOVA IGUAÇU - RJ - Caixa Postal 453 - BRASIL

ova Iguaçu, 26 ie zembro e 19 9,

D. Atriano,

<6s, mem ros do Secretarié'do de C sil..os de Cristandade, re-
unidos conversando sobre os dltimos acontecimentos em que to os esta -
mos envolvidos, mais princira mente o senhor, queremos expressar a n06-

a-sa solidarieda e ~ Diocese na sua pessoa e as li~~a€ da Pastoral Dioce-
sana.

Conte sempre co. o nosso a_oio e fi elidade •

. ( ~J

-



Josf; I'/iARIAGALDEANO
DI COORDENADOR NACIONAL DA ACO ( AÇÁO CATÓLICA OPERÁRIA)
DO BR-lSIL

Nova Iguaçu, 09 de jeneiro de 1980.

ExIlo. ReVllo.:
Dom Adriano Hypólito
Nova Iguaçu - RJ.

Caríssimo Dom driano:

Foi com grande tristeza, que acompanhamos os últimos a-
contecimentos da nossa tão querida Igreja de Nova Iguaçu e todo
o transtorno que isso lhe causou, como taabé. a todos nós.

Por outro lado, sentimos que estes acontecimentos só co~
tribuiram para que, cada vez ais, o senhor se coloque ao lado '
da tão spfrida e marginalizada assa humana que não te voz nem
vez.

Fique certo o senhor, que estes fatos não estão isolados
do contexto global. Já faz vários anos que a Igreja do mundo to-
do, sente-se violentada nos seus ais elementares direitos: Di-
reito de.defender a qualquer preço, a libertação total do povo
de Deus, criando assim uma sociedade justa e humana, onde exista
união, fraternidade e justiça.

Como exemplos dessa agressão não isolada, podemos citar
fatos que o senhor já os conhece muito bem, e que por sua vez, •
deu todo apoio e solidariedade. Existe a explusão de vários reli
giosos. Dom Pedro Casaldáliga é um exemplo concreto de virtude e
perseverança, dada as violentas perseguições que vem sofrendo em
sua prelasia. Dom Paulo Evaristo Arns, teve uma de suas Igrejas
violentada pela força policial. Por últi o, ve os as Igrejas de
Nova Iguaçu sendo pichadas e a destrmição do que há de mais sagra
do para todos os cristãos, o SACRÁRIO.

Por tudo isso, nós da Ação Católica Operária do Brasil,'
queremos através desta, expressar ao Senhor e a todo o povo de
Nova Iguaçu, o nosso apoio e solidariedade.

Reafirmamos nosso compro isso de seguir firmes à nossa t



.issão de lutar para nos libertar da opressão, de regimes injus-
tos que não nos reconhece coao pessoas humanas. Estamos lutando,
como o senhor, para termos direito de dar pão e paz para nossos
filhos; para que possamos nos organizar; participar das decisões
e disputar da liberdade.

À edida que isso vai se concretizando, a partir da luta
e resist~ncia da Classe Operária e da Igreja que opta pela justi
ça, estamos construindo o verdadeiro Reino de Deus e fazendo exa
tamente aquilo que Jesus Cristo nos ensinou: "Eu vim para dar vi
d t nh b d'· Ifa, e quero que a eam em a un anc~a ••••

Com um abraço amigo e a admiração pela fir eza e fideli-
dade à sua issão de Pastor, nos despedimos,

Fraternal_ente,



GRUPO DE EVANGELI~LÇ O
BAIRRO DON RODRIGO
NOVA IGUAÇU = RJ





TEREZA LD1A DO SACRAHENTO
nl GRUPOS DE EVANGELIZAQ O:
• BAIRRO JARDIH ALVORADA
• BAIRRO JACQUELINE

/
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ADÃO RUFINQ B TISTA

COORDENADOR DO CONSELHO DA CAPELA N,Sto CONCEIÇÃO

• J01tO DE }'lEltITI = RJ
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DIOCESE DE NOVA IGUAÇU
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1· de Março de 1980

SERMÃO DE DOM ADRIANO NA CONCELEBRAÇAO
DO DIA 30-12-1979

NA CATEDRALDE NOVA IGUAÇU (REVISTO)

Meus queridos irmãos no episcopado,

Dom Luciano, secretário da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil;
Dom Waldir, meu irmão, bispo de Volta Re-
donda;
Dom Celso, bispo-auxiliar do Rio de Janeiro;
Dom Celso, bispo-auxiliar de São Paulo ;
Dom Vital, vigário-episcopal de. Mangarattba, lta-
guaí, Angra dos Reis e Parati:
Dom Hermínio, bispo resignatário de Governador
Valadares.
Meus irmãos no sacerdócio,
Meus irmãos na vida religiosa,
Meus irmãos em Jesus Cristo:
Se perguntarmos o sentido profundo desta sole-
nidade, diremos que não é parada cívica; dire-
mos que não é nenhuma demonstração política;
diremos sim que é um testemunho de nossa Fé,
Fé na Eucaristia, Fé no Povo de Deus, Fé no
mistério salvífico de Jesus Cristo que se comu-
nica aos homens através do mistério da Igreja.
É uma solenidade de Esperança, porque nos
aponta, embora denunciando a maldade cometida
contra esta Igreja-sinal, contra esta Igreja que
é mãe de todas as igrejas de nossa diocese,
cometida contra o SSmo. Sacramento, esta parte
mais preciosa, esta porção mais preciosa da Igre-
ja, embora seja um testemunho do nosso re-
púdio aos atos de violência cometidos contra
a dignidade da pessoa humana representada na
pessoa adorável de Jesus Cristo, esta solenidade
quer-nos apontar uma pista de Esperança. Nós
confiamos em Deus e por isso confiamos na
pessoa humana.
Para caracterizar, meus irmãos, a atividade de
nossa diocese, a intenção da Pastoral de Nova
Iguaçu, que é a Pastoral da Igreja no Brasil,
que é a Pastoral da Igreja no mundo inteiro,
eu gostaria de tomar algumas palavras de Je-
sus Cristo, para mostrar que não estam os se-
guindo qualquer ideologia, não estam os procu-
rando afirmação de ordem política, mas sim
transmitir a mensagem de salvação, esta men-
sagem que, sendo recebida no fundo do coração
do homem, da pessoa humana, produz no amor
a maior das revoluções.
Vós sois todos irmãos: palavra de Jesus Cristo.
O que nos anima, na luta por dias melhores, é
esta consciência clara de que Deus é nosso Pai,
de que Jesus Cristo é o primogênito do Pai e
nosso irmão mais velho, de que todos nós so-
mos irmãos. O nosso anelo na Pastoral da dio-
cese, na Pastoral da Igreja é construir aqui
em nossa Baixada, tão marcada pelo sofrimen-
to, alguma coisa da família de Deus: irmãos
que se amam, irmãos que se ajudam, irmãos
que se perdoam, irmãos que se servem na
fraternidade.
Jesus Cristo diz: «Eu tenho compaixão deste
Povo». A nossa participação na vida do Povo
é fruto de nossa Fé.
Quando trabalhamos pela conscientizacão de nos-
so Povo, a partir da Fé, a partir de' Jesus Cris-

I - Boletim Diocesano

to, dando ao Povo a consciência de sua digni-
dade de filhos de Deus, dando ao Povo maior
clareza para analisar a situação e descobrir que
esta situação de pecado é cau ada pelo homem
e pode ser modificada pelo homem; quando
queremos transmitir a todos os habitantes da
Baixada, ao menos àqueles que têm contacto
com a Igreja, que somos sujeitos da História
e não objetos da História; que somos sujeitos
da Política e não objetos da Política; que somos
sujeitos da Economia e não objetos da Econo-
mia; que somos sujeitos da Cultura e não ob-
jetos da Cultura - não, não somos objetos,
somos pessoas que querem assumir a sua res-
ponsabilidade: agimos assim porque temos com-
paixão deste Povo.
Quando procuramos conscientizar o Povo para a
participação no processo social, do qual a maior
parte vive marginalizada, quando procuramos
criar o sentimento de solidariedade, nós estam os
na linha de Jesus Cristo: nós temos compaixão
do Povo.
Quando procuramos defender os direitos huma-
nos de nossos irmãos pequenos, de nossos ir-
mãos humildes, de nossos irmãos marginalizados,
nós queremos fazer como Jesus Cristo fez: nós
temos compaixão do Povo.
Quando assumimos a causa dos milhares de pes-
soas que são despejadas dos conjuntos habita-
cionais, por não serem capazes de pagar, em
situação econômica desigual que exige mais do
que dá, nós estamos na linha de Jesus Cristo:
nós temos compaixão deste Povo.
Quando assumimos a causa dos posseiros em
[aperi, em Engenheiro Pedreira e em outras
áreas de nossa diocese, não estamos procurando
prestígio político: estamos sim solidários com os
irmãos que não têm voz nem vez, estamos com
[esus Cristo: nós temos compaixão deste Povo.
Quando apoiamos uma organização que não é
da Igreja propriamente, mas luta por dias me-
lhores para todos, como os Movimentos de Ami-
gos do Bairro, nós estamos na linha de Jesus
Cristo: nós temos compaixão do nosso Povo.
Todas as nossas atividades, instituições, organi-
zações, movimentos, nossos grupos, a Comissão
Diocesana de Justiça e Paz, os Clubes de Mães,
a Pastoral Operária, o Secretariado Diocesano
de Pastoral, nossas Casas de Formação, tudo
isto não é procura de poder, não é procura de
qualquer posição política, mas sim, na linha de
Jesus Cristo, uma procura de identificação com
o Povo: nós temos compaixão do nosso Povo.
Meus irmãos, esta a situação de uma Igreja
que se identifica com o Povo, que se distancia
-. não por orgulho nem presunção nem des-
prezo mas por convicção de se unir com os
menores - que se distancia das fontes do Po-
der, qualquer poder, para ficar na linha de Je-
sus Cristo que se identifícou com os pobres,
com os humildes, com os marginalizados.
Aceitamos também a palavra de Jesus Cristo:
«Felizes de vocês quando os insultarem e per-
seguirem, quando, recorrendo a toda espécie de



mentira, disserem toda sorte de mal de vocês,
por amor do meu nome. Felizes de vocês. Ale-
grem-se, pulem de alegria, porque é grande a
sua recompensa no céu. Assim fizeram também
com os profetas». Estamos na linha do profe-
tismo, meus irmãos, nesta linha que procura
olhar a situação concreta do Povo. De um lado,
não atribui a Deus as injustiças que estão aí
e, de outro lado, não admite que isso seja fa-
talmente necessário, mas confia na boa vontade
dos homens de boa vontade, para transformar
alguma coisa na estrutura de maldade e de
pecado.
Quando lutamos pelas causas mais intimamente
ligadas ao Povo: problemas de transporte, de
escola, de saúde, de emprego, de salários -
através de nossa conscientização, meus irmãos,
aceitamos plenamente a cruz de Cristo, como
selo de nossa boa vontade, de nossa honestidade.
Não é para estranhar nem desanimar, não, nós
estamos na linha de Jesus Cristo que morreu e
morreu crucificado.
Com estas palavras quero dizer a vocês, meus
irmãos, também uma palavra de ordem: Não
podemos recuar (palmas). A nossa linha é uma
linha de identificação com Jesus Cristo e, por
isso também, não podemos recuar.
Elites da Economia, elites da Política, elites da
Indústria e Comércio, elites da Vida Religiosa,
da vida cristã: saibamos ver os sinais dos tem-
pos neste crescimento do Povo para a partici-
pação. Se há um caminho para a democracia,
uma democracia sólida que não é imposta mas
cresce organicamente no seio do Povo, as elites
devem assumir todos esses momentos, que são

anseios da alma profunda do nosso Povo; que
são anseios da Igreja de Deus; que são linha de
Jesus Cristo, e procurem integrar o Povo mar-
ginalizado, porque mais cedo ou mais tarde o
Povo assumirá o seu papel no processo político,
social e cultural do nosso País (palmas).
Sejamos assim sensíveis aos sinais dos tempos
pelos quais Deus nos fala.
Portanto o que nos move é a caridade; é o
amor de Deus que se exprime necessariamente
no amor dos irmãos. O que nos move é a es-
perança de uma nova Terra e de um novo Céu.
onde se realizem as promessas de Deus, onde
moram, com morada definitiva, a Justiça, a Paz,
a Fraternidade.
Neste sentido dirijo a vocês, meus irmãos, esta
mensagem de salvação que começa no presépio:
não há seqüestro, não há ameaça, não há nudez,
não há bomba que nos demovam de servir os
irmãos (palmas), porque o que nós queremos
é somente servir a Jesus Cristo.
Viva Jesus Cristo, nosso Salvador!
A todos, também àqueles que num momento de
insensatez pensaram retardar a marcha do Povo
de Deus para o Pai, para a sua libertação, tam-
bém àqueles que puseram a bomba, autores in-
telectuais e autores físicos, de modo muito par-
ticular a todos vocês que estão aqui presentes,
na Igreja Catedral, em celebração de amor e de
paz, de fé e de esperança, às autoridades pre-
sentes, aos representantes do Povo, ao Povo de
Deus que está aqui, desejo de coração um feliz
Natal e as graças de Deus para o ano de 1980
(palmas) .

ENTREVISTA DE DOM ADRIANO
PARA A TRIBUNA DA IMPRENSA/RIO

(Publicada na TI de 19-11-79)
Repórter: Antônio Henrique Peixoto Caetano

(continuação)

pai tidos devem necessariamente aspirar ao po-
der. Vivem desta esperança ou vivem do poder.

10. Qual sua opinião sobre os recentes
acontecimentos em São Paulo?

- Independentemente dos resultados, está à mos-
tra a participação dos operários na determinação
de sua vida profissional e a participação da
Igreja na sorte dos operários.

11. Gostaria que o senhor explicasse melhor
o problema das pichações da Catedral.
O senhor tem recebido ameaças? Tem havido
alguma resposta oficial a esses fatos?
Concretamente que tipo de apoio o senhor
tem recebido da oposição quanto do próprio
Governo?

- A explicação para as pichações da noite de
8 para 9 deste mês de novembro está, creio
eu, na linha de conscientização que a diocese
de Nova lguaçu assumiu e na linha social que
caracteriza a nossa Pastoral. Duas igrejas, a
Catedral e Santo Antônio da Pr.ata, foram pi-
chadas com injúrias e obscenidades contra a
pessoa do bispo e contra a nossa linha pasto-
ral. Já anteriormente dois vereadores e um jor-
nal fizeram acusações contra as atividades da
diocese. Ideologicamente as pichações de agora
se ligam ao seqüestro de setembro de 1976 e a
outros ataques dos anos passados. São, acho eu,
o mesmo grupo que em 76 se denominou de
«Ação Anticomunista Brasileira». Eles não amea-
çam: agem. Mas se enganam redondamente
quando me atribuem interesses políticos, quando
de fato o meu interesse pelos problemas do
Povo, pelas angústias do Povo é unicamente
pastoral. Da parte do Governo não tenho re-

8. Como o senhor vê a situação do movimento
popular hoje? Essas forças estariam realmente
em ascensão e neste caso qual a contribuição
da Igreja para isso e quais os planos de ação
para o futuro?

- Paradoxalmente os anos da repressão que
vivemos desde 1964 contribuíram, me parece, pa-
ra a conscientização do Povo mais do que todos
os governos democráticos anteriores. Terão sido
mesmo democráticos ou apenas expressão de
uma elite do poder? O Povo hoje' está muito
mais conscientizado e procura assumir. Creio que
há uma ascensão das massas. E aqui a Igreja
tem prestado um excelente trabalho, como lem-
brei antes. O trabalho de conscientização das
bases acho que continua sendo, para o futuro
próximo, um dever pastoral da Igreja.

9. Há hoje duas posições de oposição:
a formação de uma frente de oposição
em tomo do que restar do MDB e a formação
de um partido popular - no caso o PT.
Qual a mais conseqüente?

- Eu não sou político profissional. Mas como
interessado no processo social, no qual a Po-
lítica e a política partidária têm um papel de
alta importância, observo os acontecimentos, re-
flito sobre as lições da história e sobre as
nossas experiências político-partidárias. Assim me
parece que o melhor para a vida do País seria
a conservação dos dois partidos existentes e a
possibilidade de se criarem partidos novos que,
como falei antes, cor respondessem às grandes
correntes políticas do nosso Povo. Essencial se-
ria também que todos os partidos tivessem as
mesmas chances de alcançar o poder. Todos os
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c-bido apoio. Apóiam-me sim os diversos gru-
pos c movimentos de Igreja e também parcelas
importantes do Povo que sabem valorizar o pa-
pel 'da Igreja na defesa da comunidade. Alguns
politicos têm tomado a defesa da nossa Pasto-
ral e também do bispo.

12. Qual, na sua opinião, o papel da Igreja
no momento, diante do processo
de redemocratização?

- A isto já me referi anteriormente. Como a
Igreja tem um contacto intenso com as bases,
cabe a ela um papel importante na conscientiza-
cão do Povo e por isso mesmo no processo de
abertura democrática. Embora a Igreja atue por
motvos pastorais, nunca movida pela ambição
de poder, o seu papel na educação para a De-
mocracia é indiscutível e indispensável.

13. Os dados disponíveis permitem confiar
nessa abertura?

- As causas da abertura podem ser diversas:
desgaste dos grupos dominantes, pressão das
bases, imposição externa etc. Tem-se a impres-
são de que a abertura vai-se processando um
tanto a contragosto das forças dominantes. Mas
a mim me parece que o processo é irreversivel.
Acho quase impossível uma reviravolta ou mar-
cha-a-ré. De outro lado não creio que tenhamos
lima Democracia autêntica sem a participação ca-
da vez mais intensa de largas camadas do Povo.
Não deveríamos admitir mais a Democracia eli-
tista que marginalizava o Povo e o conservava
marginalizado, à margem do processo social.
Aqui está uma tarefa formidável para os Parti-
dos políticos: a formação da consciência demo-
crática do nosso Povo.

14. Há hoje uma violência crescente. O que essa
violência representaria do ponto de vista
sociológico? Isto é: teria essa violência uma
característica insurrecional espontânea, como
manifestação da própria insatisfação popular?

- Pior do 'que a violência é a insegurança so-
cial em que nos encontramos. Criou-se o mito
da «segurança nacional», mas às custas da se-
gurança do cidadão. O regime de exceção que
dominou no Brasil até recentemente, com sua
dinâmica própria, com sua imensa carga de ar-
bítrio, criou um clima a-ético, injurídico que vai
marcar a vida nacional durante decênios. Tere-
mos de reconstruir com muito sacrifício a ordem
juridica que a Revolução violentou. Pior do que
a violência é também a impunidade dos crimi-
nosos e a descrença na justiça e nas autoridades.
Os linchamentos recentes, por mais condenáveis
que nos pareçam, são de algum modo a defesa
que as massas encontram para o seu impasse
existencial. Tenho para mim que somente um
gesto sincero de reconciliação nacional e uma
volta acelerada para o Estado de direito poderão
corrigir as distorçôes e as violências que estão
marcando a nossa sociedade. Neste processo
cabe à Igreja um papel relevante. Papel pasto-
ral. E não político.

Nova lguaçu, 14 de novembro de 1979

CúRIA DlOCESANA

1. AVISOS

Aviso 06/80: Jubileu de ordenação do P. Paiva
(13·03·80)

No dia 13 de março proxirno o nosso P. Paiva
completa 25 anos de ordenação sacerdotal. Nossa
diocese, onde o P. Paiva tem trabalhado apos-
tolicamente nos últimos anos, sente-se feliz com
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a celebração desta data e agradece-lhe de co-
ração todo o bem que nos tem feito. Admiramos
no P. Paiva a disponibilidade, a vontade de
servir a todos, o espírito eclesial, além de sua
contr ibuição generosa para a formação do nosso
clero, dos nossos agentes de pastoral,e para
a reestruturação da diocese. Sabemos também
que o P. Paiva aj uda muitas outras díoceses,
dando cursos, retiros, conferências. Participamos
assim das suas alegrias e desejamos-lhe muitos
anos de sacerdócio fecundo e fiel, para o bem
da Igreja e dos irmãos. Oportunamente fare-
mos nossa homenagem ao P. Paiva. Pedimos
que todos que o conhecem rezem por ele e por
suas intenções especiais. - Catedral, 29-02-1980
- P. Enrique Blanco, Vigário-geral.

Aviso 07/80: Aniversário de nossa Diocese

Nossa diocese de Nova Iguaçu completa 20 anos
no próximo dia 26 de março. Comparada com
outras dioceses do mundo e mesmo do Brasil,
sua história é breve. No entanto os que têm
acompanhado o desenvolvimento pastoral de nos-
sa diocese, numa área de constantes e numero-
sos desafios como é a Baixada Fluminense, sa-
bem que com a graça de Deus e a colaboração
de muitas pessoas de boa vontade e de Fé
percorremos um importante trecho do caminho.
Queremos agradecer a Deus as maravilhas -que
tem operado por meio de todos nós. E nos dis-
pomos, com toda a docilidade, a procurar ca-
minhos novos, instrumentos mais eficientes para
a pastoral e para o serviço de nossos irmãos.
No dia 26 seria bom se em todas as missas
os celebrantes lembrassem a data a todos os
presentes. - Catedral, 29-02-80 - P. Enrique
Blanco, Vigário-geral.

Aviso 08/80: Instrumento pastoral: «A Folha»

Nosso semanário litúrgico A Folha alcançou a
tiragem de 30 mil exemplares semanais, com
tendência para aumentar. A Folha é um dos
instrumentos pastorais de nossa diocese e de
muitas comunidades fora da diocese. E instru-
mento eficiente, porque, a partir da Fé e do
Evangelho. procura levar a mensagem eterna da
Fé, através da Liturgia, para a realidade con-
tingente e passageira da vida cotidiana. Mais:
procura enriquecer e vitalizar a Liturgia com os
fatos do dia-a-dia. Estamos certos de que o
problema do Cristian ismo não é propriamente a
mensagem de Fé e sim o esforço absolutamente
necessário de concretizar a Fé na existência e
na vida, de transformar a vida a partir da Fé.
A Folha conscientemente se insere neste esforço
da realização concreta do plano de Deus. Re-
comendo a todas as nossas comunidades da Dio-
cese de Nova Iguaçu a utilização da Folha no
culto divino e também como instrumento de re-
flexão pastoral e de conscientização nas reuniões,
nas palestras, nos cursos. A Folha não tem pre-
tensões mas tem uma linha coerente de fidelida-
de ao Senhor Jesus Cristo e ao Evangelho, ao
Santo Padre e à Igreja de Deus, ao Povo e à
Baixada Flurninense, Os defeitos podem e devem
ser corrigidos. A linha pastoral ficará. - Ca-
tedral, 29-02-80 - P. Enrique Blanco, Vigá-
rio-geral.

Aviso 09/80: P. Geraldo, Assistente Nacional
da. JOC

O nosso P. Geraldo João Lima, pároco da pa-
róquia de S. José Operário, da Califórnia, e
responsável também pelo curato de Santo Elias,
foi escolhido para Assistente Nacional da Ju-
ventude Operária Católica (JOC), em substitui-
ção do P. Adelar Pedro de David, da Diocese
de Erexim. A falta do Pe. Geraldo será sentida
na paróquia e na diocese. Mas nós nos sentimos
co-responsáveis com a Igreja do Brasil e por



isso fazemos com alegria da Fé a cessão de
nosso dedicado colaborador para o serviço da
JOc. O P. Geraldo continua ligado à nossa
diocese. Seu endereço da sede da JOC é o se-
guinte: Rua Condessa de S. Joaquim, 215, Bela
Vista, 03120 São Paulo (tel.: 278-0099). Ao P.
Geraldo desejamos a força do Espírito Santo
no seu novo serviço. - Catedral, 29-02-80
P. Enrique Blanco, Vigário-geral.

Aviso 10/80: Mudanças no Presbitério

No correr dos últimos meses houve modificações
no presbitério de nossa diocese. Transferidos
por seus superiores religiosos, deixaram-nos:
Domingos de Matos Vitorino, CSSp. (de Eden);
Félix Feger, O.F.M. (de Nilópolis, Conc.);
João Doyle, CSSp. (de Vilar dos Teles);
João Fitzpatrick, CSSp. (da Catedral);
José Cafasso Vidoeira, O.F.M. (de Nilópolis,
Apar.) ;
t Lúcio Eustáquio Alves, O.F.M.Cap. (do Lote
XV).
Começaram a trabalhar em nossa diocese, além
dos dois neo-sacerdotes ordenados em 02-12-79
Ari Antunes (de Riachão), e Luís Roberto Por-
tillo Salomón (da Catedral), mais os seguintes
confrades:
Alberto da Fonseca Lopes, CSSp. (Queimados,
Conc.) ;
Alido Rosá, O.F.M. (Nilópolis, Apar.) ;
Antônio Pelizza, O.F.M. (Nilópolis, Apar.);
Enock da Rocha Araújo, O.F.M. (SJM, São João);
João van Hattum, SS.CC. (Parque Flora);
Luís Roymen, CICM (Itaguaí);
Nino Miraldi, CEIAL (NI-SJOp.);
Rodolfo Ramos, CICM (Jardim Gláucia);
Salvador Saint-Martin dit Martino CBF AL (Bair-
ro da Luz);
Tony Mayhan, CICM (Itaguaí);
Vidal angel Loudan, CICM (Jardim Gláucia).
Aos que nos deixaram, agradeço em nome do
bispo diocesano e de toda a diocese a colabo-
ração que nos deram; desejo-Ihes a bênção de

'..
Deus no seu novo campo de atividade. Aos que
vieram trabalhar conosco, sejam bem-vindos: na
Baixada Fluminense encontrarão uma pastoral
que procura servir os irmãos com humildade e
doação mas também uma pastoral que espera
a sua colaboração generosa para poder servir
melhor. Sejam bem-vindos.
Ainda houve algumas modificações: o P. Antô-
nio Ribeiro Laranjeira, CSSp., assumiu a pa-
róquia de Belford Roxo (Conceição); Fr. José
Pereira, O.F.M., assumiu a paróquia de Nilópo-
lis (Conceição); P. Patrício José Donnovan, CSSp.,
assumiu a paróquia de Vilar dos Teles; P. Ju-
liano Vandervoorde, ClCM, foi para Itaguaí, para
formar uma nova paróquia. Também a estes
confrades desejo a graça de Deus no seu novo
serviço. - Catedral, 29-02-80 - P. Enrique
Blanco, Vigário-geral.

Aviso 11/80: Ano Diocesano das Vocações

No próximo número do Boletim Diocesano espe-
ramos publicar o calendário do Ano das Voca-
ções, de nossa diocese. Esperamos que o esforço
de todas as comunidades diocesanas contribua
para conscientizar o nosso Povo a respeito da
importância das vocações de Ig~eja, de. !ll0do
particular das vocações sacerdotais e rehglO~as.
Apesar das dificuldades sociais de nossa Baixa-
da Fluminense - ou talvez por causa de nossos
problemas precisamente - temos de fazer um
esforço sério e generoso para semear a boa
semente do interesse pelas vocações. Confiamos
que, com a graça de Deus, muitos rapazes e
moças se decidam a assumir estas vocações es-
peciais dentro da grande vocação de Igreja: o
sacerdócio e a vida consagrada. - Catedral,
29-02-80 - P. Enrique Blanco, Vigário-geral.

Encerramento deste número: 29-02-80. Endereço
do BD: Cúria Diocesana, Caixa Postal 22,
26000 Nova Iguaçu (Av. Mal. Floriano Peixoto,
2262, tel. (021)767-7943), Estado do Rio de Ja-
neiro, RJ.

AÇÃO CATÓLICA OPERÁRIA (A.C.O.) DE NOVA IGUAÇU
Equipe de Coordenação Dlocesene

Dea Lúcia da Fonseca Mattos, representante do
setor 3;
Marta de Oliveira Paulo, secretária;
Amadeu Holanda Moreira, tesoureiro.

O bispo diocesano aprovou e confirmou esta
eleição.

Nova Iguaçu, 20 de novembro de 1979

18 r(09 h) CPresb., CFL
n(1916) Maria do Rosário OSM, CGde
n(1934) Ana Maria Massa ISJ, VCava

19 0(1950) Laurindo Marques CSSp, vMCouto
0(1961) Ivo Plunian AA, vBLuz

20 r(15 h) Vig. Episcopais, CEPAC
22 0(1947) José Fernandes Coujil, vQ-Fát
23 0(1959) Guilherme Steenhouwer SSCC, vPFI
25 r(09 h) CDiocesano, COr
26 20· aniversário da Diocese de Na-

va lguaçu
n (1901) CÔn. Lauro de Souza Fraga apos.

27 0(1937) Cardo Dom Agnelo Rossi, Rama
0(1938) Dom Herminio, pCab/Mar
v(1962) Ana Degonda, aSRita

28 n(1924) Agostinho Preito vig.episc., ACO
29 n(1943) Belmiro Campos de Azevedo pEP
31 n(1914) Florêncio de Bok SSCC, aSRita

n(1940) Myriam Rousseau FCinz, Moq
o (1945) José Tittone, pCRocha

Em 15 de novembro de 1979 os militantes da
A.C.O. de Nova Iguaçu escolheram a seguinte
equipe de coordenação que exercerá o seu man-
dato até o fim de 1980:

P. Ivo Plunian, AA, assistente;
Paulo de Carvalho, representante do setor 2;
Maria Toledo, representante do setor 2;

CALENDÁRIO PASTORAL E SOCIAL
MARÇO/1980

03 v(1957) M. Inês Batista FD, SJM
v(1963) Myriam Rousseau FCinz, Moq

04 r(09 h) mensal do presbitério, CFL
n(1924) A. Maria Auxiliadora de Carvalho

FS, P
n(1939) Elias Lagrille OMI, cNI-SJOp

05/06 Seminário Pastoral, NLar
06 n(1915) Dom Hertninio, pCab/Mar

n(1916) Alcântara Schrode FB, NI
08 n(1941) Márcia Conrad FB, NI

0(1952) Victor Bertoli
10 0'(1946) José do Carrno Marques apos.
II r(09 h) GDiocesano, COr.
13 r(15 h) Vig. Episcopais, CEPAC

0(1955) Hugo Vasconcelos Paiva CM, 25
anos, CEPAC

15 v(1936) Inês Wolkers FC, Viga
v(1942) Ione Rodrigues Ribeiro FC, Viga
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"João, sua esposa e 8 filhos menores
trocaram a Paraíba pelo Paraná. Foram
morar numa fazenda do município de
Paranavaí. A geada veio e matou os
cafezais. Todas as famílias da fazenda
foram mandadas embora, pois o patrão
deu preferência à criação de gado, que
não precisa de muita mão-de-obra.
A família de João arrumou uma casa na
cidade e passou a trabalhar como bóia-
fria, Um dia, sentiu que trabalhar como
bôia-f ria não dava certo, pois o dinheiro
que ganhava não dava nem .para pagar
o aluguel da casa. Mais uma vez, então,
partiu para outra. Ouviu dizer que São

'Paulo oferecia condições melhores de
vida, como emprego, escola para os
filhos ...
Em São Paulo, seu destino foi morar
na perifei-ia, onde teve que construir o
próprio barraco e enfrentar toda sorte
de dificuldade. João não encontrou em-
prego na fábrica, pois estava fraco e
doente. Teve que trabalhar como bisca-
teiro. Seus filhos maiores arrumaram
uns quebra-galhos, como carregadores
nas feiras, e íam à escola pelo menos
para ter direito à merenda escolar".
Sobre a situação do homem do campo,
eis o que dizem os Subsídios para uma
política social, da Conferência N aciona!
dos Bispos do Brasil:
"O homem do campo, expulso de sua
terra, fica facilmente atraído pela vida
da cidade. Mas não encontra os metros

de chão para colocar sua casa. Cada
metro está na mira dos especuladores,
que obrigam os pobres a serem nôma-
des, mesmo dentro do perímetro urbano.
A verdade é que o problema não é infi-
nito e que ele terminará quando, regu-
lado o estatuto do uso e da posse do
solo urbano e criadas as condições míni-
mas de urbanização das favelas, criem-
se também as condições mínimas de ur-
banizar o favelado, ou seja, de permitir
que .ele viva integrado na vida urbana,
como os demais, em condições de vida
que lhe permitam pagar os impostos e
taxas urbanas que lhe dão o direito de
exigir, como todos, os serviços garanti-
dos à população.
Isto supõe, obviamente, que se aceite
situar o problema na sua perspectiva
global, que se aceite rever as estrutu-
ras sociais iníquas que o geram. Por-
que a sociedade dos grandes centros
urbanos vive de uma impostura que ela
se recusa a reconhecer.
Por um lado, clama contra as favelas,
como um escândalo de promiscuidade,
como um reduto de marginais. Mas, por
outro, ela sabe que a favela foi a única
solução possível, encontrada pelo fave-
lado, para garantir os mais variados
serviços de que a cidade precisa para
manter-se e para crescer, pelos preços,
pelos salários que a prôpria cidade estio
pula para os favelados".

I DO REINO E SUA JUSTiÇA I
O SACRILÉGIO DE DEZEMBRO
• O distinto leitor sabe que A Folha é
escrita com antecedência de uns dois a
três meses. Estamos escrevendo em fins
de dezembro, para a tipografia ter tem-
po de imprimir todos os números de
março e para o correio poder entregar
cedo a nossa mensagem cristã. É uma
desvantagem que temos de assimilar com
humildade, certo?
• Daí por que só agora estamos comu-
nicando aos nossos leitores o que acon-
teceu em Nova Iguaçu, no dia 20 de
dezembro passado. Jornais, rádio, tele-
visão deram as notícias. A Folha volta
ao assunto, com atraso, mas não pode-
ria silenciar.
• Às 11 h da manhã do dia 20 de de-
zembro explodiu uma bomba na Catedral
de Nova Iguaçu. A Catedral é a igreja
do bispo, é a igreja-mãe, a igreja-sinal-
de-unidade para toda a diocese.
• Pior: na Catedral escolheram preci-
samente o altar do SSmo. Trata-se de
um altar provisório, à espera do altar
definitivo que o arquiteto planejou mas
ainda não executou; sobre a mesa, o sa-
erário de uns 50 kg. E no sacrário as
ãmbulas com as Sagradas Hóstias.

• O Maligno colocou a bomba debaixo
da mesa. Segundo as primeiras impres-
sões deveria ser uma bomba de retardo,
talvez uma bomba-relógio. O Maligno
pôde afastar-se tranqüilamente,- depois
de se ter ajoelhado diante do tabernácu-
10 para sua missão sacrílega.
• A bomba explodiu, destruindo o sacrá-
rio e as âmbulas, espalhando as Sagra-
das Hóstias, causando ainda vários pre-
juízos na Catedral. Felizmente, por ser
tarde, não havia pessoas na Catedral,
fora os operários que construíam o pre-
sépio. Não sofreram nada, apenas o
grande susto.
• A entrevista de Dom Adriano, neste
e nos domingos seguintes, focaliza o sa-
crilégio em diversos aspectos. A Folha
quer afirmar a todos os leitores que
está com o nosso bispo. Quiseram atin-
gir o bispo? quiseram atingir a linha
pastoral da diocese? Atingiram a Euca-
ristia, mistério central de nossa Fé, atin-
giram toda a Igreja. Mas não consegui-
rão seus intentos diabólicos. A justiça
de Deus tarda mas não falha. Nós con-
tamos com a solidariedade e as orações
de nossos leitores e amigos.

IMAGEM DA
AMARGA SOLIDÃO

1. Ao deus-dará vagaram meses
seguidos nos mares incertos.
Acreditaram no que lhes disse o
falso profeta. E fugiram das hor-
das vermelhas. E agora, irmãos?
Nem vermelhos nem verdes nem
pretos nem brancos. Vocês são
sobejo do mundo. Quem os rece-
berá? quem lhes abrirá os braços
acolhedores neste mundo cada vez
mais cão? O Itamarati rejeita o
pedido. Razões? de ordem econô-
mica e burocrática. Quando muito,
algumas dezenas. Mas a Alema-
nha acolhe milhares... Mas a
Holanda recebe milhares... e a
Suíça. .. e a Bélgica ...

2. Recebem porque querem e po-
dem. Nós não podemos nem que-.
remos. O Brasil tem gente de-
mais. Somente em São Paulo há
4 milhões de menores carentes,
sem pai nem mãe, vivendo à
toa. .. Primeiro os teus, Mateus.
Enfim, a pressão foi grande e os
sábios decidiram aceitar uns 30
vietnamitas. Para descanso de
consciência. Talvez para corres-
ponder à grande finança interna-
cional, tão filantrópica e cristã.
Vieram. Será que aprenderão o
doce jeitinho brasileiro que morre
de fome sorrindo?

3. Não, não aprendem. Daí por
que vêm de São Paulo ao Rio,
postam-se em frente da ONU,
homens, mulheres e mais Chinh,
o menininho inconformado de um
aninho apenas. Não comem. Pro-
testam. Gritam. Querem um país
de futuro. O chefe da ONU é
duro. É duro o porteiro do pré-
dio, que fala: «Esses caras tavam
mortos de fome no Vietnã e agora
querem moleza no Brasil. O ne-
gócio é a polícia meter o pau e
acabar a bagunça». Falou. Ai de
quem está só no mundo e no
cosmos. (A. H.)



2° DOMINGO DA QUARESMA (02-03-1980)
c = Comentador; L = Leitor; P = Povo; S = Sacerdote.
Cantos: Missa PARA ONDE VAIS? - Campanha da Fraternidade 1980.

RITO INICIAL

CANTO DE ENTRADA1

•

Somos Povo de Deus peregrino
I com Jesus caminhamos ao Pai.
1. Vinde, irmãos, com alegria,

celebrar o Deus da Vida / e cantar os
seus louvores, como Igreja reunida.
2. Nós formamos o teu povo, que é santo
e pecador. I Cria em nós corações novos
I transformados pelo Amor.
3. Reunistes, num só povo, emigrantes,
nordestinos, / estrangeiros e nativos:·
Somos todos peregrinos.

2 SAUDAÇÃO'

S. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. P. Amém.
S. Irmãos, que o, próprio Nosso Senhor
Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos
amou e nos concedeu, por sua graça,
eterna e feliz esperança, console os co-
rações de vocês e os confirme em toda
a obra e palavra boa!
P. Bendito seja Deus que nos reuniu no
amor de Cristo.

SENTIDO DA MISSA3
c. O problema da posse da terra é
impasse na construção da justiça social
e uma das causas mais importantes do
êxodo rural. Os cristãos devem lutar
para "transfigurar" este quadro, à luz
da Palavra de Deus: "Eu -dou esta terra
aos teus descendentes". A terra é dada
para proveito de todos. Os que nela
vivem e trabalham têm direito à vida
digna e a uma realização pessoal, sen-
tindo-se recompensados de seus sacrifí-
cios. A Transfiguração de Cristo, conta-
.da no Evangelho, é prenúncio de sua
Vitória final sobre o .pecado e a própria
mo.rte, quando Ele terá o poder de "sub-
meter a si todas as coisas". No Reino
de 'Deus consumado, a Criação e sobre-
tudo o Homem, mesmo em sua realida-
de corporal, serão transfigurados, con-
forme o Corpo glorioso de Cristo. O
lema da Campanha da Fraternidade:
P ARA ONDE V AIS? questiona os cris-
tãos, apontando a caminhada para o
Reino. É preciso vencer o apego ao
poder e à riqueza, os quais não só
nos fazem esquecer as coisas do alto,
como também geram as injustiças so-
ciais, responsáveis pela marginalização
de grande número de pessoas.

CELEBRAÇÃO DO PERDÃO
DE DEUS4

S. (Convite à penitência, de acordo com
o sentido da missa. Pausa para revisão
de vida). Confessemos os nossos pecados:
C. Junto de ti encontro o perdão.
P. Junto de ti encontro o perdão.
C. Das profundezas clamo a ti, Senhor,
escuta a minha voz .. Abre teus ouvidos
ao clamor de minha prece. Se marcas
nossos pecados, Senhor, quem poderá
escapar à vossa justiça?
P. Junto de ti encontro o perdão.
C. Mas junto de ti encontro perdão e
assim posso continuar a servir-te. É
grande minha confiança no Senhor e
d'Ele espero uma palavra amiga.
P. Junto de ti encontro o perdão.
C. O vigia noturno anseia pela auro-
ra: eu, porém, 11Luitomais pelo Senhor;

junto dele encontro amor fiel e plena
liberdade.
P. Junto de ti encontro o perdão.
C. Povo de Deus, confia no Senhor; Ele
te libertará de todas as tuas maldades.
P. Junto de ti encontro o perdão.
S. Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduzã à vida eterna. P. Amém.

5 ORAÇÃO DO DIA

S. Oremos: Ó Deus que dissestes: "Este
é meu Filho querido, escutai-o!" "AIi-
mentai nossa fé com vossa Palavra e
purifica i os olhos de nosso espírito, para
que possamos gozar a visão de vossa
glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo,
vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo. P. Amém.

. LlTURGIA DA PALAVRA .

6

O
PRIMEIRA LEITURA

C. A primeira leitura é tirada
do Livro do Gênesis (15,5-12.
17-18). O Senhor faz aliança

com Abraão, Pai dos crentes, que n'Ele
acreditou e lhe ofereceu um sacrifício.
Deus lhe prometeu uma descendência e
a terra para seus descendentes.

L. Leitura do Livro do Gênesis:
«O Senhor Deus levou Abraão
para fora da tenda e falou: «Le-
vanta teus olhos para o céu e con-
ta as estrelas, se fores capaz! Pois
bem, numerosa assim será a tua
descendência». Abraão creu e este
foi seu merecimento aos olhos do
Senhor Deus. Este tornou a falar-
lhe i- «Eu sou o Senhor teu Deus,
que te retirou de Ur na Caldéia,
com a finalidade de dar a ti esta
terra como herança». Abraão per-
guntou: «Senhor, como ficarei sa-
bendo que esta terra é minha?»
Ele respondeu: «Vai buscar uma
novilha, uma cabra e um carneiro,
todos de três anos, um pombo e
uma rolinha». Abraão trouxe os
animais, partiu-os ao meio e pôs
uma metade em frente da outra.
As aves ele não partiu. As aves de
rapina ficaram sobrevoando os ani-
mais abatidos, mas Abraão as afu-
gentou. Quando o sol estava se pon-
do, Abraão caiu em profundo sono
e dele se apoderaram um grande
pavor e uma espessa escuridão.
Quando o sol já se havia posto e
estava tudo escuro, eis que um bra-
seiro fumegante e uma tocha ar-
dente passaram pelo meio das car-
nes divididas. Naquele dia, o Se-
nhor fez uma aliança com Abraão
dizendo: «Darei esta terra aos teus
descendentes, desde a torrente do
Egito ao sul, até o grande rio
Eufrates ao norte». - Palavra do
Senhor. P. Graças a Deus.

7 CANTO DE MEDITAÇÃO

Vinde abrir os corações para ouvir vossa
Palavra I que dá força no caminho,
ilumina nossa vida.
1. Indicai-nos, Senhor, vossos caminhos
/ e conosco ficai na caminhada! /
Ensinai-nos e guiai-nos na verdade: /
Sois o Deus que nos salva e nos conduz.
2. O Senhor é ternura e compaixão /
Ele mostro, o caminho aos pecadores. /
Ele guia os humildes na justiça / e
dirige os seus pobres no caminho.

8 SEGUNDA LEITURA

C. A segunda leitura é tirada da Carta
de Paulo aos Filipenses (3,17-4,1). À
imitação do apóstolo Paulo não nos de-
vemos apegar às coisas terrenos, mas
lembrar que somos cidadãos do céu, onde
o Senhor há de transfigurar nosso corpo,
conforme seu corpo de glória.
L. Leitura da Carta de Paulo aos
Filipenses: «Irmãos, sejam meus
imitadores e atentem para os que
andam como eu, porque há muitos
que vivem como inimigos da cruz
de Cristo. Já falei nisso muitas
vezes e agora repito chorando. A
perdição os espera; seu Deus é o
ventre e sentem-se muito orgulho-
sos do que neles devia ser motivo
de vergonha. Eles só pensam nas
coisas da terra. Quanto a nós,
nossa pátria está no céu, de onde
virá o Salvador que tanto espera-
mos, Cristo Jesus, nosso Senhor.
Ele mudará nosso corpo miserável
e o fará semelhante ao seu pró-
prio corpo glorioso, usando essa
força com a qual pode subjugar
todo o universo. Por isso, irmãos
meus, a quem tanto quero e tanto
desejo ver, vocês que são a minha
alegria e minha coroa de recom-
pensa, sigam em frente, assim fir-
mes no Senhor, meus queridos de
todo o coração». - Palavra do
Senhor. P. Graças a Deus.

CANTO DE ACLAMAÇÃO
AO EVANGELHO9

•Salve, Cristo peregrino, nOS30
Pão e nossa Vida! / Vem guiar
teu Povo em marcha para a
Terra Prometida!

1. Acolhamos com louvores a Palavra de
Jesus: / Boa-Nova para os pobres, nossa
Vida e nossa Luz.
2. 6 meu povo, aonde vais? Ouve a voz
do teu Senhor: / É Jesus .quem. vai
falar, teu Caminho salvador.

TERCEIRA LEITURA10
C. A terceira leitura é tirada do Evan-
gelho de Lucas (9,28b-36). A Transfi-
guração é a antecipação da manhã de
Páscoa e da Vitória do Senhor, realiza-
ção das aspirações dos antepassados.
aqui representados por Moisés e EUa;;.
S. O Senhor esteja convosco.
P. Ele está no meio de nós.
S. Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas. P. Glória a vós, Senhor.



L. .cJesus levou consigo Pedro, Tia-
go e João e subiu a um monte para
orar. Quando estava orando, seu
rosto mudou de aspecto e suas rou-
pas ficaram brancas e resplande-
centes. Dois homens, que eram
Moisés e Elias, conversavam com
ele. Eles também resplandeciam e
falavam de sua morte, que devia
cumprir-se em Jerusalém. Pedro
e seus companheiros estavam com
muito sono, mas despertaram e
viram a glória de Jesus e dos
dois homens que estavam com ele.
Quando os dois desapareceram,
Pedro disse a Jesus: «Mestre,
como aqui é bom! Vamos fazer
três cabanas, uma para ti, outra
para Moisés e outra para Elias !»
Mas ele não sabia o que estava
dizendo. Pedro ainda falava, quan-
do uma nuvem se formou e os
cobriu com sua sombra. Ao se ve-
rem envoltos na nuvem, eles fica-
ram apavorados, mas da nuvem
saiu uma voz que dizia: «Este é
meu Filho querido, escutem-no».
Depois que se ouviram tais pala-
vras, Jesus voltou a estar ,só. Os
discípulos guardaram silêncio e por
enquanto não contaram a ninguém
o que haviam visto». - Palavra
da salvação. P. Louvor a vós, Ó

Cristo.

11

O
12

O

PREGAÇÃO

(No fim, momentos de Isilêncio
para reflexão peseoal.l-

PROFISSÃO DE NOSSA FÉ

S. Creio em Deus Pai todo-
poderoso,
P. criador do céu e da terra /

e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso
Senhor, / que foi concebido pelo poder
do Espírito Santo / nasceu da Virgem
Maria / padeceu sob Pôncio Pilatos / foi
crucificado, morto e sepultado / desceu
à mansão dos mortos / ressuscitou ao
terceiro dia / subiu aos céus / onde está
sentado à direita de Deus Pai todo-
poderoso / donde há de vir a julgar os
vivos e os mortos. / Creio no Espírito
Santo / na santa Igreja católica / na
comunhão dos santos / na remissão' dos
pecados / na ressurreição da carne / na
vida eterna. Amém.

PRECES DA COMUN1DADE13
S. Irmãos, neste tempo de conversão,
dirijamos ao Pai nossos pedidos, a Ele
que é nossa Luz e Salvação:
LI. Para que a Igreja celebre a Euca-
ristia como sinal da nova e eterna
Aliança de Deus com os homens, reze-
mos ao Senhor.
L2. Para que a transfiguração do Senhor
anime nossa peregrinação na fé para' o
Reino do Pai e, nesta quaresma, nossa
caminhada para a Páscoa da Ressurrei-
ção, rezemos ao Senhor.
L3. Para que as comunidades cristãs
dêem testemunho de vida nova, nesta
quaresma e nesta Campanha da Frater-
nidade, e saibam denunciar tudo o que
marginaliza tantos irmãos, rezemos ao
Senhor.

L4. Para que tenhamos consciência de
que a terra é um dom de Deus e que
sua posse e usufruto devem servir ao
bem comum, rezemos ao Senhor.
L5. Por todos os que saíram do interior
e foram para as cidades, a fim de que
sejam bem acolhidos, encontrem trabalho
e possam ter vida digna e viver sua fé,
rezemos ao Senhor.
L6. Para que a Igreja do Brasil se pre-
pare para o Congresso Eucarístico Na-
cional de Fortaleza, rezemos ao Senhor.
L7. Pelas intenções particulares desta
santa mis~a ... , rezemos ao Senhor.
S. Atendei, ó Pai, nossos pedidos e trans-
figurai-nos em vosso Filho Jesus, a quem
queremos sempre escutar, como verdadei-
ros cidadãos do céu. Pelo mesmo nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo. P. Amém.

LlTURGIA EUCARíSTICA

14

O
CANTO DO OFERTóRIO

Bendito sejas, Senhor Deus, pelo
Vinho e pelo Pão: / vão tornar-
se no caminho / alimento e
salvação.

1. 6 Senhor, neste altar colocamos /
com ofertas de pão e de vinho / alegria,
esperança e angústia / que são partes
de nosso caminho.
2. Mesmo quando forçado a partir / e
deixar sua terra natal/este povo ca-
minha contigo / e confia na tua
promessa.
3. Se os estranhos nos vêm perguntar:
/ "Povo errante, pra onde tu vais?" I
Nós dizemos~ "Com Deus caminhamos /
para o amor, a verdade e a paz".
15 ORAÇÃO DAS OFERTAS

S. Orai, irmãos, para que o
nosso sacrifício seja aceito por
Deus Pai todo-poderoso.

P. Receba o Senhor por, tuas mãos este
sacrifício / para a glória do seu nome /
para o nosso bem e de toda a santa
Igreja.
S. Senhor Deus, estas oferendas tragam
a presença do vosso Filho para o meio
de nós, para ele lavar os nossos peca-
dos, robustecer a nossa disposição e nos
preparar para' a celebração da vida, que
se realiza na ressurreição de Jesus Cris-
to, vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo. P. Amém.

PREFÁCIO (próprio)

ORAÇÃO EUCARfSTICA
16
17

O
O

(A oração eucarística cabe ao
sacerdote somente; após a con-
sagração) :
S. Eis o mistério da fé.
P. Todas as vezes que comemos
deste pão e bebemos deste cáli-
ce / anunciamos, Senhor, a vossa
I enquanto esperamos a vossamorte,

vinda,

18

O
CANTO DA COMUNHÃO

«Eis meu Corpo, tomai e comeil»
/ Ele é Pão para o povo a
caminho: / Comei todos e ao
Pai bendizeil

1. Nós te damos muitas graças / ó
Deus vivo, Deus perdão I que nos dás
o Pão da Vida / Jesus Cristo, nosso
Irmão.
2. O teu povo no deserto / saciaste com
maná / mas a nós, teu novo povo, / é
teu Filho que se dá.

3. Ele é o Pão de quem caminha / pelas
trilhas do deserto / para a Terra que
nos deste / Terra nova, já bem perto.
4. E se a terra em que pisamos / fica
seca e dá espinhos / a Água viva que
nos deste / nos dá forças no caminho.
5. Vês que os fortes deste mundo /
multiplicam seus rebanhos / expulsando
teus pequenos / para a terra e o mundo
estranhos.
6. Mas tu vens à nossa frente / para
nós és Guia e Luz / e nos dás o Pão
da Vida / Pão dos fortes, teu Jesus.
7. Por Jesus nos dás a graça / de
vivermos como irmãos. / Por teu nome
somos fortes / e juntamos nossas mãos.

19

O
AÇÃO DE GRAÇAS

S. Oremos: Senhor Deus, vos
agradecemos, de todo o coração,
:J. participação em vossos glorio-

sos mistérios; 'através deles, concedeis
que nós, ainda peregrinos sobre a terra,
pregustemos as celestes alegrias. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo.
P. Amém.

RITO FINAL

20

O
MENSAGEM PARA A VIDA

(Após as comunicações de inte-
resse para a comunidade):
C. "A gente trabalha a vida

inteira na terra, depois o fazendeiro não
quer mais a gente lá. Só quer gado e
cana. Daí a gente é expulsa para a
beira da estrada. Depois vem o DNER
e bota a gente pra. fora, aí a génte
vai pros cantos da cidade e constrói um
barraquinho. A cidade cresce, aí vêm os
fiscais da Prefeitura e quer expulsar a
gente. Nesse mundo, não tem lugar pra.
gente, não.,." (Depoimento de uma
dona-de-casa pobre, em João Pessoa,
Paraíba). PARA ONDE VAIS.? Para
onde vai o pobre? Para onde vai a maio-
ria do povo brasileiro? Na direção da
miséria cada vez maior. O sistema eco-
nômico em. vigor está voltado para os
produtos de exportação; a agricultura de
subsistência e de produção de alimentos
fica relegada às terras piores e sua
produtividade decresce. A terra melhor
ou iá está nas mãos dos grandes pro-
prietários ou em pouco tempo acabará
pertencendo a eles, através de mecanis-
mos de pressão, como a expulsão dos
posseiros, parceiros ou meeiros, ou a
compra das pequenas propriedades. Apa-
ratos de intimidação e de grilagem são
montados para apressar o processo. E
os lavradores são empurrados para as
periferias do mundo e transformados
em bóias-frias, um dos nomes modernos
da escravidão. PARA ONDE VAMOS?
Ou vamos, como Povo e Nação, na dire-
ção da Justiça ou nossa fraternidade
pátria, nossa brasilidade e, sobretudo,
nossa fé cristã não passam de conversa
fiada.

21
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CANTO FINAL

BÊNÇÃO FINAL

LEITURAS PARA A SEMANA:
Segunda-feira: Dn 9,4b-10; Lc 6,36-38 /
Terça-feira: Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12 /
Quarta-feira: Jr 18,18-20; Mt 20,17-28 /
Quinta-feira: J r 17,5-10; Lc 16,19-31 /
Sexta-feira: Gn 37,3-4.12-13a.17b-18; Mt·
21,33-43.45-46 / Sábado: Mq 7,14-15.18-
20; Lc 15,1-3.11-32 / Domingo: Ex
3,1-8a.13-15; 1Col' 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9.



VOCÊ Ê QUE PENSA QUE RELIGIÃO Ê ÓPIO DO POVO
A luta foi dura. No começo, o pessoal
nem acreditava. Aquele grupinho de
pessoas meio desconfiadas, convocando
os moradores do Conjunto para uma
reunião, devia ser mais um bando de
malandros interessados em faturar em
cima do povo. Aliás, do meio dessa
gente tão perseverantemente' enganada,
quem ainda crê, de cara, em alguma
pessoa ou em alguma coisa? Realmente,
a luta foi dura mas, por fim, o Con-
junto mobilizou-se.
Foram surgindo e se afirmando lide-
ranças formidáveis, o pessoal pegou
fogo em seu entusiasmo, era reunião em
cima de reunião. Ante a ameaça dos
despejos, a mobilização chegou a tal
ponto, que se instalou uma sirene, no
meio do bairro, para dar alarme e reu-
nir o pessoal, na hora em que a polícia
viesse expulsar as famílias de dentro
de casa. O fato é que, após a instala-
ção da sirene, nenhuma casa foi des-
pejada, porque até a polícia tem medo
de povo unido.
Aquele domingo era o dia de ação de
graças. Sobre o palanque, na tarde chu-

A SITUAÇÃO DO
MUNDO SEM A AÇÃO
DA PALAVRA DE DEUS
"O Brasil precisa exatamente 40 bilhões
de dólares em 1980, para atender suas
crescentes necessidades. Mas a Expecta-
tiva das exportações não imagina nada
acima de 15 bilhões. Enquanto isso, ve-
getam, em seu território, 12 milhões de
crianças sem escola, enquanto mais de
2 milhões de menores estão entregues
à própria sorte, se é que se pode aplicar
a palavra sorte, no caso.

Temos um déficit de 7 milhões de casas
e aproximadamente 28 milhões de pes-
soas, isto é, um quarto da população,
sem ter onde morar, ou então vivendo
em barracos de madeira e papelão. E
a cada hora que passa morrem 45 orian-
ças com menos de um ano. E, o incrível,
6 pessoas de tuberculose" (JB 2/12/79).
- Essa é a matéria, é o nada do qual
Deus fez o mundo. Essa é a situação
do mundo sem a ação da Palavra de
Deus.. Para explicar tal desgraça no
mundo de Deus, a Bíblia foi escrita.
Assim explica Carlos Mesters, em seu
livro Abraão e Sara:
"A Bíblia começa assim: "No princípio,
Deus criou, o céu e a terra. A terra era
um deserto sem nada, trevas cobriam o
abismo do oceano, e o Espírito de Deus
pairava sobre as águas".
Assim é o mundo sem Deus: trevas,
deserto, águas. Tudo misturado, sem
ordem e sem vida. São símbolos. As
forças da morte dominam: na seca do
deserto não nasce vida; trevas sem luz
não deixam a vida desabrochar; águas
violentas acabam C10ma vida que existe!

Assim era o mundo, no tempo em que
o povo estava no cativeiro! Assim ele
já era, no tempo em que Abraão vívia!
A vida era seca: já não chovia a pala-
vra de Deus. Era escura: já não havia
a luz da palavra e da consciência. Era
alagada: as enchentes da maldição es-'
tragaram 'tudo. Tudo sem ordem, sem
vida, uma confusão!

VOI!8, ajuntaram-se alguns padres, alguns
pastores, alguns líderes espíritas, jun-
tamente com os líderes da comunidade
do bairro, a fim de agradecer a Deus,
num culto ecumênico, a consciência
adquirida de que povo unido jamais será
vencido. Reunido em torno de problemas
reais e comuns, descobre-se que diferen-
ças de rótulos religiosos perdem a
importância.
Sentimos, naquela tarde, que os obstácu-
los ao ecumenismo podem ser superados
pela oração, sobretudo a oração comum.
A oração desarma as mentes e os cora-
ções. Também a construção de um mun-
do mais humano, que exige a colabora-
ção de todos, pode ser um caminho para
a união. Em nossa Ba:ixada Fluminense,
o ecumenismo começa, com freqüência,
antes do padre e do pastor, na ação
COmum entre católicos e protestantes,
para a melhoria das condições de vida
de seus bairros.
Todos os homens honestos devem querer
o bem de todos, Com maioria de razão
os cristãos, pelo peso do mandamento
do amor fraterno que professam. O Va-

ticano II fala deste "ecumenismo social",
que une os cristãos na luta pelos valo-
res fundamentais da pessoa humana e
para garantir a paz e a justiça no
mundo.
Recentemente, reunidos em Puebla, os
bispos católicos apontaram, como aspecto
ecumênico positivo, os "trabalhos con-
juntos para a promoção do homem, a
defesa dos direitos humanos e a cons-
trução da justiça e da paz". Alguns
bispos informaram que, em suas dioce-
ses, católicos e protestantes constituíram
"conselhos bilaterais ou multilaterais -de
igrejas", para promover a melhoria no
plano social.
Em nossa diocese de Nova Iguaçu, a
Comissão de Justiça e Paz é uma enti-
dade que tem, no ecumenismo, uma de
suas dimensões positivas. O ecumenismo
social situa-se na linha do compromisso
temporal. Nesta ordem, os leigos gozam
de maior autonomia. Mesmo que seus
movimentos e organizações tenham nas-
cido na comunidade cristã, por inicia-
tiva de um padre, é a eles que competem
o controle e as decisões.

para a campanha que se esboçava clara-
mente e pedi que me comunicassem qual-
quer novidade. Vários indícios aparece-
ram nos dias seguintes. Até que no dia
20 de dezembro a escalada conseguiu o
auge do seu ódio destruidor: uma bomba
explodiu o Sacrário da Catedral.
A Folha: Como foram os fatos?
Dom Adriano: A explosão se deu pelas'
11 horas da manhã de 20 de dezem-
bro. Na igreja estavam poucas pessoas.
Alguém rezando e três operários da dio-
cese fazendo o presépio para o Natal.
Ajudava os operários um empregado da
Catedral. De repente o estrondo que se
ouviu até quase dois quilômetros de
distância, parecendo explosão de uma
das pedreiras que ficam perto da cida-
de. Colocaram a bomba debaixo da mesa
que sustenta o sacrário. Deve ter sido
um petardo de alto poder de destruição.
O sacrár io era de metal e pesado, com
uns 50 quilos. Foi estilhaçado, voando
pedaços em todas as direções. O mais
grave: também as duas âmbulas que
estavam no tabernáculo foram destruí-
das, voando 'dispersas as Sagradas Hós-
tias. Por serem leves não ficaram total-
mente desfeitas. Também ficaram par-
cialmente danificados os bancos mais
próximos, as paredes, as sancas, um
ventilador, quase todas as vidraças das
muitas janelas. O alarme foi geral. Os
operários ficaram surdos com o barulho.
Muitas pessoas chegaram à igreja para
ver o que tinha acontecido. Eu estava
em casa e logo fui avisado pelos padres
da Catedral, P. Antônio, que é o cura,
e o P. Enrique, que é o vigário-geral
da diocese.
A Folha: A Polícia tomou algumas
providências?
Dom Adriano: Os padres avisaram logo
a Polícia. Mais tarde vieram policiais
do DPPS e do DGIE do Rio, para tomar
as providências. Até. o momento desta
entrevista (23-12-79) ainda não se co-
nhecem os resultados da perícia. O ter-
rível sacrilégio indignou toda a cidade e
levantou um protesto geral.

RECORDANDO A BOMBA DE DEZEMBRO
A Folha: Embora estivessem programa-
das entrevistas sobre a Campanha da
Fraternidade, preferimos dar lugar aos
acontecimentos lamentáveis que choca-
ram a Baixada Fiuminenee e Q Brasil
no mês de dezembro passado. O senhor
poderia resumir os fatos?
Dom Adriano: Pessoalmente eu gostaria
de silenciar. O silêncio da dignidade
ofendida. O silêncio de um perdão total.
O silêncio do sofrimento. Mas o que
aconteceu não atinge somente a minha
pessoa. Atinge a diocese de Nova Iguaçu
e, no seu ato final - a explosão de
uma bomba na Catedral - atinge toda
a Igreja Católica.
A Folha: O senhor quer resumir os
fatos?
Dom Adríano : Os fatos de novembro/
dezembro foram mais um capítulo na
escalada de ódio e de terror que começou
ostensivamente em setembro de 1976,
com o meu seqüestro. Na noite de 8
para 9 de novembro foram pichadas as
paredes externas da Catedral e a mu-
reta gradeada que cerca o terreno da
igreja de Santo Antônio da Prata. As
pichações queriam atingir o bispo dio-
cesano e, no bispo, a linha pastoral da
diocese. Acusações de comunista e obsce-
nidades. Calúnia de as igrejas serem
sede do Partido Comunista. Na noite
de 8 para 9 de dezembro repetiram-se
as mesmas pichações, com mais inten-
sidade e prolixidade, nas paredes da
igreja de Santa Rita, de Cruzeiro do
Sul (bairro de Nova Iguaçu). Sempre
as mesmas acusações e calúnias. Já um
pouco antes de novembro alguns jornais
atacavam freqüentem ente o bispo e a
pastoral. Também na Câmara dos ve-
readores sucediam de vez em quando as
hostilidades por parte de alguns edis.
Denunciava-se sobretudo o que chama-
vam de intromissão política do bispo e
da diocese. Na reunião mensal do pres-
bitério de dezembro alguns padres con-
taram que tinham recebido cartas anô-
nimas e telefonemas anônimos contra
mim. Sempre as mesmas ofensas e ca-
lúnias. Nessa ocasião adverti aos padres
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POVO JOVEM!
SÓ DE MENORES ABANDONADOS
SOMOS 16 MILHÕES
"Joaquim e Mafalda, com seus 5 filhos,
resolveram sair do Ceará, à procura de
melhores condições de vida. Ao chegar
na cidade grande, a família toda passou
10 noites debaixo do viaduto, pois não
conseguiram casa. O dinheiro estava
curto e o aluguel era muito alto. Ten-
taram uma casa no BNH, mas o. Joaquim
quase desmaiou, ao saber o preço. Depois
de 10 dias, eles encontraram um bana-
co, na periferia da cidade.
Hoje, Joaquim trabalha na construção
de um prédio de 30 andares, cercado
de jardins e árvores. Depois de um dia
de 10 a 12 horas d!! trabalho, volta
para o seu barraco, sem água, sem luz,
com vento frio a penetrar pelas frestas
de tábuas velhas, e fica pensando em
quando poderá construir sua casa". Os
filhos. maiores, analfabetos, sem condi-
ções de freqüentar a escola, perambu-
Iam na favela, freqüentando a outra
escola em que tudo se aprende, sobre-
tudo o que não presta!
"Análogo ao problema da moradia, da
favela, é o problema da educação, so.-
bretudo da escolarização do menor. A
sociedade clama contra a delinqüência
infantil e juvenil, mas não se escan-
daliza com o. imen.so contingente de me-
nores que fazem da rua sua escola. Na
verdade, não seria difícil, sobretudo em
vários Estados da Federação, reformu-
lar a vida escolar em termos de tempo
integral.
Países que se encontram no mesmo está-
gio de desenvolvimento que o Brasil já

o fazem. Nem parece haver falta de re-
cursos, pois estes sobram para outros
projetos desenvolvimentistas. De novo,
aqui, a estrutura social iníqua aplica
o mínimo para ter mão-de-obra futura,
e não atende às exigências da pessoa
humana.
Nenhuma política social será eficaz nem
criadora, enquanto não fizer apelo aos
vitalmente nela interessados, enquanto
não se criarem mecanismos atuantes de
participação, inclusive dos analfabetos,
através de uma autêntica liberdade e
autonomia sindical; sobretudo, enquanto
não se reconhecer e aceitar o cresci-
mento da' organização de um povo que
vem criando. seus canais de participação.
Este povo deseja assumir seu papel no
processo de democratização. Só um povo
que participa aceita com dignidade os
sacrifícios dele exigidos numa conjuntu-
ra difícil, já o afirmava a Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil, em seu
documento "Exigências cristãs de uma
ordem política".
Depois ficamos escandalizados com a
violência! Ou, como escreve o leitor do
JB Júlio Camargo (25/11/79), "por que
não ternos a coragem de afirmar que o
que vemos é uma luta de classes? Os
assaltantes, se bem que inconscientes,
assumem uma atitude política, uma pos-
tura ideológica. É o ódio dos vencidos
contra aqueles que triunfaram... Urge
fazer-se honestamente uma melhor par-
tilha dos bens... Depois então, educar
e reeducar o povo".

I DO REINO E SUA JUSTiÇA I
PROFANAÇÃO DA EUCARISTIA
• A profanação da Eucaristia, levada
a cabo em dezembro, tem um sentido
profundo. Os autores numa carta-ameaça
dirigida a Dom Adriano se dizem cris-
tãos, revolucionários, inimigos do Comu-
nismo. Nós podemos fazer várias per-
guntas tanto. aos terroristas como a
certos grupos que defendem as mesmas
idéias e os mesmos métodos de violência.
• Que Cristianismo (?) é esse da vio-
lência terrorista, como combate desespe-
rado a um esforço de construção de um
mundo melhor - em primeiro. lugar na
Baixada Fluminense apenas com
meios pacíficos?
• Que Cristianismo (?) é esse que re-
corre ao anonimato, à calúnia, à bom-
ba, para atingir oa seus fins obscuros?
• Que Cristianismo. (?) é esse que não
respeita a pessoa humana, que, fazendo
explodir uma bomba, poderia atingir
pessoas de irmãos?

• Que Cristianismo (?) é esse que esco-
lhe uma igreja para realizar atos de
vingança e ódio?
• Que Cristianismo (?) é esse que não.
recua diante do mais sagrado que nós
temos na Igreja que é a Eucaristia -
Jesus Cristo presente em nossos altares,
em nossas igrejas, em nossa vida?
• Que Cristianismo (?) é esse que, des-
conhecendo o sofrimento. do Povo. - so-
frimento patente a todos os olhos -,
interpreta como "ação. comunista" o
e s f o r ço para realizar alguns traços
da família de Deus aqui na Baixada
Fluminense?
• Que Cristianismo. (?) é esse que em-
prega, a partir de seu fanatismo ideo-
lógico, os mesmos recursos violentos e
os mesmos atos de desespero. que carac-
terizam todos os radicais de direita e de
esquerda?

3. Olhos de pureza eterna que
sabem gravar, em profundidades
de oceano, a perene imagem des-
tes dois únicos seres do mundo.
Parece ou é? Até que a vida
interferiu. Saídas de Renato que
se esticam dias e semanas. Dis-
farces. Pretextos. Mentirinhas.
Roberto faz um aninho. Ainda
há festas. Somente festas. Os co-
rações estão distantes. Sempre
mais distantes. Até que Renato
se decide a viver inteiramente
seu caso. Robertinho começava a
dizer Papai. E diz Papai, tentan-
do descobrir longe a imagem que
se fez sombra. (A.R.)

IMAGEM
DA SOMBRA
PERSISTENTE

1. Parecia um lar feliz. Parecia
ou era? Só Deus sabe. Quando
nasceu o primeiro filho, tudo pa-
reciam flores. Pareciam ou eram?
Só Deus sabe. Roberto nasceu um
encanto de criança, dos braços
dela para os braços do pai. Dos
braços dele para os braços da
mãe, joguete de amor e ternura,
enlaçando corações, cabeças, cor-
pos, esperanças, felicidades. Pare-
cia ou era? Só Deus sabe. E leve,
leve, Renato, o pai, corria da casa
ao escritório, pai no escritório, pai
em casa, pai dia e noite. Feliz.
Parecia ou era?

2. Sabe, Leníta, nosso filho está
crescendo, eu preciso trabalhar
mais, sabe, dar um duro, pra não
faltar nada em casa, pra você,
pra Roberto, pra nosso conforto.
E o engenheiro cresce às custas
do pai e do marido, sempre mais
engenheiro e mais obras, sempre
menos pai e casa. Sai cedo e
volta já tarde. Vê o filho sempre
dormindo. Sem ser visto com os
olhos puros e profundos que ar-
mazenam, para todo sempre, ima-
gens mais que sombras persisten-
tes, olhos puros que se fixam nos
olhos da mãe e do pai. Parece
ou é?
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c .= Comentador; L = Leitor; P Povo; S = Sacerdote.
Cantos: Missa PARA ONDE VAIS? - Campanha da Fraternidade 1980.

RITO INICIAL

1 CANTO DE ENTRADA

•

Somos Povo de Deus peregrino
/ com Jesus caminhamos ao Pai.
1. Vinde, irmãos, com alegria,

celebrar o Deus da Vida / e cantar os
seus louvores, como Igreja reunida.
2. Nós formamos o teu povo, que é santo
e pecador. / Cria em nós corações novos
/ transformados pelo Amor.
3. Reunistes, num só povo, emigrantes,
nordestinos, / estrangeiros e nativos:
Somos todos peregrinos.

2 SAUDAÇÃO

S. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. p•.Amém.
S. Irmãos, que o próprio nosso Senhor
Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos
amou e nos concedeu, .por sua graça,
eterna e feliz esperança, console os co-
rações de vocês e os confirme em toda
a obra e palavra boa.
P. Bendito seja Deus que nos reuniu no
amor de Cristo.

3 SENTIDO DA MISSA

C. PARA ONDE VAIS? é a grande per-
gunta que a Campanha da Fraternidade
faz a todos nós, nesta Quaresma. For-
mulando diferente, para onde vão os
milhões de nossos irmãos que sobraram
na vida e são empurrados de um lado
para o outro? Quais são as perspectivas
de eles, em sua peregrinação, encontra-
rem a porta do Paraíso, que se chama
justiça? Quaresma é o tempo favorável
de renovarmos nossa vida e produzirmos
os frutos que Deus espera de nós com
muita paciência. A Campanha da' Fra-
ternidade é um chamado de Deus para
que. a Igreja, comunidade dos que foram
batizadoe em Cristo e se alimentam do
Pão espiritual em sua caminhada para
a verdadeira Terra Prometida, escute
Os c~amores dos que vivem na aflição •.
e seja portadora da mensagem salvado-
ra de Deus para todos os marginali-
zados; aqueles que vivem em condições
de miséria e são obrigados até a aban-
donar sua terra natal, seu ambiente
cultural, seu círculo afetivo, suas tra-
dições familiares, sua própria alma.
PARA ONDE VAMOS NóS, com nosso
egoísmo idiota e cruel, é outra forma
de fazermos a pergunta da Campanha
da Fraternidade. O batismo nos inicia
em nossa peregrinação; a eucaristia,
lembra a segunda leitura, é o alimento
dessa travessia.

4 CELEBRAÇÃO DO PERDÃO
DE DEUS

S. (Exortação à penitência, de acordo
com o sentido da missa. Pausa para
revisão de vida). - Confessemos os
nossos pecados:
C. Ouvi-nos, Senhor Jesus Libertador!
P. Ouvi-nos, Senhor Jesus Libertador!
C. O povo tem fome e sede. Cristo disse:
quem tiver fome e sede venha a mim
que eu o saciarei. Senhor, assim como
destes o maná ao povo no deserto, saciai
nossa fome de justiça, de liberdade, de
possuir um lar, uma terra onde morar,
uma comunidade onde participar. Por
isso vos suplicamos:

P. Ouvi-nos, Senhor Jesus Libertador!
C. Na Eucaristia, anunciamos a morte
do Cristo. Senhor Jesus, vós estais des-
figurado na imagem do homem sofrido
de hoje. Proclamamos sua ressurreição,
na. esperança que reside em seu coração.
Conduzi nosso povo migrante para a
ressurreição de uma vida nova. Por isso
vos suplicamos:
P. Ouvi-nos, Senhor Jesus Libertador!
C. Senhor Jesus, vós dissestes: "O pão
que hei de dar é a minha carne para
a vida do mundo". Que o povo e os go-
vernantes procurem, em vosso Evange-
lho, os critérios para a solução dos p1'0-
blemas mundiais e nacionais. Por isso
vos suplicamos:
P. Ouvi-nos, Senhor Jesus Libertador!
C. Ao povo que caminha no deserto Deus
promete o pão: "Eu vou fazer chover
pão do alto do céu". Senhor Jesu«, con-
cedei que saibamos acolher, com amor,
os irmãos que vêm de outras terras ; e
repartir, com justiça, para que todos
possam ter casa, pão e vida digna. Por
isso vos suplicamos:
P. Ouvi-nos, Senhor Jesus Libertador!
S. Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. P. Amém.

5 ORAÇÃO DO DIA

S. Oremos: Ó Deus, fonte de misericór-
dia e de bondade, vós indicastes a pe-
nitência, a justiça fraterna e a oração
como remédio contra o pecado; acolhei
a confissão de nossa fraqueza, pois que-
remos ser humildes no reconhecimento
de nossas fai'tas, a fim de sermos con-
fortados por vossa misericórdia. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo.
P. Amém.

LlTURGIA DA PALAVRA·

6

O
PRIMEIRA LEITURA

C. A 1" leitura é tirada do
Livro do PJxodo (3,1-8a.13-15).
Moisés recebe a incumbência de

tmclUr o proceseo de libertação dos
israelitas: "Eu vi a aflição de meu povo
no Egito". - "Aquele que se chama
'Eu Sou' envia-me para junto de vocês".
É como Libertador que Deus entra na
história do povo.

L. Leitura do Livro do Êxodo:.
«Moisés estava cuidando das ove-
lhas de Jetro, seu sogro, sacerdote
de Madian. Certo dia, levou as ove-
lhas muito longe no deserto e che-
gou ao Monte Horeb, isto é, o Mon-
te de Deus. O Mensageiro do Se-
nhor mostrou-se a ele, numa chama
de fogo, no meio de um arbusto.
Moisés viu que o arbusto estava
em chamas mas não se consumia.
Moisés falou consigo: «Vou olhar
mais de perto esta coisa estranha
e saber por que o arbusto não se
consome». O Senhor Deus viu que
Moisés se aproximava para olhar e
o Senhor Deus o chamou do meio
do arbusto: «Moísés, Moisés?» Ele

respondeu: «Aqui estou». O Senhor
Deus lhe disse: «Não chegues mais
perto. Tira as sandálias, porque o
lugar que pisas é terra santa». E
Deus acrescentou: «Eu sou o Deus
de teus pais, o Deus de Abraão, o
Deus de Isaac e o Deus de Jacó».
Moisés tapou a cara, porque teve
medo que seus olhos olhassem pa-
ra Deus». O Senhor Deus disse:
«Eu vi a humilhação de meu povo
no Egito e escutei os seus clamo-
res, provocados pelos maus tratos
dos opressores. Eu conheço os seus
sofrimentos. Desci para libertar
meu povo da opressão dos egípcios
e para levá-lo a uma terra grande
e fértil, onde brotam leite e mel».
Moisés retrucou a Deus: «Se vou
aos filhos de Israel e lhes digo que
o Deus de seus pais me envia a
eles e eles me perguntam: Qual é
o seu nome? o que é que vou res-
ponder ?» Deus disse a Moisés: «Eu
sou Aquele que sou! Assim dirás
ao povo de Israel: aquele que se
chama Eu Sou me enviou a vocês.
E lhes dirás também: Aquele Que
É, o Deus de seus pais, o Deus de
Abraão, o Deus de Isaac e o Deus
de Jacó me enviou. Este será meu
nome para sempre e com este no-
me me invocarão os filhos e des-
cendentes de vocês». - Palavra do
Senhor. P. Graças a Deus.
7 CANTO DE MEDITAÇÃO

Vinde abrir os corações para ouvir vossa
Palavra / que dá força no caminho,
ilumina nossa vida.
1. Indicai-nos, Senhor, vossos caminho.~
/ e conosco ficai na caminhada! /
Ensinai-nos e guiai-nos na verdade: /
Sois o Deus que nos salva e nos conduz.
2. O Senhor é ternura e compaixüo /
Ele mostra o caminho aos pecadores. /
Ele guia os humildes na justiça / e
dirige os seus pobres no caminho.

SEGUNDA LEITURA8
C. A 2· leitura é tirada da primeira
Carta de Paulo aos Coríntios (10,1-6.
10-12). O Apóstolo adverte a nós, que
vivemos na plenitude dos tempos, para
que saibamos caminhar sem cobiçar o
mal e sem murmurar contra o Senhor,
a fim de que não nos aconteça como a
muitos do Povo Eleito, que "ficaram
mortos no deserto", apesar de terem co-
mido e bebido o mesmo pão e a mesma
bebida espiritual.

L. Leitura da 1'" Carta de São
Paulo aos Coríntios: «Irmãos, re-
cordo a vocês que nossos antepas-
sados estiveram todos à sombra
da nuvem e todos passaram (
mar. De alguma maneira, forar
batizados na nuvem e no mar pa
ser o povo de Moisés; todos c u
ram do mesmo alimento esp.: .:



e todos beberam a mesma bebida
espiritual, pois bebiam de uma ro-
cha espiritual que os seguia, e a
rocha era Cristo. Mas Deus não
se agradou da maioria deles, pois
ficaram mortos no deserto. Tudo
sucedeu como exemplo para nós,
para que não nos abandonemos
aos maus desejos, como eles fize-
ram. Vocês também não se queixem
contra Deus, como alguns deles se
queixaram e o Anjo Exterminador
acabou com eles. Estas desgraças
aconteceram para nosso exemplo e
a Bíblia as relata para ensinar-nos
a nós, que nascemos na plenitude
dos tempos. Assim, aquele que acha
que está firme, tenha cuidado para
não cair». - Palavra do Senhor.
P. Graças a Deus.

CANTO DE ACLAMAÇÃO
AO EVANGELHO9

O Salve, Cristo peregrino, nosso
Pão e nossa Vida! / Vem guiar
teu Povo em marcha para a
Terra Prometida!

1. Acolhamos com louvores a Palavra de
Jesus: / Boa-Nova para os pobres, nossa
Vida e nossa Luz.
2. 6 meu povo, aonde vais? Ouve a voz
do teu Senhor: / É Jesus quem vai
falar, teu Caminho salvador.

TERCEIRA LEITURA10
C. A 3' leitura é tirada do Evangelho
de Lucas (13,1-9). Jesus nos aponta a
necessidade de fazermos penitência e de
produzirmos frutos, para não sermos cor-
tados como a figueira estéril.
S. O Senhor esteja convosco.
P. Ele está no meio de nós.
S. Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.
P. Glória a vós, Senhor.
S. «Quando Jesus assim falava, al-
guns se apresentaram a ele e lhe
contaram o que havia sucedido com
os galileus que Pilatos havia assas-
sinado no templo, misturando o
sangue deles com o sangue dos sa-
crifícios. Jesus respondeu: «Vocês
acham que esses galileus eram
mais pecadores que todos os outros
galileus, por haverem sofrido esta
desgraça? Eu lhes digo que não,
mas se vocês não fizerem penitên-
cia, perecerão do mesmo jeito. E
essas dezoito pessoas que morre-
ram esmagadas, quando ruiu a tor-
re de Siloé, vocês acham que eram
mais culpadas que os outros habi-
tantes de Jerusalém? Eu lhes di-
go que não, mas se vocês não mu-
dam o coração e a vida, morrerão
do mesmo jeito». Jesus fez ainda
esta comparação: «Certo homem
tinha uma figueira plantada em
sua vinha. Foi buscar figos e não
achou. Disse então ao empregado:
«Olha, fazem três anos que venho
buscar figos nesta figueira, mas
nunca encontro nada. Corta-a, por-
que ela só serve para esgotar a
terra». Mais ele argumentou: «Pa-

trão, deixe-a mais um ano, assim
terei tempo de cavar em redor e
botar estrume. Pode ser que assim
ela dê fruto mais adiante; se não
der, você então corta». - Palavra
da salvação. P. Louvor a. vós, ó
Cristo.

PREGAÇÃO11

O
12

O
(No fim, momentos de silêncio
para reflexão pessoal).

PROFISSÃO DE NOSSA FÉ
S. Creio em Deus Pai todo-
poderoso,
P. criador do céu e da terra •.•

13 PRECES DA COMUNIDADE
S. Irmãos, apresentemos ao Pai, que nos
reúne de todas as nações e de todas as
partes de nossa terra, os nossos pedidos:
L1. Para que a Igreja se renove nesta
quaresma e produza frutos de reconci-
liação e de santidade, rezemos ao Senhor.
L2. Parti que as comunidades cristãs ce-
lebrem a Eucaristia com espírito de de-
sapego, de partilha e de reconciliação,
rezemos ao Senhor.
L3. Para que a Eucaristia seja a força
dos que caminham em busca de melho-
res oportunidades de vida, rezemos ao
Senhor.
L4. Para que as comunidades cristãs
sejam abertas aos sofrimentos e incerte-
zas de tantos irmãos que partem, que
passam ou que chegam, rezemos ao
Senhor.
L5. Para que o Congresso Eucarístico
Nacional de Fortaleza seja impulso de
superação das injustiças que estão na
origem do êxodo e das migrações, reze-
mos ao Senhor.
S. Confiamos em vós, ó Deus, que es-
cutais os clamores de vosso povo. Aten-
dei nossas preces e derrarnai sobre nós
as águas puras da justiça, para que
sejamos purificados de todas as faltas
e saibamos construir o mundo novo de
justiça e f raternídade. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade
do Espírito Santo. P. Amém.

LlTURGIA EUCARíSTICA ..

14 CANTO DO OFERTõRIO

O Bendito sejas, Senhor Deus, pelo
Vinho e pelo Pão: / vão tornar-
se no caminho / alimento e
salvação.

1. 6 Senhor, neste altar colocamos /
com ofertas de pão e de vinho / alegria,
esperança e angústia / que são partes
de nosso caminho.
2. Mesmo quando forçado a partir / e
deixar sua terra natal/este povo ca-
minha contigo / e confia na tua
promessa.
lS ORAÇÃO DAS OFERTAS

OS. Orai, irmãos, para que o
nosso sacrifício seja aceito por
Deus Pai todo-poderoso.

P. Receba o Senhor por tuas mãos este
sacrifício / para a glória do seu nome /
para o nosso bem e de toda a santa
Igreja.
S. Deus de bondade, por este santo sa-
crifício estamos também pedindo perdão
de nossos pecados; fazei que saibamos
igualmente perdoar os nossos irmãos.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho, na unidade do Espírito Santo.
P. Amém.

PREFÁCIO (próprio)

ORAÇÃO EUCARiSTICA
16
17

O
O

(A oração eucarístíca cabe ao
sacerdote somente; após a con-
sagração) :
S. Eis o mistério da fé.
P. Salvador do mundo, salva i-nos
/ vós que nos libertastes pela
cruz e ressurreição.

CANTO DA COMUNHÃO18

O «Eis meu Corpo, tomai e comeil»
/ Ele é Pão para o povo a
caminho: / Comei todos e ao
Pai bendizei/

1. Nós te damos muitas graças / ó
Deus vivo, Deus perdão / que nos dás
o Pão da Vida / Jesus Cristo, nosso
Irmão.
2. O teu povo no deserto / saciaste com
maná / mas a nós, teu novo povo, / é
teu Filho que se dá.
3. Ele é o Pão de quem caminha / pelas
trilhas do deserto / para a Terra que
nos deste / Terra nova, já bem perto.
19 AÇÃO DE GRAÇAS

OS. Oremos: Senhor Deus, neste
sacramento recebemos o alimen-
to da fé, a clareza do conheci-

mento, a consciência da missão e a ga-
rantia da imortalidade; ajudai a viver-
mos, no dia-a-dia, a grandeza do mis-
tério que acabamos de celebrar. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espíríto Santo.
P. Amém.

RITO FINAL

20 MENSAGEM PARA A VIDA

O (Após as comunicações de inte-
resse para a comunidade):
C. Sem negar que migrações

possam, no decorrer da história, efetuar
desígnios de Deus, é evidente que seu
aspecto compulsório, enquanto fruto da
injustiça, as situa em oposição radical
à libertação do homem, trazida por
Cristo, em seu mistério pascal. Fiel ao
Evangelho, a Igreja deve denunciar a
injustiça que as migrações apresentam;
ao mesmo tempo, anunciar o Homem
Novo e o Mundo Novo, criados na jus-
tiça e na fraternidade. Tal missão é de
perene atualidade, sobretudo em nossa
época, tão marcada pela injustiça e pela
opressão. A Igreja considera o fenôme-
no migratório como símbolo de sua
missão peregrina e como presença con-
tínua de Cristo no mundo, na forma
de migrante ou refugiado; de outro
lado, ela denuncia a exploração, a má
distribuição da riqueza, especialmente da
terra, e a opressão política como res-
ponsáveis pelos aspectos dramáticos das
migrações, provocadas pela miséria. Ela
anuncia a [raternidade evangélica e quer
operar como fermento, para a mudança
das instituições e para o advento de uma
ordem social, baseada na justiça.
21 CANTO FINAL

22 B~NÇÃO FINAL

LEITURAS PARA A SEMANA:
Segunda-feira: 2Rs 5,1-15a; Lc 4,24-30 /
Terça-feira: Dn 3,25.34-43; Mt 18,21-35
/ Quarta-feira: Dt 4,1.5-9; Mt 5,17-19
/ Quinta-feira: Jr 7,23-28; Lc 11,14-23
/ Sexta-feira: Os 14,2-10; Mc 12,28b-34
/ Sábado: Os 6,1b-6; Lc 18,9-14 /
Domingo: J s 5,9a.10-12; 2Cor 5,17-21;
Lc' 15,1-3.11-32.



OBJETIVO DA IGREJA É QUE O POVO CONQUISTE VOZ E VEZ
Há dois anos, começou o movimento.
Hoje, mais de cem bairros já estão mo-
bilizados na Baixada Fluminense. Se há
movimento que explodiu, este foi um.
Há tão pouco tempo, era a pasmaceira
da passividade ou um movimentozinho
ou outro, isolados do contexto geral e
afogados no mar de gente. Tamanha era
a sensação de impotência que nem se
cogitava em colocar a situação dos
bairros como problema prioritário a re-
fletir e resolver.
Hoje, são centenas de grupos; e nossos
Amigos de Bairro adquiriram influên-
cia tão grande que despertam as piores
reações e as maiores revoltas, por parte
de políticos que estavam acostumados a
encabrestar o povo em tempo de eleição
e depois abandoná-lo no marasmo sem
e~peranç~. Ora, a revolta .dos antigos
donos de currais eleitoreiros só confir-
ma que, oferecendo espaço para o sur-
gimento de uma associação leiga, a
Igreja coopera para que o povo conquis-
te voz e vez.

COMEÇA A LUTA
DA VIDA CONTRA
A MORTE
Do depoimento de Ana, mulher do Santo,
operário e agente de pastoral, assassi-
.nado pela polícia, em São Paulo: "Com-
panheiros, o sangue do Santo só vai ser
mesmo cobrado, se vocês continuarem a
luta até o fim, até a vitória. Agüentem
até as últimas conseqüências. A repres-
são vai continuar, mas não podemos
recuar, nós não podemos ter medo.
Cada vez que eles percebem que nós
estamos perto da vitória, eles vêm com
desespero querer nos massacrar. Eles
têm medo da derrota que vão sofrer e
que se aproxima cada vez mais, porque
nós estamos avançando cada vez mais
na luta". - Carlos Mesters explica a
luta da vida contra a morte, em lin-
guagem bíblica, no livro Abraão e Sara:
"Começa a luta da vida contra a morte.
Entra em ação a Palavra de Deus: a
mesma que Ele dirigiu a Abraão; a
mesma que o profeta dirigia ao povo
no cativeiro; a mesma que você lê em
sua Bíblia, Genésio; a mesma que Deus,
até hoje, nos dirige, pelos fatos da vida.
Esta palavra ataca de cheio as forças
contrárias à vida e diz: "Que haja
luz/'- '. Que haja um firmamento que
separe as águas!... Que se juntem as
águas e apareça a terra/... Que a
terra produza o verde! ...
E imediatamente tudo se fez conforme
a palavra de Deus ·0 ordenou: a luz
vence as trevas; o firmamento vence as
águas, o verde vence o deserto! Uma
depois da outra, as forças da morte
são derrotadas, submetidas ao plano do
Criador, incapazes de oferecer qualquer
resistência. E é coisa bem feita!
Começou a luta vitoriosa da vida contra
a morte, em que Abraão tomou parte
e que envolve também a vida de Gené-
sio e de todos nós. De tudo isso, Abraão
e o povo do cativeiro já podiam tirar
uma lição: "Se você quiser realizar algu-
ma coisa na luta a favor da vida, é só
mesmo agarrando-se bem firme à Pa-
lavra de Deus, pois só ela é capaz de
derrotar as forças da morte que estra-
gam a sua vida".

A Diocese de Nova Iguaçu ajudou os
Amigos de Bairro a nascer e crescer;
dâ-lhes suporte e faz questão que eles
mantenham seu caráter ecumênieo. Os
Amigos de Bairro são compostos de
cristãos de qualquer denominação, de
religiosos de qualquer religião e de
pessoas de qualquer tipo de boa vonta-
de, que se unem e se articulam, a fim
de se tarnarem um organismo a mais,
na luta do povo para ser reconhecido
e respeitado em seus direitos.
Compreendemos melhor, hoje, a autono-
mia dos leigos, no domínio temporal. No
passado, tudo estava sob o controle do
poder eclesiástico. Não sô as igrejas e
cemitérios, mas até as escolas, os hos-
pitais e outras obras de assistência.
Essas instituições nasceram dentro da
comunidade de fé e parecia normal que
continuassem ligadas a ela, quanto às
normas e decisões.
Atualmente, a igreja reconhece e até
favorece a conquista de autonomia aos

I MINISTÉRIO DA PALAVRA I

movimentos e organismos de luta do
povo. O Movimento Amigos de Bairro,
como vimos, nasceu com o apoio de nossa
Diocese e até hoje continua necessitan-
do desse apoio. Mas é autônomo: quanto
mais crescer na linha de sua autonomia,
melhor; porque é sinal de estar conquis-
tando maioridade plena.
O ecumenismo social, como vimos na
Folha passada, desenvolve-se na ordem
temporal, na luta de cristãos - protes-
tantes e católicos - em defesa de seus
próprios interesses; por isso não depen-
de diretamente da hierarquia eclesiásti-
ca, isto é, do padre e do bispo.
Não significa, porém, que se desenvolva
em oposição ou ruptura com o poder
eclesiástico do bispo ou do padre. A
ordem temporal é autônoma, mas não
é alheia ou indiferente ao aspecto reli-
gioso e ao Evangelho. A mensagem de
Jesus não se dirige à alma ou a espí-
ritos sem corpo, mas ao homem todo.

QUERIAM ATINGIR A IGREJA
A Folha: Como o senhor considera o
ato de terrorismo que atingiu a Catedral
de Nova Iguaçu em 20 de dezembro do
ano passado, destruindo o sacrário e
profanando o SSmo. Sacramento?
Dom Adriano: As acusações de comu-
nista que certas pessoas e certos gru-
pos me fazem assumiram intensidade
maior nos meses anteriores. Na manhã
da explosão foram distribuídos muitos
panfletos nas ruas de Nova Iguaçu,
acusando de comunistas a Dom Hélder,
Dom Paulo Evaristo e Dom Ivo. Nesse
panfleto eu não era mencionado. Pelas
11 h sucedeu a explosão. Sobre o órgão
da Catedral os terroristas deixaram
uma carta dirigi da a mim. Aí sou cha-
mado de bispo vermelho. Aí me atacam
e injuriam. Aí me advertem e ameaçam.
O grupo, que mostra pertencer a uma
linha de extrema direita radical, se de-
nomina de "Vanguarda de Caça aos
Comunistas" e se atribui a autoria do
atentado. A primeira consideração que
faço: trata-se, como no seqüestro e nos
outros momentos da escalada de ódio,
de um grupo radical de extrema direita.
Estão marcados de obsessão anticomu-
nista e vêem comunismo em toda a parte.
Devem ter portanto ligação íntima com
outros grupos radicais de direita que
atuam um pouco em toda parte do Brasil.

A Folha: Mas não queriam atingir so-
mente o senhor.
Dom Adriano: De fato, as acusações,
calúnias, manifestações de ódio, os atos
terroristas têm um alvo muito mais am-
plo do que somente a minha pessoa. Por
ocasião do seqüestro fazem explodir meu
carro diante da sede da Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil, então loca-
lizada no Rio. Queriam portanto atingir
o episcopado brasileiro e a linha pastoral
da CNBB. Isto aliás declarou o grupo
terrorista de então que se autodenomi-
nava Aliança (ou Ação) Anticomunista
Brasileira. Os ataques que me fazem
também fazem a vários bispos brasilei-
ros, com intensidade maior contra D.

Paulo Evaristo (São Paulo), contra D.
Hélder (Recife) contra D. Balduíno
(Goiás Velho) , D. Pedro Casaldáliga
(Conceição do Araguaia) , D. Waldir
(Volta Redonda), D. José Pires (João
Pessoa) etc. Querem atingir a linha pas-
toral de fé integrada, de decisão pelos
pobres, de identificação com o Povo - a
linha do Vaticano lI, mais explicitada
em Medellín e confirmada em Puebla.

A Folha: Só que em Nova Iguaçu o
ódio toma formas mais violentas.
Dom Adriano : Aqui o sofrimento do
Povo é Maior, parece que por isso tam-
bém deve ser maior o sofrimento da
Igreja, do bispo e dos cristãos enga-
jados. Todos nós que nos decidimos pela
grande causa de Jesus Cristo temos de
compreender que a decisão pelo Evan-
gelho é um terrível passo na direção
da cruz, da pobreza, do despojamento,
da perseguição e da morte. Na Baixada
Fluminense vive um Povo abandonado,
marcado de todo o tipo de sofrimento.
Faltam comunidades para acolherem os
milhares de irmãos que, tocados pelas
secas, pelo descalabro da agricultura,
mas também pela esperança de dias me-
lhores, deixam suas terras, seus campos,
seus trabalhos agrícolas e migram para
a Baixada Fluminense. Aqui, diante de
um crescímento caótico que, como já
lembrei noutros momentos, é mais incha-
ção do que crescimento, ainda não se
formaram comunidades estáveis e orga-
nizadas. Toda a vida social está mar-
cada de incerteza e de insegurança.
Apesar de nossa boa vontade e de nosso
esforço pastorais, ainda é pouco o que
a nossa diocese tem feito para apressar
a formação de comunidades. Assim mes-
mo estou certo de que nenhuma outra
instituição pode fazer esse trabalho com
mais profundidade e com mais amplidão
do que a Igreja Católica. Faltando co-
munidade de acolhimento, mais dolorosa
se torna a situação dos migrantes. São
criaturas partidas e rachadas.
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ZEMANÊ, JÁ VISTE ALGUM TíTULO
DE TERRA ASSINADO POR DEUS?
"Há muitos anos, o dono da fazenda
Al a g a m a r (Paraíba) cedeu algumas
áreas de terra para 700 famílias tra-
balharem e conseguirem o necessário
para viver. Com a morte do fazendeiro,
os herdeiros começaram a retalha}' as
terras e vendê-Ias a terceiros. As fa-
mílias perderam a paz e a tranqüilida-
de. Viviam perseguidas e ameaçadas de
serem despejadas. Diante disso, resolve-
ram unir-se e, apoiadas pelo Sindicato
Rural e pela Igreja, decidiram não sair
da terra.
A luta e a união foram tão grandes
que as famílias conseguiram uma pri-
meira vitória. Dois mil hectares dos 17
mil em que as famílias viviam foram
desapropriados. Agora as famílias con-
tinuam se reunindo, a fim de conseguir
o suficiente para todos viverem; e vivem
na esperança de conseguir uma vida cada
vez mais segura e humana, justa, fra-
terna e cristã. Uma certeza os une na
luta comum: a terra é de quem traba-
lha nela.
Assim falam os Subsídios para uma po-
lítica social, da CNBB:
"Como corretivo do êxodo rural, respon-
sável em grande parte pelo agravamento
dos problemas das cidades, é preciso
criar condições para regular o ritmo da
urbanização, promovendo e incentivando
as pequenas e médias agroindústrias nas

próprias regiões produtoras, onde a mão-
de-obra local possa ser ainda valoriza-
da, para a construção de estruturas bá-
sicas a menores custos do que nos cen-
tros urbanos.
Impõe-se uma séria revisão da política
da terra e da estrutura fundiária, no
sentido de garantir, de imediato, a per-
manência, na terra, daqueles que nela
trabalham; assentar os milhões de fa-
mílias sem terras e suster, desta forma,
o processo demasiadamente acelerado de
expansão de um capitalismo agrário,
dando condições jurídicas e financeiras
para a produção de alimentos de base,
por parte de pequenos produtores, pro-
prietários ou não, evitando assim a pro-
letarização da mão-de-obra rural e a
exploração da mão-de-obra dos bóias-
frias, das mulheres e dos menores.
São necessárias, para tanto, medidas
corajosas, destinadas a incentivar a pro-
dução para o consumo interno, em vez
de incentivar prioritariamente uma agri-
cultura de exportação. Para que a exten-
são da fronteira agrícola e a especula-
ção sobre as terras não se realizem às
custas do homem que ocupou até hoje
vastas regiões desconhecidas do país -
o índio, o posseiro - urge o reestudo
de certos programas de desenvolvimento,
que não consideram com o suficiente res-
peito as culturas diferentes.

IDO REINO E SUA JUSTiÇA I
PROFANAÇÃO DO POVO
E PROFANAÇÃO DA EUCARISTIA
• Fazendo uma bomba explodir na Ca- de pecado. Não querem assumir nem
tedral e mais exatamente no altar do querem deixar que outros assumam, cons-
SSmo. Sacramento, os fanáticos que se cientemente, a grande missão libertadora
dizem "Vanguarda de Caça aos Comu- de Jesus Cristo na situação concreta em
nistas" mostraram com diáfana clareza que vivemos e sofremos.
o seu radicalismo e o seu ódio. • Cristo se fez homem para habitar
• Toda a linha pastoral de nossa dio- entre nós. Como pessoa histórica não
cese, procurando realizar a orientação poderia ficar perpetuamente no mundo.
do Vaticano 11, de Medellín e de Puebla, Com seu amor inventivo instituiu a
visa a uma integração maior da Fé na Eucaristia - o Sacramento do Corpo
vida. e do Sangue de Jesus. Nossa Fé catô-
• A vida é o que está aí aos nossos lica nos diz com toda certeza: na Euca-
ol~os: terrívei~ marcas de pecado, terrí- rístía, isto é: no pão e no vinho con-
veIs, profanações da pessoa h~mana, sagrados pelo ministro ordenado, está
tert-íveis sacrilégios contra a Igreja !lue presente Jesus Cristo, numa presença
s: . pretend~ manipular para torna-I:" real, que não encontra paralelo. Na
dOCIl e fle,xIvel aos gru~os do poder. Ha Eucaristia Cristo está à disposição do
UJ~a ternvel. profanação do Povo,. E seu Povo. Na Eucaristia Cristo cons-
feita por cristãos, por pe~soas batiza- trói o seu Povo - o novo céu, a nova
das no sangue de Jesus Cristo. . . , . .
• A Pa t I d . 'f' terra, nos quais remara a Justiça, noss ora, usan o meIOS paCI ICOS . . , tad tí
mas incisivos, como, por exemplo, A qua~ .se cumprrra a von e san ISSIma
Folha, tem certeza de que podemos, com do ai, . .
a graça de Deus, construir alguma ~ Pr.ofana.ndo Jesus Cristo na Eucaris-
coisa da grande família de Deus. Contra tia, o Maligno profana o Povo de n,eus.
toda esperança (humana), esperamos. Profanando o Povo de Deus, o Maligno
• Os terroristas profanaram a Eucaris- profana Jesus Cristo que se fez, de modo
tia. Porque já têm profanado, num tra- eminente, um membro do Povo. Precisa-
balho mais sutil, a pessoa humana, a mos considerar este aspecto importante
pessoa dOE irmãos e das irmãs. Não do sacrilégio que foi cometido na Cate-
admitem transformação nas estruturas dral de Nova Iguaçu.

IMAGEM DA VIDA
MAL ENCAMINHADA

1. Erwin Wagner, cidadão brasi-
leiro nascido pros lados de Ham-
burgo Velho, de boa cepa alemã,
velha e secular, nasceu analfabe-
to. E analfabeto criou-se. Esca-
pou do serviço militar e da alfa-
betização. E quando deu conta de
si, aos 28 anos, era apenas aju-
dante de caminhão. Onde ficaram
teus antepassados, louros e cul-
tos, dinâmicos e pioneiros, que
vieram no primeiro surto de imi-
gração pra construir nos trópicos
o Paraíso Prometido? 'Tu seguis-
te outro caminho, te aculturaste
pra baixo, apesar de sangue, de
raça e de maiores.

2. Transplantada pra terra de
bugres, a boa cepa se isolou. E
no isolamento perdeu seiva de
poetas e pensadores, de músicos
e sábios. Serias descendente de
algum Wagner que, noutra rama
hereditária, produziu o Anel do
Nibelungo e o Parsifal? Tu és
Wagner pobretão e simples, de
linhas nobres e frases plebéias.
Com teu sotaque gaúcho e teu
linguajar dos Pampas. Teu servi-
ço humilde trouxe-te ao Rio. Como
sonhaste um dia. No Rio, a praia
de Ipanema, As garotas de Ipa-
nema? Tudo isto e muito mais,
meu caro Wagner.

3. Chegaste. Surpreso, embeveci-
do, mal viste o descuidista apro-
ximar-se. Com lábia e canto. Com
aquele jeitinho carioca, curtido,
malandro, insinuante que te diz:
Então, companheiro, tá nessa de
garota bonita, o cara? E muito
mais. Quando acordaste, nem bol-
sa de suados cruzeiros, nem do-
cumentos, nem nada. Apenas rou-
pa do corpo. Ladrão, ladrão! gri-
tas no vazio do cosmo. E no va-
zio do cosmos ninguém escuta teu
desespero, ninguém vê as tuas lá-
grimas de meninão sem maldade.
É nesse instante que o PM te
pede os documentos. (A.H.)



4'1 DOMINGO DA QUARESMA (16-03- 1980)
c .= Comentador; L = Leitor; P Povo; S = Sacerdote.
Cântos: Missa PARA ONDE VAIS? - Campanha da Fraternidade 1980.

RITO INICIAL "

1 CANTO DE ENTRADA

•
Somos Povo de Deus peregrino
/ com Jesus caminhamos ao Pai.
1. Vinde, irmãos, com alegria,

celebrar o Deus da Vida / e cantar os
seus louvores, como Igreja reunida.
2. Nós formamos o teu povo, que é santo
e pecador. / Cria em nós corações novos
/ transformados pelo Amor.
3. Reunistes, num só povo, emigrantes,
nordestinos, / estrangeiros e nativos:
Somos todos peregrinos.

2 SAUDAÇÁO

S. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. P: Amém.
S. Irmãos, que o próprio nosso Senhor
Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos
amou e nos concedeu, por sua graça,
eterna e feliz esperança, console os co-
rações de vocês e os confirme em toda
a obra e palavra boa.
P. Bendito seja Deus que nos reuniu no
amor de Cristo.

3 SENTIDO DA MISSA

C. A. Igreja opera como fermento, para
a mudança das instituições e para o
advento de uma ordem social baseada
na justiça; denuncia a injustiça e anun-
cia o Homem Novo e o Mundo Novo.
Eis aí o programa de nossa penitência
quaresma I. O processo de conversão e
libertação é longo e penoso. Mas chega
o momento [ubiloso da reconciliação e
da vitória. O filho pródigo viu desman-
char-se toda a sua angústia, no abraço
acolhedor do Pai. O povo hebreu. cele-
brou com alegria, na planície de Jericô,
a páscoa de sua entrada na Terra Pro-
metida. Em Jesus Cristo - que não co-
nheceu o pecado mas se fez "pecado"
por causa de nós - fomos reconciliados
com Deus. E somos, agora, criaturas
novas. Para nós, o mundo velho passou
e vivemos os valores do mundo novo.
Entre esses valores, está o ministério
da reconciliação: a Igreja, Povo de Deus,
está em contínuo processo de conversão,
tanto dos indivíduos quanto das estru-
turas que escravizam e oprimem. Sem
esta libertação da injustiça, não triun-
fará o clima do Mundo Novo e os ho-
mens, sobretudo os empurrados pela mi-
séria de um lado para o outro, jamais
terão as condições de viverem a fra-
ternidade.

4
CELEBRAÇÁO DO PERDÁO
DE DEUS

S. (Uma exortação à penitência, de
acordo com o sentido da missa. Pausa
para revisão de cida ), - Confessemos
os nossos pecados:
C. O homem é vocacionado a ser sujeito
e agente da história. Porque tratamos
nossos irmãos como escravos, explorando
suas forças, seu serviço, sua dignidade,
peçamos perdão dizendo todos:
P. Da ganância e da escravidão / livra i-
nos, Senhor!
C. O progresso traz melhores condições
de trabalho. Contudo, se descobre que
o homem é vítima da máquina, das es-
truturas econômicas e sociais, do pró-

prio homem. Porque exploramos nossos
irmãos que vêm de outras terras, apenas
para nosso benefício, sem lhe« dar o
direito de participar do lucro, peçamos
perdão dizendo:
P. Da ganância e da escravidão / livrai-
nos, Senhor!
C. A luta pela sobrevivência faz com
que muitos calem a injustiça que so-
frem, para não perder o lugar que
ocupam. Isto nos faz desumanos com
aqueles que não têm terra, casa e outros
bens. Porque temos consciência deste
pecado, peçamos perdão dizendo:
P. Da ganância e da escravidão / livrai-
nos, Senhor!
C. O homem vive cercado de tantas
formas de violência, ameaçado pela guer-
ra, na insegurança política, social e eco-
nômica, sem plena liberdade religiosa.
Muitos vivem sem chão e sem lar, por-
que vêm de longe, na esperança de uma
vida ~hor. Eles não têm nada, porque
desejamos mão-de-obra barata, que pro-
duza muit e receba pouco. Por este
grande pecado de hoje, peçamos perdão
dizendo:
P. Da ganância e da escravidão / livrai-
nos, Senhor!
S. Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. P. Amém.

5 ORAÇÁO DO DIA

S. Oremos: Ó Deus, por meio de vosso
Filho, realizais de forma admirável a
reconciliação do gênero humano; conce-
dei ao povo cristão que corramos de
coração generoso ao encontro das festas
pascais que se aproximam. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na uni-
dade do Espírito Santo. P. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA "

6 PRIMEIRA LEITURA

O C. A 1" leitura é tirada do
Livro de Josué (5,9a.10-12).
Na planície de Jericô, o Povo

de Deus celebra a Páscoa, que marca
o fim de sua permanência no deserto.
Agora já comem os frutos da região.
Cessa o maná. Alimentam-se das colhei-
tas, fruto de seu trabalho na Terra pro-
metida e conquistada.

L. Leitura do Livro de Josué:
«Então o Senhor Deus disse a Jo-
sué: 'Hoje tirei de cima de vocês
o opróbrio do Egito'. Os israelitas
acamparam em Gálgala e celebra-
ram a Páscoa, no décimo quarto
dia do mês à tarde, na planície de
Jericó. No dia seguinte, comeram
pães sem fermento, feitos com tri-
go da terra e grãos tostados. Deste
dia em diante, o maná cessou de
cair e os israelitas passaram a
alimentar-se das colheitas que o
país produzia». - Palavra do Se-
nhor. - P. Graças a Deus,
7 CANTO DE MEDITAÇÃO

Vinde abrir os corações para ouvir vossa
Palavra / que dá força no caminho,
ilumina nossa vicia..

1. Indicai-nos, Senhor, vossos caminhos
/ e conosco ficai na caminhada! /
Ensinai-nos e guiai-nos na verdade: /
Sois o Deus que nos salva e nos conduz.
2. O Senhor é ternura e compaixão /
Ele mostra o caminho aos pecadores. /
Ele guia os humildes na justiça / e
dirige os seus pobres no caminho.
S SEGUNDA LEITURA

C. A 2" leitura é tirada da segunda
Cartli de Paulo aos Coríntios (5,17-21).
Deus nos reconciliou com Ele, em Jesus.
O homem agora é criatura nova. Agora
começou o mundo novo. Estamos viven-
do a nova criação. Vivamos os valores
deste mundo novo.

L. Leitura da 2'! Carta de S. Paulo
aos Coríntios: «Irmãos: aquele que
está em Cristo é criatura nova.
Para ele todo o antigo passou e
tudo se fez novo. Agora ele vê
tudo como obra de Deus, que se
reconciliou conosco na pessoa de
Cristo e me encarregou também
do trabalho da reconciliação. Em
Cristo, Deus fez as pazes com o
mundo, não levando mais em conta
os nossos pecados e entregando a
mim a mensagem da reconciliação.
Desta forma, somos embaixadores
com mandato de Cristo, como se
fosse Deus mesmo que orientasse
vocês por nossa boca. Por isso, da
parte de Cristo lhes suplicamos:
Ponham-se em paz com Deus». -
Palavra do Senhor. P. Graças a
Deus.

9

•
CANTO DE ACLAMAÇÃO
AO EVANGELHO

Salve, Cristo peregrino, nosso
Pão e nossa Vida! / Vem guiar
teu Povo em marcha para a
Terra Prometida!

1. Acolhamos com louvores a Palavra de
Jesus: / Boa-Nova para os pobres, nossa
Vida e nossa Luz.
2. 6 meu povo, aonde vais? Ouve a voz
do teu Senhor: / É Jesus quem vai
falar, teu Caminho salvador.

10 TERCEIRA LEITURA

C. A 3" leitura é tirada do Evangelho
de Lucas (15,1-3.11-32). A acolhida ge-
nerosa do Pai ao filho pródigo marca
o fim do processo de conversão e a rein-
tegração festiva na família, apesar dos
protestos do filho mais velho.
S. O Senhor esteja convosco.
P. Ele está no meio de nós.
S. Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.
P. Glória a vós, Senhor.
S. «Muitos publicanos e pecadores
se aproximavam de Jesus para es-
cutá-lo, Os fariseus e doutores da
Lei murmuravam e o criticavam
por isso: «Este homem recebe os
pecadores e come com eles!» En
tão Jesus contou-lhes esta 4pan.b( -
Ia: «Um homem tinha dois finr ».
O mais novo disse ao pai: F _.



dá-me a parte da herança que me
cabe». O pai fez a partilha entre
eles. Poucos dias depois, o filho
mais novo ajuntou tudo o que ti-
nha, partiu para um lugar distan-
te e lá esbanjou suas posses numa
vida desregrada. Quando tinha gas-
to tudo, sobreveio à região uma
grande escassez e ele começou a
passar necessidade. Aí pôs-se a ser-
viço de um homem do lugar, o qual
o enviou aos seus campos, para to-
mar conta de porcos. Às vezes ti-
nha vontade de matar a fome com
a comida dos porcos, mas ninguém
lhe dava nada. Então pôs-se a
pensar: 'Quantos trabalhadores de
meu pai têm pão de sobra, e eu
aqui morrendo de fome! Vou-me
embora, voltarei a meu pai e lhe
direi: Pai, pequei contra o céu e
contra ti! Não mereço chamar-me
teu filho, trata-me como a um dos
teus empregados!' Levantou-se e
partiu de volta para casa. Quando
ainda estava longe, seu pai o avis-
tou e, cheio de compaixão, correu-
lhe m> encontro, lançou-se ao seu
pescoço e cobriu-o de beijos. Aí o
filho falou: 'Pai, pequei contra o
céu e contra ti, já não mereço cha-
mar-me teu filho'. Mas o pai dis-
se aos empregados: 'Rápido, tra-
gam a melhor roupa e vistam nele,
coloquem um anel em seu dedo e
calcem sapatos em seus pés. Tra-
gam o bezerro mais gordo e ma-
tem, vamos comer e nos alegrar,
porque este meu filho estava mor-
to e voltou à vida, estava perdido
e eu o encontrei'. E se puseram
a celebrar a festa. O filho mais
velho estava no campo. Quando ia
voltando, já perto de casa escutou
a música e o baile. Chamou um dos
empregados e perguntou o que sig-
nificava tudo aquilo. O empregado
lhe disse: 'Teu irmão está de vol-
ta e teu pai mandou matar um be-
zerro gordo, porque ele voltou são
e salvo'. O filho mais velho irri-
tou-se e não quis entrar. Então o
pai saiu para chamá-lo. Mas ele
respondeu ao pai: 'Há tantos anos
que te sirvo sem nunca haver de-
sobedecido nenhuma de tuas or-
dens e a mim nunca me deste nem
um cabrito para fazer uma festa
com meus amigos; mas chega este
teu filho, depois de ter gasto teu
dinheiro com as prostitutas, e pa-
ra ele mandas matar um bezerro
gordo!' O pai lhe disse: 'Filho, tu
estás sempre comigo e tudo o que
é meu é teu. Mas era preciso a
gente fazer uma festa e se alegrar,
porque teu irmão estava morto e
voltou à vida, estava perdido e foi
encontrado'». - Palavra da salva-
ção. P. Louvor a vós, ó Cristo.

.11 PREGAÇÃO

•

(No fim, momentos de
para reflexão pessoal).

12 PROFISSÃO DE FÉ

•

S. Creio em Deus Pai todo-
poderoso,
P. criador do céu e da terra •..

silêncio

13 PRECES DA COMUNIDADE

S. Irmãos, nossos pedidos são dirigidos
a um Pai amoroso, que os acolhe com
bondade. Peçamos então com confiança:
LI. Pela Igreja, para que seja fiel anun-
ciadora da salvação que renova o mundo
e o homem, rezemos ao Senhor.
L2. Para que todos nos reconciliemos
com Deus e com os irmãos, nesta qua-
resma, rezemos ao Senhor.
L3. Para que a Eucaristia que celebra-
mo.~ nos ensine a acolher a todos sem
distinção alguma, rezemos ao Senhor.
L4. Para que nossa comunidade e todas
as comunidades cristãs sejam fermento
de um mundo novo de justiça e fraterni-
dade, rezemos ao Senhor.
L5. Para que saibamos anunciar a Pa-
lavra de Deus com fidelidade, denunciar
as injustiças com coragem e testemunhar
com perseverança o amor de Deus pelos
pobres, rezemos ao Senhor.
L6. Para que o Congresso Eucarístico·
Nacional de Fortaleza seja a expressão
da fé, da esperança e do amor de todos
os cristãos de nossa pátria, rezemos ao
Senhor.
L7. Pelas intenções particulares desta
santa mis~a ... , rezemos ao Senhor.
S. Acolhei misericordioso nossas súpli-
cas, ó Pai, e fazei que nos alegremos
nesta Páscoa, com a reconciliação que
nos concedeis em vosso Filho, nosso
Senhor Jesus Cristo, na unidade do
Espírito Santo P. Amém.

L1TURGIA EUCARíSTICA

14

•
CANTO DO OFERTóRIO

Bendito sejas, Senhor Deus, pelo
Vinho e pelo Pão: / vão tornar-
se no caminho / alimento e
salvação.

1. 6 Senhor, neste altar colocamos /
com ofertas de pão e de vinho / alegria,
esperança e angústia / que são partes
de nosso caminho.
2. Mesmo quando forçado a partir / e
deixar sua terra nata! / este povo ca-
minha contigo / e confia na tua
promessa_
3. Se os estranhos nos vêm perguntar:
/ "Povo errante, pra onde tu vais?" /
Nós dizemos: "Com Deus caminhamos /
para o amor, a verdade e a paz".

15 ORAÇÃO DAS OFERTAS

•

S. Orai, irmãos, para que o
nosso sacrifício seja aceito por
Deus Pai todo-poderoso.

P. Receba o Senhor por tuas mãos este
sacrifício / para a glória do seu nome /
para o nosso bem e de toda a santa
Igreja.
S. Nós vos oferecemos com alegria,
Senhor, estes dons para o sacrifício;
ajuda i-nos a celebrâ-lo com fé sincera
e a oferecê-Io dignamente pela salvação
do mundo. Por nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espí-
rito Santo. P. Amém.

16 PREFÁCIO (próprio)

ORAÇÃO EUCARiSTICA17

O
•

(A oração eucarística cabe 60
sacerdote somente; após a con-
sagração) :
S. Eis o mistério da fé.
P. Salvador do mundo, salvai-nos
/ vós que nos libertastes pela
cruz e ressurreição.

18 CANTO DA COMUNHÃO

•

«Eis meu Corpo, tomai e comeil»
/ Ele é Pão para o povo a
caminho: / Comei todos e ao
Pai bendizei!

1. Nós te damos muitas graças / ó
Deus vivo, Deus perdão / que nos dás
o Pão da Vida / Jesus Cristo, nosso
Irmão.
2. O teu povo no deserto / saciaste com
maná / mas a nós, teu novo povo, / é
teu Filho que se dá.
3. Ele é o Pão de quem caminha / pelas
trilhas do deserto / para a Terra que
nos deste / Terra nova, já bem perto.

19 AÇÃO DE GRAÇAS

•

S. Oremos: Ó Deus, que ilumi-
nais todo homem que vem a este
mundo, faze i resplandecer sobre

nós a luz de vossa graça, para que
nossos pensamentos sejam sempre con-
formes à vossa sabedoria e possamos
amar-vos de coração sincero. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo. P. Amém.

RITO FINAL .

20 MENSAGEM PARA A VIDA

•

(Após as comunicações de inte-
resse para a comunidade):
C. O anúncio da Palavra de

Deus, da Boa-Nova, da Verdade que
liberta, é tarefa primordial da Igreja.
No campo das migrações, este anúncio
se reveste de características especiais,
pelas situações e circunstâncias dife-
rentes em que vivem os migrantes; e
porque é mais iminente o perigo da rup-
tura entre Fé e Cultura - "o drama
de nossa época" - segundo Paulo VI.
A tarefa da ação evangelizadora se com-
pleta com o anúncio dos direitos fun-
damentais do homem; em particular, no
que se refere às migrações, o direito
de possuir todo o necessário à vida
digna, tanto em termos materiais, como
em termos culturais e afetivos. Em sua
ação evangelizadora, a Igreja deve de-
nunciar os interesses gananciosos e ile-
gítimos que tiram a uma grande parte
da população a possibilidade e o direito
à vida digna no campo, e os meios abu-
sivos empregados para a apropriação de
terras, como intimidação, pressão, per-
seguição e grilagem. A Igreja não pode
calar-se ante a marginalização dentro
de um sistema econômico, voltado exclu-
sivamente para o lucro, e para um
desenvolvimento altamente concentrador,
que favorece a ipoucos.

21 CANTO FINAL

22 B~NÇÃO FINAL

LEITURAS PARA A SEMANA:
Segunda-feira: Is 65,17-21; Jo 4,43-54 /
Terça-feira: Ez 47,1.9-12; Jo 5,1-3a.5-16
/ Quarta-feira: 2Sm 7,4-5a.12-14a.16;
Rm 4,13 ..16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a /
Quinta-feira: Ex 32,7-14; Jo 5,31-47; /
Sexta-feira: Sb 2,la.12-22; Jo 7,1-2.10.
25-30 / Sábado: Jr 11,18-20; Jo 7,40-53
/ Domingo: Is 43,16-21; FI 3,8-14; Jo
8,1-11.



ECUME ISMO ESP ITUAL: A ORAÇÃO DESARMA OS CORAÇÕ S
Há' muitas publicações sobre o ecume- lica, não no sentido de rótulo, mas no meça r as paróquias e comunidades de
nismo, o que revela sua importância sentido lógico, etimológico e teológico, base, que ainda não descobriram que
atual. Há dois grandes centros oficiais, isto é: igreja universal, igreja de todos sinal levanta!', a fim de iniciar a pro-
um em Genebra e outro no Vaticano, os irmãos unidos na fraternidade. A cura da unidade. Comecem pelo ecume-
para a promoção do ecumenismo. Em santidade dos cristãos, católicos e pro- nismo espiritual, o qual não se limita
Genebra, desde 1948, estabeleceu-se o testantes, será o grande sinal que abrirá a promover uma "semana de oração pela
Conselho Mundial das Igrejas. Aí estão Os olhos para a descoberta dos caminhos unidade".
representadas cerca de 225 igrejas e co- possíveis para a unidade. Se os fiéis rezam pela unidade dos cris-
munidades protestantes. Por isso, a oração é um dos aspectos tãos, não sentir-se-âo estranhos ao mo-
Trata-se de uma associação de igrejas- importantes do ecumenismo, seguindo o vimento ecumênico. São tão promotores
irmãs. Elas professam, segundo as Es- exemplo de Cristo, que rezou pela uni- do ecumenismo quanto o Conselho Mun-
crituras, que Jesus é Deus e Salvador dade de seus discípulos. O Vaticano lI, dial das Igrejas e o Secretariado pela
e que a essência de sua vida e de sua retomando a iniciativa do Padre Con- Unidade. Também eles ajudam a acon-
mensagem está resumida no testemunho turier, um dos pioneiros do "ecumenis- tecer a desejada união, para a qual
da fraternidade evangélica. mo espiritual", escreveu: "A conversão caminham, às vezes a contragosto, os
O ecumenismo é, em primeiro lugar, do coração e a santidade da vida, jun- que crêem em Jesus Cristo.
um modo de entender e viver o Evan- tamente com a oração, privada e pú- Em nossa Baixada Fluminense, onde
gelho. Por isso, não pode haver mo- blica, pela unidade das cristãos, hão de muitos ainda não venceram o obstáculo
vimento ecumênico sem conversão inte- considerar-se como a alma de todo mo- do proselitismo, o ecumenismo espiritual
rior e sem testemunho de vida e de fé. vimento ecumênico". é uma das formas possíveis por onde
O reencontro dos cristãos, hoje espalha- O ecumenismo espiritual é possível a começar. Se não desaparece o proseli-
dos por muitas igrejas, dar-se-á na igre- todos, mesmo àqueles que habitam re- tismo, católico ou protestante, não se
ja única de Jesus Cristo, que há de ser giões onde sô existe uma comunidade de cria a primeira condição para o movi-
una, santa, católica e apostólica. Cató- fé aistã. Por ele também poderão co- mento ecumênico.

APARECE O HOME.\,.
PA,(A PROTEGER
A VIDA
Por ocasião de pichações de diversas
igrejas de nossa Diocese, Dom Adriano
falou assim ao Correio da Lavoura
(18/11/79): "Eles querem intimidar
nossa Diocese, nosso trabalho nas comu-
nidades de base. Isso é normal, estra-
nho seria se não houvesse essas amea-
ças. A libertação do povo não interessa
a muita gente e esses enfrentamentos
são conseqüências naturais de um maior
esclarecimento que vai se dando dentro
da população".
A imagem e semelhança de Deus que
há em nós é a missão de pormos ordem
neste mundo. Ordem, nas relações hu-
manas, chama-se justiça. Vejamos como
Fr. Carlos Mesters explica, em lingua-
gem bíblica, esta missão do homem de
ordenar o seu mundo:
"Em seguida, a Bíblia mostra como a
Palavra de Deus foi colocando ordem na
desordem que havia, até ficar pronta a
casa do homem. Uma vez pronta a casa,
o homem foi criado. Foi criado "segundo
a imagem e semelhança de Deus". Isto
quer dizer que a missão do homem é uma
só: imitar Deus. Ele deve fazer o que
Deus fez: destruir a desordem que estra-
ga a vida e preparar o mundo para ser
uma digna morada do homem.
Do jeito que Deus domina tudo pela
sua Palavra, para que a vida possa
nascer, crescer e ser vida em abundân-
cia, assim o homem, orientado por esta
mesma Palavra e fortalecido por ela,
deverá continuar a dominar todas as
coisas a favor da vida. O homem não
é o dono do mundo. O dono é Deus. Só
Ele! O homem só toma conta em nome
de Deus. E a preocupação de Deus é
uma só: proteger e favorecer a vida!
Tudo foi criado por Deus. A vida, porém,
só ela, foi criada e abençoada. Bênção
é o oposto de maldição. Bênção é ben-
dição, é dizer o bem. É pronunciar o
bem sobre a vida. Maldição é dizer o
mal. É pronunciar o mal sobre a vida.
É rogar praga! Ora, Deus não rogou
uma maldição sobre a vida, mas sim
uma bênção! E foi uma bênção que
pegou I Pois o que Deus fala está falado!
Ele nunca volta atrás".

MINISTÉRIO DA PALAVRAl

Só O AMOR CONSTRÓi

I

eu c a r í s t í c o senta-se toda a Igreja,
sentam-se todos os irmãos em comunhão
fraterna de fé que transbordará para a
vida, que na vida tentará corajosa e
fielmente eliminar as terríveis barrei-
ras que separam as pessoas e que, se-
parando, distanciam, fomentam a des-
confiança, a exploração, o ódio, a luta
f'rat ricida. Sei que nem todos os católi-
cos compreendem ainda esta dimensão
profunda essencial do SSmo. Sacramen-
to. Mas esta é a doutrina da Igreja.
E esta é a descoberta gratificante e
transformadora que fazemos quando um
dia nos convertemos profundamente para
o Evangelho de Jesus Cristo. Os terro-
ristas, no seu ímpeto de ódio e de mal-
dade, escolheram precisamente a Euca-
ristia, para atingirem o bispo, a pastoral
da diocese, a Igreja.

A Folha: E eles, na carta injuriosa
que dirigiram ao senhor, diziam que
eram cristãos.
Dom Adriano: O amor cega. Mas o ódio
também cega e corrompe toda ordem
de valores. E a cegueira pode ser tama-
nha que não pára diante de nenhuma
maldade e de nenhum instrumento. O
amor cega; mas constrói. O ódio cega
e só faz destruir. E cega a tal ponto
que ousa chamar de cristão o instinto
de destruição e de terror. O conteúdo
dos panfletos, das pichações, da carta-
manifesto deixada na Catedral, mais
ainda os recursos empregados por esses
grupos fanáticos e radicais, mais ainda
os fins visados não oferecem nenhum
ponto de contato com a mensagem do
Evangelho. Enquanto a pastoral se es-
força, com meios pacíficos e frágeis -
o que é mais frágil do que a Palavra?
-, com recursos perfeitamente legítimos
segundo as leis de Deus e mesmo dos
homens, com a esperança de dias me-
lhores de mais justiça e de mais fra-
ternidade, os grupos radicais recorrem
à calúnia, à injúria, ao anonimato, ao
terrorismo, às bombas, aos seqüestros,
às vinganças mais indignas. Sua inspi-
ração é o ódio. Sua dinâmica é o id í ,

Seu objetivo é o ódio. E no snt ano ó
o amor constrói.

A Folha: Por que os terroristas esco-
lheram precisamente o altar do SSmo.
para o seu ato de ódio?
Dom Adriano: Diante de fatos como
esse, temos de admitir realmente uma
influência diabólica atuando sobre o
homem. Precisamos tentar penetrar no
âmago do coração humano obcecado pelo
ódio, pela maldade, pelo fanatismo ra-
dical, para compreender tais aberrações.
Para nós a Eucaristia é o centro da
nossa vida de Fé. Temos, com toda a
Igreja de todos os tempos, a certeza da
Fé de que na Eucaristia está presente
Jesus Cristo, com corpo e alma, com
sua humanidade e divindade, de um
modo maravilhoso que ultrapassa todo
o nosso raciocínio e todas as nossas
experiências. Trata-se de um mistério
da fé. O Vaticano II exprimiu em nume-
rosos textos a importância da Eucaris-
tia para nôs católicos. "A Santíssima
Eucaristia contém todo o bem espiritual
da Igreja, a saber: o próprio Cristo,
nossa Páscoa e Pão vivo, dando vida
aos homens através de sua Carne vi-
vificada e vivificante pelo Espírito San-
to" (PO 5.2). Segundo o Concílio, que
resume a melhor doutrina da Igreja, a
Eucaristia é "fonte e ápice de toda
evangelização" (PO 5.2); é pela Euca-
ristia que nos inserimos plenamente no
Corpo de Cristo" (PO 5.2). É particular-
mente a Eucaristia que alimenta o apos-
tolado da Igreja e dos cristãos (AA 3).
O fanatismo atingiu assim a Igreja.

A Folha: Mas o ódio era sobretudo con-
tra o bispo.
Dom Adriano: Por isso mesmo feriram
o coração do bispo no ponto mais vul-
nerável. Considero esse atentado contra
o SSmo. Sacramento infinitamente mais
grave do que o seqüestro e as outras
injúrias. Da Eucaristia é que o bispo, o
padre, o cristão engajado, tiramos a
força de perseverança no serviço dos
irmãos. A Igreja vive sobretudo da Pa-
lavra de Deus e da Eucaristia. Neste
sacramento-sinal do infinito amor de
Deus para com a humanidade nos sen-
timos unidos com o Pai, com a Igreja,
com os irmãos. Na mesa do banquete
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o MINISTRO ESTÁ COM MEDO
QUE DEIXEMOS DE SER CARNEIROS
"O Ministro da Fazenda Karlos Risch-
bieter afirmou ontem que "a situação
está realmente muito difícil para a
grande parte da população" e admitiu
que 'certamente haverá explosões so-
ciais de descontentamento no país. Mas
o brasileiro é um povo que sempre
absorveu todas as crises e acho que vai
conseguir absorver essa também', frisou
o Ministro.
Segundo o Ministro, 'o Governo tem co-
nhecimento do quadro geral de insatis-
fação popular e está procurando ampliar
seus canais de comunicação com o povo,
com o objetivo de conscientizá-Io da gra-
vidade dos problemas que a nação está
enfrentando .. , Acontece que a parte
mais prejudicada da população está vi-
vendo em um quadro de revolta e
exprime isso em momentos de angústia,
procurando transferir a carga emocio-
nal para quem julga ser o principal
responsável: no caso, o Governo" (JB
4/12/79) .
Sobre o estado de espírito do povo,
falam os Subsídios para uma política
social:
"Há uma insatisfação generalizada com
relação à política econômica. Para fun-
cionar, ela permitiu uma crescente con-
centração da renda, não atendeu às ne-
cessidades básicas do povo; e, o que
é mais incongruente, mesmo assim não
funcionou, no sentido de atingir os obje-
tivos a que se propunha: combater a
inflação e reduzir a dívida externa,

A credibilidade dessa política se mantém
à custa de explicações cada vez mais
sofisticadas, para coonestar os fracassos.
Acontece que o povo não entende de
explicações técnicas; ele entende apenas
os fatos, os fatos concretos, como encon-
trar cada semana mais caros os preços
da venda, da feira, da farmácia, dos
transportes. O povo não vive de teorias;
o povo vive ou morre de realidades.
É nossa convicção que chegou o mo-
mento de questionarmos, com liberdade
e realismo, o próprio tipo de desen-
volvimento que inspira nossa política.
Transplantou-se, para o Brasil, um mo-
delo que deu resultados nas economias
centrais; mas que, pelos desequilíbrios
internos que gerou e pela dependência
externa em que implica, se revelou alta-
mente nocivo aos reais interesses da
maioria do povo brasileiro.
Nada indica que se trate do único tipo
de desenvolvimento possível. Nada indi-
ca que se trate do tipo mais adequado
às características específicas da reali-
dade brasileira, sobretudo em momento
em que os próprios países altamente
industrializados começam a levantar um
questionamento tão radical sobre o sen-
tido mesmo do desenvolvimento realiza-
do. Nada lhes garante que tenha sentido
promover o aumento indefinido de quan-
tidades mensuráveis, a qualquer preço
ecológico, em vista de sustentar um con-
sumismo insaciável e insensato".

IDO REINO E SUA JUSTiÇA I
O MISTÉRIO DA CRUZ
• Nosso Cristianismo está marcado pela
Cruz? A pergunta é interessante por
vários motivos. Com toda clareza Jesus
Cristo, nosso Mestre, nos diz: "Quem
não carrega sua cruz e me segue, não
pode ser meu discípulo" (Lc 14,27). A
cruz é tomada aqui como símbolo de
todo sofrimento suportado em identida-
de com Jesus Cristo.
• Aqui está o ponto. Não basta sofrer.
Sofrer todo o mundo sofre. O que deci-
de o valor do sofrimento é a nossa ati-
tude interior. Como é que assumimos a
cruz. Com que intenção aceitamos o
sofrimento.
• Para nos identificarmos com Jesus
Cristo, precisamos olhar a cruz com
olhos de cristão. Isto é: precisamos
dizer à cruz o nosso sim. Não é que o
sofrimento seja gostoso. Não é. Mas o
sofrimento, como sinal da imperfeição
e do pecado, tem aspectos positivos para
quem tem Fé.
• O sofrimento nos purifica. O sofrí-
mento nos torna sensíveis para o mis-

tério da fratemidade. O sofrimento nos
identifica com Jesus Cristo.
• Eis a razão por que a Pastoral tem
de ser marcada também pelo sofrimen-
to. Eis por que todos os agentes de Pas-
toral pagam um necessário contributo
ao sofrimento. Mas diante de nós pairam
todos os grandes cristãos da história da
humanidade. Assim como Jesus Cristo
que morreu na cruz, que deu a vida
por todos os homens, assim os cristãos
procuram aceitar na sua vida o peso
da cruz, para a libertação dos irmãos.
• Mas o sangue de Cristo não bastou?
Bastou. Sem o sangue de Cristo nada
feito. Apesar disso - como exprime S.
Paulo (Col 1,24) - precisamos tam-
bém dar um pouquinho de nós mesmos,
de nosso sofrimento, de nosso sangue.
Nossa participação para a construção
do Reino. É assim que devemos também
interpretar a bomba sacrílega que explo-
diu o sacrárío de nossa Catedral: sofri-
mento do Corpo místico de Cristo - na
Eucaristia e no Povo de Deus.

IMAGEM
DA PROCURA
ANGUSTIADA

1. Penha franziu a testa e calou-
se, a contragosto, quando o ma-
rido anunciou de supetão que era
candidato a presidente da Congre-
gação Mariana. Você acha pouco
o seu trabalho? Alberto disse que
não, que o escritório não ia sofrer
nada, que... que... Gaguejou,
aflito, para justificar a candida-
tura. Penha sente a insegurança
e contra-ataca. Pra você a famí-
lia nada pesa... Ele diz que
nada, Penha. Penha diz que isso
mesmo, nem eu, nem os meninos,
nada. .. Mas, Penha, eu... Eu é
que vivo vegetando sozinha com
os garotos.

2. Alberto tenta interromper a ca-
choeira de mágoas, para explicar-
se, mas Penha continua firme o
libelo acusatório, cada vez mais
cachoeira, mais ímpeto. Você, Al-
berto, é só escritório, bar, rua,
Congregação Mariana... só não
sabe mais onde é a casa. Alberto
penetra com rapidez no fundo do
poço e reconhece que Penha tem
razão. Você tem razão, Penha,
mas escute... Mas como a ca-
choeira engrossou mais com as
novas águas do arrependimento,
Alberto tenta conciliar, que va-
mos falar depois, hoje não dá ...

3. O melhor é um pouco de ami-
gos. Alberto sai e no caminho vai
repensando a infância e adoles-
cência, a família, o pai já morto,
a mãe já morta, e recorda que
entre os 8 irmãos era o patinho
feio. Pais bons, certo, mas como
era mais calmo, pouco lhe davam.
Nunca recebia um louvor. Tudo
natural. E assim, desejo de lou-
vor, cresceu, formou-se, casou,
está vivendo. Somente na Con-
gregação Mariana encontrou reco-
nhecimento. Aí o mistério da can-
didatura, Penha. Não será possí-
vel você louvar mais vezes seu
meninão? (A. H.)

I



5Q DOMINGO DA QUARESMA (23-03- 1980)
c = Comentado r ; L = Leitor; P = Povo; S = Sacerdote.
Cantos: Missa PARA ONDE VAIS? - Campanha da Fraternidade 1980.

RITO INICIAL

1 CANTO DE ENTRADA

•

Somo« Povo de Deus peregrino
/ com Iesu« caminhamos ao Pai.
1. Vinde, irmãos, com alegria,

celebrar o Deus da Vida I e cantar os
seus louvores, como Igreja reunida.
2. Nós formamos o teu povo, que é santo
e pecador. / Cria em nós corações novos
/ transformados pelo Amor.
3. Reunistes, num só povo, emigrantes,
nordestinos, / estrangeiros e nativos:
Somos todos peregrinos.

2 SAUDAÇÃO

S. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. P. Amém.
S. Irmãos, que o próprio nosso Senhor
Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos
amou e nos concedeu, por sua graça,
eterna e feliz esperança, console os co-
rações de vocês e os confirme em toda
a obra e palavra boa.
P. Bendito seja Deus que nos reuniu no
amor de Cristo.

3 SENTIDO DA MISSA

C. O Povo de Deus, por causa do pe-
cado, perdeu a posse da terra que havia
conquistado com o poder de Deus e é
levado para o exílio. Embora fato e des-
crição tenham ocorrido há dezenas de
séculos, parece que as coisas acontece-
ram ontem: em nosso moderno Antigo
Testamento, o povinho de Deus é priva-
do de suas terras e de tudo; e é empur-
rado mundo afora, sem eira nem beira,
para sair desfilando, diante de nossa
insensibilidade, o espetáculo de sua misé-
ria e de seus sofrimentos. O pecado que
produz o exílio do povo dentro de sua
própria pátria chama-se ambição. Mas
Deus prepara uma novidade: a volta do
povo à sua terra. Deus age consertando
a história, através de seus profetas,
proclamadores do Mundo Novo. Paulo é
um desses: deixa tudo o que ficou para
trás, o homem velho com suas ambições,
e se lança para frente, na direção dos
valores do Reino. Um desses valores é
o respeito profundo. pelo ser humano, que
se exime de julgá-lo e condená-lo, por-
que sabe que muita miséria, chamada
moral, é fruto das ençrenaçen« da explo-
ração do semelhante e da injustiça que
regula a convivência dos homens.

4
CELEBRAÇÃO DO PERDÁQ
DE DEUS

S. (Uma exortação à penitência, de
acordo com o sentido da m188a. Pausa
para revisão de vida). - Confessemos
os nossos pecados:
C. Louvarei a bondade do Senhor / por
toda a minha vida.
P. Louvarei a bondade do Senhor / por
toda a minha vida.
C. Quero louvar o Senhor, louvarei e
cantarei ao Senhor enquanto eu for
vivo.
P. Louvarei a bondade do Senhor / por
toda a minha vida.
C. Não adianta confiar nos grandes e
poderosos, no homem que não pode sal-
var ninguém; ele morre e ê enterrado,
e se acabam todos os seus projetos.

P. Louvarei a bondade do Senhor I por
toda a minha vida.
C. Feliz aquele que busca seu apoio no
Deus vivo, que põe sua esperança no
Senhor nosso Deus, pois foi Ele que
criou o céu e a terra e tudo o que existe,
e Ele mantém sua Palavra para sempre.
P. Louvarei a bondade do Senhor / por
toda a minha vida.
C. Nosso Deus é o Deus que faz justiça
aos oprimidos, abre os olhos aos cegos,
ampara o órfão e a viúva, liberta os
cativos, ama os justos, reabilita os hu-
milhados, abriga os marginalizados, en-
trava o caminho dos maus.
P. Louvarei a bondade do Senhor I por
toda a minha vida.
S. Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. P. Amém.

5 ORAÇÃO DO DIA

S. Oremos: Senhor nosso Deus, dai-nos
vossa graça, para caminharmos, com
alegria, nos mesmos caminhos da justiça
e do amor, que levaram vosso Filho a
entregar-se à morte, em seu amor pelo
mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo,
vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo. P. Amém.

LlTURGIA DA pALAVRA

6•
PRIMEIRA LEITURA

C. A 1" leitura é tirada do
Livro do Profeta Isaías (43,16-
21). Ao povo, no e:tílio, o profe-

ta descortina novos horizontes: Deus,
que lib.ertou outrora do Egito, agora
prepara novo "caminho" de libertação.

L. Leitura do Livro do Profeta
Isaías: «Eis o que diz o Senhor,
que abriu um caminho através do
mar como se fosse uma rua no
meio das ondas; que empurrou ao
combate um exército formidável
de carros e de cavalaria; todos
caíram para não levantar-se mais
e se apagaram como um pavio que
se consome. Não fiquem recordan-
do os tempos de outrora nem fi-
quem se lembrando das coisas do
passado. Pois eu vou realizar uma
coisa nova, que já começa a apa-
recer. Vocês não notam? Sim, vou
traçar uma rota no deserto e abrir
caminhos na aridez. Os animais
selvagens, como os lobos e aves-
truzes, me darão glória, porque
lhes darei água no deserto. Sim,
haverá rios nesses lugares para
dar de beber ao meu povo escolhi-
do. Aí o povo que formei para mim
cantará os meus louvores». - Pa-
lavra do Senhor. P. Graças a Deus.
7 CANTO DE MEDITAÇÃO

Vinde abrir OIJ coraçõe8 para ouvir VOIJ8a
Palavra / que dá .força no caminho,
ilumina n088a vida.
1. Indicai-nos, Senhor, vossos caminhos
/ e conosco ficai na caminhada! /

Ensinai-nos e Ilutat-nos na verdade: /
Sois o Deus que nos salva e nos conduz.
2. O Senhor ê ternura e compaixão /
Ele mostra o caminho aos pecadores. /
Ele guia os humildes na justiça / e
dirige os seus pobres no caminho.

8 SEGUNDA LEITURA

C. A 2" leitura ê tirada da Carta de
Paulo aos Filipenses (3,8-14). Tendo sa-
crificado tudo para ganhar o Cristo,
Paulo esqueceu o que ficou atrás e se
lança em pe-:-seguição da meta que tem
pela frente.

L. Leitura da Carta de São Paulo
aos Filipenses: «Irmãos: tudo no
presente tenho como perda, em
comparação com a grande vanta-
gem de conhecer o Cristo Jesus,
meu Senhor. Por seu amor, aceitei
perder tudo e tudo passei a con-
siderar como lixo, contanto que eu
possa ganhar o Cristo e encontrar-
me nele, desprovido da justiça que
vem do cumprimento da Lei, mas
rico da justiça que nasce da fé
em Cristo. Com esta justiça que
Deus dá aos que creram, chegarei
a conhecer o Cristo e o poder de
sua ressurreição; terei parte em
seus sofrimentos, até ficar seme-
lhante a ele em sua morte, a fim
de encontrá-lo, Deus assim o per-
mita, na ressurreição dos mortos.
Não creio haver já conseguido a
meta nem que eu seja perfeito,
mas prossigo minha caminhada até
alcançar o Cristo Jesus, por quem
já fui alcançado. Não, irmãos, não
pretendo haver conseguido ainda.
Digo apenas isto: esquecendo o
que deixei atrás, lanço-me para a
frente e corro para a meta, a fim
de ganhar o prêmio do céu, ao qual
Deus nos chamou em Cristo Jesus».
- Palavra do Senhor. P. Graças a
Deus.

9

•
CANTO DE ACLAMAÇÃO
AO EVANGELHO
Salve, Cristo peregrino, n0880
Pão e nOIJ8a Vida! / Vem guiar
teu Povo em marcha para a
Terra Prometida!

1. Acolhamos com louvores a Palavra de
Jesus: / Boa-Nova para os pobres, nossa
Vida e nossa Luz.
2. 6 meu povo, aonde vais? Ouve a VOz
do teu Senhor: / É Jesus quem vai
falar, teu Caminho salvador.

10 TERCEIRA LEITURA

C. A 9" leitura é tirada do Evangelho
de João (8.1-11). Jesus tem especial
atenção pelas pessoas; faz a mulher
adúltera entrar em si mesma e, pela
conversão, descobrir, em seu coração,
nova fonte de amor: "Vai e não peques
mais".
S. O Senhor esteja convosco.
P. Ele está no meio de nós.



S. Evangelho de Jesus Cristo segundo
João.
P. Glória a vós, Senhor.
S. «Jesus foi ao Monte das Olivei-
ras. Ao amanhecer, voltou ao Tem-
plo e toda a multidão vinha ter
com ele. Aí ele sentou-se para en-
sinar. Os doutores da Lei e os fa-
riseus lhe trouxeram uma mulher
que havia sido surpreendida em
adultério. Colocaram-na no meio e
lhe disseram: 'Mestre, surpreende-
ram esta mulher em pleno adulté-
rio. A Lei de Moisés ordena que
mulheres como esta devem mor-
rer apedrejadas. O que é que você
diz?' Com isso, queriam pô-I o em
dificuldades para poderem acusá-lo.
Jesus se abaixou e começou a es-
crever no chão com o dedo. Como
insistiam perguntando, dirigiu-se a
eles e disse: 'Quem não tiver pe-
cado atire a primeira pedra'. In-
clinou-se de novo e continuou a es-
crever no chão. E todos foram se
retirando um a um, a começar dos
mais velhos. Jesus ficou só com a
mulher, que permanecia de pé no
mesmo lugar. Então dirigiu-se a ela
e falou: 'Mulher, onde estão eles?
Nenhum deles te condenou?' Ela
respondeu: 'Nenhum, Senhor'. Je-
sus lhe disse: 'Eu também não te
condeno. Vai e não peques mais'».
- Palavra da Salvação. P. Louvor
a vós, ó Cristo.

11•
PREGAÇÃO

(No fim, momentos de silêncio
para reflexão pessoal).

12 PROFISSÃO DE FÉ

•

S. Creio em Deus Pai todo-
poderoso,
P. criador do céu e da terra /

e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso
Senhor, / que foi concebido pelo poder
do Espírito Santo / nasceu da Virgem
Maria / padeceu sob Pôncio Pilatos / foi
crucificado, morto e sepultado / desceu
à mansão dos mortos / ressuscitou ao
terceiro dia / subiu aos céus / onde está
sentado à direita de Deus Pai todo-
poderoso / donde há de vir a julgar os
vivos e os mortos. / Creio no Espírito
Santo / na santa Igreja católica / na
comunhão dos santos / na remissão dos
pecados / na ressurreição da carne / na
vida eterna. Amém.

13 PRECES DA COMUNIDADE

S. Irmãos, apresentemos a Deus nossas
preces, a Ele que é capaz de renovar
a face da terra e os corações dos
homens, cansados e envelhecidos por
suas infidelidades:
L!. Pela Igreja, para que dê testemunho
sempre maior de amor às pessoas em
dificuldades e saiba conduzi-las a um
caminho novo, rezemos ao Senhor.
L2. Pelos pobres e marginalizados de
nossa sociedade, pelos migrantes e pelos
que vivem nas periferias das cidades,
para que Deus, por meio das comuni-
dades cristãs, lhes abra o verdadeiro ca-
minho da libertação, rezemos ao Senhor.
L3. Para que, nesta quaresma e em

nossa vida, saibamos esquecer o passado
e buscar em Cristo a novidade da ressur-
reição, rezemos ao Senhor,
L4. Para que a celebração da eucaristia
abra os corações egoístas e lhes ensine
o significado da partilha e da prática da
justiça, rezemos ao Senhor.
L5. Para que o Congresso Eucarístico
de Fortaleza ilumine o povo brasileiro
e, de modo especial, os nordestinos a
encontrar as melhores soluções para os
grandes problemas da região, rezemos
ao Senhor.
L6. Pelas intenções particulares desta
santa missa ... , rezemos ao Senhor.
S. Estes são nossos pedidos, ó Pai, que
vos apresentamos com coração confiante,
pois sabemos que só vós nos trazeis a
novidade da ressurreição e da esperança
no mundo melhor. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. P. Amém.

LlTURGIA EUCARíSTICA

14•
CANTO DO OFERTóRIO

Bendito sejas, Senhor Deus, pelo
Vinho e pelo Pão: / vão tornar-
se no caminho / alimento e
salvação.

1. 6 Senhor,' neste altar colocamos /
com ofertas de pão e de vinho / alegria,
esper~nça e angústia / que são partes
de nosso caminho.
2. Mesmo quando forçado a partir / e
deixar sua terra natal/este povo ca-
minha contigo / e confia na tua
promessa.
3. Se os estranhos nos vêm perguntar:
/ "Povo errante, pra onde tu vais?" /
Nós dizemos: "Com Deus caminhamos /
para o amor, a verdade e a paz".
4. És um Deus peregrino na História
/ Deus fiel que caminha à frente / do
seu povo que luta e prossegue / confian-
do na tua Palavra.

15•
ORAÇÃO DAS OFERTAS

S. Orai, irmãos, para que o
nosso sacrifício seja aceito por
Deus Pai todo-poderoso.

P. Receba o Senhor por tuas mãos este
sacrifício / para a glória do seu nome /
para o nosso bem e de toda a santa
Igreja.
S. Escutai, Senhor, nossas orações; vós,
que nos iluminais com os ensinamentos
da fé, transforrnai-nos com a força do
presente sacrifício. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. P. Amém.

PREF ACIO (próprio)

ORAÇÃO EUCARíSTICA'
16
17

O
•

(A oração eucarística cabe ao
sacerdote somente; após a con-
sagração) :
S. Eis o mistério da fé.
P. Salvador do mundo, salvaí-nos
.I vós que nos libertastes pela
cruz e ressurreição.
CANTO DA COMUNHÃO18

O «Eis meu Corpo, tomai e comeil»
/ Ele é Pão para o povo a
caminho: / Comei todos e ao
Pai bendizei/

1. Nós te damos muitas graças / ó
Deus vivo, Deus perdão / que nos dás
o Pão da Vida / Jesus Cristo, nosso
Irmão.
2. O teu povo no deserto / saciaste com
maná / mas a nós, teu novo povo, / é
teu Filho que se dá.

3. Ele é o Pão de quem caminha / pelas
trilhas do deserto / para a Terra que
nos deste / Terra nova, já bem perto.
4. E se a terra em que pisamos / fica
seca e dá espinhos / a Agua viva que
nos deste / nos dá forças no caminho.
5. Vês que os fortes deste mundo /
multiplicam seus rebanhos / expulsando
teus pequenos / para a terra e -o mundo
esirtmhos,
6. Mas tu vens à nossa frente / para
nós és Guio. e Luz / e nos dás o Pão
da Vida / Pão dos fortes, teu Jesus.
7. Por Jesus nos dás a graça / de
vivermos como irmãos. / Por teu nome
somos fortes / e juntamos nossas mãos.
8. Pelo Cristo e só por Ele / suba a
Ti o nosso amor. / Nele a Ti, ó Pai
celeste / honra, graças e louvor!

19•
AÇÃO DE GRAÇAS

S. Oremos: Deus onipotente,
concedei a vossos fiéis que se-
jamos contados como membros

vivos de Cristo, pois acabamos de co-
mungar em seu corpo e em seu sangue.
Pelo mesmo nosso Senhor Jesus Cristo,
vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo. P. Amém.

20•
MENSAGEM PARA A VIDA

(Após as comunicações de inte-
resse para a comunidade):
C. -As pessoas que recebem de

Jesus tratamento preferencial são aque-
las que vivem à margem da sociedade:
pessoas que, por desgraça, por culpa
própria, por preconceitos sociais e pela
moral [arisaica, são apontadas com o
dedo e evitadas. A libertação do Mis-
tério Pascal determina, para o cristão,
um novo estilo de vida. O gesto de aco-
lher a quem bate à porta implica na
acolhida do próprio Cristo que, nesta
vida, experimentou a condição de mi-
grante e de pobre. As migrações põem,
lado a lado, pessoas que são e que con-
tinuarão sendo, por largo tempo, dife-
rentes pela cultura, língua, sotaque, cos-
tumes, formação, experiências de vida e
até religião. É importante que a comu·
nidade seja preparada a um diálogo fra-
terno em Cristo, em que todos - mi-
grantes ou não - se solidarizem na de-
fesa dos direitos comuns e na convi-
vência harmoniosa e pacífica, que en-
contra seu ápice na reflexão da Palavra
de Deus e no senta·r-se à mesa da
Eucaristia.

CANTO FINAL21
22 BítNÇÃO FINAL

S. O Senhor esteja convosco.
P. Ele está no meio de nós .
S. Abençoe-vos o Deus todo-poderoso Pai
e Filho e Espírito Santo. P. Amém.
S. Vamos em paz e o Senhor nos acom-
panhe. P. Amém.

LEITURAS PARA A SEMANA:

Segunda-feira: Dn 13,41c-62; J o 8,1-11;
/ Terça-feira: Is 7,10-14; 8,10; Hb
10,4-10; Lc 1,26-38 / Quarta-feira: Dn
3,14-20.91-92.95; Jo 8,31-42 / Quinta-
feira: Gn 17,3-9; J o 8,51-59 / Sexta-
feira: Jr 20,10-13; Jo 10,31-42 / Sábado:
Ez 31,21-28; Jo 11,45-56 / Domingo: Is
50,4-7; FI 2,6-11; Mc 15,1-39.



ESSESTRÊS IMPEDEM QUE NOS ENCONTREMOS COMO IRMÃOS
- "Estamos quase na estaca zero", di-
zia um pastor metodista; "na Baixada
Fluminense talvez falte-nos ainda dar o
primeiro passo". E enumerou as três di-
ficuldades mais comuns para a promoção
do ecumenismo entre nós: o indiferentis-
mo, o sincretismo e o proselitismo.
Sabemos que o movimento ecumênico co-
meçou com as igrejas protestantes. Por
muito tempo, os católicos o olharam com
desconfiança e até o hostilizaram. Sem
dúvida, não faltaram católicos pioneiros,
como o Cardeal Mercier, já no início do
século. Mas foi João XXIII quem deu o
passo oficial definitivo. Hoje, entre os
católicos, o movimento ecumênico está
decisivamente consagrado.
O Vaticano 11 criou o Secretariado pela
Unidade. O papa e o patriarca de Cons-
tantinopla levantaram reciprocamente a
excomunhão. Paulo VI foi a Jerusalém,
para contatos diretos com o patriar-
ca Atenágoras. Publicou um Diretório
Ecumênico e quis que a nova posição da
Igreja Católica fosse de vanguarda:

A PALAVRA DE DEUS
GARANTE A BÊNÇÃO
DA VIDA
A bênção da vida é a fonte de nossa
esperança. A tampa da maldição abafa
a bênção da vida. Mas a Palavra de
Deus é a garantia da vida. Assim nos
esclarece Frei Carlos Mesters, em seu
livro Abraão e Sara, do qual leremos
hoje mais um rico trechinho:
"Deus abençoou, disse o bem sobre a
vida, e o bem está dito. Para sempre!
Pode confiar! Por isso, esta bênção do
Deus Criador é a fonte da nossa espe-
rança de, um dia, termos uma vida
realmente bendita. Ela é o motor escon-
dido da luta dos homens contra a
maldição.
Mas a tampa da maldição abafa a bên-
ção. Os homens colocaram a tampa da
maldição em cima da bênção e estraga-
ram tudo. Em vez de bendita, a vida
tornou-se maldita. O homem, isto é,
Adão, deixou Deus de lado e proclamou-
se dono de tudo. Tornou-se, assim, o pai
de Caim, provocou o Dilúvio e cons-
truiu a Torre de BabeI. Sujou a água
da vida e entupiu sua fonte.
Desta forma, as forças da morte, ven-
cidas pela Palavra de Deus no dia da
Criação, voltaram a tomar conta do
mundo, e a vida quase perdeu a graça
de ser vivida! A vida voltou a ser
escura, alagada e deserta! Foi isso que
estava acontecendo no tempo de Abraão
e no tempo do povo no cativeiro. E é
o que está acontecendo, até hoje, na
vida de Genésio e de tantos outros ...
Sem a Palavra de Deus, a vida se torna
impossível. Só ela tem a força suficien-
te para vencer as forças da maldição
que estragam a vida. Ela é que conduz
à ordem verdadeira, em que é possível
os homens viverem em paz, unidos entre
si como irmãos, filhos do mesmo Pai,
na casa do mundo, preparada por Deus
com tanto carinho. A principal tarefa
de Abraão vai ser: aceitar esta pala-
vra, crer nela, praticá-Ia e deixar-se
guiar por ela, na construção da fra-
ternidade".

"Não daremos jamais um passo atrás",
disse ele, referindo-se ao ecumenismo.
Vejamos as três dificuldades:
O indiferentismo é a atitude daqueles
que equiparam todas as igrejas ou co-
munidades cristãs de fé. O imperador
da Prússia Frederico 11 adotava atitu-
de semelhante: face às igrejas dividi-
das entre católicos e protestantes, seu
lema clássico era o seguinte: "Em meu
Estado, cada um pode salvar-se a seu
modo". Para o indiferente, "a divisão
das igrejas não é problema. Afinal,
todas se equivalem; cada qual realiza
satisfatoriamente o projeto de salvação
de Jesus Cristo. Para que esquentar a
cabeça com esta questão? Tudo está
certo, todas as igrejas são iguais!"
O segundo obstáculo, e este talvez mais
grave, que se opõe à promoção do
ecumenlsmo é o sincretismo religioso.
Para salvar-se, não é preciso Igreja.
Basta crer em Deus com a fé comum.
A fé é que é importante. As diferenças,
hoje existentes entre os cristãos, não

contam; como também não têm nenhu-
ma importância as diferenças entre os
cristãos e as outras religiões.
Para os que se alimentam espiritual-
mente no sincretismo religioso, a chama-
da fé é que salva. A fé em Deus ou,
se quiserem, em Jesus Cristo. Eles pen-
sam que é perda de tempo, senão im-
possível, procurar a unidade da igreja
fundada por Cristo e querer encontrar
o cristianismo perfeito. O que podemos
fazer é deixar as coisas correrem do
jeito que estão, porque não podemos
mudá-Ias.
Finalmente, a terceira posição, talvez a
mais comum em nossa região, que difi-
culta ou torna impossível o ecumenismo,
é a dos proselitistas. Eles querem con-
verter para sua Igreja a qualquer custo,
porque "só nela está a salvação". Para
isso, não receiam recorrer a coações
injustas e antievangélicas. Chegam mes-
mo a caluniar e denegrir as outras
igrejas. Mas proselitismo é o contrário
de ecumenismo: reforça a divisão, ali-
mentando-nos de preconceitos e de ódios.

IMINISTÉRIO DA PALAVRA I
PARTICIPAÇÃO NO SOFRIMENTO DO IRMÃO
A Folha: A que o senhor atribui a onda
de hostilidade que se levantou contra
sua pessoa e também contra a pastoral
da diocese de Nova Iglfaçu? Isto inte-
ressaria muito aos nossos leitores.
Dom Adriano: Em primeiro lugar eu
acharia estranho se no meu trabalho de
bispo não encontrasse oposição e hosti-
lidade, se meu trabalho de bispo fosse
aplaudido e compreendido por todo o
mundo. Pessoas, católicas ou não, que
vivem segundo as categorias do evan-
gelho, inclusive na aceitação do misté-
rio da Cruz como condição da Ressurrei-
ção, entendem a situação de impasse
que a Igreja e os cristãos engajados
vivem em muitos momentos. Paulo fala
com clareza desse mistério como "lou-
cura da cruz" (lCor 1,18). Assim acon-
teceu sempre na história da Igreja.
Assim acontece na história da Igreja
que, com a graça de Deus, vamos escre-
vendo hoje em Nova Iguaçu.
A Folha: Mas concretamente o que é
que despertou essa animosidade contra
o seu trabalho, levando entre outras
coisas ao seqüestro de setembro de 76
e à profanação sacrílega da Eucaristia
em dezembro de 79?
Dom Adriano: A situação concreta da
Baixada, com seus problemas tremendos,
com o abandono quase total do Povo,
com suas violências constantes, com a
impunidade dos criminosos, corri o caci-
quismo de certas elites econômicas e po-
líticas, com a inchação caótica da po-
pulação vinda de fora na grande maio-
ria, isto de um lado; e do outro lado
o nosso esforço de dar uma resposta
de Fé cristã encarnada a esses tremen-
dos desafios - eis o que me parece
ser a causa principal da hostilidade e
do ódio. Há também a situação espe-
cial que se criou no Brasil, nos últimos
anos, com a segurança do regime- polí-
tico reduzindo a frangalhos a segurança
social, das comunidades, das instituições,
do Povo. Quantas violações dos direitos
humanos temos de presenciar em toda a
parte. Quanta impunidade. Quanta cruel-

dade e tortura. Quanta mentira políti-
ca e econômica. O sofrimento do Povo,
com o qual a Igreja procura identificar-
se sobretudo a partir do Vaticano 11,
de Medellín e de Puebla, nos leva a
procurar soluções e instrumentos de ação
pastoral. Rejeitamos a violência. Rejei-
tamos o ódio, a mentira, o terror. Con-
tamos apenas com a força suave mas
penetrante, mas definitiva (apesar de
fracassos eventuais, apesar de derrotas
parciais, do amor e da fraternidade. A
partir da Fé, tentamos descobrir ins-
trumentos de ação que sejam sinal de
esperança para os desesperados.
A Folha; Que instrumentos são esses
em Nova Iguaçu?
Dom Adriano: Tentamos assumir certos
problemas de nossa comunidade, não
pelo seu lado político, nem pelo seu
lado econômico, mas unicamente pelo seu
lado moral e pastoral. Veja o caso dos
conjuntos residenciais. Reconhecemos que
as intenções do Governo têm sido boas:
dar casa ao Povo. Reconhecemos que
muita coisa foi feita. Mas estamos
vendo a cada passo, aqui e noutras
áreas, a deformação da política habi-
tacional. De repente chega ao conheci-
mento do bispo que cerca de três mil
famílias estão ameaça das de despejo.
Muitas já tinham sido despejadas. Cru-
zar os braços? Olhar com simpatia?
Falar com as autoridades? Através da
Comissão Diocesana de Justiça e Paz
tentamos mobilizar todos os meios dis-
poníveis - todos são meios pacíficos e
legais - para sustar os despejos. E
ao mesmo tempo para fazer sugestões
de modificação d~ política habitacional,
para se realizar melhor o sonho da casa
própria que o Governo alimentou no
Povo. Evidentemente o trabalho da Igre-
ja nesse, como em outros casos, é subsi-
diário. Quer dizer: a pastoral dá uma
contribuição. Os interessados, neste caso
os moradores, têm de assumir a sua
causa nas mãos, têm de lutar por seus
interesses. Nós ajudamos. Nós acompa-
nhamos.
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ACABAM CONOSCO E SE ESCANDALIZAM,
QUANDO NOS REVOLTAMOS
Trecho da carta de um leitor do Jornal
do Brasil, em resposta à sub-reptícia
campanha que veicula-se no momento :
pena de morte para os assaltantes. O
leitor Carlos José Ribeiro, de Juiz de
Fora, responde a declarações de um
Promotor de Justiça, que advoga a eli-
minação dos chamados marginais:
"Em termos de realidade atual, pode-se
dizer que a maior geradora de violên-
cias tem suas raízes fincadas na pobre-
za da população: a vinda indiscrimina-
da do homem do campo para a cidade,
a concentração de rendas em uma classe
privilegiada, a falta da educação básica,
o subemprego, o desemprego latente, a
doença, a condição sub-humana de vida
nas favelas é que tornam a sociedade
indefesa e é causa direta da violência.
Seria mais sensato e inteligente o Pro-
motor dizer que a erradicação desses
males sociais diminuiria em muito a
violência do que incentivar mais a vio-
lência e distribuir pânico entre a po-
pulação". - Até aqui o leitor do JB.
Agora, os Subsídios, da CNBB, para
uma política social, sobre o modelo de
desenvolvimento que produz tal tipo de
sociedade:
"Há diferenças graves que marcam a
situação de injustiça estrutural em que
vivemos. Entre essas diferenças, des-
tacam-se: 1) é a minoria que impõe
as regras do serviço da maioria, sem
sua participação: níveis de emprego e
de salários', condições de trabalho e

outras; 2) não há plena reciprocidade
na prestação dos respectivos serviços;
enquanto a totalidade dos serviços da
maioria garante a prosperidade da mino-
ria, esta pode auferir, para seu consu-
mo privilegiado, uma parcela considerá-
vel dos resultados globais; 3) não há
eqüidade na distribuição do rateio final,
as rendas continuam a concentrar-se,
enquanto hoje, no Brasil, há mais gente
faminta e desnutrida, sem casa, sem
emprego, apesar dos esforços que vêm
sendo ensaiados. Compreende-se, nesse
contexto, a referência dos Bispos, reu-
nidos em Puebla, à existência "de ricos
cada vez mais ricos às custas de pobres
cada vez mais pobres".
O Brasil ainda tem .a chance de não
se comprometer com processos de de-
senvolvimento que podem conduzir ao
colapso. O Brasil ainda tem chances de
privilegiar, no seu modelo, as exigên-
cias de um desenvolvimento integral da
qualidade da vida, mais do que o esfor-
ço exclusivo de pretender chegar aonde
os outros chegaram.
Buscar a paz interna pela justiça; bus-
car a justiça pelo atendimento das mais
humildes aspirações de um povo que
sofre; descobrir as formas de realização
humana a menores custos ecológicos:
são exigências da qualidade da vida, são
valores maiores, que devem ser assumi-
dos, para preservar as possibilidades de
orientar o Brasil para um desenvolvi-
mento mais orig inal, em função das ne-
cessidades reais de seu povo".

I DO REINO E SUA JUSTiÇA I
O SOFRIMENTO DO POVO
• Outro dia o doutor disse que o Mi-
nistério da Desburocratização (arre l)
já eliminou duzentos milhões de do-
cumentos, mas o Ministro admite que a
maioria da população ainda enfrenta as
mesmas dificuldades de antes.
• A maioria da população sofre na
carne os mandos e desmandos da bu-
rocracia de todos os tipos. Sofre na
carne principalmente nos assuntos que
dizem respeito às necessidades básicas:
alimentação, saúde, assistência social,
salário, educação, transporte, segurança,
trabalho, lazer.
• Tudo o que está aí deve ser necessa-
riamente assim? Fulano disse, do alto
de sua sabedoria e de suas posses: Tudo
está assim, porque esse povo não tra-
balha. Eu, hem?
• Milhares e milhões dão um duro des-
de a madrugada. E não trabalham? Dão
um duro até tarde da noite. E não tra-
balham? Vivem de um salário mínimo
ou pouco mais do que mínimo para to-
das as necessidades ordinárias - e não
chega -, quanto mais quando apare-
cem as extraordinárias de roupa, de li-
Vi'OS para os filhos, de remédio, de mé-
dico. E não trabalham?

• Trabalham, sim, dão um duro de
louco. Mas há uma estrutura viciada
de duzentos milhões de documentos e de
duzentos milhões de mentiras que não
permitem nenhuma esperança de dias
melhores.
• O sofrimento do Povo é uma longa
sexta-feira santa de Jesus Cristo. Hoje
como ontem, o Mestre olha para as mul-
tidões e diz: "Tenho compaixão deste
Povo" (Mt 15,32). Há três dias que
estão convosco, Senhor? Não, há mais
de dois mil anos. Não têm o que comer?
Sim, continuam sem ter o que comer.
• Ai de nós, mensageiros de Jesus
Cristo. Ai de nós, cristãos, católicos, ba-
tizados, que estamos na Igreja e no
Governo, na empresa e nas Forças Ar-
madas, nas cidades e nos campos, nas
universidades e nas fábricas... E o que
se modifica? E o que fazemos para dar
a este mundo-cão uma dimensão clara
de família de Deus? São pensamentos
para a Semana Santa. Pensamentos que
nos dispõem para uma conversão pro-
funda. Porque sem conversão não há
Páscoa da Ressurreição, meu irmão!

IMAGEM DA PONTE,
NA VIDA
E NA MORTE

1. Paulo é o homem bom. É cul-
to, é prestímoso. De sua cultura
assume o serviço de professor e
de seu préstimo tira impulsos no-
bres para aj udar aos que lhe pe-
dem ajuda. E foi que o colega se
aproxima e diz: Paulo, você me
faz um favor? Seguinte: preci-
so levantar sete milhões... Sim,
tudo isso, mas é negócio certo,
sério e rendoso. Sabe como é,
para avalizar tenho muitos ami-
gos, mas para esse negócio eu
queria que você fosse meu avalis-
ta, tá? Você foi sempre meu me-
lhor amigo, não quero dispensar
sua colaboração.

2. Paulo é o homem bom. Apa-
vora-se, mas como negar ao ami-
go necessitado? Como dizer não
quando se vê feliz em dizer sim?
E avaliza. São sete milhões, que
eu vou pagar sem muito esforço.
Paulo, o homem bom, não enten-
de como é possível tomar tanto
dinheiro emprestado nem como é
possível restituir sem esforço tan-
ta grana. Mas como é o homem
bom e como tem no coração re-
servas imensas de amor e con-
fiança, avaliza. Põe no documen-
to o seu nome honrado e limpo.
E sente-se feliz por ser amigo de
um amigo.

3. Paulo é o homem bom. Está
feliz. E feliz ainda quando sente
espaçarem-se cada vez mais as
visitas do amigo, ainda quando
começa a despontar no horizonte
da amizade a nuvem da suspeita,
ainda quando se aproxima a data
do resgate. Paulo confia na pa-
lavra dos homens. Chega o dia.
Chega a cobrança. Chega a amea-
ça. Chega a justiça. Chega a ver-
gonha. Chega de tanto sofrer hu-
milhação. O homem bom, que a
vida inteira fora bom, pensa na
ponte, chega à ponte. E joga-se.
Dobrem por um homem bom os
sinos do mundo inteiro. (A.H.)



DOMINGO DE RAMOS (30-03-1980)
c = Comentador; L = Leitor; P = Povo; S = Sacerdote.
Ctmtoe: Missa PARA ONDE VAIS? - Campanha da Fraternidade 1980.

.RITO INICIAL

1 CANTO DE ENTRADA

Somos Povo de Deus peregrino
/ com Jesus caminhamos ao Pai.
1. Vinde, irmãos, com alegria,

celebrar o Deus da Vida / e cantar os
seus louvores, como Igreja reunida.
2. Nós formamos o teu povo, que é santo
e pecador. / Cria em nós corações novos
/ transformados pelo Amor.
3. Reunistes, num só povo, emigrantes,
nordestinos, / estrangeiros e nativos:
Somos todos peregrinos.
2 SAUDAÇÃO

S. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. P. Amém.
S. Irmãos caríssimos, esta assembléia
litúrgica é prelúdio da Páscoa do Senhor,
para a qual estivemos nos preparando,
com a penitência e com as obras de ca-
ridade, desde o início da quaresma. Jesus
entra em Jerusalém, para dar cumpri-
mento ao mistério da morte e da res-
surreição. Acompanhemos, com fé e de-
voção, nosso Salvador em seu ingresso
na cidade santa. Peçamos a graça de
segui-I'O até a cruz, a fim de nos tornar-
mos participantes de sua ressurreição.
P. Bendito seja Deus que nos reuniu no
amor de Cristo.

3 SENTIDO DA CELEBRAÇÃO
C. O povo simples aclamou Jesus como
Restaurador do Reino. e Descendente de
Davi. Jesus assume uma vida de pobre
e optou pelos pobres. Fazendo e ensi-
nando, Ele mostrou que o Reino de Deus
pertence aos pobres de coração. Os po-
derosos de seu tempo rejeitaram a acla-
mação do povo. Queriam que a multidão
se calasse. Mas, se o povo se calasse,-
as pedras aclamariam. Jesus é Deus pe-
regrino na história dos homens, para
implantar seu Reino. Os poderosos qui-
seram riscar seu nome, com a condena-
ção à morte. Mas Ele continua presente.
Ele é de ontem, de hoje e de sempre.
A Igreja, Povo de Deus peregrino, pro-
clama que Cristo está presente na his-
tória dos homens. Proclama que o Reino
de Deus está no meio de nós e que
Cristo é o Senhor. Ela anuncia a Boa-
Nova do Reino; denuncia os males e si-
tuações de pecado, que sufocam o homem
e degradam sua dignidade de filho de
Deus; e que impedem a presença, no
mundo, do Reino de Deus. Para este
anúncio e esta denúncia, a Igreja não
pode calar-se, porque é sinal da pre-
sença do Senhor Jesus, na história dos
homens.
4 B~NÇÃO DOS RAMOS
S. Oremos: Deus eterno e todo-poderoso,
abençoai estes ramos para que, com eles,
acompanhemos alegres o Cristo, nosso
Rei, e cheguemos também à Jerusalém
celeste. Pelo mesmo nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espí-
rito Santo. P. Amém.

5 ANúNCIO DO EVANGELHO

•

C. O trecho que vai ser lido é
tirado do Evangelho de Lucas
(19,28-40). Narra acontecimen-

tos supremos da vida de Cristo e da
história da libertação humana; nesses

fatos, os grandes, mais uma vez, ficam
de fora; e os pequenos é que são os ver-
dadeiros homens com poder de decisão.
S. O Senhor esteja convosco.
P. Ele está no meio de nós.
S. Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas. P. Glória a vós, Senhor.
S. «Os discípulos iam eubindo a
Jerusalém e Jesus ia na frente.
Quando chegaram a Betfagé e Be-
tânia, perto do monte chamado
das Oliveiras, Jesus disse a dois de
seus discípulos: 'Vão ao povoado
que está em frente. Ao entrar,
encontrarão um burrinho amarra-
do que ninguém ainda montou.
Desatem-no e tragam. Se lhes per-
guntarem por que vocês estão le-
vando, respondam que o Senhor
precisa dele'. Os dois foram e en-
contraram tudo como Jesus havia
dito. Quando estavam desamarran-
do o burrinho, chegaram os donos
e perguntaram: 'Por que vocês
estão desamarrando o burrinho ?'
Eles responderam: 'O Senhor pre-
cisa dele'. Levaram então o burri-
nho a Jesus e, botando suas capas
em cima, fizeram-no montar. À
medida que avançavam, o pessoal
estendia os mantos pelo caminho.
Ao chegar próximo da descida do
monte das Oliveiras, começou a
multidão dos discípulos a louvar
alegremente a Deus, em alta voz,
por todas as maravilhas que ti-
nham visto. E diziam: 'Bendito
seja o Rei que vem em nome do
Senhor. Paz na terra e hosana nas
alturas!' Alguns fariseus que esta-
vam no meio da multidão disseram-
lhe: 'Mestre, repreende os teus dis-
cípulos!' Mas ele respondeu: 'Eu
digo a vocês que, se eles se cala-
rem, até as pedras clamarão'». -
Palavra da salvação. P. Louvor a
vós, ó Cristo.

6 PROCISSÃO DE RAMOS

(Durante a qual cantam-se cânticos
apropriados) .

7 MISSA DA PAIXÃO
ORAÇÃO DO DIA

S. Oremos: Deus onipotente e eterno,
para dardes aos homens o exemplo de
humildade, quisestes que nosso Salvador
se fizesse homem e morresse na cruz;
ajudai a termos sempre presente o ensi-
namento de sua paixão, a fim de parti-
ciparmos na glória da ressurreição. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. P. Amém.

. UTURGIA DA PALAVRA

PRIMEIRA LEITURA8

O C. A l' leitura é tirada do Li-
vro do Profeta Isaias (50,4-7).
A profecia do Servo sofredor
descrever, por antecipação, aparece

vida e paixã'O de Jesus. A clara C'Ons-
ciência de estar nas mãos de Deus o
deixa profundamente livre, diante de
qualquer provação. Ele tem a certeza
de que sua missão não é vã.

L. Leitura do Livro do Profeta
Isaías: «O Senhor Deus me con-
cedeu poder falar como seu discí-
pulo. E pôs em minha boca as pa-
lavras pada reconfortar o que está
abatido. Cada manhã ele me des-
perta, para que eu o escute como
discípulo. O Senhor Deus me abriu
os ouvidos e não relutei nem me
esquivei. Aos que me feriam apre-
sentei as costas, ofereci a face aos
que me arrancavam a barba e não
desviei meu rosto aos ultrajes e
escarros. Mas o Senhor Deus vem
em meu auxílio, eis por que não
me senti humilhado. Por isso tor-
nei meu rosto duro como pedra e
sei que não serei desapontado, pois
perto está aquele que faz a justi-
ça». Palavra do Senhor. P.
Graças a Deus.

9 CANTO DE MEDITAÇÃO

Vinde abrir os corações para ouvir vossa
Palavra / que dá força no caminho,
ilumina nossa vida.
1. Indicai-nos, Senhor, vossos caminhos
/ e conosco [icai na caminhada! /
Ensinai-nos e guiai-nos na verdade: /
Sois o Deus que nos salva e nos conduz.
2. O Senhor é ternura e compaixão /
Ele mostra o caminho aos pecadores. /
Ele guia os humildes na justiça / e
dirige os seus pobres no caminho.

10 SEGUNDA LEITURA

C. A f' leitura é tirada da Carta de
Paulo aos Filipenses (2,6-11). Para que
reinem a humildade, o amor e a con-
córdia no meio dos irmãos, é necessário
possuir os "mesmos sentimentos que
foram os de Cristo Jesus": ele não
teve medo e, como Servo sofredor, viveu
até à morte violenta nossa experiência
humana. Deue premiou sua fidelidade,
o glorificou e o fez Senhor.

L. Leitura da Carta de São Paulo
aos Filipenses: «Jesus Cristo, que
era de condição divina, não reteve
ciosamente para si a igualdade com
Deus. Ao contrário, aniquilou-se a
si mesmo e tomando a condição de
escravo chegou a ser semelhante
aos homens. Sendo reconhecido co-
mo homem, humilhou-se tornando-
se obediente até a morte e morte
na cruz. Por isso Deus o exaltou e
lhe deu um nome que está acima
de qualquer outro nome. Para que,
ao nome de Jesus, todos se ajoe-
lhem nos céus, na terra e entre os
mortos. E toda língua proclame
que Cristo Jesus é o Senhor, para
a glória de Deus Pai». - Palavra
do Senhor. P. Graças a Deus.



CANTO DE ACLAMAÇÃO
AO EVANGELHO

•

Salve, Cristo peregrino, nosso
Pão e nossa Vida! / Vem guiar
teu Povo em marcha para a
Terra Prometida!

1. Acolhamos com louvores a Palavra de
Jesus: / Boa-Nova para os pobres, nossa
Vida e nossa Luz.
2. 6 meu povo, aonde vais? Ouve a voz
do teu Senhor: / É Jesus quem vai
falar, teu Caminho salvador.

TERCEIRA LEITURA

11

12
C. A 3' leitura é tirada do Evangelho
de Marcos (15,1-39). Escutando o rela-
to da prisão, torturas e assassinato de
Jesus, lembremo-nos d'Ele e de todos os
outros filhos de Deus que, hoje e sem-
pre, são preeos, torturados e humilhados,
por causa de sua luta pela justiça.
L. Relato da paixão de nosso Se-
nhor Jesus Cristo, segundo Mar-
cos: «Ao amanhecer, sem perder
tempo, os chefes dos sacerdotes se
reuniram com as autoridades ju-
dias, os peritos da Lei e todos os
membros do Conselho. Depois de
haverem amarrado Jesus, o leva-
ram e o entregaram a Pilatos. Pi-
latos lhe perguntou: C. 'Tu és o
rei dos judeus?' L. Jesus respon-
deu: S. 'Assim é, como o dizes'.
L. Os chefes dos sacerdotes o
acusavam de muitas coisas. Então
Pilatos voltou a interrogá-lo: C.
'Não respondes nada? Vê lá de
quanta coisa te acusam I' L. Mas
Jesus não respondeu nada, de ma-
neira que Pila tos não sabia o que
pensar. Em cada festa de Páscoa,
Pilatos punha em liberdade o pri-
sioneiro que o pessoal quisesse.
Um, chamado Barrabás, havia sido
encarcerado com outros revoltosos
que, em um motim, haviam come-
tido assassinato. O pessoal que foi
se ajuntando começou a pedir a
liberdade de algum preso, como
era do costume. Pilatos perguntou:
C. 'Querem que eu ponha em li-
berdade o rei dos judeus?' L. Pi-
latos se dava conta de que os che-
fes dos sacerdotes haviam entre-
gue Jesus por inveja. Mas eles
incitaram a turba a pedir a liber-
dade de Barrabás. Pilatos lhes per-
guntou: C. 'Que faço então com
aquele que vocês chamam de rei
dos judeus?' L. A turba gritou de
novo: P. 'Crucifica-o I' L. Pilatos
contestou: C. 'Mas que mal ele
fez?' L. Os gritos, porém, foram
mais fortes: P. 'Crucifica-o I' L.
Pilatos quis contentar o pessoal;
por isso libertou Barrabás e, após
deixar que Jesus fosse açoitado, o
entregou para ser crucificado. Os
soldados o levaram ao pátio inte-
rior, chamado pretório. Lá reuni-
ram a tropa. Vestiram Jesus com
uma capa vermelha e colocaram
sobre sua cabeça uma coroa en-
trançada de espinhos. Depois pu-

seram-se a saudâ-lo: P. 'Viva o rei
dos judeus" L. E batiam em sua
cabeça com uma cana, cuspiam
nele e ajoelhavam-se, para lhe
fazer reverências. Depois de o te-
rem escarnecido, arrancaram-lhe a
capa e o vestiram com 'suas rou-
pas. Em seguida, os soldados o
puxaram para fora, para crucificá-
10. Ao sair, encontraram-se com
Simão de Cirene - pai de Ale-
xandre e de Rufo - que voltava
do campo, e o obrigaram a levar
a cruz de Jesus. Levaram Jesus
ao lugar chamado Gólgota ou Cal-
vário, o que significa «Lugar da
Caveira». Deram-lhe vinho mistu-
rado com mirra, mas ele não be-
beu. Crucificaram-no e repartiram
suas rsupas, jogando a sorte entre
eles. Eram assim umas nove horas
da manhã, quando o crucificaram.
Afixaram uma inscrição com o mo-
tivo de sua condenação, que dizia:
'O rei dos judeus'. Junto com ele,
crucificaram dois ladrões, um à
sua direita e outro à sua esquer-
da. Assim, cumpriu-se a Escritu-
ra que diz: 'Ele foi contado entre
os malfeitores'. Os que íam pas-
sando o insultavam, moviam a ca-
beça e diziam: P. 'Não eras tu que
destruías o Templo / e o recons-
truías em três dias? / Agora salva-
te a ti mesmo / e desce da cruz!'
L. Os chefes dos sacerdotes e os
peritos na Lei também faziam es-
cárnios e diziam entre si: P. 'A
outros salvou e a si mesmo não
pode salvar. / Que o Cristo, o rei
de Israel, desça agora da cruz /
para a gente 'ver e acreditar tam-
bém'. L. Os que estavam crucifi-
cados com ele também o insulta-
vam. Chegado o meio-dia, a terra
escureceu até às três da tarde e,
a essa hora, Jesus gritou com voz
forte: S. 'Eloí, Eloí, lamá sabacta-
ni?' L. Isso, em aramaico, signi-
fica: 'Meu Deus, meu Deus, por
que me abandonaste ?' L. Então
alguns deles que estavam ali perto
disseram: P. 'Ele está chamando
Elias'. L. Um deles correu a mo-
lhar uma esponja em vinagre,
prendeu-a na ponta de uma cana
e ofereceu-lhe de beber, dizendo:
C. 'Vamos ver se Elias vem tirá-
10 da cruz'. L. Mas Jesus, dando
um forte grito, expirou. Em se-
guida, o véu do Templo se partiu
em dois, de alto a baixo. E o ca-
pitão romano, que estava em fren-
te à cruz, ao ver como Jesus havia
morrido, falou: C. 'Na verdade,
este homem era filho de Deus'».

13 PREGAÇÁO

(No fim, momentos de silêncio
para reflexão peesoal),

14 PROFISSÃO DE Flt

•

S. Creio em Deus Pai todo-
poderoso,
P. criador do céu e da terra /

e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso
Senhor, / que foi concebido pelo poder
do Espírito Santo / nasceu da Virgem
Maria / padeceu sob Pôneío Pila tos / foi
crucificado, morto e sepultado / desceu
à mansão dos mortos / ressuscitou ao
terceiro dia / subiu aos céus / onde está
sentado à direita de Deus Pai todo-
poderoso / donde há de vir a julgar os
vivos e os mortos. / Creio no Espírito
Santo / na santa Igreja católica / na
comunhão dos santos / na remissão dos
pecados / na ressurreição da carne / na
vida eterna. Amém.

15 PRECES DA COMUNIDADE

Irmãos, apresentemos ao Pai as preci-
sões de nossa comunidade e peçamos
principalmente a coragem interior de
sermos coerentes com nossa fé, como
Cristo o foi com a Boa-Nova que
ensinou:
Ll. Por toda a Igreja universal, para
que ela seja na pureza e na, alegria a
testemunha da vitória da Vida sobre a
morte, rezemos ao Senhor.
L2. Para que a meditação nos aconte-
cimentos finais da vida de Cristo nos
leve a sentir um pouco do entusiasmo
que ele sentiu pelo Reino de Deus, re-
zemos ao Senhor.
L3. Para que a nossa comunidade celebre
com muita devoção a Semana Santa e
chegue com muita alegria ao entusias-
mo pela vitória da vida sobre a morte,
rezemos ao Senhor.
L4. Para que nós cristãos sejamos os
defensores intransigentes da vida e pro-
testemos sempre contra tudo aquilo que
estraga a vida e a torna incompleta,
rezemos ao Senhor.
L5. Pelas intenções particulares desta
santa missa ... , rezemos ao Senhor.
S. Senhor Deus, escutai os nossos pedi-
dos, olhai a nossa boa vontade e ajudai-
nos a amar e defender a vida, tanto
como a amou e defendeu o vosso Filho
Jesus Cristo, que se imolou por nós, a
fim de que todos tivéssemos as condi-
ções de vivermos a vossa dignidade. Pelo
mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho, na unidade do Espírito Santo.
P. Amém.

LlTURGIA EUCARíSTICA .,--

16 CANTO DO OFERTóRIO

O Bendito sejas, Senhor Deus, pelo
Vinho e pelo Pão: / vão tornar-
se no caminho / alimento e
salvação;

1. 6 Senhor, neste altar colocamos /
com ofertas de pão e de vinho / alegria,
esperança e angústia / que são partes
de nosso caminho.
2. Mesmo quando forçado a partir / e
deixar sua terra natal/este povo ca-
minha contigo / e confia na tua
promessa.
3. Se os estranhos nos vêm perguntar:
/ "Povo errante, pra onde tu vais?" /
Nós dizemos: "Com Deus caminhamos /
para o amor, a verdade e a paz".
4. És um Deus peregrino na Hist6ria
/ Deus fiel que caminha à frente / do
seu povo que luta e prossegue / confian-
do na tua Palavra.



17 ORAÇÃO DAS OFERTAS

S. Orai, irmãos, para que o
nosso sacrifício seja aceito por
Deus Pai todo-poderoso.

P. Receba o Senhor por tuas mãos este
sacrifício / para a glória do seu nome /
para o nosso bem e de toda a santa
Igreja.
S. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor
Jesus Cristo, sejamos reconciliados con-
vosco ; ajudados por vossa misericórdia,
alcancemos, pelo sacrifício de vosso Fi-
lho, o perdão que não merecemos por
nossas obras. Por nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espí-
rito Santo. P. Amém.

18
19

PREFÁCIO (própric)

ORAÇÃO EUCARíSTICA

o
( A oração eucarística cabe ao
sacerdote somente; após a con-
sagração) :
S. Eis o mistério da fé.
P. Salvador do mundo, salvai-nos
/ vós que nos libertastes pela
cruz e ressurreição.

20 CANTO DA COMUNHÃO

«Eis meu Corpo, tomai e comeil»
/ Ele é Pão para o povo a
caminho: / Comei todos e ao
Pai bendizei!

1. Nós te damos muitas graças / ó
Deus vivo, Deus perdão / que nos dás
o Pão da Vida / Jesus Cristo, nosso
Irmão.
2. O teu povo no deserto / saciaste com
maná / mas a nós, teu novo povo, / é
teu Filho que se dá.

S. Ele é o Pão de quem caminha / pelas
trilhas do deserto / para a Terra que
nos deste / Terra nova, já bem perto.
4. E se a terra em que pisamos / fica
seca e dá espinhos / a Agua viva que
nos deste / nos dá forças no caminho.
5. Vês que os fortes deste mundo /
multiplicam seus rebanhos / e:l;pulsando
teus pequenos / para a terra e o mundo
estranhos.
6. Mas tu vens à nossa frente / para
nós és Guia e Luz / e nos dás o Pão
da Vida / Pão dos fortes, teu. Jesus.
7. Por Jesus nos dás a graça / de
vivermos C01no irmãos. / Por teu nome
somos fortes / e junta1noS nossas mãos.
8. Pelo Cristo e só por Ele / suba a
Ti o nosso a1nor. / Nele a Ti, ó Pai
celeste I honra, graças e louvor!

21 AÇÃO DE GRAÇAS

S. Oremos: Alimentados por
vosso sacramento, vos pedimos,
ó Deus: por causa da morte de

vosso Filho, nos concedeis esperar aqui-
lo que cremos; dai-nos, por sua ressur-
reição, alcançar aquilo que buscamos.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho, na unidade do Espírito Santo.
P. Amém.

RITO FINAl .

22 MENSAGEM PARA A VIDA

(Ap6s as comunicações de inte-
resse para a comunidade):
C. Esta semana, viveremos li-

turgicamente os acontecimentos máximos
da vida de Cristo e da história dos

I MINISTÉRIO DA PALAVRA I
SERViÇO DOS IRMÃOS~ APENAS ISTO
A Folha: Continuando a entrevista do
domingo passado: o senhor atribuí os
atos terroristas a uma vingança de gru-
pos atingidos pela atividade pastoral da
diocese?
Dom Adriano: Não tenho condições de
afirmar isso. Mas tenho certeza de que
as iniciativas pastorais da diocese e
também o meu distanciamento em rela-
ção às fontes do poder - faço isto para
poder servir melhor o Povo, para me
identificar mais profundamente com o
sofrimento das grandes camadas margi-
nalizadas - tudo isto causa animosida-
de e hostilidade. Não sei quem está
por detrás dos atos terroristas. Parece-
me no entanto que o espírito de hosti-
lidade gera o ódio e o ódio gera os atos
terroristas. Lembrei o caso dos despe-
jos. Há também o caso dos posseiros
em algumas das poucas áreas agrícolas
da diocese. Tomamos a defesa dos pos-
seiros que não sabem nem podem de-
fender-se, pois a estrutura legal não
funciona. E com esta defesa, com nossa
ajuda subsidiária, despertamos reação
de certos grupos. Uma primeira repre-
sália de tais grupos ou de tais pessoas
é a acusação de que sou comunista.
Nunca em tempo nenhum tive qualquer
simpatia pelo Marxismo e pelos regi-
mes comunistas. Nunca em qualquer
tempo disse ou escrevi qualquer coisa
que fosse orientada a partir de Marx
ou orientada na direção do Marxismo.
Desafio qualquer pessoa a mostrar pas-

sagens de meus muitos escritos ou de
minhas entrevistas ou de minhas prá-
ticas e conferências que tivessem uma
conotação marxista. Respeito os comu-
nistas, os marxistas e quaisquer pessoas
que se batem por suas convicções. Mas
o meu ponto de partida e o meu ponto
de chegada é Jesus Cristo. Os instru-
mentos e recursos que uso e emprego
são marcados pelo Amor e pela Espe-
rança. São frutos de minha Fé e de
Amor à Igreja de Jesus Cristo. São
tentativas modestas de prestar um ser-
viço aos irmãos mais. fracos, mais humil-
des, mais desamparados. Uma vingança
baixa é portanto acusar-me de comunis-
ta, como fazem com D. Hélder, Dom
Paulo Evaristo, Dom Ivo e muitos outros
bispos, padres e leigos comprometidos
com o Evangelho. Dão naturalmente
mais acento às acusações contra os
bispos, porque nosso serviço é mais
amplo e tem influência grande sobre as
comunidades. Afirmam. Acusam. Calu-
niam. Nunca provam nada. São sempre
interpretações deformadas. São sempre
insinuações. Infelizmente há quem aceite
tais acusações e calúnias sem discerni-
mento. Assim está formado o grande
coro: os que agem de má-fé e os que
não refletem.
A Folha: Mas este grande coro se inse'l'e
num contexto maior.
Dom Adriano: A situação política de
nosso país facilita a hostilidade, a ca-
lúnia, os atos de ódio e de terror. Já

homens. Páscoa é a única fonte de real
sentido para a vida humana. Se a marte
fosse absoluta, nossos valores e alegrias
seriam disfarces trágicos. Agora, porém,
a vida não é mais limitada pela norte.
Vida que pesa é a eterna, por isso é
estúpido prender-se, doar-se, entregar-se
ao que é ilusório e passageiro. Não
adianta mais organizar nosso mundo em
função de egoísmos, interesses e vanta-
gens, pois vamos deixar, em breve, tudo
isso. Deus não é o Deus da ordem esta-
belecida em cima da opressão dos mais
fracos, ma-s é o Deus da vida. É o Deus
que exige que a vida seja respeitada,
porque, em função dela, seu Filho Jesus
padeceu e morreu. Paixão e morte de
Cristo não admitem que a vida seja pri-
vilégio de alguns, mas direito fundamen-
tal de todos; direito a ser desarquivado,
proclamado e enfatizado, no que diz res-
peito sobretudo aos pequenos e pobres,
pois é a eles que tais direitos são ne-
gados. Meu irmão, pecado é diminuir a
vida, é tirar a vida, é cooperar para
que haja menos vida; é batalhar no lado
daqueles que espalham a morte e enfra-
quecem os impulsos da vida. Também
para conquistar a condição de juiz se-
vero dos que exploram a vida de seus
semelhantes foi que Jesus padeceu e
morreu nas mãos dos ef êmeros podero-
sos do momento.

23 B~NÇÃO FINAL

S. O Senhor esteja convosco.
P. Ele está no meio de nós.
S. Abençoe-vos o Deus todo-poderoso Pai
e Filho e Espírito Santo. P. Amém.
S. Vamos em paz e o Senhor nos acom-
panhe. P. Amém.

se notou muitas vezes: os órgãos ofi-
ciais perseguem com rigor os extremis-
tas de esquerda, levantam pistas de
pessoas apenas suspeitas de marxismo.
A história dos últimos 16 anos está
confirmando essa observação. Mas quan-
do se trata de radicalismo de direita
- os exemplos são também numerosos
-, por que nunca se chega a um re-
sultado claro? por que o terrorismo de
direita fica impune? por que não se
aproveitam as pistas? A acusação de
comunista é aceita com facilidade, por-
que, dentro do contexto, não precisa ser
demonstrada nem provada. Basta ser
feita. Aí temos seqüestros, explosões,
pichações, torturas, assassinatos - tudo
impune, tudo seguro de impunidade. E
aí temos as deformações e as inter-
pretações absurdas. Nunca em nenhuma
de nossas igrejas de Nova Iguaçu o
bispo, os padres, os nossos animadores
de comunidades, os nossos coordenado-
res de movimentos fizeram qualquer
pregação subversiva. Sempre que nos
colocamos em defesa dos direitos huma-
nos, em denúncia de aberrações jurídi-
cas ou econômicas ou políticas, sempre
que lutamos pela democracia - o que
nos movia era a Fé e uma considera-
ção dos aspectos morais, religiosos, so-
ciais dos problemas. Não a política. Não
interesses pessoais ou grupais. Não con-
quista de prestígio ou de posição. Ape-
nas a vontade de servir os irmãos, a
partir do Evangelho.
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A PROFANACÃO NO LUGAR SANTO
(20-12-1979)

Na quinta-feira, dia 20 de dezembro de
1979, às 11 horas da manhã, explodiu
uma bomba na Catedral de nossa Dioce-
se. A explosão foi ouvida no centro de
Nova Iguaçu, num raio de até 2 quilô-
metros, e alarmou a cidade. O local es-
colhido foi o altar do SS. Sacramento,
numa nave lateral. Colocaram a bomba
debaixo da mesa do altar provisório. Que
tipo de bomba? A perícia, até agora, não
deu nenhum parecer.

Com a explosão, ficou inteiramente des-
truído o Sacrárto com as duas âmbulas.
Sobraram estilhaços e as hóstias con-
sagradas, umas também espedaçadas,
outras inteiras. Quebraram-se os vidros
das janelas. Em vários pontos, a cons-
trução da Catedral ficou danificada.
Graças a Deu.s, não houve danos pes-
soais. As poucas pessoas que estavam
no recinto da igreja eram alguns fiéis
e alguns operários, ocupados na monta-
gem do presépio.

Mais uma vez, as atençôes do Rio de
Janeiro, do Brasil e do mundo se voltam
para Nova Iguaçu. Mais uma vez gru-
pos radicais, que se autodenominam anti-
comunistas, recorrem à violência para
discordar e para combater um fantasma
que eles mesmos, no seu fanatismo cego,
criaram e cultivam.

Na carta que os terroristas deixaram
sobre o ôi gâo, a acusação que jogam
contra o bispo, contra a pastoral de nossa
diocese, é de sermos comunistas. Uma
acusação que é feita a vários bispos

brasileiros, à CNBB, e que, infelizmen-
te, encontra acolhida em certos grupos
do poder e mesmo entre católicos.

O ódio é irresponsável e cego. Por isso
mesmo, não se contentou mais com vin-
ganças do tipo seqüestro, com pichações
(como aconteceram na Catedral, em
Santo Antônio da Prata, em Santa Rita
do Cruzeiro do Sul), em cartas e tele-
fonemas ameaçadores. Agora a escalada
do terror atinge a Catedral, que é a
igreja-sinal e a igreja-mãe da diocese
de Nova Iguaçu e, na Catedral, escolhe
precisamente o Sacrárro, onde se acha
a Sagrada Reserva.

Deste modo, é atingido não apenas o
bispo, não apenas o clero, não apenas a'
diocese: o ódio extravasa para feri r a
Igreja como Igreja, não recuando diante
do mais sagrado de nossa Fé Católica
que é Jesus Cristo, no seu mistério euca-
ristico. É impossível imaginar trama tão
diabólica.

De todos os pontos da Baixada Flumi-
nense, do Estado do Rio e do Brasil
chegam mensagens de solidariedade e de
protesto contra o sacrilégio. De toda par-
te, convergem para Nova Iguaçu os olha-
res da Igreja do Brasil, trazendo apoio
ao nosso esforço pastoral, dando incen-
tivos, assegurando orações e participa-
ção, manifestando gratidão pelo sinal
que, de nossa fraqueza e de nossa fide-
lidade a Jesus Cristo, estamos dando
com a graça de Deus.

I DO REINO E SUA JUSTiÇA]

RESSURREiÇÃO!
• Você abre, meu irmão, o livro da vida
e as páginas do jornal. Em quase todos
os fatos sentes o peso do pecado e o
cheiro forte do mal. Em qualquer dia.
Em qualquer lugar. E se olhas em volta
de ti, quanta frustração, quanta mal-
dade, quanto desespero.

• Tudo isto será definitivo? O coração
volta-se para o Paraíso, lugar de paz e
delícia. Volta-se para a Idade de Ouro
das mitologias pagãs. Voltará o tempo
de Paz? Chegaremos um dia ao Paraíso?

• A festa de Páscoa nos diz que sim.
Virá a Paz. Virá o domínio definitivo
do Amor. E tudo será novo.

• Olha, Tomé, as chagas de Cristo res-
suscitado. Aprende a ser crente. Apren-

de destas chagas cicatrizadas que o ma-
ligno perderá a batalha final. A vitória
é do bem e dos bons. Cristo venceu a
morte, primeiro dos irmãos vitorioso e
triunfante.

• Na festa de Páscoa fazemos o que
faziam os hebreus: olhamos a escravi-
dão passada da qual Deus nos libertou.
E nos liberta em Jesus Cristo.

• Não desanimes, meu irmão. É certo:
Cristo ressuscitou. E nele está garan-
tida a nossa ressurreição. Quando olha-
mos o Menino do presépio, - Deus que
se encarna entre os homens, para assu-
mir a sorte dos homens -, recobramos
a tranqüilidade interior. Haverá Paz.
Haverá Amor.

IMAGEM
DA SITUAÇÃO
INSUSTENTÁVEL

1. Zedasilva coçou a cabeça. Olhou
pra Zefamariadaconceição, a zefa
de todos os sofrimentos, coçou de
novo a cabeça e disse que assim
não dá, zefa, não dá mesmo. Os
homes dissero que era pra miorá
a vida dos pobre. Omentaro o sa-
laro mimo. E foi aí qui disparou
tudo, disparou o pão, disparou o
leite dos minino, disparou fejão,
disparou arroz, disparou tudo, dis-
parou a passage, disparou a dô
dos pobre que nem vale mais a
pena sê gente dereita. Eu fico ma-
ginano se não é mió sê merrno
discarado. Qui é qui tu pensa?

2. Zefamariadaconceição olhou ze-
dasilva com dó e disse que eu não ..
penso nada não, zedasilva. Quem
pensa é tu, qui é o home da casa.
Sabe, zedasilva? Hoje de menhã
o zezinho foi comprá leite lá na
padaria e sabe o que aconteceu?
o leite omentou dois cruzero. Ze-
dasilva olha pro céu, olha pro
chão, olha pro tempo, olha pra
vida, olha pra zefa, olha pros três
meninos e diz outra vez que assim
não dá. Lá na roça do sertão não
dava. Aí nós dexemo Sergipe e
vinhemo rolando, rolando, preme-
ro pra Bahia, depois pro Rio.

3. Não deu na Bahia. No Rio de
premero deu. Agora não tá mais
dando não. Nóis trabaiando como
escravo, de dia e de noite, sem
pará nem descansá pra educá os
minino e o Povo todo morrendo
de fome, qui só tem gente rica
aproveitando a bestera dos pobre.
Pobre não tem vez. Zedasilva olha
pro tempo e pra vida e sente um
espinho furar a carne, o coração,
a cabeça, todo o corpo e toda a
alma. Olha pra zefamariadacon-
ceição, a doce zefa de todos os
sofrimentos e pergunta: Z e f a,
será que nóis güenta isso a vida
toda? (A. H.)



DOMINGO DA PÁSCOA NA RESSURREIÇÃODO SENHOR (06-04-80)

c ::;:Comentador; L = Leitor; P = Povo; S = Sacerdote.
Cantos: Missa da Páscoa, 2-B. Série A CAMINHO DO PAI, Ed. Paulinas.

RITO INICIAL

1 CANTO DE ENTRADA

•
Cristo ressuscitou, aleluia! /
Venceu a morte com amor! /
Aleluia!

1. Tendo vencido a morte o Senhor
ficará para sempre entre nós / para
manter viva a chama do amor que reside
em cada cristão a caminho do Pai.
2. Tendo vencido a morte o Senhor
Ms abriu. um horizonte feliz / pois
nosso peregrinar pela face do mundo
terá seu final na morada do Pai.

2 SAUDAÇÃO

S. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
P. Amém.
S. Irmãos, graça e paz a vocês, da parte
de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus
Cristo, que se entregou por nossos pe-
cados, a fim de nos livrar da presente
era de maldade, segundo a vontade de
Deus nosso Pai.
P. Bendito seja Deus que nos reuniu no
amor de Cristo.

3 SENTIDO DA MISSA

C. A ressurreição é a grande resposta
ao problema do sofrimento, do pecado e
da morte. Quanto sofrimento existe em
nosso mundo, às vezes perto de nós e
em nós/ Quanto sofrimento do inocente,
que nada tem a pagar! Você já viu,
por exemplo, um manicômio de crianças
doentes mentais? Quanto sofrimento,
quanto sangue, quanta dor em toda a
história humana! Você já ouviu sobre
campos de concentração, onde a barbárie
e malvadeza chegaram a pontos extre-
mos? Quanta fome, quanto desespero /
Quanta opressão, quanta marginalização,
quanta frustração na vontade de justiça!
A Páscoa de Cristo nos diz que não so-
mos órfãos: numa curva do caminho,
onde ainda não O vemos, está o Pai de
braços abertos, esperando todos esses
filhos pródigos, rejeitados pela vida, cuja
grande surpresa será descobrir que o
Pai, em vez de morto, estava esperando
por eles.

4 ATO PENITENCIAL

S. (Exortação ao arrependimento, de
acordo com o sentido da missa. Pausa
para revisão de vida). - Senhor, que
viestes salvar os corações arrependidos,
tende piedade de nõs,
P. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, que viestes chamar os pecado-
res, tende piedade de nós.
P. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que intercedeis por nós junto
ao Pai, tende piedade de nós.
P. Senhor, tende piedade de nós.
S. Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna.
P. Amém.

5 GLóRIA

S. Glória a Deus nas alturas,
P. e paz na terra aos homens por ele
amados.
S. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai
todo-poderoso,
P. nós vos louvamos, nós vos bendizemos,
S. nós vos adoramos, nós vos glorifi-
camos,
P. nós vos demos graças por vossa imensa
glória.
S. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito,
P. Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho
de Deus Pai.
S. Vós que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
P. Vós que tirais o pecado do mundo,
acolhei a nossa súplica.
S. Vós que estais à direita do Pai, tende
piedade de nós.
P. Só vós sois o Santo.
S. Só vós o Senhor.
P. Só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com
o Espírito Santo, na glória de Deus Pai.
Amém.

6 COLETA

S. Oremos: Ó Deus, por vosso Filho uni-
gênito, vencedor da morte, abristes hoje
para nós as portas da eternidade. Con-
cedei que, celebrando a ressurreição do
Senhor, renovados pelo vosso Espírito,
ressuscitemos na luz da vida nova. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. P. Amém.

LlTURGIA DA PALAVRA

7

O
PRIMEIRA LEITURA

C. A l' leitura é tirada dos
A tos dos Apóstolos (10,34a.37-
43). Como os primeiros apósto-

los, também nós somos testemunhas pre-
viamente escolhidas por Deus, para vi-
vermos e testemunharmos a ressurreição
de Jesus Cristo.

L. Leitura do Livro dos Atos dos
Apóstolos: «Pedro tomou a palavra
e disse: 'Vocês sabem o que suce-
deu em toda a Judéia, começando
pela Galiléia, depois que João pre-
gou o batismo. Como Deus consa-
grou Jesus de Nazaré com o Espí-
rito Santo, comunicando-lhe seu po-
der. Ele passou fazendo o bem e
curando quantos estavam domina-
dos pelo diabo, porque Deus estava
com ele. Nós somos testemunhas
de tudo o que ele fez na região
dos judeus e também em Jerusa-
lém. No fim, eles o mataram, sus-
pendendo-o na cruz. Mas Deus o
ressuscitou no terceiro dia e fê-lo
manifestar-se não a todo o povo,
mas às testemunhas que Deus
havia previamente escolhido, a nós
que comemos e bebemos com ele,
depois que ressuscitou dentre os
mortos. E nos manda a pregar ao

povo e testemunhar que Jesus foi
posto por Deus como juiz dos vivos
e dos mortos. A ele se referem to-
dos os profetas, ao dizer que quem
crer nele recebe, por seu nome, o
perdão dos pecados'». Palavra do
Senhor. P. Graças a Deus.

8 SALMO DE MEDITAÇÃO

P. Eis o dia que o Senhor fez / dia de
vitória e de alegria!
C1. Dai graças ao Senhor pois ele é
bom / eterna é sua miseriéórdia. /
Repita o seu povo eleito: "Eterna é sua
misericórdia!"
C2. O poder do Senhor faz maravilhas
/ o poder do Senhor me exalta. / Não
morrerei, hei de viver / e cantarei as
maravilhas do Senhor.
C3. A pedra que os construtores rejeita-
ram / tornou-se a pedra angular. / Foi
o Senhor que operou estes prodígios /
é maravilhoso para quem contempla.

9 SEGUNDA LEITURA

C. A 2· leitura é tirada da Carta de
Paulo aos Coloseenses (3,1 4). Enquanto
caminhamos por este tempo finito, em
meio aos valores passageiros, estasnos
como mortos, porque nossa verdadeira
vida está oculta em Deus.

L. Leitura da Carta de São Paulo
aos Colossenses: «Irmãos: se vocês
ressuscitaram com Cristo, busquem
as coisas do alto; onde Cristo se
encontra, sentado à direita de
Deus; pensem nas coisas do alto,
não nas coisas da terra. Porque
vocês morreram e a vida de vocês
agora está escondida com Cristo em
Deus. Quando Cristo se manifes-
tar, ele que é nossa vida, vocês
também verão a luz com ele e terão
parte em sua glória». - Palavra
do Senhor. P. Graças a Deus.

10 ACLAMAÇÃO

•

Aleluia, aleluia, aleluia!
1. O Cristo nossa Páscoa foi
imolado / celebremos pois a

festa com alegria.
2. Demos graças ao Senhor, pois ele é
bom / porque eterno é seu amor.

11 TERCEIRA LEITURA

C. A 3" leitura é tirada do Evangelho
de João (20,1-9). As testemunhas men-
cionadas no Evangelho de hoje, escolhi-
das por Deus para testemunharem a
ressurreição de Cristo, não eram pessoas
mais fortes que nós; isso dá coragem de
também nos engajarmos na Igreja de
Cristo.
S. O Senhor esteja convosco,
P. Ele está no meio de nós.
S. Evangelho de Jesus Cristo segundo
João.
P. Glória a vós, Senhor.



S. «No primeiro dia da semana,
bem cedinho, quando ainda estava
escuro, Maria Madalena foi visitar
o sepulcro. Viu que a pedra da
entrada estava removida. Foi cor-
rendo em busca de Simão Pedro e
do outro discípulo, o amigo de
Jesus, e lhes disse: 'Tiraram o
Senhor do túmulo e não sabemos
onde o puseram'. Pedro e o outro
discípulo partiram para o sepulcro.
Os dois corriam juntos. Mas o
outro discípulo corria mais que
Pedro e chegou primeiro ao sepul-
cro. Abaixou-se e viu os lençóis no
chão, mas não entrou. Depois che-
gou Pedro. Entrou na sepultura e
viu os lençóis no chão. O sudário
que havia coberto o rosto de Jesus
não estava junto com as faixas de
linho, mas estava de lado, dobrado.
O outro discípulo que havia chega-
do primeiro entrou também, viu e
acreditou. Ainda não haviam com-
preendido a Escritura, segundo a
qual Jesus devia ressuscitar dos
mortos». - Palavra da salvação.
P. Louvor a vós, ó Cristo.

12 PREGAÇÃO

O (No fim, momento» de reflexão
pessoal) .

13 PROFISSAO DE NOSSA F~

•
S. Creio, em um só Deus, Pai
todo-poderoso,
P. criador do céu e da terra /

de todas as coisas visíveis e invisíveis.
/ Creio em um só Senhor Jesus Cristo /
Filho unigênito de Deus / nascido do Pai
antes de todos os séculos: / Deus de Deus
/ luz da luz / Deus verdadeiro de Deus
verdadeiro / gerado, não criado / con-
substancial ao Pai. / Por ele todas as
coisas foram feitas. / E por nós homens
e para a nossa salvação, desceu dos céus
/ e se encarnou pelo Espírito Santo / no
seio da Virgem Maria / e se fez homem.
/ Também por nós foi crucificado sob
Pôncio Pila tos / padeceu e foi sepultado.
/ Ressuscitou ao terceiro dia conforme as
Escrituras / e subiu aos céus / onde está
sentado à direita do Pai. / E de novo
há de vir em sua glória / para julgar os
vivos e os mortos / e 8 seu Reino não
terá fim. / Creio no Espírito Santo /
Senhor que dá a vida / e procede do Pai
e do Filho; / e com o Pai e o Filho é
adorado e glorificado. / Ele que falou
pelos profetas. / Creio na Igreja / una,
santa, católica e apostólica. / Professo
um só batismo para remissão dos peca-
dos. / E espero a ressurreição dos mortos
e a vida do mundo que há de vir. Amém.

14 ORAÇAO DOS FI~IS

S. No dia em que o, Pai livrou o Filho
unigênito dos contratempos da vida pas-
sageira, apresentemos-lhe os problemas
da comunidade, os sofrimentos dos ir-
mãos e a boa vontade de testemunhar-
mos, em nossa vida, a ressurreição dos
mortos:
Ll. Pela Igreja de Cristo, para que ela
seja, no mundo cheio de egoísmo, a tes-

temunha que prega e vive os valores da
ressurreição dos mortos, rezemos ao
Senhor.
L2. Pela nOssa Igreja local, pelo bispo,
pelos 1WSSOSpadres e pelos nossos agen-
tes de pastoral, para que vivamos o entu-
siasmo da vitória de Cristo sobre todas
as forças do mundo, rezemos ao Senhor.
L3. Para que a fé na ressurreição dos
mortos nos leve a sentir a inutilidade do
egoísmo e coloquemos nossas qualidades
a serviço da libertação dos irmãos, re-
zemos ao Senhor.
L4. Para que a Páscoa de Cristo nos
ensine a não confundir mais fé cristã
com alienação religiosa, fuga das lutas
e omissão no trabalho de construir o
Reino M Deus, rezemos ao Senhor.
L5. Pelas intenções particulares desta
santa missa ... , rezemos ao Senhor.
S. Senhor Deus, com a força infinita
com que ressuscitastes vosso Filho dentre
os mortos, ajudai-nos a testemunhar, em
nosso ambiente, esta mesma fé na res-
surreição dos mortos, que ajuda a ven-
cer o egoísmo, e a pôr nossas qualida-
des a serviço, do nosso próximo. Por
nosso Senhor Jesus Cristo" vosso Filho"
na unidade do Espírito Santo, P. Amém.

LlTURGIA EUCARíSTICA

15 CANTO DO OFERTóRIO

O 1. Vendo Jesus aparecer / e eum
eles vir comer / explicando a
Paixão / todos entendem que o

Senhor / está vivo e por amor / os envia
em missão.
Ressuscitado, o Cristo apareceu / com
seus amigos fez a refeição; / e dando
a paz mandou anunciar / o amor de seu
Pai / em toda nação.
2. Hoje também na refeição / revivem08
a Paixão / e a vitória da Cruz. / Vinho
e pão sobre o altar / servirão pra
anunciar: / Deus nos salva em Jesus!

16 ORAÇAO DAS OFERTAS

•

S. Orai, irmãos, para que o
nosso sacrifício, seja aceito, por
Deus Pai todo-poderoso.

P. Receba o Senhor por tuas mãos este
sacrifício / para a glória do seu nome /
para o nosso bem e de toda a santa
Igreja.
S. Transbordando de alegria pascal, nós
vos oferecemos, ó Deus, o sacrifício pelo
qual a vossa Igreja maravilhosamente
renasce e se alimenta. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo.
P.Amém.

17 PREFÁCIO (próprio)

18 ORAÇAO EUCARíSTICA

O (A Oração Eucarístiea compete
ao sacerdote .~omente. Apó~ a
consaçração ) :
S. Eis o mistério da fé.

•

P. Anunciamos, Senhor,
morte / e proclamamos
ressurreição. / Vinde,
Jesus!

a vossa
a vossa
Senhor

19 CANTO DA COMUNHÃO

O 1..São muito felizes / os que
creem mesmo sem ver / que
estás, Senhor Jesus, / sob o

pão presente e vivo no meio de nós.

Eis o meu corpo / tomai e comei! /
Eis o meu sangue / tomai e bebeil
2. Só tua vitória / sobre a nwrte fez-nos
sorrir / é a alegria de saber: / o
futuro de nossa vida é viver junto ao
Pai.
3. Com esta certeza / de teu Reino estar
entre nós / entregamos-te, Senhor, /
nossa vida e trabalhar na construção da
pa~.
4. Juntos nesta hora / nós queremos te
agradecer / pois tua vida em nossa vida
/ nos faz, Senhor, ser sinais de um
futuro feliz.

20 AÇAO DE GRAÇAS

•

S. Oremos: Guardai, ó Deus,
a vossa Igreja sob a vossa pro-
teção, para que, renovados pelos

sacramentos pascais, cheguemos à luz da
ressurreição. Por nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso, Filho, na unidade do Es-
pírito Santo. P. Amém.

RITO FINAL

21

•
MENSAGEM PARA A VIDA

(Após a« cumunicaçõel> de inte-
resse para a comumdade):
C. No dia seguinte à mOrte do

oprimido e do torturado, morrem tam-
bém o opressor e o torturador. A ma-
neira da gente viver condiciona a ma-
neira da gente pensar, pois isso os
opressores e prepotentes estão na cer-
teza de que tudo fica por aqui mesmo:
com a morte tudo se acaba, a vida é só
essa. Passando ao largo dos figurões de
Jerusalém, Jesus foi aparecer às teste-
munhas humildes que Deus havia pre-
viamente escolhido. Ao sentirem o Senhor
mais forte do que a própria morte, os
discípulos, que eram medrosos, se lança-
ram de corpo e alma a viver e anunciar
a única verdade pela qual vale a pena
sacrificar tudo: nossa verdadeira vida
é aquela que está escondida em Deus.
Você, irmão, e eu, somos as testemu-
nhas que Deus escolheu para vivermos
a fé na Ressurreição e proclamarmos
esta fé em nosso ambiente. Hoje, dia da
Páscoa, lembremo-nos: muita gente vai
encontrar a Páscoa, vai encontrar a luz
ou deixar de encontrar, vai encontrar
o verdadeiro sentido da vida ou deixar
de encontrar, em decorrência do teste-
munho que lhe dermos que Jesus Cristo
ressuscitou dos mortos. Você e eu, em
nossa vida, somos as verdadeiras provas
de que Jesus ressuscitou dos mortos.

22 CANTO FINAL

1. Vamos, irmãos, cantar nossa alegria
/ pois o Senhor Jesus ressuscitou.
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
2. Vamos, irmãos, viver nesta certeza /
que o Senhor Jesus ressuscitou.

23 BttNÇÃO FINAL

S. O Senhor esteja convosco.
P. Ele está no meio de nós.
S. Abençoe-vos o Deus todo-poderoso Pai
e Filho e Espírito Santo.
P. Amém.
S. Vamos em paz e o Senhor nos acom-
panhe.
P. Amém.



RAPIDEZ E DRAMATICIDADE DAS TRANSFORMAÇÕES URBANAS
CNBB - Pistas para uma pastoral urbana
o grande desafio da pastoral urbana é
a rapidez com que crescem nossas ci-
dades. De 1940 a 1970, a população urba-
na do país multiplicou-se por quatro e
passou de 31% a 56% da população
total, numa expansão equivalente a 40
milhões de pessoas; a estimativa para
1980 é de cerca de 78 milhões de pessoas
nas cidades, significando 2/3 da popula-
ção brasileira. Nos últimos 15 anos, en-
quanto a população rural permanecia
estável, a população urbana duplicou.
Diante de tais fatos, nós nos pergun-
tamos o que se deve fazer para enca-
minhar uma pastoral adequada. "Quanto
maior o desafio, tanto maior o estímulo
para a resposta". Além da rapidez do
crescimento demográfico e da expansão
desordenada dos nossos centros urbanos,
há ainda outros fatores que têm provo-
cado conflitos que desafiam a ação pas-

A HISTÓRIA
DA VOCAÇÃO
DE ABRAÃO
E DE GENÉSIO
o remédio que cura a doença da ausên-
cia de fraternidade, que se manifesta
no ódio, na morte violenta e na vingan-
ça, na magia e na superstição, no uso
interesseiro de Deus e da religião, na
injustiça e na exploração de um pelo
outro, este remédio é deixar-se guiar
pela Palavra de Deus, em nossa cami-
nhada.
"O remédio é de graça, mas sua aplica-
ção exige muito esforço. Quem o usa
deve combater as forças da desordem,
contrárias à vida; não pode colaborar
com Caim, nem com o pessoal do Di-
lúvio nem com os que constroem a
Torre de Babel, Deve, além disso, com-
bater, dentro de si mesmo, a pretensão
absurda de ser dono da vida. Em vez
de dominar, deve servir. Por fim, ele
não pode ficar passivo, à espera da
cura, como se ela viesse da graça como
uma esmola. Deve começar a reagir e a
caminhar.
A aplicação deste remédio vai aparecer,
a seguir, na história da bênção, que co-
meça com a vocação de Abraão, no capo
12 do livro do Gênesis. Abraão vai ser
chamado para destruir a tampa da mal-
dição, para recuperar a bênção de Deus
e reconstruir, assim, a vida que o pró-
prio homem estragou!
Vocação é um chamado de Deus. Ele
nos dirige sua palavra para dizer o
que quer de nós. Assim aconteceu com
Abraão. A vocação foi amadurecendo
dentro dele, até que se deu o estalo e
ele entendeu bem claramente o que
Deus queria: "Deixa a tua terra, os
teus parentes e a casa de teu pai, e vai
para a terra que eu te mostrareil" (Gn
12,1).
Como Genésio e tantos outros, Abraão
arrumou sua bagagem e se mandou pelas
estradas do mundo. Mas havia uma di-
ferença. Genésio se mandou e caiu no
mundo, para achar um pedaço de terra
só para si. Ainda não estava pensando
nos outros, (C. Mesters, Abraão e Sara,
Ed. Vozes).

toral da Igreja na cidade. Numa mesma
década, ocorreram grandes acontecimen-
tos, como:
- o início de uma renovação profunda
da Igreja pelo Concílio Vaticano 11 e o
acontecimento de Medellín, colocando no-
vas diretrizes teológico-pastorais para a
Igreja da América Latina;
- a adoção de um modelo econômico
de industrialização acelerada, com par-
ticipação de empresas multinacionais e
imposição de formas de autoritarismo
político em nossa sociedade.
Estes desafios levam a Igreja a rever
seus planos. de ação nas cidades, toman-
do a consciência da necessidade de
opções definidas e principalmente assu-
mindo a "perspectiva do pobre", porque
a dimensão da justiça e da libertação
integral do homem é constitutiva do
Evangelho e da missão da Igreja.

A urbanização acelerada dos últimos
anos é determinada, em grande parte,
pelo modelo de desenvolvimento econô-
mico, adotado no plano nacional. Em
uma nação em que todo o crescimento
está baseado no capital, no quase mo-
nopólio dos meios de produção e no
lucro, a exploração do trabalhador e a
procura do lucro desmedido acentuam a
injustiça social e provocam um endure-
cimento do conflito entre opressores e
oprimidos.

Quebra-cabeça pra seu grupo: 1. Por
que nosso pessoalzinho está fugindo dos
interiores do Brasil? 2. Quais as conse-
qüências do crescimento desordenado de
nossas cidades? 3. A quem está favore-
cendo nosso modelo de desenvolvimento
econômico? 4. O que aconteceu com nossa
Igreja, após o Concílio Vaticano Il?

MINISTÉRIO DA PALAVRA

Cristo, alguma coisa da Paz de Jesus
Cristo: uma Paz que se funda na f rater-
nidade, uma Paz que se funda na Ver-
dade, uma Paz que se funda na Justiça.
Apesar de tudo temos certeza de que
todo o nosso sofrimento, também aquilo
que tem ferido a diocese de Nova Iguaçu,
representa uma pedra essencial na cons-
trução da Paz. A serviço da Paz que
gostaremos de construir, com a graça de
Deus, inventamos diversos movimentos e
diversos instrumentos de trabalho, assu-
mimos várias causas dos irmãos. Todo
o trabalho da nossa diocese visa à cons-
cientização dos nossos irmãos. Esta cons-
cientização é necessária, pois só ela tor-
na as pessoas capazes de se assumirem
e de assumirem sua responsabilidade. É
sinal de ressurreição mostrarmos a todos
os irmãos que somos filhos de Deus, que
somos imagem e semelhança de Deus,
que estamos, graças à encarnação, morte
e ressurreição de Jesus Cristo, numa si-
tuação de parceria com Deus. Sinal de
ressurreição é a diocese comprometer-se
com a causa da justiça, do amor frater-
no, da verdade. E daí partir para coope-
rar com o Povo na luta por um mundo
melhor, já aqui na Baixada Fluminense.

PÁSCOA DA RESSURREiÇÃO

A Folha: Todos os atentados cometidos
contra a diocese de Nova Iguaçu, contra
a Eucaristia, contra o senhor, contra as
nossas igrejas, contra muitas pessoas de
nossas comunidades. Isto é a nossa sexta-
feira santa. Mas como será a nossa Pás-
coa, a nosse Ressurreição?

Dom Adriano: Num dia de Páscoa ternos
de alargar as nossas vistas, o nosso co-
ração, a nossa vontade, a nossa sensibi-
lidade para os valores definitivos e eter-
nos. A cruz pertence ao mistério da
nossa Fé e da nossa vida cristã. Per-
tenceu, corno modelo e tipo para nós
todos, à vida de Jesus Cristo. Mas a
cruz não é a palavra final. A palavra
final, definitiva, eterna é a palavra da
ressurreição e da glória. Isto valeu para
Jesus Cristo. Cristo ressuscitou. E vale
para cada um de nós, vale para a Igreja
universal e para cada Igreja particular.
O Povo bom que é o Povo brasileiro, e

. o Povo bom que é o Povo da Baixada
Fluminense ressuscitará depois do sofri-
mento que o marca há tantas gerações.
Haverá, depois de uma longa noite de
sexta-feira santa, urna manhã e um dia
glorioso de Páscoa. Cristo ressuscitou.
Com ele ressuscitaremos.

A Folha: O senhor pensa na ressurrei-
ção final?

Dom Adriano: Não somente na ressur-
reição final quando Se realizará a pleni-
tude do amor de Deus, quando será cum-
prido integralmente o seu plano de amor,
quando nos veremos face a face, irmãos
definitivamente unidos pelos laços do
amor sem fim. Esta perspectiva da res-
surreição final nos anima a descobrir-
mos e vivermos já agora alguns sinais
antecipados da ressurreição final.

A Folha: Quais seriam estes sinais?

Dom Adriano: Primeiramente nossa lu-
ta pela construção da Paz. A Paz que
nós queremos construir é a Paz de Jesus

A Folha: O senhor espera mesmo que a
Baixada possa viver dias melhores?

Dom Adriano: Tenho certeza absoluta.
Quando? Não sei dizer. Mais brevemen-
te ou mais tarde, isto vai depender de
nossa maior inserção de cristãos, de
nosso serviço em favor do Povo e dos
irmãos. No dia da Páscoa nós nos preo-
cupamos com a nossa missão, com a
nossa fidelidade, com a nossa presença
de cristãos, com a nossa participação
na luta do Povo humilde. Sinal de
nossa Páscoa é também a palavra de
perdão que dirigimos a todos aqueles
que não nos aceitam, que nos rejeitam,
que nos odeiam e afligem. Passará essa
atmosfera de ódio. O que ficará é o
amor.
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SEM MEDO, SEM COVARDIA,
SEM ACOMODAÇÃO
No domingo seguinte ao nefando sacri-
légio da explosão de nossa Catedral,
todas as igrejas de nossa diocese fica-
ram fechadas. Nossa díocese compreende
os municípios de Nova Iguaçu, São João
de Meriti, Nilópolis, Paramcabi, Itaguaí
e Mangaratiba. Naquele domingo, não
houve celebração da Eucaristia. Os vi-
gários e responsáveis explicaram ao
Povo o que aconteceu na catedral de
Nova Iguaçu, no dia 20 anterior: explo-
são da bomba que destruiu totalmente
o sacrário, as âmbulas que guardavam
o SS. Sacramento - uma profanação
inédita na história da Igreja no Brasil.
Os destroços do sacráiio serão conserva-
dos à vista de todos na Catedral, du-
rante o ano de dezembro/79 a dezem-
bro/80; Ano das Vocações, na diocese
de Nova Iguaçu, e centenário do P. João
Müsch, o grande apóstolo da Baixada
Fluminense, de 1929 a 1960; Ano Euca-
rístico, no Brasil, com o Congresso Eu-
carístico Nacional, em Fortaleza. Depois
deste ano comemorativo, será feito um
nicho perto do altar do SS. Sacramento,
na Catedral, conservando os destroços
e relembrando os acontecimentos numa
lápide especial.
Sobre os tristes acontecimentos que mo-
tivaram tudo isso, nosso Boletim Dioce-
sano (n" 132/133) publica uma aprecia-
ção, redigida pOI' Dom Adriano Hypo-
Iito, que é, ao mesmo tempo, proclama-
ção cristalina de nossos princípios pas-
torais. Vejamos, hoje, a segunda parte
desta declaração de princípios:
"A diocese de Nova Iguaçu promete a
Jesus Cristo e à Igreja fidelidade total.

Nossa pastoral está marcada com a men-
sagem do Evangelho, segue fielmente as
diretrizes do Magistério, esforça-se em
realizar o Concílio Vaticano lI, concre-
tiza as opções feitas em Medellín e
Puebla, procura dar uma resposta clara,
evangélica, cristã aos dolorosos proble-
mas que pesam sobre o povo da Bai-
xada Fluminense.
Toda a nossa pastoral parte, como não
pode deixar de ser, do Amor de Jesus
Cristo e dos irmãos. No Amor frater-
no, que é participação no Amor do Pai,
encontra os incentivos, os impulsos, a
criatividade, os instrumentos de constru-
ção do Reino de Deus - alguns traços
do Reino de Deus - aqui na Baixada
Fluminense. O nosso trabalho pastoral
é fruto do Amor.
Nosso trabalho pastoral é fruto de uma
fé encarnada, que se realiza numa si-
tuação concreta de sofrimento, de an-
gústia, de insegurança, como é a situa-.
ção de nossa Baixada Fluminense; desta
fé encarnada tiramos nossas soluções
pastorais. Sem qualquer interesse ou
ambição pessoal. Sem qualquer coriota-
ção ideológica. Sem qualquer concessão
ao poder do 'Senhor do mundo'. Sem
medo nem covardia nem acomodação.
Rejeitamos as acusações que nos fazem.
Estamos prestando expiação pelo sacri-
légio cometido contra o Corpo do Se-
nhor - na Eucaristia e na Igreja. Mas
perdoamos de coração aos que profana-
ram o SS. Sacramento. E pedimos que
Deus Ihes faça ver o pecado monstruoso
que cometeram contra Jesus Cristo e o
seu Corpo".

I DO REINO E SUA JUSTíçAI

NOSSOS LEITORES ESCREVEM
• "Estamos também interessados em di-
fundir A Folha entre animadores de
grupos de Evangelho, pois nos parece
ajuda bastante a crescer na sensibi-
lidade para os problemas de hoje"
(Teresina) .
• "Sou preso e atualmente encontro-me
cumprindo pena... Gostaria e ficaria
imensamente agradecido, se eu pudesse
contar. " em receber semanalmente este
jornal. Pois a sua leitura muito me edi-
fica" (Niterôi):
• "Por esta venho solicitar-lhe que me
envie regularmente A Folha. Será uti-
lizada para reflexões da comunidade e
servirá para conscientização da mesma"
(Niterói) .
• "Tomando conhecimento que esta casa
publica gratuitamente jornal de grande
aceitação entre o povo carioca, qual
seja A Folha, gostaria imensamente de
recebê-lo em minha cidade tal precioso
e importante [ornal.;." (Montes Claros).
• "Queiram enviar... 6 exemplares de
cada domingo do excelente instrumento

litúrgico A Folha. Já o conhecemos bas-
tante e dele nos servimos para preparar
o sermão e a celebração em equipe, cada
sexta-feira ... " (Caxias do Sul).
• "O motivo desta é ínformá-lo de que
desejo fazer minha assinatura para A
Folha. Até agora vinha recebendo e pa-
gando mês por mês. Resolvemos agora
fazer uma assinatura, tá? O trabalho é
jóia e quente mesmo. Puxa! A turma
aqui adorou o papo firme e franco, tipo'
à Ia gaúcha. É, chegou a hora de ação
e falar-se claramente" (Rio Grande).
• "Estou muito contente com vocês. Re-
cebi tudo conforme queria. Podem con-
tinuar mandando deste modo, pelo reem-
bolso postal. Houve uma ótima aceita-
ção. O Povo está gostando muito. Gostei
também de me mandarem alguns exem-
plares, antes, assim a gente já pode
preparar as liturgias do outro mês, para
se tornarem assim mais celebração. Mui-
to grato, continuem mandando os 120
exemplares de cada domingo" (São
Paulo).

IMAGEM
DO MAL
CONT AGIANTE

1. Bastião era pedreiro. Mas um
pedreiro que se invocava com
qualquer ordem ou restrição. Em
mim ninguém manda, afirmava
seguro de sua total independên-
cia. Auto-suficiente. Em mim nin-
guém passa carão, tá entenden-
do? E porque não aceita ordem
nem carão, Bastião foi despedido
por justa causa. Orgulhoso, não
titubeou: Passe pra cá meu fun-
do de garantia. E como nunca re-
cebera o fundo, viu-se com uma
importância razoável na mão ca-
losa e rude. E agora, Bastião?
Agora? Agora vou fazer o sonho
de minha vida.

2. Bastião sonha. Sempre sonhou.
Sonhos de grandeza e de ventura.
Quando à noitinha, trabalho pe-
sado já cumprido, ia pra casa
no barraco, levantado em terra
alheia, o sonho de Bastião era a
casa própria, minha casa, pra eu
morar com a mulher e com meus
filhos, sem pagar aluguel nem
dependência. O sonho da casa
própria, né, Bastião? E no sonho
de Bastião empolga-se também
Teresa, a mulher, empolga-se por
contágio os filhos e filhas. Agora
com o dinheiro do fundo de ga-
rantia, quem sabe ... ?

3. Bastião troca idéias com seu
Melo, da birosca. Sucede que com
o fundo de garantia. .. Seu MeIo
corta: Olha, Bastião, tudo isso é
conversa fiada. Negócio é ganhar
dinheiro, homem. Com o fundo
você não levanta nem as paredes.
Primeiro você precisa ganhar di-
nheiro, sabe? Mas ganhar como,
seu Melo ? Aí seu Melo propõe a
birosca. Isto aqui só dá dinheiro,
Bastião. Bastião esquece a casa
própria e entra no conto da bi-
rosca. Sonhando lucro fácil, com-
pra a birosca de seu MeIo. Sem
saber que a birosca era só dívida.
(A. H.)



29 DOMINGO DA PÁSCOA (13-04-80)
c == Comentador; L = Leitor; P = Povo; S = Sacerdote.
Cantos: Missa da Páscoa, 2-B. Série A CAMINHO DO PAI, Ed. Paulinas.

RITO INICIAL

1 CANTO DE ENTRADA

Cristo ressuscitou, aleluia! /
Venceu a morte com amor! /
Aleluia!

1. Tendo vencido a morte o Senhor
ficará para sempre entre nós / para
manter viva a chama do amor que reside
em cada cristão a caminho do Pai.
2. Tendo vencido a morte o Senhor
nos abriu um horizonte feliz I pois
nosso peregrinar pela face do mundo
t~rá seu final na morada do Pai.

2 SAUDAÇÃO

S. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. P. Amém.
S. Irmãos, graça e paz a vocês, da parte
de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus
Cristo, que se entregou por nossos peca-
dos, a fim de nos livrar da presente
era de maldade, segundo a vontade de
Deus nosso Pai.
P. Bendito seja Deus que nos reuniu no
amor de Cristo.

3 SENTIDO DA MISSA

C. Nos domingos de Páscoa, as leituras
da missa falam nos primeiros tempos da
Igreja e descrevem o entusiasmo da co-
munidade primitiva. Em nosso tempo
pós-conciliar, a necessidade de volta às
fontes colocou a Igreja primitiva como
modelo ideal. Na verdade, o passado é
sempre melhor, porque está longe da
dureza presente e porque nele moram
as saudades: o mundo ou a Igrej a
nunca foram melhores nem piores; e o
caminho de resolver os problemas nunca
foi o milagre por atacado, mas o esforço
de reflexão e a coragem do testemunho,
que levaram muitos dos primeiros cris-
tãos e muitos outros cristãos coerentes,
durante toda a história, a dar a vida
pelos seus ideais. A descrição catequé-
tica da Igreja primitiva visa a unir e
animar a fé. Deus não deve ter feito
mais milagres do que nas comunidades
de hoje, para resolver os problemas. O
grande milagre da Páscoa foi a desco-
berta de que há uma vida nova, que
já começa aqui, em favor da qual vale
a pena sacrificar todas as propostas do
egoísmo.

4 ATO PE ITENCIAL

S. (Exortação ao arrependllnentu, de
acordo com o sentido da mt."sa. Pausa
para revisão devida). - Senhor, que
viestes salvar os corações arrependidos,
tende piedade de nós.
P. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, que viestes chamar os pecado-
res, tende piedade de nós.
P. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que intercedeis por nós junto
ao Pai, tende piedade de nós.
P. Senhor, tende piedade de nós.
S. Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. P. Amém.

5 GLóRIA

S. Glória a Deus nas alturas,
P. e paz na terra aos homens por ele
amados.

S. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai
todo-poderoso,
P. nós vos louvamos, nós vos bendizemos,
S. nós vos adoramos, nós vos glorifi-
camos,
P. nós vos damos graças por vossa imensa
glória.
S. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito,
P. Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho
de Deus Pai.
S. Vós que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
P. Vós que tirais o pecado do mundo,
acolhei a nossa súplica.
S. Vós que estais à direita do Pai, tende
piedade de nós.
P. Só vós sois o Santo.
S. Só vós o Senhor.
P. Só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com
o Espírito Santo, na glória de Deus Pai.
Amém.

6 COLETA

S. Oremos: Ó Deus de eterna miseri-
córdia, que acendeis a fé do vosso povo
na renovação da festa pascal, aumenta i
a graça que nos destes. Fazei que com-
preendamos melhor o batismo que nos
lavou, o Espírito que nos deu nova vida
e o sangue que nos remiu. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo. P. Amém.

LlTURGIA DA PALAVRA

7 PRIMEIRA LEITURA

O C. A 1" leitura é tirada dos
Atos dos Apóstolos (5,12-16).
Entendamos os espíritos impu-

ros mencionados também como as pessoas
que se descobriram possuídas pelo egoís-
mo; atraídas pelo exemplo dos cristãos
optaram pela vida nova da Páscoa. '
L. Leitura do Livro dos Atos dos
Apóstolos: «Os apóstolos realiza-
vam muitos sinais miraculosos e
prodígios no meio do povo. Todos
os fiéis se reuniam de comum acor-
do no pórtico de Salomão. Mas, dos
outros, ninguém ousava juntar-se
a eles, embora o povo os estimasse
muito. Com isso, o número de ho-
mens e mulheres que criam no Se-
nhor aumentava cada vez mais.
Tanto assim que levavam os enfer-
mos para as ruas em seus leitos
para que, quando Pedro passasse,
ao menos sua som br a cobrisse
algum deles. Muita gente ainda
afluía das cidades vizinhas a Jeru-
salém, trazendo enfermos e ator-
mentados por maus espíritos e to-
dos ficavam curados». - Palavra
do Senhor. P. Graças a Deus.

8 SALMO DE MEDITAÇÃO

P. Demos graças ao Senhor pois ele é
bom / eterna é sua misericórdia.
1. Repita o seu povo eleito: / "Eterna
é sua misericórdia". / Digam os que
temem o Senhor: I "Eterna é sua
misericórdia".
2. A pedra que os construtores rejeita-
ram / tornou-se a pedra angular. / Eis

o grande dia do Senhor I aleçremo-no«
nele todos e exultemos.
3. 6 Senhor, dai-nos n VO.~8asalvação /
dai-no.~, Senhor, a prosperidadet /' 6
Senhor, vós sais o noseo Deu« / faze i
brilluir sobre nó.~ a VOS8a luz.

9 SEGUNDA LEITURA

C. A 2" leitura é tirada do Apocalip.~e
de João (1,9-11.12-13.17-19). Na sua
grande intuição mística, o apóstolo João
vê o Cristo como o Primeiro e Último
da vida humana, como vencedor da morte
e dono das chaves da outra vida.

L. Leitura do Livro do Apocalipse
de São João Apóstolo: «Eu, João,
irmão de vocês, com quem compar-
tilho as provações, o reino e a per-
severança em Jesus, me encontra-
va na ilha de Patmos, por causa
da Palavra de Deus e por haver
proclamado Jesus. O Espírito se
apoderou de mim, no dia do Se-
nhor, e ouvi em minhas costas uma
voz que soava como trombeta:
'Escreve num livro o que vês e
manda esse livro às sete igrejas
que estão na Asia'. Voltei-me para
ver quem me falava; atrás de mim
havia sete candelabros de ouro e,
no meio deles, avistei um que era
como Filho de Homem, com uma
veste que lhe chegava até os pés,
e um cinto de ouro à altura do
peito. Ao vê-lo, caí como morto a
seus pés, mas ele tocou-me com a
mão direita e me disse: 'Não te-
mas nada, sou eu, o Primeiro e o
último. Eu sou aquele que vive;
estive morto e de novo sou o que
vive pelos séculos dos séculos, e
tenho em minha mão as chaves da
morte e do inferno. Escreve, pois,
o que viste, tanto o presente quan-
to o que deve acontecer depois'».
- Palavra do Senhor. P. Graças
a Deus.

10 ACLAMAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
1. O Cristo nossa Páscoa foi
imolado I celebremos pois a

festa com alegria.
2. Demos graças ao Senhor, pois ele é
bom I porque eterno é seu amor.

11 TERCEIRA LEITURA

C. A 3" leitura é tirada do Euomçelr o
de João (20,19-31). Paz é a palavra
mais freqüente no tempo pascal. Paz é
resultado da reunião dos discípulos, bus-
cando não mais os próprios interesse.ç
mas as metas do Reino de Cristo.
S. O Senhor esteja convosco.
P. Ele está no meio de nós.
S. Evangelho de Jesus Cristo segundo
João.
P. Glória a vós, Senhor.

S. «Na tarde desse mesmo dia, pri-
meiro dia da semana, os discípulo
estavam de portas fechadas com



medo dos judeus. Jesus se fez pre-
sente ali, de pé no meio deles, e
lhes falou: 'A paz esteja com vo-
cês'. Após saudá-los assim, mos-
trou-lhes as mãos e o lado. Os dis-
cípulos se encheram de júbilo ao
ver o Senhor. Ele tornou a dizer:
'A paz esteja com vocês. Assim
como o Pai me enviou, assim-tam-
bém eu envio vocês'. Dito isto, so-
prou sobre eles: 'Recebam o Espí-
rito Santo: àqueles a quem vocês
perdoarem os pecados, serão per-
doados; àqueles a quem vocês não
perdoarem, não serão perdoados'.
Um dos Doze não estava, quando
Jesus veio. Era Tomé, chamado o
Dídimo. Os outros discípulos lhe
disseram depois: 'Nós vimos o Se-
nhor'. Ele contestou: 'Só vou crer
quando vir a marca dos cravos em
suas mãos, quando puser meus de-
dos no lugar dos cravos e passar
minha mão na ferida de seu lado'.
Oito dias depois, os discípulos es-
tavam de novo reunidos e Tomé
estava com eles. Jesus se apresen-
tou, apesar de as portas estarem
fechadas, se pôs de pé no meio
deles e disse: 'A paz esteja com
vocês'. Depois disse a Tomé: 'Vem
cá e olha as minhas mãos; estende
tua mão e apalpa minhas costas e,
daqui em diante, não sejas incré-
dulo mas homem de fé'. Tomé ex-
clamou: 'Meu Senhor e meu Deus!'
Jesus lhe disse: 'Creste porque me
viste. Felizes os que não viram e
creram'. Jesus fez ainda, em pre-
sença de seus discípulos, muitos
outros sinais milagrosos que não
estão escritos neste livro. Estes fo-
ram escritos para que vocês creiam
que Jesus é o Cristo, o Filho de
Deus e para que, por meio desta
fé, tenham a vida que só ele pode
comunicar». - Palavra da salva-
ção. P. Louvor a vós, ó Cristo.

PREGAÇÃO12

O
13

•
(No fim, moment08 de reflexão
pessoal) .

PROFISSÃO DE FÉ

S. Creio em um só Deus, Pai
todo-poderoso,
P. criador do céu e da terra /

de todas as coisas visíveis e invisíveis.
/ Creio em um só Senhor Jesus Cristo /
Filho unigênito de Deus / nascido do Pai
antes de todos os séculos: / Deus de Deus
/ luz da luz / Deus verdadeiro de Deus
verdadeiro / gerado, não criado / con-
substancial ao Pai. / Por ele todas as
coisas foram feitas. / E por nós homens
e para a nossa salvação, desceu dos céus
/ e se encarnou pelo Espírito Santo / no
seio da Virgem Maria / e se fez homem.
/ Tàmbém por nós foi crucificado sob
Pôncio Pila tos / padeceu e foi sepultado.
/ Ressuscitou ao terceiro dia conforme as
Escrituras / e subiu aos céus / onde está
sentado à direita do Pai. / E de novo
há de vir em sua glória / para julgar os

vivos e os mortos / e o seu Reino não
terá fim. i Creio no Espírito Santo /
Senhor que dá a vida / e procede do Pai
e do Filho; / e com o Pai e o Filho é
adorado e glorificado. / Ele que falou
pelos profetas. / Creio na Igreja / una,
santa, católica e apostólica. / Professo
um só batismo para remissão dos peca-
dos. / E espero a ressurreição dos mortos
e a vida do mundo que há de vir. Amém.

14 ORAÇÃO DOS FIÉIS

S. Elevemos ao Pai as necessidades de
nossa igreja e peçamos principalmente
a paz, para que nossas comunidades
eclesiais dêem, em seu ambiente, o tes-
temunho pascal da paz e da amizade:
L1. Para que a Igreja de Cristo seja,
no mundo conturbado, a voz que clama
contra todas as causas da violência e a
favor da paz, baseada na igualdade de
todos os homens, rezemos ao Senhor.
L2. Para que a Igreja de Cristo e cada
uma de suas comunidades sejam, em
nosso ambiente, a voz que clama pelos
direitos humanos e contra tudo aquilo
que desfigura a dignidade dos filhos de
Deus, rezemos ao Senhor.
L3. Para que muitos cristãos e tantas
outras pessoas de boa vontade descu-
bram, pelo nosso testemunho, a riqueza
infinita da Páscoa de Cristo e sintam
como vale a pena dedicar-se ao traba-
lho de libertação dos homens, rezemos ao
Senhor.
L4. Pelas intenções particulares desta
santa missa ... , rezemos ao Senhor.
S. Senhor Deus, olhai a desproporção
enorme que existe entre nossa clareza
intelectual dos problemas e o tanto de
esforço e sacrifício que fazemos para
realmente engajar-nos. A j u d a i nossa
fraqueza, nossa pusilanimidade e nosso
comodismo, com a força da ressurreição
de Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade
do Espírito Santo. P. Amém.

LlTURGtA· EUCARíSTlCA '

15

O
CANTO DO OFERTóRIO

1. Vendo Jesus aparecer / e com
eles vir comer / explicando a
Paixão / todos entendem que o

Senhor / está vivo e por amor / os envia
em missão.
Ressuscitado, o Cristo apareceu / com
seus amigos fez a refeição; / e dando
a paz mandou anunciar / o amor de seu
Pai / em toda nação.
2. Hoje também na refeição / revivemos
a Paixão / e a vitória da Cruz. / Vinho
e pão sobre o altar / servirão pra
anunciar: / Deus nos salva em Jesus!

16

•
ORAÇÃO DAS OFERTAS

S. Orai, irmãos, para que o
nosso sacrifício seja aceito por
Deus Pai todo-poderoso.

P. Receba o Senhor por tuas mãos este
sacrifício / para a glória do seu nome /
para o nosso bem e de toda a santa
Igreja.
S. Acolhei, ó Deus, as oferendas do vosso
povo para que, renovados pela profissão
de fé e pelo batismo, consigamos a eter-
na felicidade. Por nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espí-
rito Santo.
P.Amém.

17 PREFACIO (próprio)

ORAÇÃO EUCARíSTICA18

O
•

(A Oração Eucari tzc
ao sacerdote somente.
consagração) :
S. Eis ° mistério da fé .
P. Anunciamos, Senhor,
morte / e proclamamos
ressurreição. / Vinde,
Jesus!

c pete
Ap6 a

a vossa
a vossa
Senhor

19

O
CANTO DA .COMUNHÃO

1. São muito felizes / os que
crêem mesmo sem ver / que
estás, Senhor Jesus, / sob o

pão presente e vivo no meio de nós.
Eis o meu corpo I tomai e comei! I
Eis o meu sangue / tomai e bebei!
2. Só tua vitória / sobre a morte fez-nos
sorrir / é a alegria de saber: I o
futuro de nossa vida é viver junto ao
Pai.
3. COm esta certeza / de teu Reino estar
entre nós / entregamos-te, Senhor, /
nossa vida e trabalhar na construção da
paz.
4. Juntos nesta hora / nós queremos te
agradecer / pois tua vida em nossa vida
/ nos faz, Senhor, ser sinais de um
futuro feliz.

20

•
AÇÃO DE GRAÇAS

S. Oremos: Concedei, ó Deus,
que conservemos em nossa vida
o sacramento pascal que rece-

bemos: saibamos viver o amor, a paciên-
cia, o desprendimento e a dedicação ao
próximo que pusestes ao nosso lado;
saibamos viver a esperança pascal, em
nome da qual vale a pena sacrificar o
egoísmo e pôr nossas qualidades a ser-
viço do mundo mais fraterno e mais
cristão. Por nosso Senhor Jesus Cristo,
vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo. P. Amém.

RITO FINAL

21•
MENSAGEM PARA A VIDA

(Após as comunicações de inte-
resse para a comunidade):
C. Depois que o tempo passa,

cai-se na tendência de sublimar as cir-
cunstâncias e retocar a vida dos "heróis".
Muita literatura sobre a igreja primiti-
va é produzida com a intenção de servir
de ponto-de-união. Na verdade, os tem-
pos eram duros como hoje e custava
vencer o egoísmo como nos custa hoje;
era tão incômodo superar a tendência
ao conforto e ao "deixa pra lá" corno
hoje. E Deus fez tanto funcionar qual-
quer força. mágica de efeito imediato
como hoje, .isto é, nenhuma. O que fez
a comunidade funcionar foi a disponi-
bilidade dos cristãos, foi o seu arregaçar
as mangas a fim de construir a ob1'a
que o Reino de Deus lhee inspirava. Foi
tão difícil antigamente como hoje. Mas
o que dá certeza é que a obra é de
Deus e a força também é dele. De nós,
Deus quer a disponibilidade: união com
o outro, engajamento na comunidade,
estar presente para ouvir a conclamação
e a ordem, na hora de elas chegarem.
E elas chegam, não em nossas fanta-
sias pessoais, mas através dos chama-
dos da Igreja.

22 CANTO FINAL

23 B~NÇÃO FINAL



CONCENTRAÇÃO DO PODER ECONÔMICO E «INCHAÇÃO» DA CIDADE
CNBB - Pistas para uma pastoral urbana
Esta situação acarreta uma nítida di-
visão de classes que, na cidade, se torna
evidente, nas formas de ocupação do
espaço e na desigual distribuição de ser-
viços (escassez de água, esgotos, esco-
las, hospitais, áreas de lazer etc.). A
periferia, como fenômeno de marg inali-
zação, salta aos olhos. E esta periferia
tende a crescer, mais como "inchação"
do que por integração orgânica; isso
como conseqüência de um processo se-
letivo de industrialização e de um pro-
cesso global de mudança, baseado na
concentração do poder econômico.
Em conseqüência, só aparentemente se
pode falar de cidade, englobando, com
este termo, as realidades conflitantes de
um "centro" (entendendo aqui, por "cen-
tro", as áreas de concentração do poder,
do dinheiro e de todos os serviços e be-
nefícios que eles atraem) e de uma "pe-
riferia" (entendendo aqui as extensas

SERÁ QUE ONTEM
ERA MAIS FÁCil
SER ABRAÃO
DO QUE HOJE?
Uma dificuldade que logo aparece para
Genésio é a seguinte: "Aquele Abraão
escutou bem claramente a voz de Deus.
Assim é fácil! Mas a gente, hoje, não
escuta o qus Deus fala. Hoje, é muito
mais difícil ser Abraão!" - Esta difi-
culdade não vale, Genésio! As coisas não
eram assim tão claras para Abraão, Fi-
caram claras somente durante a cami-
nhada. A luz se faz é na travessia!

1. ANTES DA CAMINHADA
Veja! Quando Abraão vrvia na sua
terra, antes da caminhada, ele pensava
como todo mundo e tinha a mesma su-
perstição na cabeça. A Bíblia diz que
sua família seguia os deuses da moda,
deuses falsos (cf. Jt 5,7). Só depois,
aos poucos, caminhando sempre, é que
"ele foi descobrindo melhor quem era
Deus e o que Ele queria.
Hoje acontece a mesma coisa. Antes da
caminhada, o povo segue os deuses da
moda, inventados pelo homem: dinhei-
ro, lucro, poder, grandeza;' posição so-
cial, técnica, vida fácil, prazer, e assim
por diante. Não é assim?

~ O COMEÇO DA CAMINHADA
Pois bem. No começo da caminhada,
saindo de Ur, lá na Mesopotâmia (tam-
bém chamada terra dos Caldeus) , Abraão
era como você, Genésio, saindo de Minas.
Já era Deus quem o fazia partir. Ficou
sabendo só depois (cf. Gn 15,7), após
ter caminhado muito e ter sofrido mais
ainda.
Como todo mundo naquele tempo, ele foi
subindo ao longo dos rios, para ver se
conseguia uma gleba de terra lá nas
cabeceiras, na região de Haran, que hoje
se chama Síria. Mas lá a terra era
pouca e os que a habitavam não deixa-
vam os outros entrar. Por isso, Abraão
não pôde ficar por lá. Teve que arru-
mar, de novo, sua bagagem e recomeçar
a caminhada. (C. Mesters, Abraão e
Sara, Ed. Vozes).

áreas urbanas e suburbanas onde se
acumula a miséria e onde escasseiam
ou faltam quase todos os serviços
essenciais) .
De outro lado, estas duas realidades
estão profundamente ligadas, porque o
"centro" tira da "periferia" mão-de-obra
barata e clientes para uma parte de
seu comércio, enquanto distribui a esta
população marginal mais ilusões que be-
nefícios, mantendo viva a esperança de
um futuro melhor, pela gradativa incor-
poração na sociedade de consumo.
"A propósito da pastoral urbana, ques-
tione-se a própria realidade da grande
cidade e dos incentivos à sua crescente
expansão, uma vez que a própria vida
da grande cidade constitui especial de-
safio à vivência cristã. Uma ação pas-
toral deve partir da consideração da
realidade estrutural, própria da cidade,
que funciona como uma realidade orgâ-

IMINISTÉRIO DA PALAVRA I
POR QUE EMIGRAM?
A Folha: O tema da Campanha da Fra-
ternidade deste ano e do Congresso
Eucarístico de Fortaleza é "Eucaristia
e Migrações". O lema pergunta: "Para
onde vais?" Quais são na sua opinião
as causas das migrações?
Dom Adriano : Durante muitos anos tra-
balhei no interior da Paraíba, mais pre-
cisamente na área de Campina Grande.
Um dos fenômenos mais marcantes da
Paraíba e do Nordetse era o fenômeno
social das emigrações, juntamente com
o fenômeno natural das secas. Creio que
a situação continua ainda a mesma. O
nordestino continua sendo um grande
migrante, Para o Sul, de modo parti-
cular para o Rio, São Paulo e Paraná.
Ou para o Norte, sobretudo para o Ma-
ranhão e a Amazônia. Podemos pergun-
tal': por que o nordestino emigra? por
que, agricultor tradicional. e apegado à
terra, por que deixa o solo natal e se
aventura em terras estranhas? O fenôme-
no social das migrações nordestinas tem
várias causas. Uma delas é a penúria da
agricultura do Nordeste. O fenômeno das
secas é constante, apesar de anos chu-
vosos. O nordestino está marcado pelo
fenômeno das secas. As terras são ári-
das ou semi-áridas, com algumas exce-
ções (como por exemplo o brejo, na
Paraíba}. Mas mesmo onde as terras
são férteis, as condições precárias da
agricultura ajudam as pessoas válidas
a procurarem noutras terras o que não
encontram na terra natal. Emigram. A
agricultura continua sendo a enjeitada
dos poderes públicos, apesar de planos
e de prioridades. O pequeno agricultor,
o pequeno posseiro está condenado à
morte por inanição. Em meio deste so-
frimento acena-lhe o progresso dos gran-
des centros, as cidades grandes privile-
giadas no país. De uma parte - nas
regiões agrícolas as secas e as condi-
ções precárias da agricultura. De outra
parte - as condições de vida e as van-
tagens de áreas privilegiadas nas gran-
des cidades. Todo homem e toda mu-
lher válidos, todos os que têm ambição
de vencer são obrigados a emigrar.

nica; de outro modo, será difícil evange-
lizar o homem urbano" (Subsídios para
Puebla, Assembléia Geral da CNBB).
Esta situação atual da cidade, ligada
fundamentalmente à estruturação da eco-
nomia, não pode deixar de marcar o
modo de vida dos cidadãos e sua cons-
ciência. A população urbana percebe
mais facilmente - pela aproximação e
pela freqüência dos meios de comuni-
cação social - as divisões de classe
existentes e as diferenças de poder aqui-
sitivo e de influência política.
Quebra-cabeça para seu grupo: 1. Quais
as conseqüências sociais da concentra-
ção das riquezas nas mãos de uns pou-
cos? 2. Por que nossas cidades são com-
postas de um "centro" rico e bem aten-
dido e de uma "periferia" pobre e mal
atendida? 3. Quem constrói as riqueza3
do "centro" próspero e quem delas usu-
frui? 4. Enumere desafios que a grande
cidade apresenta à nossa vivência cristã.

A Folha: Mas será que encorttram nas
novas comunidades aquilo que estes mi-
grantes esperavam?
Dom Adriano: Onde houver comunida-
des que os recebam e absorvam, creio
que podem encontrar muito ou alguma
coisa do que esperavam encontrar, quan-
do se aventuraram ao risco da emigra-
ção. Mas o que acontece normalmente é
que os emigrantes procuram de prefe-
rência as grandes cidades, como o Rio
e São Paulo. Vão viver nos subúrbios,
na periferia, nas favelas. Encontram
às vezes parentes e amigos que assu-
mem a tarefa de int.roduzi-los no tra-
balho, na luta, nos costumes. Muitas
vezes não encontram nenhum ponto de
apoio. Não encontram nem sequer uma
comunidade que os receba e acolha. É
o caso de nossa diocese, por exemplo,
onde o crescimento caótico, desordena-
do, violento, não permite ainda a for-
mação de comunidades. Aqui os imigran-
tes se sentem soltos. Inclusive na área
da Igreja. Apesar de certas facilidades
sociais, terão de lutar renhidamente para
obterem um. lugar ao sol e um empre-
go no mercado de trabalho. As facili-
dades que a indústria da construção civil
tem recebido do Governo oferecem em-
prego aos imigrantes, mão-de-obra des-
qualificada que se sujeita a quase to-o
dos os caprichos, a quase todo tipo de
exploração. O surto de progresso que
envolve as nossas cidades grandes cria
um novo tipo de escravo e de margina-
lizado. Basta olhar as filas do INAMPS
e dos bancos, para perceber nestes rostos
e nestas mãos as marcas indisfarçáveis
do sofrimento telúrico e social, párias
da agricultura e párias das grandes me-
trópoles, sempre decepcionados pelo sis-
tema econômico e sempre esperançosos
de melhores dias. Imprensados por to-
das as injustiças sociais, esmagados
pela concorrência abundante, dificilmente
serão homens livres, dificilmente pode-
rão participar do processo social dentro
dê) sistema econômico em que vivemos.
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NA CATEDRAL DINAMITADA,
O MAIS BELO PRESEPIO DO MUNDO
• o dia 2U, foi a explosão da bomba.
Três dias depois, foi a no.ite de Natal
e, em nossa catedral explodida, estava
armado, na no.ite santa, o. presépio. mais
belo. do. mundo : no. meio. das ruínas do.
altar bombardeado, por entre os metais
retorcidos do. sacrário dinamitado. e das
âmbulas espedaçadas, as figuras tradi-
cionais do. Natal: No.ssa Senhora de
mãos postas, São. José ajoelhado e o.
Menino. Jesus deitadinho. em sua man-
jedo.ura de gesso : os três, no. meió das
ruínas, fazendo. a ligação. da fé de nossa
infância com a fé adulta que desafia os
poderes deste mundo. Na missa de Natal,
Dom Adriano falo.u assim a seu povo :

"É aqui, em nossa Baixada F'lu-
minense, nesta Baixada tão. violentada,
tão humilhada, tão. marcada pelo. Ma-
ligno, que nós somos encairegados por
Deus de construir a sua família. É a
partir deste sentimento. profundo de fa-
mília que fazemos no.ssa Pastoral : o.
esforço de Igreja, alimentada pela Pa-
lavra de Deus, alimentada pela Euca-
ristia, fo.rtificada na esperança pelos
sacramentos, pela oração, pela doutr-ina
dos apóstolos, pela co.munidade, para
eliminar ou atenuar as tremendas in-
justiças que arrasam toda a fraterni-
dade, que blo.queiam o. plano. de amo r
do. Pai, que deformam a face de nossos
irmãos.
Quando. nos engajamo.s no. esforço de
conscientização do. Povo ; quando. assu-
mimos o. sofrimento do.s irmãos que são.
despejado.s de suas moradas ou de suas
lavouras ; quando. lutamos pelos direito.s
humano.s e por condições de vida mais
humanas e mais dignas - o. bispo, o.s
padres, as religiosas, os leigo.s engaja-
dos e comprometidos, no.ssas instituições,
nossos grupos, nossos movimentos, nossas
iniciativas - não. estamos agindo. sob o.

influxo. de quaisquer ideologias, de quais-
quer ambições, de quaisquer interesses
materiais.
A caridade do. Pai, o. amo.I' de Jesus
Cristo, a força do. Espírito. Santo, os
sofr-imentos de nossos irmãos menores,
mais pobres, mais f racos, mais oprimi-
dos - eis o que nos força a assumir o
peso. do dia e a enfrentar, com espe-
rança e otimismo, as devastações do. Ma-
ligno. Na força da esperança que Jesus
Cristo nos deu por seu Natal e nos
confirmou definitivamente po r sua vida,
paixão, marte e ressurr-eição, acredita-
mas que, com as meio.s do. Amar e da
Justiça, da Verdade e da F'raternidade,
atenuaremos a ação. da Maligna e cons-
truiremos va Paz em nossa Baixada. Eles
nos ameaçam com a violência, nós res-
pendemos com a amar fraterno. Eles'
atiram bombas destruidoras, nós respon-
demos com nossa oração. Eles querem
destruir com o ódio, nós queremos cons-
truir com o amor.
É par isso. que, na celebração. da Santa
Missa, nesta igreja, onde a Maligna pro-
fanau o Corpo de Jesus Crista e assim
a Igreja, nós dii-igimos a todos, sem
exceção, também aos profanadores, tam-
bém aos perseguidores e terroristas, tam-
bém aos que perseguem e caluniam, tam-
bém aos que se omitem e acovardam,
também a0.8 que falseiam a sua vocação
cristã e se incorporam aos explaradares
dos irmãos menores, de modo particular
a todos que, na força do. Espirito, se
doam ao. serviço dos oprimidos e das
marginalizadas, das injustiçados e ex-
plorados, a todos, sem exceção, dirigi-
mos nossa mensagem de amor e de re-
conciliação, de paz e de fraternidade:
feliz Natal. Cristo nasça em nosso.s
carações!"

I DO REINO E SUA JUSTiÇA I
JOÃO PAULO 11E À CRIANÇA
• Vale a pena escutar o que a Papa
disse ao. Carpa Diplomático, em Rama,
na manhã de 14 de janeiro p.p., sobre
a Criança. Escute, leitor distinto.
• "Os meus votas (diz a Santo Padre)
dirigem-se a categorias de pessoas que
são objeto de uma atenção. particular
a nível internacional, Oxalá, em parti-
cular, as crianças dos diferentes países
co.ntinuem a beneficiar da so.licitude que
lhes procurou a Ano. da Criança".
• "Em numerosos países, sofrem já tra-
gicamente estas crianças a fome; e com
elas sofre grande número de adultos.
Que irá acontecer com as gerações de
amanhã? Atualmente a situação alimen-
tar mundial apresenta-se muito grave".

• "Mas os planos gerais, que deveriam
atenuar a carência presente e a futura,
encontram-se comprometidos par muitos
obstáculos, que dependem meno.s das
po.ssibilidades da natureza do. que da
culpa das ho.mens mesmas: da descuida
a que votam este problema, da falta
de solidariedade e da mau emprego das
recursos existentes".
• "Todavia este problema deveria ma-
bilizar os homens e fazer convergir os
esforços de todo.s. Em vez disto, que in-
gentes sornas se consagram a multiplicar
as armamentos e engenhos de morte!
Quantas incoerências nas permutas co-
merciais. Quantas energias desperdiça-
das em lutas ideológicas, em políticas
de prestígio. e de poder!"

IMAGEM
DA NATURAL
DIGNIDADE

1. Puxando pela mão o garotinho
de 6 anos, ela entra e pede licença
para sentar-se. O senhor me des-
culpe, senhor bispo. Sente aí, Zé
Luís, e venha primeiro tomar a
bênção do senhor bispo. Zé Luís,
de olhos límpidos e de carinha
magra, toma a bênção, meio en-
cabulado, e volta para o sofá. Ela
diz que se chama Vilma, sim,
senhor, Vilma dos Santos Perei-
ra. Meu marido se chama. .. Se-
verino? pergunto eu, descobrindo
Nordeste na cara, na língua, no
jeito, na rude franqueza. Ela ri
e diz que desta vez não deu certo
não ...

2.... o nome dele é Itler. Pois é,
senhor bispo, Itler tá desempre-
gado e a situação lá em casa tá
difícil. Quer que eu lhe diga uma
coisa? Hoje a gente ainda não
comeu nada, somente à menorzi-
nha é que a gente deu um leiti-
nho pra ela. Aí o dinheiro acabou.
E na fome - são 5 horas da
tarde - de um dia, não se que-
bra em nada a nobreza de língua,
de gesto, de narração que ilumi-
na o rosto magro, sulcado de ru-
gas. " A senhora já fez 30? Diz
que tem vinte e dois. Itler tem
28, que os meninos são três ...

3. que se casou com cator-
ze anos... o senhor sabe que lá
no Nordeste a gente se casa mais
cedo. .. que é muito feliz com
Itler. .. que mora numa casa ...
E ri, para dizer que nem casa é,
é um quarto metade deste, que
a gente alugou por oitocentos cru-
zeiros. E agora o dono diz que
bota a gente pra rua, por causa
do atraso... Fala calma e tran-
qüila. Não pede nada. Somente
um emprego pra Itler. O senhor
arranja? Que o marido é pedrei-
ro e bom, não é por ser meu ma-
rido não. É um pedreiro e tanto.
Sinto apertar o coração. Sim, ama-
nhã ele pode começar ... (A. H.)_



3Q DOMINGO DA PÁSCOA (20-04-80)
c = Comentador; L = Leitor; P Povo; S = Sacerdote.
Cantos: Missa da Páscoa, 2-B. Série A CAMINHO DO PAI, Ed. Paulinas.

RITO INICIAL

1 CANTO DE ENTRADA

•

Cristo ressuscitou, aleluia! /
Venceu a morte com amor! /
Aleluia!

1. Tendo vencido a morte o Senhor
ficará para sempre entre nós / para
manter viva a chama do amor que reside
em cada cristão a caminho do Pai.
2. Tendo vencido a morte o Senhor
nos abriu um horizonte feliz / pois
nosso peregrinar pela face do mundo
terá seu final na morada do Pai.

2 SAUDAÇÃO

S. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. P. Amém.
S. Irmãos, graça e paz a vocês, da parte
de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus
Cristo, que se entregou por nossos pe-
cados, a fim de nos livrar da presente
era de maldade, segundo a vontade de
Deus nosso Pai.
P. Bendito seja Deus que nos reuniu no
amor de Cristo.

SENTIDO DA MISSA3
c. Os mistérios que estão além da com-
preensão estão igualmente fora da res-
ponsabilidade, não são problema para a
gente resolver. Mas está dentro da nossa
responsabilidade entender a Páscoa como
o homem saindo da morte e tomando
posse da vida; superando o que lhe
causa a morte e conquistando o que lhe
garante a vida; lutando contra as con-
seqüências do pecado que levam à misé-
ria, à fome, à marginalização, à indig-
nidade, à doença e à morte; e lutando
para que os espoluulores sejam força-
dos a não impedir o nascimento de con-
dições exigidas pela dignidade humana.
As águas batismais da dignidade huma-
na, da justiça fraterna e do amor for-
mam o grande rio da Páscoa, que per-
passa a história e nllsce naquela manhã
em que Deus ressuscita seu Filho dentre
Os mortos.

ATO PENITENCIAL4
S. (Exortação ao arrependimento, de
acordo com o sentido da missa. Pausa
para revi,~ão de vida). - Senhor, que
viestes salvar os corações arrependi dos,
tende piedade de nós.
P. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, que viestes chamar os pecado-
res, tende piedade de nós.
P. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que intercedeis por nós junto
ao Pai, tende piedade de nós.
P. Senhor, tende piedade de nós.
S. Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. P. Amém.

GLóRIA5
S. Glória a Deus nas alturas,
P. e paz na terra aos homens por ele
amados.
S. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai
todo-poderoso,
P. nós vos louvamos, nós vos bendizemos,
S. nós vos adoramos, nós vos glorifi-
camos,
P. nós vos damos graças por vossa imensa
glória.

S. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito,
P. Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho
de Deus Pai.
S. Vós que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
P. Vós "que tirais o pecado do mundo,
acolhei a nossa súplica.
S. Vós que estais à direita do Pai, tende
piedade de nós.
P. Só vós sois o Santo.
S. Só vós o Senhor.
P. Só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com
o Espírito Santo, na glória de Deus Pai.
Amém.

6 COLETA

S. Oremos: Ó Deus, vosso povo" exulta
por causa da renovação espiritual que
recebeu na Páscoa. Pela ressurreição de
Jesus Cristo, recuperamos com alegria
a condição de filhos de Deus, por isso
esperamos também, com toda confiança,
o dia da nossa ressurreição. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na uni-
dade do Espírito Santo. P. Amém.

LlTURGIA DA PALAVRA

PRIMEIRA LEITURA7

O C. A l' leitura é tirada dos
A tos dos Apóstolos (5,27b-32.
40b-41). Em nosso mundo onde

o medo está presente em toda partÍl,
gerando covardia, é confortador o exem-
plo dos apóstolos, que preferiram obe-
decer a Deus do que aos homens.
L. Leitura do Livro dos Atos dos
Apóstolos: «O chefe dos sacerdotes
interrogou os apóstolos e declarou:
'N ós proibimos rigorosamente vo-
cês de ensinar nesse nome e eis
que vocês espalharam por toda Je-
rusalém sua doutrina e ainda que-
rem fazer-nos culpados do sangue
deste homem'. Pedro e os apósto-
los responderam: 'Temos de obede-
cer mais a Deus do que aos ho-
mens. O Deus de nossos pais res-
suscitou Jesus, a quem vocês ma-
taram, pregando no madeiro. Deus
o colocou no céu à sua direita,
fazendo-o Chefe e Salvador, para
dar a Israel a conversão e o perdão
dos pecados. Disso nós somos tes-
temunhas e também é testemunha
o Espírito Santo que Deus dá aos
que lhe obedecem'. Então eles cha-
maram os apóstolos e, depois de
açoitá-los, proibiram falar no nome
de Jesus; depois os soltaram. Eles
saíram do tribunal, muito felizes
de haverem sido considerados dig-
nos de sofrer pelo nome de Jesus».
- Palavra do Senhor. P. Graças a
Deus.
8 SALMO DE MEDITAÇÃO

P. Eu te exalto, ó Senhor meu Deus, /
porque me libertaste e me salvaste.
1. Eu te exalto, Senhor, que me livras-
te / e não deixastes rir de mim meu
inimigo / do abismo livraste minha

alma / e me salvaste dentre aqueles
que descem ao sepulcro.
2. Cantem salmos ao Senhor os seus
fiéis / louvem todos o seu santo nome /
dura um momento sua ira e a vida toda
seu amor. / Se à tarde vem o pranto,
a alegria volta logo de manhã.
3. Ouve-me, Senhor, tem piedade / sê
tu, meu Deus, o meu amparo. / E meu
pranto em alegria transformaste / Se-
nhor meu Deus, louvar-te-ei eternamente.

9 SEGUNDA LEITUHA

C. A 2' leitura é tirada do Apocalipse
de João (5,11-14). O sofrimento e morte
do Cristo inocente, junto com sua res-
surreição, são a única explicação satis-
fatória para nossos sofrimentos e para
a nossa morte.
L. Leitura do Livro do Apocalipse
de São João Apóstolo: «Eu, João,
continuei olhando: ouvia-se o cla-
mor de uma multidão de anjos,
reunidos ao redor do trono, dos
Viventes e dos Anciãos. Contavam-
se por milhares e milhões, que can-
tavam de plena voz: 'Digno é o Cor-
deiro que foi imolado de receber o
poder e a riqueza, a sabedoria e a
força, a honra, a glória e o louvor'.
Então ouvi a voz de toda a criação,
o céu, a terra, o mar e o lugar dos
mortos. Todos os seres que estão
no universo clamavam: 'Ao que
está sentado no trono e ao Cordei-
ro, louvor, honra, glória e poder
pelos séculos dos séculos'. Os qua-
tro Viventes diziam amém, enquan-
to os Anciãos se prostravam e ado-
ravam». - Palavra do Senhor. P.
Graças a Deus.

10 CANTO DE ACLAMAÇÃO

O Aleluia, aleluia, aleluia!
~. O Cristo nosso. Páscoa foi
Imolado / celebremos pois a

festa aom alegria.
2. Demos graça,~ ao Senhor, pois ele é
bom / porque eterno é seu amor.

11 TEHCEIRA LEITURA

C. A 3' leitura é tirada do Evangelho
de João (21,1-14). O relato tem a clara
intenção de mostrar que quem aparecia
não era um fantasma ou um espírito,
mas o Cristo ressuscitado em seu corpo
e em sua alma.
S. O Senhor esteja convosco.
P. Ele está no meio de nós.
S. Evangelho de Jesus Cristo segundo
João.
P. Glória a vós, Senhor.
S. Jesus tornou a fazer-se pre-
sente aos seus discípulos nas mar-
gens do lago de Tiberíades. Sucedeu
assim: estavam reunidos Simão Pe-
dro, Tomé o Dídimo, Natanael de
Caná da Galiléia, os filhos de Ze-
bedeu e outros dois discípulos. Si-
mão Pedro lhes disse: 'Vou pes-
car'. Eles responderam: 'N ós va-
mos também contigo'. Partiram e



subiram numa barca. Mas nessa
noite não pescaram nada. Ao ama-
nhecer, Jesus se apresentou na
margem. Mas os discípulos não
deram conta que era ele. Jesus
lhes disse: 'Moços, vocês têm algu-
ma coisa de comer?' Eles respon-
deram: 'Nada'. Então Jesus lhes
disse: 'Joguem a rede no lado di-
reito e encontrarão peixe'. Eles jo-
garam a rede e já não podiam
arrastá-Ia, tão grande era a quan-
tidade de peixes. O discípulo amigo
de Jesus disse a Simão Pedro: 'É
o Senhor!' Quando Pedro escutou
que era o Senhor, vestiu a roupa
- pois estava nu - e caiu na
água. Os outros discípulos chega-
ram com a barca, arrastando a rede
cheia de peixes; eles estavam a uns
cem metros da praia. Ao chegar
em terra, encontraram brasas ace-
sas com um peixe em cima e pão.
Jesus lhes disse: 'Tragam uns pei-
xes dos que vocês acabam de pes-
car'. Simão Pedro subiu à barca e
tirou a rede cheia de cento e cin-
qüenta e três peixes grandes. E a
rede não se rompeu. Jesus lhes
disse: 'Venham comer'. E ninguém
dos discípulos se atrevia a fazer-lhe
a pergunta: 'Quem é você?' porque
sabiam que era o Senhor. Jesus se
aproximou deles, tomou o pão e
o repartiu. O mesmo fez com os
peixes. Esta foi a terceira vez que
ele se mostrou aos seus discípulos,
após ter ressuscitado de entre os
mortos». - Palavra da salvação.
P. Louvor a vós, ó Cristo.

PREGAÇÃO12

O
13•

(No fim, montento.~ de reflexão
pessoal),

PROFISSÃO DE FÉ

S. Creio em um só Deus, Pai
todo- poderoso,
P. criador do céu e da terra /

de todas as coisas visíveis e invisíveis.
/ Creio em um só Senhor Jesus Cristo /
Filho unigênito de Deus / nascido do Pai
antes de todos os séculos: / Deus de Deus
/ luz da luz / Deus verdadeiro de Deus
verdadeiro / gerado, não criado / con-
substancial ao Pai. / Por ele todas as
coisas foram feitas. / E por nós homens
e para a nossa salvação, desceu dos céus
/ e se encarnou pelo Espírito Santo / no
seio da Virgem Maria / e se fez homem.
/ Também por nós foi crucificado sob
Pôncio Pila tos / padeceu e foi sepultado.
/ Ressuscitou ao terceiro dia conforme as
Escrituras / e subiu aos céus / onde está
sentado à direita. do Pai. / E de novo
há de vir em sua glória / para julgar os
vivos e os mortos / e o seu Reino não
terá fim. / Creio no Espírito Santo /
Senhor que dá a vida / e procede do Pai
e do Filho; / e com o Pai e o Filho é
adorado e glorificado. / Ele que falou
pelos profetas. / Creio na Igreja / una,
santa, católica e apostólica. / Professo
um só batismo para remissão dos peca-
dos. / E espero a ressurreição dos mortos
e a vída do mundo que há de vir. Amém.

14 ORAÇÃO DOS FIÉIS

S. Como Deus deu coragem aos discípu-
los, peçamos também por todos nós, para
termos também a coragem de sermos
testemunhas:
LI. Pelos nossos agentes de pastoral,
para que descubram cada vez mais a
imensa fonte de sentido para a vida
que é colocar-se à disposição do evan-
gelho libertador, rezemos ao Senhor.
L2. Pelas nossas comunidades, para que
entendam sempre melhor que guardar a
fé cristã não é alienar-se e cruzar os
braços, mas lutar e morrer como Cristo,
para que reinem a justiça e o amor,
rezemos ao Senhor.
L3. Para que não entendamos a ressur-
reição de Cristo como fato histórico do
passado, mas luta de hoje dos filhos de
Deus, a fim de vencerem todas as con-
seqüências do pecado que produzem a
morte, rezemos ao Senhor.
L4. Pela« intençõe.', particulares desta
santa missa ... , rezemos ao Senhor.
S. Senhor Deus, o caminho de Jesus
Cristo até a vitória é o mais belo exem-
plo de coerência na fé e bravura na
defesa dos princípios; ajudai-nos não
apenas a professar em palavras nossa
fé e os nossos princípios cristãos, mas
a vivê-Ias nas atitudes diante do mundo
e diante dos homens. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. P. Amém.

LlTURGIA EUCARíSTICA

15

O
CANTO DO OFERTóRIO

1. Vendo Jesu» aparecer / e com
eles vir comer / explicando a
Paixão / todos entendem que o

Senhor / está vivo e por amor / os envia
em missão.
Ressuscitado, o Cristo apareceu / com
seus amigos fez a refeição; / e dando
a paz mandou anunciar / o amor de seu
Pai / em tôda nação.
2. Hoje também na refeição / revivemos
a Paixão / e a vitória da Cruz. / Vinho
e pão sobre o altar / servirão pra
anunciar: / Deus nos salva em Jesus!

16

•
ORAÇÃO DAS OFERTAS

S. Orai, irmãos, para que o
nosso sacrifício seja aceito por
Deus Pai todo-poderoso.

P. Receba o Senhor por. tuas mãos este
sacrifício / para a glória do seu nome /
para o nosso bem e de toda a santa
Igreja.
S. Acolhei, ó Deus, as oferendas da
vossa Igreja em festa. Vós que sais a
causa de tão grande júbilo, concedei-nos
também a eterna alegria. Por nosso
Senhor Jesu.s Cristo, vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo.
P. Amém.

PREFACIO (próprio)

ORAÇÃO EUCARíSTICA

17

18

O (A Oração Eucarí.~tica
ao sacerdote .wmente.
consagração) :
S. Eis o mistério da fé.
P. An unciamos, Senhor,
morte / e proclamamos
ressurreição. / Vinde,
Jesus!

compete
Após a

a vossa
a vossa
Senhor•

CANTO DA COMUNHÃO19

O 1. São muito felizes / os que
crêem mesmo sem ver / que
estás, Senhor Jesus, / sob o

pão presente e vivo no meio de nós.
Eis o meu corpo / tomai e comei! /
Eis o meu sangue / tomai e bebei!
2. Só tua vitória / sobre a morte fez-nos
sorrir / é a alegria de saber: / o
futuro de nossa vida é viver junto ao
Pai.
3. COm esta certeza / de teu Reino estar
entre nós / entregamos-te, Senhor, /
nossa vida e trabalhar na construção da
paz.
4. Juntos nesta hora / nós queremos te
agradecer / pois tua vida em nossa vida
/ nos faz, Senhor, ser .~inais de um
futuro feliz.

20

•
AÇÃO DE GRAÇAS

S. Oremos: Ó Deu.s, olhai com
bondade o vosso povo e concede i
aos que renovastes pelos vossos

sacramentos a graça de chegar um dia à
glória da ressurreição dos mortos. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo.
P. Amém.

RITO FINAL

21

•
MENSAGEM PARA A VIDA

(ApólS aIS comunicações de inte-
resse para a comunidade):
C. Vencida a morte, nada mais

precisamos guardar para nós mesmos,
pois tudo está gar-antido pelo Pai. Não
tem mais sentido o egoísmo e torna-se
insensata a. preparação desesperada da
segurança material. Assume sentido es-
quecer-se de si mesmo e doar-se sem
cálculos, pois Cristo ressuscitado é quem
nos garante. Páscoa significa então li-
berdade, aceitação da liberdade, trabalho
para que todos sejam livres, pois não
temos mais nada a esconder ou garan-
tir. Páscoa é então pluralismo, aceita-
ção alegre das diferenças, luta cons-
ciente para que todos sejam o que eles
são; e não o que queremos que eles
fossem. O medo, o pavor, a luta contra
as diferenças, a imposição da uniformi-
dade são próprios dos que ainda estão
na morte. Diante deles, os discípulos
são chamados. E a luta pela justiça
fraterna é chamada de subversão. Pás-
coa ensina que os discípulos, em vez de
fie apavorarem, venderem a alma e dis-
farçarem seus princípios, ficaram muito
felizes por sofrerem alguma coisa pelo
nome de Jesus.

22 CANTO FINAL

1. Vamos, irmãos, cantar nossa alegria
/ pois o Senhor Jesus ressuscitou.
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
2. Vamos, irmãos, viver nesta certeza /
que o Senhor Jesus ressuscitou.

23 B~NÇÃO FINAL

S. O Senhor esteja convosco.
P. Ele está no meio de nós.
S. Abençoe-vos o Deus todo-poderoso Pai
e Filho e Espírito Santo. P. Amém.
S. Vamos em paz e o. Senhor nos acom-
panhe. P. Amém.



CENTRO PRIVILEGIADO E PERIFERIA MARGINALIZADA
CN BB - Pistas para uma pastoral urbana
Projetos e serviços, dos quais dependem
as condições de vida urbana, são reali-
zados rapidamente no centro e nos bair-
ros de classe alta, porque são mais ren-
táveis e seu reembolso é mais rápido e
seguro. De outro lado, os projetos da
periferia são executados a médio e lon-
go prazo, ocasionando uma série de
outros problemas, até que tais obras
sejam entregues à população.
Reforçam-se, assim, muitas vezes, os
privilégios dos mais abastados, que pos-
suem em medida supérflua e desperdi-
çam o que falta totalmente aos outros.
Mesmo assim, presos ao jogo da socie-
dade de consumo, não se satisfazem com
o que têm e lutam, numa competição
acirrada, para terem sempre mais. Ten-
dem, desta maneira, a se tornarem in-
sensíveis diante das injustiças e desi-
gualdades.

MAS COMO É QUE
ABRAÃO FALAVA
COM DEUS?
De Haran, na Síria, Abraão foi descen-
do para o sul e chegou à Palestina,
terra dos Cananeus (cf. Gn 12,6). Foi
aí, naquela região estrangeira, que a
luz cresceu mais um pouco, pois Abraão
ouviu Deus dizer: "Esta terra, um dia,
vou entregá-la aos teus descendentes!"
(Gn 12,7). Agora já sabia qual era a
terra, mas ainda faltava muita coisa.
Faltava saber como e quando tomar
posse. Faltava saber como garantir
esses descendentes, pois Abraão não
tinha filhos nem podia ter!
Era muita pergunta para uma cabeça
só! Genésio, você não tem direito de
achar que a caminhada de Abraão de
ontem era mais fácil do que a sua! A
luz se faz é na travessia. O sol se le-
vanta é aos poucos e nunca de uma vez!
Abraão só ficou ABRAÃO muito tempo
depois que começou a caminhada! No
começo, ele não sabia de nada!
Esta pergunta, Genésio, já é mais di-
fícil de ser respondida. Quando você
saiu de Minas, você disse: "Deus ajuda
a gente!" Você tem toda razão de dizer
isso. Mas eu pergunto: "Você falou
com Deus ou Deus falou com você, para
você ter esta certeza?" Outro dia, per-
guntei a um lavrador: "Por qua você
trabalha tanto na comunidade?" Ele
respondeu: "Porque é isso que Deus
quer de nós!" Ele também não falou
com Deus. Conversando com uma frei-
ra, perguntei: "Por que você é freira?
Por que você se mata aqui, neste fim de
mundo, quando podia ter uma vida bem
mais fácil em outro canto?" Ela respon-
deu: "Estou aqui, porque Deus me
chamou!"
Genésio, aqui você tem três fatos: um
que é o seu próprio caso; outro de um
lavrador e um que se deu com uma
freira. Os três falam de Deus e dizem
que Ele pede alguma coisa deles. Mas
nenhum dos três encontrou-se com Deus
na rua. Nenhum deles jamais viu o
rosto de Deus. Mas os três acreditam
que Deus está presente na vida. Eles
olham a vida à luz de sua fé e, de re-
pente, recebem uma certeza dentro de
si e dizem: "Deus quer isso de nós!"
(C. Mesters, Abraão e Sara, Ed. Vozes).

São, portanto, os males da periferia
(falta de saneamento básico, condições
precárias de saúde, falta de moradias
devido à especulação imobiliária, escas-
sez de trabalho e alimentação, elevada
mortalidade infantil, insegurança, men-
dicância, criminalidade etc.) que exigem
a conversão e o engajamento da cidade,
para se tornar humana e digna deste
nome.
A Igreja também, e em primeiro lugar,
deve fazer, da opção prioritária pela
"periferia", o caminho de uma ação pas-
toral que vise à salvação de toda a ci-
dade. A cidade representa uma forma
de humanização e de vida diferente do
mundo rural, embora nem sempre as
passagens e as diferenças sejam brus-
cas e radicais. O homem da cidade, de
acordo com a diversificação de suas

I MINISTÉRIO DA PALAVRAI

POVO RACHADO?
A Folha: O senhor já disse que consi-
dera os ex-agricultures que se fixam
nas áreas metropolitanas um "povo ra-
chado". Como é que explica isto?
Dom Adríano : Penso na situação social
da Baixada Fluminense, mas creio que
o mesmo vale para todas as áreas me-
tropolitanas. Em torno das grandes ci-
dades se estabelecem milhares de irmãos
nossos que deixaram a agricultura natal.
Vêm do Nordeste. Vêm do Norte. Vêm
de Minas Gerais. Vêm do Espírito
Santo. Vêm das regiões agrícolas do
Estado do Rio. São agricultores marca-
dos pela vida agrícola. Conservadores e
tradicionais. Simples e sóbrios. Hones-
tos e moralistas. São pessoas integra-
das na sua comunidade original. São na
sua grande maioria católicos por tra-
dição, católicos praticantes dentro da
moldura social em que nasceram e cres-
ceram. Seu catolicismo é o catolicismo
popular que aceita os sacramentos e as
devoções, as novenas e as bênçãos, é
um catolicismo carregado pelo ambiente
e pelos fatores culturais. Com isto não
exprimo um critério de valor. Na sua
simplicidade ritual são autênticos e ho-
nestos. Mas fora do' contexto, transplan-
tados para áreas neutras nas quais, fal-
tando a moldura tradicional, encontra-
rão vários tipos de proselitismo, decla-
rado ou subjacente, como se comporta-
rão? Posso voltar a este ponto. Aqui
interessa explicar por que considero estes
nossos migrantes um povo rachado.
A Folha: Depois trataremos dos aspec-
tos pastorais do problema. Seria bom se
o senhor tratasse melhor das razões por
que considera os migrantes como um
povo dividido ou rachado.
Dom Adriano: A mentalidade do homem
do campo é tradicional, conservadora,
organizada, tranqüila. O ritmo da na-
tureza, o processo natural da agricul-
tura com sua dinâmica regular, com a
colaboração da mãe-terra, do sol, da
chuva, a vida mais estável, tudo isto
dá à psique do agricultor uma nota
muito particular. O agricultor é apega-

atividades, passa a comunicar-se com os
outros, através de múltiplas relações.
Dificilmente o homem urbano pode man-
ter aquele relacionamento de boa vizi-
nhança, que se nota no mundo rural,
onde ele trabalha, se diverte, convive,
enfim, com um pequeno e sempre mes-
mo grupo, Na cidade, cada atividade está
marcada por um tipo de relacionamen-
to diferente e, geralmente, em bases ti-
picamente funcionais.
Quebra-cabeça para seu grupo: 1. Por
que o pessoal da cidade percebe melhor
que o do campo as injustas divisões de
classes? 2. Enumere os problemas maio-
res da "periferia" em que você vive.
3. Por que os bairros ricos são bem
atendidos e os bairros pobres vivem nu
abandono? 4. Por que os que mais têm
são os mais insensíveis para os proble-
mas das desigualdades e das injustiças?

do aos seus usos e costumes, não gosta
de mudar, não gosta de ai-riscar, ama
entranhadamente os seus esquemas exis-
tenciais e. sociais. Eu fui criado numa
cidadezinha pacata e tranqüila de Ser-
gipe: em São Cristóvão, hoje atingida
pelo progresso, mas nos meus anos de
criança símbolo do interior tradicional
histórico de Sergipe e do Brasil. Cidade
de pequenos agricultores. Havia uma
fábrica de tecidos (depois instalaram
uma segunda), Era a única indústria.
Mas assim mesmo indústria pacata e
tranqüila. As tradições eram cultivadas
com carinho e sempre à sombra da
Igreja. O mercado era o ponto de encon-
tro profano. As igrejas tradicionais e
históricas, o ponto de encontro religio-
so e cultural. A procissão dos Passos
era (e é, pelo menos parcialmente
ainda) o ponto alto da vida social de
São Cristóvão. Os comerciantes ainda
usavam medidas antigas: côvado, vara,
braça, libra, quarta. As ruas eram ilu-
minadas a querosene. As pessoas eram
chamadas pelo nome do pai ou da mãe:
Antônio de Terto, Pedro de Sinhá, Maria
de Zeca. DQU este exemplo para mos-
trar a mentalidade do campo ou do lu-
gar pequeno marcando as pessoas. Hoje
e ontem. São estas pessoas marcadas
pela agricultura, pela vida estável que
em dado momento se vêem obrigadas a
emigrar. Emigram. Mas levam consigo
sua psique, sua maneira de ser e de
ver, suas preferências e gostos, suas
tendências e esperanças. Chegando à
cidade grande, marcada pela vida in-
dustrial, pela cultura e pela civilização,
vivendo um ritmo de vida completamen-
te diverso, muito mais dinâmico, muito
mais organizado, muito mais solicitado
e disperso, os imigrantes procuram assi-
milar-se mas continuam agricultores.
Agricultores de alma e citadinos de
vida. Aqui está a razão de serem povo
rachado, dividido no mais profundo de
seu ser. Parece que são da cidade e con-
tinuam pessoas do campo. Esta divisão
vai complicar tremendamente a existên-
cia, o comportamento, a fé.
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IMAGEM
DA CEGUEIRA
INCURÁVEL

NÃO ADIANTA LISONJEAR.
NÃO ADIANTA ATEMORIZAR
Dez dias após a explosão da bomba,
Nova Iguaçu viveu a mais bela procis-
são eucarística de sua história. Quantas
vezes o SS. Sacramento foi levado pelas
ruas da cidade, nas festas de Corpus
Christi! Mas, desta vez, não era rotina
piedosa, marcada pela rubrica Iitúrgica.
Era o real Povo de Deus das ruelas,
vielas e atalhos do mundo, desfilando,
pelo coração da Baixada Fluminense, o
tesouro maior de sua fé: aquele Ali-
mento que dá a força de dizer, gritar

.e proclamar, na cara dos perseguidores,
que eles não nos metem medo, porque
estamos no lado de Deus.
Após a inesquecível procissão, houve a
missa, participada por milhares de mem-
bros de nossas comunidades. Na missa,
muita gente falou coisas belíssimas, so-
bre os acontecimentos de Nova Iguaçu.
No fim, falou também nosso bispo Dom
Adriano. De sua fala, transcrevemos o
final:
". .. Nós estamos nesta linha de pro-
fetismo, meus irmãos, que procura olhar
a situação concreta do nosso povo. De
um lado, não procura atribuir a Deus
as injustiças que estão aí e, de outro
lado, não admite que isso seja fatal-
mente necessário. Mas confia na boa
vontade de homens de boa vontade, para
transformar alguma coisa da estrutura
de maldade e de pecado.
Quando nós estamos lutando pelas causas
mais intimamente ligadas com o povo:
problemas de transporte, problemas de
escola, problemas de saúde, problemas
de emprego, problemas de salário, atra-
vés de nossa conscientização, meus ir-
mãos, nós aceitamos plenamente a cruz

I DO REINO E SUA JUSTiÇA I
DIA DAS VOCAÇÕES
• No Dia de Orações pelas Vocações
a gente devia pensar seriamente no
assunto. Trata-se de um tipo determina-
do de vocação: para o sacerdócio, para
a vida religiosa.
• Todos nós somos chamados. Todos te-
mos nossa vocação humana e cristã.
Todos nós, que temos consciência de
nossa união com Cristo e com a Igreja,
temos a vocação do serviço e do tes-
temunho. Estamos engajados, estamos
comprometidos.
• Mas na linha dos Apóstolos e da
melhor tradição cristã, há uma vocação
especial para o sacerdócio - como ser-
viço dos irmãos em nível de unidade -
e uma vocação especial para a vida re-
ligiosa - como vida consagrada de
testemunho.
• O serviço do padre está na linha dos
apóstolos. Jesus escolheu os doze. Por
que escolheu senão para continuarem?

de Jesus Cristo, como selo de nossa boa
vontade e de nossa honestidade. Não é
para estranhar, não é para desanimar
não: nós estamos na linha de Jesus
Cristo que morreu, e morreu crucificado.
Dizendo estas palavras, eu quem dizer
a vocês também, meus irmãos, uma pa-
lavra de ordem: NÃO PODEMOS RE-
CUAR! Nossa linha é uma linha de
identificação com Jesus Cristo e, por
isso, não podemos recuar. Por isso tam-
bém, meus irmãos, um apelo para aque-
les que são elites do nosso povo: elites
na economia, elites na política, elites na
indústria e comércio, elites da vida re-
ligiosa, na vida cristã: saibamos ver os
sinais dos tempos neste crescimento de
participação do povo!
Se há um caminha para a democracia,
uma democracia sólida, que não é im-
posta, mas cresça organicamente no seio
do povo, as elites devem assumir todos
estes anseies, que são anseios profun-
dos da alma de nosso povo; que são
anseios da Igreja de Deus; que são a
linha de Jesus Cristo. E procurem inte-
gral' este povo marginalizado porque,
mais cedo ou mais tarde, o povo assu-
me seu papel no processo político, social
e cultural de nosso País! Sejamos sen-
síveis aos sinais dos tempos, pelos quais
Deus nos fala!
Meus irmãos, desejo a vocês esta men-
sagem de salvação que vem do presé-
pio: não há seqüestro, não há ameaça,
não há nudez, não há bomba, que nos
demovam de servil' aos irmãos, porque
queremos servir a Jesus Cristo!"

E se a presença libertadora de Jesus
Cristo não tivesse de acabar com o
tempo de sua vida terrena, mas devesse
continuar, é evidente que os apóstolos -
doze apenas - deveriam formar outros
discípulos que os ajudassem e que, de-
pois da missão cumprida, entregassem
o facho do serviço a mãos mais "jovens.
Tudo isto é evidente. Tudo isto corres-
ponde à história da Igreja.
• Em certo sentido vale o mesmo para
aqueles que assumiram a vocação do tes-
temunho, na comunidade da Igreja. Sem-
pre será necessário vermos um sinal
mais claro de uma realidade. Sem os
sinais, constantes e presentes, perdemos
a possibilidade de compreender as gran-
des realidades invisíveis. O ponto alto da
mensagem de Jesus Cristo - mensagem
que é não filosofia nem teologia mas
vida marcada pela graça - é a nova
ordem, a nova terra, o novo céu.

1. Todos os dias, pelas 9 h che-
gam eles prudentes, delicados, ta-
teando a área e chamando repe-
tido os companheiros. São os ce-
gos biscateiros da rua do Ouvi-
dor. Meu Deus, que amor à vida
honesta e ao trabalho libertador.
Vocês são cegos? Um diz que de
nascença. Eu também sou cego
de nascença. Outro de doença.
Foi glaucoma, seu moço. O meu
é catarata. Todos têm na face e
na língua uma sombra de triste-
za, mas nem tanta tristeza que
mate a dignidade e uns laivos
fortes de esperança.

2. Ajeitam os tabuleiros, um aju-
da o outro, até que todos se ajei-
taram. E aí começam, com meti-
culosa atenção, a tirar das saco-
las as miudezas de cada dia, pão
substancial, sinal de nobreza inte-
rior - homens que não querem
ser inúteis nem pesados, que acei-
tam com alegria ganhar o pão
com o suor do rosto. Daí a pouco
começam a chegar os primeiros
fregueses. Um quer gilete. Outro,
fósforo. Outro, papel de carta.
Outro, alfinete. Outro, qualquer
coisa. Será somente sinal de sim-
patia ':! de solidariedade?

3. De repente, os fiscais da Se-
cretaria Municipal de Fazenda.
Aqui não pode camelô vender.
Vão saindo. Depressa. E come-
çam a pegar nas bugigangas para
meter nas sacolas. É contra a lei.
Se vocês não forem embora, a
gente apreende tudo. O líder do
grupo cego toma a palavra: Nós
estamos ganhando a vida hones-
tamente. Nós queremos trabalhar.
Nós não queremos pesar" em nin-
guém, Os fiscais insistem. Os
cegos resistem, Sai. Não sai. A
multidão se forma em torno do
problema. Resultado? Ninguém
sabe. Só sei que o pior cego é o
que não quer ver. (A, H.).



49 DOMINGO DA PÁSCOA (27-04-80)

c = Comentador; L = Leitor; P = Povo; S = Sacerdote,
Cantos: Missa da Páscoa, 2-B. Série A CAMINHO DO PAI, Ed. Paulinas.

RITO INICIAL .

1 CANTO DE ENTRADA

O Cristo ressuscitou,' aleluia! /
Venceu a morte com amor! /
Aleluial

1. Tendo vencido a morte o Senhor
ficará para sempre entre nós / para
manter viva a chama do amor que reside
em cada cristão a caminho do Pai.
2. Tendo vencido a morte o Senhor
nos abriu um horizonte feliz / pois
nosso peregrinar pela face do mundo
terá seu final na morada do Pai.

2 SAUDAÇÃO

S. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. P. Amém.
S. Irmãos, o Senhor fortaleça os cora-
ções de vocês numa santidade irrepreen-
sível diante de Deus nosso Pai, por oca-
sião da vinda de nosso Senhor Jesus
Cristo, com todos os seus santos.
P. Bendito seja Deus que nos reuniu no
amor de Cristo.

3 SENTIDO DA MISSA

C. Na grande cidade de Antioquia, 3a
nas primeiras comunidades da Igreja, a
gente e os principais do lugar arremetem
contra os discípulos e 'os expulsam como
perturbadores da "ordem estabelecida
por Deus". Justiça será sempre a pa-
lavra mais agressiva para os que acumu-
laram riqueza e poder, uma vez que os
caminhos da riqueza e do poder não cos-
tumam demorar nas terras da justiça.
Para os perseguidos, para os profetas
da justiça do Reino e para o povo de
Deus, são os consolos da segunda e ter-
ceira leituras: Ninguém arrebatará das
mãos de Deus as ovelhas de Deus: nem
a perseguição, nem o sofrimento, nem
a morte, pois o Pai do céu é maior do
que tudo isso aí. Passada a grande tri-
bulação e passados os atribuladores do
povo de Deus, o Cordeiro enxugará as
lágrimas dos que sofreram perseçuiçõo
e saciará os que sofreram sede e fome
de justiça. Esta esperança pascal a missa
de hoje quer robustecer no ânimo dos
discípulos.

4 ATO PENITENCIAL

S. (Exortação ao arrependimento, de
acordo com o sentido da missa. Pausa
para revisão de vida). - Senhor, que
nos chamastes a participar neste sacri-
fício da reconciliação, tende piedade de
nós.
P. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, que nos chamastes a partici-
par na vossa comunidade de amor, tende
piedade de nós.
P. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que nos chamastes a partici-
par no vosso plano de amor., tende pie-
dade de nós.
P. Senhor, tende piedade de nós.
S. Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. P. Amém.

5 GLóRIA

S. Glória a Deus nas alturas,
P. e paz na terra aos homens por ele
amados. / Senhor Deus, Rei dos céus,
Deus Pai todo-poderoso: / nós vos lou-
vamos / nós vos bendizemos- / nós vos
adoramos / nós vos glorificamos / nós
vos damos graças por vossa imensa gló-
ria. / Senhor Jesus Cristo, filho unigê-
nito / Senhor Deus, Cordeiro de Deus,
Filho de Deus Pai. / Vós que tirais o
pecado do mundo / tende piedade de
nós. / Vós que tirais o pecado do muno
do / acolhei a nossa súplica. / Vós que
estais à direita do Pai / tende piedade
de nós. / Só vós sois o Santo / só vós
o Senhor / só vós o Altíssimo, Jesus
Cristo, / com o Espírito Santo / na
glória de Deus Pai. Amém.

6 COLETA

S. Oremos: Deus eterno e todo-poderoso,
conduzi o vosso povo na direção das
alegrias pascais, para que o rebanho,
apesar de sua fraqueza, possa atingir a
fortaleza do Pastor, nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espí-
rito Santo. P. Amém.

LlTUR A DA ·PALAVRA.·.

7 PRIMEIRA LEITURA

O C. A l' leitura é tirada dos Atos
dos Apóstolos (13,14.43-52). O
povo simpl~s bebia com avidez

a pregação dos apóstolos, porque o Evan-
gelho vinha de encontro às suas neces-
sidades; mas a chamada gente bem da-
quele tempo reagiu como reage a gente
bem de hoje.

L. Leitura do Livro dos Atos dos
Apóstolos: «Partindo de Perge, os
discípulos chegaram a Antioquia
na Pisídia, No sábado, entraram
na sinagoga e se sentaram. Termi-
nada a reunião, muitos judeus e
gente que teme a Deus seguiram
Paulo e Barnabé, os quais conver-
saram com eles e os convidaram a
não perder esta graça de Deus. No
sábado seguinte, reuniu-se quase
toda a cidade para escutar a pa-
lavra de Deus. Ao ver tanta gente,
os judeus se encheram de inveja e
puseram-se a contradizer com in-
sultos o que Paulo dizia. Então
Paulo e Barnabé falaram com fir-
meza: 'Vocês eram os primeiros a
quem devíamos anunciar a mensa-
gem de Deus. Mas, recusando ago-
ra, vocês se condenam a não re-
ceber a vida eterna, e nós nos di-
rigimos aos que não são judeus, já
que assim ordenou o Senhor: 'Eu
te pus como luz das nações, para
que leves a salvação até os extre-
mos do mundo'. Ao ouvirem isso,

os que não eram judeus se ale-
graram, começaram a louvar a
mensagem do Senhor; e aceita-
ram a fé todos aqueles que esta-
vam dispostos para a vida eter-
na. Enquanto isso, a palavra de
Deus se difundia por toda a região.
Então os judeus incitaram mulhe-
res distintas, dentre as que temiam
a Deus, e também homens impor-
tantes da cidade; organizaram uma
perseguição contra Paulo e Barna-
bé e conseguiram que eles deixas-
sem o território. Os dois sacudiram
o pó dos calçados, como protesto
contra eles, e se foram para a ci-
dade de Icônio, deixando os discí-
pulos cheios do gozo do Espírito
Santo». - Palavra do Senhor. P.
Graças a Deus.

8 SALMO DE MEDITAÇÃO

P. Somos todos o povo do Senhor / o
rebanho que o Bom Pastor conduz.
1. Aclamai o Senhor, ó terra inteira! /
Servi ao Senhor com alegria! / Ide a
ele cantando jubilosos / e sabei que Ele,
o Senhor, é Deus.
2. Foi ele quem nos fez e somos seus /
nós somos o seu povo e seu rebanho. /
O Senhor é bom, eterno é seu amor /
ele é fiel para sempre.

9 SEGUNDA LEITURA

C. A 2' leitura é tirada do Apocalipse
de São João (7,9.14b-17). Passado o
grande sofrimento, passada a grande
perseguição, passadas todas as tribula-
ções, o povo de Deus não terá mais
fome nem sede, nem sofrimento algum,
porque o próprio Cordeiro de Deus enxu-
gará as suas lágrimas.
L. Leitura do livro do Apocalipse
de São João: «Depois disso, eu,
João, vi uma multidão enorme, im-
possível de contar, de toda nação,
raça, povo e língua, que estava de
pé diante do trono e do Cordeiro.
Todos estavam vestidos de branco
e levavam palmas em suas mãos.
Um dos anciãos me disse: 'Estes
são os que chegam da grande per-
seguição; lavaram e embranquece-
ram suas vestes no sangue do Cor-
deiro. Por isso, estão ante o trono
de Deus e lhe servem dia e noite
em seu templo. O que está sentado
no trono estenderá sua tenda so-
bre eles. Nunca mais sofrerão nem
fome nem sede nem serão maltra-
tados nem pelo sol nem pelo calor.
Porque o Cordeiro, que está junto
ao trono, será o seu Pastor e os
conduzirá às fontes das águas da
vida e Deus enxugará as suas lá-
grimas». - Palavra do Senhor. P.
Graças a Deus.



10 CANTO DE ACLAMAÇÃO

•

Aleluia, aleluia, aleluia!
1. O Cristo nossa Páscoa foi
imolado / celebremos pois a

festa com alegria.
2. Demos graças ao Senhor, pois ele é
bom / porque eterno é seu amor.

1 l TERCEIRA LEITURA

C. A 3· leitura é tirada do Evangelho
de João (10,27-30). Nada poderá arre-
batar o filho de Deus das mãos de Deus,
pois o Pai é maior do que tudo e é
mais forte do que a própria morte.
S. O Senhor esteja convosco.
P. Ele está no meio de nós.
S. Evangelho de Jesus Cristo segundo
João.
P. Glória a vós, Senhor.
S. «Jesus falou assim: 'Minhas ove-
lhas conhecem minha voz e eu as
conheço. Elas me seguem e eu lhes
dou a vida eterna. Elas nunca mor-
rerão e ninguém as pode arrebatar
de minhas mãos, porque o Pai que
as deu a mim é maior do que todos.
Eu e o Pai somos Um'». - Palavra
da salvação. P. Louvor a vós, Ó
Cristo.

12

O
PREGAÇÃO

(Depois da pregação, convém
fazer-se uma reflexão silenciosa
sobre a palavra de Deus e sua
repercussão em nossa vida).

13 PROFISSÃO DE FÉ

OS. Creio em Deus Pai todo-
poderoso,
P. criador do céu e da terra. J

E em Jesus Cristo, seu único Filho,
nosso Senhor / que foi concebido pelo
poder do Espírito Santo / nasceu da
Virgem Maria / padeceu sob Pôncio
Pilatos / foi crucificado, morto e sepul-
tado / desceu à mansão dos mortos /
ressuscitou ao terceiro dia / subiu aos
céus / está sentado à direita de Deus
Pai todo-poderoso / donde há de vir
julgar os vivos e os mortos. / Creio no
Espírito Santo / na santa Igreja Cató-
lica / na comunhão dos santos / na
remissão dos pecados / na ressurreição
da carne / na vida eterna. Amém.

14 ORAÇÃO DOS FIÉIS

S. Meus irmãos, elevemos ao Pai as ne-
cessidades da nossa Igreja, para que
ela se atenha firme na defesa da jus-
tiça, na certeza de que é sobre a vivên-
cia evangélica, assim entendida, que re-
cairá a força definitiva da ressurreição:
L1. Para que o exemplo dos noSS08' pas-
tores, que se arriscam e proclamam o
evangelho de maneira radical, desperte
Os pastores e os cristãos que estão dor-
mindo ou compactuando com os poderes
deste mundo, rezemos ao Senhor.
L2. Para que, vivendo a justiça e a ami-
zade em nossas comunidades cristãs, mi-
nemos este mundo, em todos os lugares
onde praticamos o evangelho, com a
força explosivo. e transformadora do
amor, rezemos ao Senhor.
L3. Para que a certeza da vitória final
na Páscoa de Cristo nos motive a vencer

o egoísmo e a usar nossas qualidades,
não apenas para nos garantir, mas so-
bretudo para instaurar, em nosso am,
biente, o Reino do amor de Deus, reze-
mos ao Senhor.
L4. Pelos nossos agentes de pastoral,
para que eles sintam, com clareza cada
vez maior, que estão dedicando sua vida
à única causa que vale realmente a
pena, que é a construção do Reino de
Deus, rezemos ao Senhor.
L5. Pelas intenções particulares desta
santa missa ... , rezemos ao Senhor.
S. Senhor nosso Deus, vós conheceis
melhor do que nós as necessidades de
vossa Igreja, que se esforça e busca
conhecer vossa vontade, no meio dos
sinais dos tempos que estamos vivendo.
Dai às nossas comunidades e a seus
líderes clareza interior e força de pros-
seguirem no trabalho de conscientização
da dignidade humana, que é a base para
lutarmos por nossos direitos. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na uni-
dade do Espírito Santo. P. Amém.

lITURGIA, EUCARíSTICA

15 CANTO DO OFERTóRIO

O 1. Vendo Jesus aparecer / e com
eles vir comer / explicando a
Paixão / todos entendem que o

Senhor / está vivo e por amor / os envia
em missão.
Ressuscitado, o Cristo apareceu / com
seus amigos fez a refeição; / e dando
a paz mandou anunciar / o amor de seu
Pai / em toda nação.
2. Hoje também na refeição / revivemos
a Paixão / e a vitória da Cruz. / Vinho
e pão sobre o altar / servirão pra
anunciar: / Deus nos salva em Jesus!

16 ORAÇÃO DAS OFERTAS

OS. Orai, irmãos, para que o
nosso sacrifício seja aceito por
Deus Pai todo-poderoso.

P. Receba o Senhor por tuas mãos este
sacrifício / para a glória do seu nome /
para o nosso bem e de toda a santa
Igreja.
S. Oremos: Concedei, ó Deus, que sem-
pre nos alegremos por estes mistérios
pascais, para que eles nos renovem cons-
tantemente e sejam a fonte de nossa
permanente alegria. Par nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade
do Espírito Santo. P. Amém.

17 PREFÁCIO (próprio)

18 ORAÇÃO EUCARÍSTICA

o
•

(A Oração Eucaristica compete
ao sacerdote somente. Após a
consagração) :
S. Eis o mistério da fé.
P. Salvador do mundo, salva i-nos
/ vós que nos libertastes pela
cruz e ressurreição.

19 CANTO DA COMUNHÃO

O 1. A São muito felizes / os que
creem mesmo sem ver / que
estás, Senhor Jesus, / sob o

pão presente e vivo no meio de nós.
Eis o meu corpo / tomai e comei! /
Eis o meu sansue / tomai e bebeil

2. Só tua vitória / sobre a morte fez-nos
sorrir / é a alegria de saber: / o
futuro de nossa vida é viver junto ao
Pai.
3. Com esta certeza / de teu Reino estar
entre nós / entregamos-te, Senhor, /
nossa vida e trabalhar na construção da
paz.
4. Juntos nesta hora / nós queremos te
agradecer / pois tua vida em nossa vida
/ n08 faz, Senhor, ser sinais de um
futuro feliz.

20 AÇÃO DE GRAÇAS

OS. Oremos: Velai com solicitu-
de, ó Bom Pastor, sobre o vosso
rebanho e concede i que vivam

nos prados do vosso Reino as ovelhas
que remistes pelo sangue do vosso Filho,
nosso Senhor Jesus Cristo, que convosco
vive e reina na unidade do Espírito
Santo.
P. Amém.

RITO FINAL .

21 MENSAGEM PARA A VIDA

•
(Após as comunicações de inte-
resse para a comunidade):
C. Você liga o rádio de manhã

cedo e o que mais tem é programa reli-
gioso, procurando persuadir você. Como
Deus a gente não vê, há o risco de o
abordarmos através da fantasia. Fanta-
sia é mau caminho, haja vistas as con-
tradições inúmeras e constantes de toda
espécie de igreja,. falando em nome de
Deus. A necessidade de garantir-se tam-
bém não é bom caminho, porque então
a gente pode estar buscando a si mesmo.
A necessidade de se compensar da du-
reza da vida também não é bom cami-
nho, porque então estamos fazendo de
Deus e da religião ópio e fuga dos
problemas. A fim de fugir aos riscos da
fantasia, do egoísmo e da alienação, a
fé cristã tem de estar plantada na co-
munidade, pois é de li que a fé tira
força; é lá que a fé soma força com
a força dos irmãos; é lá que a fé en-
contra os problemas a resolver e o
mundo a transformar. Se a fé nos leva
a Deus, c mesmo Deus nos manda de
volta para a vida da comunidade. "Fora
da igreja não há salvação" pode-se en-
tender, com muita riqueza, que fora da
comunidade não há salvação.

22 CANTO FINAL

1. Vamos, irmãos, cantar nossa alegria
/ pois o Senhor Jesus ressuscitou.
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
2. Vamos, irmãos, viver nesta certeza /
que o Senhor Jesus ressuscitou.

23 BtNÇÃO FINAL

S. O Senhor esteja convosco.
P. Ele está no meio de nós.
S. Abençoe-vos o Deus todo-poderoso Pai
e Filho e Espírito Santo.
P. Amém.
S. Vamos em paz e o Senhor nos acom-
panhe.
P. Amém.



A MORTE DE SARA E DE ABRAÃO,
A MORTE DO COMPANHEIRO DE GENÉSIO
Abraão não pôde ficar na Palestina.
Teve que viajar de novo. A fome o obri-
gava. Foi para as terras verdes do
norte do Egito, onde havia fartura. Ao
entrar no Egito, teve medo. O rei do
Egito gostava muito de mulheres e Sara
era muito bonita. Para não ser morto
pelo rei, por ser marido de mulher tão
bonita, Abraão pediu a Sara que ela se
apresentasse como sua irmã. Assim fi-
zeram, mas tiveram azar. O rei tomou
Sara como amante. Mas Abraão esca-
pou com vida ...
Abraão não era santo, quando Deus o
chamou. Ele foi se santificando aos pou-
cos, durante a caminhada, aprendendo
dos fatos. Passada a fome, voltou para
a Palestina. Voltou como pequeno pro-
prietário de cabras e ovelhas. Mas a
pastagem era pouca. Isso foi motivo de
briga entre os empregados de Abraão
e de Lot, seu parente. Diante do pro-
blema, Abraão mostrou que não queria
ser como Caim. Não queria briga. Disse
a Lot: É melhor que não haja briga
entre nós dois, nem entre os nossos em-

PISTAS PARA UMA
PASTORAL URBANA
A falta de relações primárias nas ati-
vidades econômicas, sociais e culturais
leva o indivíduo a um progressivo fe-
chamento em si mesmo.
Torna-se então cada vez mais imune ao
controle dos demais, se bem que, por
vezes, também se isente do amparo afe-
tivo de um grupo que o sustente. Na
grande cidade, ele se torna um "anôni-
mo", nos momentos em que ele assim o
queira, restringindo ou ampliando seu
círculo de relacionamentos, porque tam-
bém se desloca de um lugar para outro,
no espaço urbano.
O homem urbano não está fixado a um
determinado território, dentro do espa-
ço de sua cidade. Ele, pela facilidade
de transportes e movimentação, pela
movimentação, pela ação dos meios de
comunicação, torna-se cidadão de toda
a sua cidade, de suas adjacências e,
mesmo, de sua região. Mora num terri-
tório, estuda noutro, trabalha num ter-
ceiro e tem seu lazer num outro ainda.
Escolhe seus amigos em todos esses
ambientes.
Vive num mundo onde impera a espe-
cialização: na vida profissional, no co-
mércio, na medicina, em quase todos os
campos. .. Diante da complexidade de
sua vida, dos ambientes que freqüenta,
da diversidade e heterogeneidade de
pessoas que compõem seu círculo, das
prioridades estabeleci das para sua vida,
e de suas motivações pessoais, terá ele
condições para se fixar obrigatoriamente
na "sua" paróquia? Por que é esta a
sua comunidade e não outra?
Quebra-cabeças para seu grupo: 1. O
pessoal que vem do interior se torna
mais livre ou mais cativo, na grande
cidade? 2. A religião, praticada no inte-
rior, torna o homem mais livre ou mais
cativo? 3. Por que a cidade parece tornar
o homem mais insensível ao sofrimento
de seu semelhante? 4. Enumere as dife-
renças da vida religiosa que você levava
no interior e da que você leva na cidade?

pregados, porque somOs irmãos! (Gn
13,8).
Sara, a mulher de Abraão, morreu. Para
poder enterrá-Ia, Abraão fez questão de
comprar um pedaço de terra que pudes-
se servir de túmulo. Mais tarde, o pró-
prio Abraão foi enterrado neste mesmo
túmulo . que ficava na Palestina.
Quando morreu o companheiro de Gené-
sio, o povo cantou: Esta cova em que
estás com palmos medida / é a conta me-
nor que tiraste em vida. / É de bom
tamanho, nem largo nem fundo / é a
parte que te toca neste latifúndio. /
É uma cova grande pra tua carne pouca
/ mas à terra dada não se abre a boca.
A cova do companheiro de Genésio era
terra dada, recebida de presente. A cova
de Abraão era terra comprada, posse se-
gura; adquirida na justiça, paga com
dinheiro próprio, com título legítimo de
posse, passado em cartório, à vista de
todos! Efron, o dono da terra, queria
dá-Ia de presente. Abraão não quis. Era
bom, mas não bobo! Não queria pre-
sente. Queria propriedade e posse. E
conseguiu.

Uma cova! Foi o único pedaço de terra
que Abraão conseguiu em vida! Ele vi-
veu a vida toda buscando povo; mas
morreu sem povo: tinha apenas um
filho! Viveu buscando terra; mas morreu
sem terra: tinha apenas uma sepultura!
Será que Abraão caminhou sem atingir
o que buscava? Correu em vão? Não
correu não! O filho era o começo do
povo! A cova, o começo da terra! Sem
o filho, jamais teria nascido o povo.
Sem o título de posse da cova, os des-
cendentes não teriam tido a prova para
mostrar o direito que tinham à terra!
Abraâo morreu sem ver o resultado, mas
deixou a semente do futuro enterrada
bem firme no chão da vida. São Paulo
diz: "Todas essas pessoas morreram
cheias de fé. Não receberam as coisas
que Deus tinha prometido, mas as vi-
ram de longe e as reconheceram" (Hb
11,13). No pouco que conseguiram rea-
lizar, enxergavam o começo do futuro.
Por isso, não desanimavam. Pensavam
nos netos e bisnetos! (C. Mesters,
Abraão e Sara, Ed. Vozes).

I MINISTÉRIO DA PALAVRA i
VOCAÇÕES SACERDOTAIS
A Folha: A propósito de vocações sa- A Folha: Mas como. é que o senhor vê
cerdotais, como o senhor explica o fato esta preparação?
de termos no Brasil e também na Dio- Dom Adriano: Apesar de todas as di-
cese de Nova Iguaçu tão poucos padres? ficuldades existentes em nosso meio,
Além de poucos, muitos são estrangeiros! aqui na Baixada Fluminense, é nosso
Dom Adriano : Em todos os meus anos dever criar espírito missionário nas di-
de padre, antes de ser bispo, sempre me versas comunidades católica~. É nosso
ocupei do problema das vocações sacer- dever trabalhar pelas vocaçoes sacerdo-
dotais e religiosas. Durante muitos anos tais e religiosas, pela participação dos
fui professor e educador em seminário. leigos engajados nos ministérios da Igre-
Naqueles anos eu era redator de uma ja que vão surgindo. De nada não sai
revistinha vocacional que fez algum bem nada. Quer dizer: faltando o nosso apos-
pelo Brasil afora. Sempre me preocupei tolado vocacional hoje, nem amanhã nem
com a nossa crônica falta de padres e jamais poderemos assumir a nossa vo-
de religiosos. Sempre perguntei e estu- cação mission~ri,a. Em nos.sa diocese, 1980
dei as causas possíveis. Mas digo com - ano centenário de nascimento do gran-
franqueza que as causas descobertas ou de apóstolo de Nova Iguaçu que foi o
apresentadas nunca me satisfizeram ple- P.João Müsch - é o ano voca~ionaI.
namente. Continuo hoje ainda meio in- Queremos levar a todas as comunidades
crédulo diante das explicações. Mas o a idéia míssionária e vocacional: todos
fato é este: continuamos deficitários em nós somos co-responsáveis pela Igreja e
número de padres e de religiosos, con- por isso mesmo tod,os temos, ~egundo a
tinuamos precisando da ajuda de fora. palavra de Jesus Cristo, de pe?ll' ao dono
Em nossa diocese, por exemplo, mais de da messe que mande o,peral'lo~ para ,a
50% dos padres são estrangeiros. E os sua me~se. Temos de criar ou introduzir

,brasileiros na grande maioria vêm de alguns mstrumentos de ~p~~tolado voca-
outros estados. Quando olho a situação cional, de modo _que a idéia de .traba-
concreta de nosso país e também, de lhar pelas vocaçoes possa concretizar-se
modo particular, da diocese de Nova no futuro.
Iguaçu, e ao mesmo tempo considero a A Folha: O senhor poderá dizer quai.~
história da Igreja no Brasil, me vem são esses instrumentos?
a idéia de que pertence à dinâmica da Dom Adriano: Um deles, por exemplo, é
Igreja que as diversas Igrejas parti- a chamada Obra Pontifícia das Voca-
culares se ajudem mutuamente, que ções (O.P.V.), que antigamente se cha-
nunca haja uma auto-suficiência de to- mava Obra das Vocações Sacerdotais
das as Igrejas. Hoje estamos receben- (O.V.S.). Será bem se em todas as pa-
do colaboração de outros países, como a róquias se formar um núcleo, embora
Itália, a França, a Alemanha, a Espa- modesto, de pessoas que rezam e tra-
nha, Portugal, a Bélgica, a Holanda, a balham pelas vocações. Não sei se será
Irlanda etc. etc. Esses países em tempos possível introduzir na diocese um grupo
antigo.s receberam ajuda de fora. Cres- do Clube Serra - organismo que, nos
ceram. Atingiram certa maturidade que meios mais cultos da sociedade, traba-
lhes permitiu e ainda permite assumir lha pelo fomento de vocações e pela for-
tarefas missionárias. O Brasil também mação dos seminaristas. Há muito que
crescerá. Também assumirá sua parte pensar, planejar e realizar. Porque de fa-
na vocação missionária da Igreja. Con- to o serviço do sacerdote e o testemunho
tanto que nos eduquemos e preparemos dos religiosos são essenciais para a vida
para esta missão. da Igreja e para o anúncio do Evangelho.
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Tudo o que afeta
a dignidade
do homem,
fere,
de algum modo,
o próprio
Deus.

(Puebla - 79)
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1. NOS, O PRESBI T!RIO DA DIOCESE DE NOVA I GUAÇU, CUMPRIMOS O, nE\"ER DE NOS PRONUNCIAR
•

SOBRE O OCORRIDO ÀS 11 HORAS DO 'DIA 20 DE DEZEMBRO DE 1979 NA CATEDRAL DA DIOCESE

DE NOVA IGUAÇU.

2. ÀS 11 HORAS DE HOJE EXPLODIU UMA BOMBA QUE FORA COLOCADA DEBAIXO DO SACRÁRIO. A
XPLOSÃO FOI TÃO VIOLENTA QUE DESTRUIU TOTALMENTE O SAcRARIO E AS ÃMBULAS COM O

SANTtSSlMO: AS HOSTIAS CONSAGRADAS FORAM ESPALHADAS PELO cHÃO. JUNTO DO LOCAL DA

EXPLOSÃO FOI DEIXADA UMA CA.'lTA liA QUAL A "VANGUARDA DE CAÇA AOS COMUNISTAS" ASSU-

MIU A RESPONSABILIDADE DO ATO.

j. O CLERO, COMO MINISTRO DA EUCARtSTIA, ~ ESTE ATENTADO COMO AGRESSÃO AO BISPO. À

DIOCESE, À NOSSA AÇÃO PASTORAL, A IGREJA TODA PORQUE FOI ATINGIDO O CE~~E DA 1t
CRISTÃ: A EUCARISTIA. A Ft CRISTÃ ATINGIDA ~ A Fg DO POVO, DO POVO DESSA DIOCES~

E DA IGREJA DO BRASIL QUE SE PREPARA PARA O CONGRESSO E ANO EUCAR1sTICO 1980 DA

IGREJA UNIVERSAL.

ESSA EXPLOSÃO DO SACRÁRIO ~ CONTINUAÇÃO DA AÇÃO INICIADA COM O SEQUESTRO DO NOS-

SO BISPO, CONTINUAMENTE AMEAÇAI;'Ü E ACUSADO DE COMUNISTA. ULTIMAMENTE ACUSA -

ÇÕES E AMEAÇAS TAMBgM SÃO FEITAS A MEMBROS DO PRESBIT!RIO. A ~ ~ UMA. sO; COMO

DIZ SÃO PAULO. A F't DO BISPO, DOS PADRES E DO POVO CRISTÃO ~ A MESMA. NÃO PODE

SER COML~ISTA. O QUE FAZEMOS COMO CRISTÃOS! INSPIRADO POR NOSSA pg E NÃO POR

IDrOLOGIAS FORA DELA. ~ NO EVANGELHO E NA TRADIÇÃO DA IGREJA QUE TEMOS A FONTE

DA Ft.

4. NOS, O PRESBITtRIO DESSA DIOCESE, NOS REUNIMOS E, UNIDOS EM TORNO DA EUCARISTIA

PROFANADA, REPUDIAMOS ESSE ATO DE VIO~NCIA A CRISTO E AO POVO CRISTÃO.REAFIB!.Ih-

MOS NOSSO COMPROMISSO COM CRISTO E COM O POVO. RECONHECEMOS QUE A LINHA PA3TO -

RAL DE NOSSA nÍOCESE ~ UNI~JMENTE INSPIRADA PELA F! CRISTÃ E REAFIRMAMOS NOSSA

ADESÃO A ESSA LINHA E AO NOSSO BISPO QUE A PERSONIFICA.

5. PARA QUE TODOS POSSAM SE MANIFESTAR, RESOLVEMOS EM REUNIÃO:

1 - DEVIIX)' À PROFANAÇÃO DA SANTA EUCARISTIA, AS IGREJAS DA DIOCESE PERMANECE -

RÃo FECHADAS NO PROXIMO DOMINGO, DIA 23 DE DEZEMBRO.

2 - DIA DE ADORAÇÃO NO DIA 24 DE DEZEMBRO, DAS 06 ÀS 22 HORAS~ NA CATEDRAL.

3 - PROCISSÃO EUCARtSTICA NO DIA 30 DE DEZEliBRO, SAINDO DA CATEDRAL ÀS 15 HS...

NOVA IGUAÇll, 20 DE DEZEMBRO DE 1979
NOTA.

IGUALMENn: LAMENTAMOS A EXPI.OSÃO DE UMA BOMEIANAS DEPEND~NCIAS DA IGREJA MATRIZ

. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS EM MESQUITÂ. HOJE ÀS 22.30 HS.

O PRESBIT!RIO DÁ TODO O APOIO E SOLIDARIEDADE AO VIGÁRIO COM SEU CONSELHO PARO-

QUIAL E TODA A COMUNIDADE CRISTÃ.
R E S P O N S Á V E L :

PRESBITt:RIODA DIOCE$E DE NOVA IGUAÇlt



Belmiro Campos de Azevedo .
Carlos Greiner (Côn. de Gov. Valadares) .
Carlos Sebastião Mesquitela ::
• Carlos Roberto Nascimento SJ .
Celso Horta Novais OFM .
Daniel de Leeuw CRL o • o o ••• o ••••••••• :

Domingos de Matos Vitorino CSSp . o o ••••••••

Domingos da Rocha Ferreira C;SSp .
Eduardo Augusto Guedes Osório CSSp .
• Emílio Santi Piro OFMCap o ••••• o •••• '

Elias Lagrille OMI o •••••••••••••• o ••••• o •• o .';.:

Elpídio Chilanti OFMCap o •••• :.

Enrique Blanco Pico (vig.-geral) o o' ••

Estêvão Ottenbreit OFM . o •••••••••••• o • o ••• o

Estêvão Watté CICM ... o • o •••••• o •••••••••••

Félix Feger OFM o •••••••••••••••••• o o • o ••••• I •

Fernando Gomes MeIo ... o • o ••• o •••• o ••••••••

Fernando Vandenabeele CICM' o

••.Florêncio de Bok SSCC '0 ••••••• o •••••

Francisco Fernandes Correia CSSp .
Francisco Jerõnimo da Silva :, .
Francisco Sancho de Assis ;.;-:; .
Geraldo João Lima '" o ••• o'; ••• ; • 'l'\ ......••..
Geraldo da Silva Bernardes •.... :~ .
Guilherme Steenhouwer SSCC .. : o ••••••••

• Henrique José Kesselmeier . o •••••••••••••••

Hermínio (Dom) Malzone Hugo (bispo resig.)
Hugo Vasconcelos Paiva CM .
Humberto Van der Togt MSC (vig. episcopal) .
Inácio Neutzling SJ o •••• o o ••••••••••••••••••

Ivanildo de Holanda Cunha o •••••••••••• o ••••

Ivo Plunian AA ... o ••••••••••• o •••••••••••••

Jaime Clasen OFM (vig. episcopal) .
Jaime Meagher CSSp (coord, pastoral) .
João Doyle CSSp o •••••• o •••••••••••

João Fitzpatrick CSSp , ..
João Maria Baethge OFM o ••••••••••••

João Martino CBIAL o •••••••••••••••

João de Nijs MSC '" o o •••••••••• o ••••••• , ••

José Boggiani (Mons., Côn. de Petrópolis) ....

José Cai asso Vidoeira OFM o •••••• , •• o •

José do Carmo Marques . o • o • o •••• o •••••• o o • o •••

José Fernandes Coujil o • o' ••• o •••• o o • o o' •• •

José Fernandes de Sã CSSp o o • o ••••••

José Gonçalves Torres Palma CSSp .. o • o o o o • o •••

José Pereira OFM o •• o • o o • o ••••• o o •••••••J~~~~fn~~~~~~~~f~~..~J.. '.o. o. '. o. 00 o. o. '. o. o. 00 '0 '. '. o. '0 '0 '. ' •••••

José Devos CICM o ••••••• o •• o o •••• o o o • o ••• o •••• o

[uliano Vandervoorde CICM ..... o o •••••• o o •••• o •

Laurindo Marques CSSp . o o • o ••• o • o ••• o •• o o •• o o •

Lauro de Souza Fra~a (côn. de Aracaju) o.· o •• o ••

Levino Antônio Carnilo SJ o ••••••••••••••

• Lúcio Eustáquio Alves OFMCap o ••• o ••• o o. o •

Luís Bezerra França o o • o • o o ••••• o •• o •• o • o o •• o •••

Luís Bordin o o o •••••••••• o o o o : •• o • o •

Luís G. Passos dos Santos (côn. de S. Mana) .. ,
Luís Gonzaga Thomaz OFM o •••••••• o ••

Manoel Monteiro Carneiro (chanceler) ..... o • o ••• o

Marcis McLaughlin CSSp . o •• o o o •••• o •• o ••• o

Marcos Ockerrnan CICM . o o • o o •••••• o •• o • o o o

Mateus Vivalda CBIAL (dir. Cáritas Diocesana) o.
Maurício Celestino Fernandes o, ••••• o •• o ••• o •••••

Mauricio Vian o ••••••••• ••••••••••••••••••••••••

Miguel Ant~nio McLaughlin CSSp .. o o o o • o ••• o o • o •

• Nereu M€lrelles . o • o ••• o ••• o •••••• o •• o • o • o o ••••

Patrício José Donnovan CSSp ... o •• o o ••• o •• o o •••

Paulo João Guerry o ••••• o ••••••• o •••• o •••

Rafael Scarfó SC o ••• o •• o ••••••• o •••• o o •••

Renato Chiera CEIAL .. o ••• o o o ••• o o • o o ••••• '0 o o •

Ricardo T. Ouellette MM (coord. past. Voc Míss.)
Sebastião Lima o • o •••• o •• o

Tarcísio Bezerra França . o • o •••• o ••••••• o o ••• o o •

Tjago Gózik SVD. . ... o •••••••• o • o ••• o o o o •••••••

Tomás Tettamanzi SC o o ••••••••••••••• o o o o o •• o'

Valdir Oliveira o •••• o ••• o o o •• o ••• o •••••••••

Valdir Ros . o ••••••••••••• o ••••••••••• ••••••••••

Victor Bertoli . o ••••••••• o o •••••••••• o • o • o ••••••

Victor ScymeinSky MM .. o •••• o • o • o ••• o o • o •• o • o o

Vital (Dom) Wilderink OC (vig. episcopal) . o • o o
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PADRE FLORtUCIO DE BOKN

NOVA IGUA.ÇU - RJ
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PADR"S FRANCISCO SANGRO DE ASSIS

AUSTIN-- ~ . - RJ

•

NATAL!
Deus vem partilhar o nosso caminho,

iluminar d~ ~~rde - esperança 1tal ~ ~
a nossa hístoría. ...,--" - .~

Por isso posso desejar-lhe

FELIZ NATAL! E p~n::::-E~Lv
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PADRE TrAGO GOREK

P A.R.ACJ..NBI - RJ

~ eltuú% amor ao
~'5pírifó () anfo
dárá eS111énaOrmaior
àJgrg ac :fará 'lucli~a

'um idlan1\!1 e uml!a$fur
'P. Ã.l-nold.- 1!m,55Cn,

li' Centenário da Congregação do Verbo Divino
1875 - 1975
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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPRENSA
RIO DE JANEIRO

EP- 176/79

Em 28 de Dezembro de 1979

Sua Eminência

Dom Adriano Hipólito

Nova Iguaçú

Dom Adr-i ano,

Em nome da Associação Brasileira de Imprensa e no meu pró-
pr~o faço chegar à Vossa Eminência os nossos protestos de solidarie-

dade ante os repetidos atentados de que tem sido objeto.

A origem confessada de tais agressões não permite duvidar

que eles se originem na inconformidade com a patriótica e corajosa

atitude do Bispo de Nova Iguaçú e com o sentido deliberadamente po-

pular da sua pastoral. Defender3 de forma coerente e continuada3 os

interesses do povo assume aos olhos das forças obscurantistas um tom

de desafio que não podem suportar. Da{ a série de atentados terroris-

tas3 da qual não escapou a ABI e que agora se manifesta3 de forma tão

brutal3 no ataque ao Sacrário da Catedral de sua Cidade.

A violência e o terror não lograrã03 no entant03 calar aqu~

les que como Vossa Eminência se dispuseram a popularizar a mensagem

do Cristo e a defender as normas de fraternidade que nela se contem.

Queira3 poia3 Senhor Bisp03 aceitar juntamente com os nos-

sos votos os nossos melhores augúrios para que possa continuar3 impª

uido, sua missão pastoral.

At en ei oe ame n t e ,

í/A./L- j (>'" c .it.: [,
Barbosa Lima Sobrinho

Presidente
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PROF. GODOFREDODA SILVA PINTO

PRESIDEt-TTE DO CONSELHO ESTADUAL DOS PHOFESSORES COEP)
RIO DE JANEIRO - RJ
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QUE A ALEGRIA DO NATAL
ILUMINE A SUA CASA



D. HOlll1.EU BRIGEElJTI

BISPO AU:ILI*R DO RIO DE JA'lliIRO- RJ
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TE LE GRA}1..A.
DOM ADRIANO HYPOLITO
AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 2262
NOVAIGUACU/RJ(26000)

NESTES DIAS SOFRIMENTO INJUSTO TODAVIA REPLETO
ESP RANCAS NATALI AS MINHA SOLIDARIEDADE E UNIAO
FRATERNA DIOCESE NOVA IGUACU E SEU BISPO
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COL 2262 (26000)

.... '"
~Q. NNNN

•••._ 21501 B RTPM+
u '21281 Z RJNI

liJn

56~O

---

"'n••••
-I """""Q::;:;Z
-nl'lt=cn~::a"":z:a
=:1cn:z:a,..,
==-1-
""-1
r-"",.,.,
==...,
>,..,
3: r-
>=

cn:z:a".,
=
=""""-

I'T'I-I

r-,,"
rn=

l:~3: .....
>c

I



D. LOSO

BISPO. UXILIAR DE PET_6pOLIS - RJ
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D,. ANTtnrro DE CAS'rRO MAYER

BISrO DE CAl-1POS RJ
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EXMO MONS HENRIQUE 'lIGARIO GERAL
RUA MARECHAL FLORIANO 2262

OVAIGUACU/Rj(26000)

COLL 2262
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IMPOSSIVEL COMPARECER ENVIO TOTAL SOLIDARIEDADE MINHA DIOCESE
AOS ATO REPARACAO DOLOROSA PROFANACAO SANTISSIMA EUCARISTIA
OBSEQUIO REPRESENTANTE-ME ATO

ANTONIO BISPO CAMPOS
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"D. j( UURY CASTAlJiO

VALENÇA RJ

Sousast23 de dezembro de 1979.
Prezado Sr.Doo Adr-í.ano

Hip61ito:

Estou solidarizando-me com '.Excia. e
a sua querida Igreja diocesana de Nova I açu,pelos últi
mos acontecimentos cue a têm intranoui1izado. Que na'La =
vr-a teria par-a confortar V.Excia. senão' a de Cristo: IISe
a mim persegui:ram,também a vós haverão de 1Jo:rseguir ••• u-
A cruz sempre foi e continuará sendo um sinete da auten-
ticidade cristã de nosso pastoreio.

'.E"xcia. re ceberá o convite para a roi
nha 'OOSGC à frente da Igreja que per-egr í,n em 'Valença. Fi
car ia Lmen same.ite agradecido se puôe sse contar com a hon
rosa presença de J.Lxcia.

,10 momento encontro-me na casa de meus



pais- (endereço no verso do envelo1?e),pre-parando-me para-
a nova missão que começará em 25 de janeiro próxir:lo,fes-
ta da conversão do .4-póstolo Paulo •

..tenciosa e fraternalmente,

-\1---'t C?.~.:\ -- "----

Bispo eleito nara a Igreja em Valen.



D. P\.ULO I Yl' <3

1.10 D:; JAi\jEIRO RJ-

D. Paulo )_yres, em nome da Igreja dventista, tel'Jfonou

e~ solidariedade a D. Adriano Hipólito em 21 de dezem

bro de 1979.



D, PAULO AYRES f1ATOS E

PADRE Z\vINGLIO DIAS

PRESIDENTE E S~CRETÁRIO GE~~ DO CENTRO ECm'lliNICO DE

DUCU-IENTO E II~OR"~ÇÃO DO RIO DE JANEIRO
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D. AFONSO FELIPE GREGORY

PRESIDENTE DA LESTE I
RIO DE J~NEIRO
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Rio de Janeiro 23 de dezembro 1979

Querido Dom Adriano,
diante do Último grav{ssimo acontecimento, nos sen-

timos na obrigação de nos dirigir ao Senhor e a todos os irmãos de
Nova Iguaçú. Não temos palavras suficientes para repudiar o crime
que foi praticado na Catedral da sua diocese. As forças da maldade,
da injustiça e da opressão, em mais uma tentativa de calar sua voz
profanaram a própria presença Sacramental de Cristo. Somos nós tam-
bém uma comunidade pobre que sofre na periferia da grande cidade e
por isso compreendemos o valor do seu testemunho. A violência que
atinge a Igreja de Nova Iguaçú, atinge também a nós.

Por todos estes motivos queremos neste Natal vir lhe agradecer
pelo exemplo de vivência evangélica que o senhor vem nos dando. Nos
comprometemos a lutar, juntos com o senhor, pela justiça, pela fra-
ternidade e pela paz.

Que neste Natal, mais do que nunca, o senhor sinta a felicidade
que Cristo garantiu a todos que sofrem perseguição por causa de seu
nome.

Unidos em Cristo

de Vila Aliança. (~)
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DIRETORIA DO Ul-:J:BANCO - CREDITO IdOBILIARIO

."
21281 Y R]NI
21102 C R]XR
2113v~

~I~I I cz»
y + •.•. t 197~C-C ~~~622 01622 50

PJPI CO RJF~ 078
.cI::;:::;""JAl'LIRO/R] 7C/73 21 1311

rrrV"GRl'J iA
')0:: .t R1A1TO H1POLITO/r10Cr t-i D" :J. 18:" \Ct;
f...V . ~AL FLO~1' 1~O F~n:OTO 2262

,- t, ~) "1_:0 -AIGU CU/R] (26000) J'j t) kJ

LüW

-o'" i-"'~T ::0I:.1 TO r_= Q TE A E10C"":-" ~ _~ ,V. ISeACU E:
••• w EA1S .A V7.,Z ATI~T81D!: POR ATOS D':' VI~L~.;CIA GRATUITA

lJo
" Q F' A NADA Lf'VAH VG QUERENOS APR"S NT"R A VOS A
I:r;nJ8NC1A NOSSA SOL1DARISD DE r:T ~1AN1F ,STAR

•••• , E~P~RANCA [E "'0''-' TODOS OS HONENS COIIPR0~IJr,1,'í U~
I A?:'lJ;lS ATRAV2, DO "')IhLOGO f.H PO'='S1VRL CONCILIAR
DIVT""RGE1:C1AS.

___R _.L-1LO .LlANSL'R D1R TOR1 . T]: 1DA:-CO CRG 1TO L'OBIL1ARIO

.cCL 2262 (26000)

•:1:1
> ••.•
a: .....
>CI



FF..EI CARLOS r'íES r:1ERS JDS
cebi
CENTRO DE ESTUDOS SISLICOS
CX. Postal 64

23.900 - Angra dos Reis - RJ
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Rio, 21 de Deze bro de 1979

Caríssimo Doa Adriano Hip61ito.

Sint.o_e feliz e orgulhos.v- o santo orgulho de aer
cat.ólico - em enviar ao grande Bia•• de XpTa I~açd .eu
ordial abraço de solidariedade, dia.'1tedo sacr!let;o at.en-

tado d que f i alTo o Sacrtri. de sua Catedral, Tttima
d a inimigos de Criat.o.

Sint.o-aefelia e orgulhoso, por t r a Icreja do Brasil
ua Bispo de aua tê.:pera, a;pu de enfrentar todos •• p ri-
«.a, afia de est.arao lado d :po~, di' pOTO aimpl.s, hwail-
d. - sofre o ao. ele, vitima inaluaive de .~ardas aten-
tadas que enodc•• a tradição crist.ãde ••asa «ent.e.

Voaso saerifíci - cartasi•• D•• Adriano - fas-noa
lembrar o de Crist.o, t.asb !lacelado, espancado; coroado
de espinh s, t.orturado - co•• leabrasoa t.·dasas 3 s. e 6 s.
'eiras, na rea do Santo R siri •

Dedicand __e diuturnaaent.e desde 1963 ! Obra das Vocaçõe
Sacerdotais, ~romoT~~~ C ncres s Sa erd t.ais e out.r even-
to de ao. eenaã da verdad ira i &e•• d Padre Cat61ico,
pode estar certo o seloso Bispo de N Ta 19uaçd que seu aart.í-
rio se e poderos fator de eatt ulo aos jOTens vo-
cacionado, ara que a eit.emo haaado de Crist.o Saoerdote.

Coa a admiração de sem:pre- que obviamente nem precisa-
ria ser aqut declarada - sabscreve-se, enviando oordial e
r speitoso abra~o
~24utIcJ (
1qtPMf~!



QUE

1980
NOS APROXIME

DA CONQUISTA DA LIBERDADE,
DA INDEPEND~NCIA

E DE MELHORES CONDiÇÕES DE VIDA
PARA O POVO BRASILEIRO.

COMITE DE DEFESA DA AMAZONIA
SAUDAÇOES DEMOCRÁTICAS

* Próxima reunião dia 8/01 às 18:30h - Av. Marechal Câmara. 186 - 20 andar
Pauta: Preparativos para a Mobilização Nacional em Defesa da Amazônia.
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Rio de Janeiro, 08-01-80

Ao
Re~o Bispo de Nova Iguaçú
Th Dom A driano F ipóli to
NOVA I GUAÇtl'-RJ

Caríssimo Irmão e Companheiro:

São passados dezenove dias o ate .L tado praticado
por gzu.po terrorlsta de direlta na-catedral ae -Santo Aritônlo
de Jacutinga, sede da diocese de Nova I~ua ú. Se não respondi I

de imediato, externando, de público, a minha indignação real pe
10 ato, o fiz no dia 26 e dezem.bro, atra és de carta enviada a
redação do Ultima Hora, sobretudo cobrando de articulista daqu~
le Jornal uma posição a respeito. (Segue anexo xerox de recorte
da publi ca çâo , )

Não compareci a manifestação de desagravo do final
do ano em Nova Igua ú por tratar-se sobretudo de ato religioso,
stricto-sensu. Não obsta ...te, esteja certo que no sentido mais a~
pIo de re-ligare, estou e sempre estive em comunhão com padres
que, como V. Re~, buscam a cristianização (humanização) do mun-
do.

Hoje firmo a presente apenas ratificando minha
solidariedade (A solidariedade de um cidadão comum, de um grão
de areia, de uma particula do átomo uní.ver-sa L)

Não são atentados como o ocorrido (e o do seques-
tról que calarao 8Voz do astor preocupado com a saúde material
e espiritual de seu rebanho. (Diga-se de passagem a metáfora ado-
tada pelo emprego dos termos pastor e rebanho é apenas uma consi-
deração formal a tradição, já que pastor e rebanho já não são mais
como os de antigamente (ainda be ,). As ovelhas "desgarradas"
muitas vezes são aquelas ue se sensibilizarem mais pelo signifi-
cado da existência e da co-exist~ncia; são "ovelhas" pioneiras
na construção e um novo mundo, compromissado com a verdade e com
o~.

e irn:.ãoem
Meus respeitos ao bispo de to os e meu companheir

Jesus Cristo,ara:~oda ve~~d~~~~
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Re~o Bispo de Nova Iguaçú
Th Dom A driano F. ipóli to
mVA IGUAÇtJ-RJ

Caríssimo Irmão e Companheiro:

São passados dezenove dias o ate itado praticado
por gru.po terrorJ.sta de dire~ na-Uatedral ae Santo Antônio
de Jacutinga, sede da diocese de Nova Iguaçú. Se não respondi '
de imediato, externando, de público, a minha indignação real pe
10 ato, o fiz no dia 26 e dezembro, atra és de carta enviada a
redação do Ultima Hora, sobretudo cobrando de articulista daqu~
le Jornal uma posição a respeito. (Segue anexo xerox de recorte
da publi cação. )

Não compareci a manifestação de desagravo do final
do ano em Nova Igua ú por tratar-se sobretudo de ato religioso,
stricto-sensu. Não obsta ...te, esteja certo que no sentido mais a;!!!
pIo de re-ligare, estou e sempre estive em comunhão com padres
que, como V. Re~, buscam a cristianização (humanização) do mun-
do.

Hoje fil~O a presente apenas ratificando minha
solidariedade (A solidariedade de um cidadão comum, de um.grão
de areia, de uma particula do átomo universal.)

Não são atentados como o ocorrido (e o do seques-
trol que calarão a voz do astor preocupado c m a saúde material
e espiritual de seu rebanho. (Diga-se de passagem a metáfora ado-
tada pelo emprego dos termos pastor e rebanho é apenas uma consi-
deração formal a tradição, já que pastor e rebanho já não são mais
como os de antigamente (ainda beral }, As ovelhas "desgarradas"
muitas vezes são aquelas ua se sensibilizarem mais pelo signifi-
cado da exis tência e da co-exis t~ncia; são "ovelhas" pioneiras
na construção e um novo mundo, compromissado com a verdade e com
o~.

Meus respeitos ao bispo de to os e meu companheiro
e irrr.ãoem Jesus Cristo, arauto da verdadeira Igre'
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A tentado a bomba
causa .indignação
"Indignou-me bastante o atentado a bomba

-ocorrido .nn.día 20, em p.\.en1Lespir.iton3tl<lrno. que
.destruiu o altar do Santfssimo Sacramento da Cate-
dral de Nova Iguaçu. Se pretenderam aungrr dom
Hipólito, atingiram não s6 o bispo, mas t"mbém
todos os brasileiros, católicos ou não. que têm
respeito à pessoa humana e acreditam no pluralismo
democrático.

Que se use da palavra para combater as idéias
do bispo de Nova Iguaçu ou ouu o qualquer bispo,
padre, cardeal ou papa é um ri!r, il" que ;>«.isle a
lodos e a I ada 'JTT1 flue . ~ '" ia
coexistência e tem 5ua \·'-d!.' j ,,! \,~ ... 1·.;5)
particular do mundo Desse direito (. rseir o e v ezeiro
d jornalista Adirson de Barros. a t iculista desse
conceituado jornal, nessa grande tribuna que é
ULTIMA HORA. Não importa aqui o mérito da
questão, se as criticas são fundadas ou não, importa.
isto sim, que a ninguém é dado o dl-elto de comhater
idéias com bombas, pois quem busca fe.1.H calar
outrem pelo ato terrorista dá um atestado d pobre-
za de argumentos. .

Com a mesma combatividade com que o articu-
lista combate dom Hip6lito, deveria combater aque-
les que fazem uso da ação terrorista para caIar o
bispo, pois não o fazendo acaba por reforçar o ato
condenável, pois alimenta a ação contra,o bispo e
não censura a forma de ação adotada pelos contes-
tadores.

É lamentável que para combater um bispo,
rotulado pelo articulista de comunista, se faça uso
de ação tipicamente fascista. No nosso entender, o
articulista fica devendo algumas palavras' a nós
leitores, condenando a ação levada a efeito por um
grupelho que, pela ação demonstrada, vive à mar-
gem do respeito àpessoa humana.

Não importa aqui se o bispo ou o articulista tem
ou não razão na sua pregação. A questão não é
tanto de conteúdo e sim de forma. Contra ou a favor
do bispo, devemos ser unânimes na conde ação da
ação adotada. A violência da ação terro-ista em
tempo algum será um ato de amor".

José Maria. ','1eiro - . ms-Rio
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Maria Sonia, Antonio O. Cont.,
Haria Celina Couto, Paula Fendes e
Luiz Claúdio.
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PEDRO 110HFIRIO
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Pedro Porfirio , jornalista da Tribuna da Imprensa,

telefonou em solidariedade a D. Ac1i'iano Hipólito

no dia 21 de dezemb~O de 1979.
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harceu, Ly.gia, Thales,
Ricardo, Fl~vio, Martha,
eloves e Arthur.
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VERA

Dom Adriano Hipólito, bis-
po de Nova Iguaçu, o que faz,
para merecer seqüestro e aten-
tado? Construiu um Centro de
Formação de Líderes. Organizou
a. Associação de Amjgos dos
Bairros. Prestigia a Comissão
Diocesana de Justiça e Paz.
Socorre a miséria de seus fiéis,
na medida de suas possibili-
dades. Protesta contra as ha-
bitações que construtoras, finan-
ciadas por bancos oficiais, en-
tregaram às famílias com o nome
de moradias, mas são apenas
choupanas sem segurança.
Propaga as obras católicas de
Emaus e dos Círculos Vicen-
tinos. E que significaria um pas-
tor de homens que não adotasse
essas providências? Dom
Adriano é um bispo: como tal, é
o responsável pela aplicação. em
sua Diocese, da doutrina social
da Igreja. Sem nem de longe
querer minimizar sua figura de
homem e de prelado, digo que
ele tem feito apenas seu dever.
Que o tenha desempenhado bem,
e até em grau heróico. eis porém
o que não -the perdoam os que
são incapazes de grandeza. Pois,
hoje como sempre, quem é

miudo recepciona os poderosos e
os louva, que isso sempre foi
fácil e comum, e não admite
haver alguém que escolha a
outra face.

A Igreja de hoje fez sua es-
colha. Seu lado é o lado da gran-
deza, porque é a parte do in-
defeso. Ela busca a justiça, e
reconhece, finalmente, com
Tomás de Aquino, não ser a vir-
tude coisa exigivel .a menos que
se ofereça ao ser humano um
mínimo de condições para que
conserve sua dignidade de pes-
soa. Isso é o que falta a nosso
povo da Baixada, em imensa
maioria, assim como falta em
tantos outros pontos do Estado.
Estou certa de que, quando bus-
cam mudar a existência material
de nossas populações.' os bispos
como D. Adriano estão, muito
pragmáticamente, pensando em
suas almas e não em seus corpos

estão procurando aquele
mínimo que lhes permitirá, a
seguir, exigir do cristão a vir-
tude. O reino procurado não é
deste mundo nem aduz em
busca e poder. Muito primário
é quem crê no contrário: cha-
mando comunista a um homem
como D. Adriano, o que se faz é
conceder aos comunistas todo o
benefício da luta pela justiça, em
favor da virtude e da salvação do
povo de Deus.

D. Adriano poderá rezar
pelos terroristas, pois um bom
bispo pede a Deus que os per-
dôe, porque não sabem o que
fazem. Ainda assim, é mais que
hora de ficarmos sabendo quem
são esses que danificam taber-
náculos. Ao sequestro impune de
há tres anos não pode seguir-se
uma bomba sem punição al-
guma. De alguma forma, é
necessário que cada um se
manifeste, para deixar bem claro
que não está de acordo com os
violentos, os subversivos e os
demoníacos, que o padre não os
chamou, mas eu sim, e sei que
não há erro nem em gênero, nem
em número, nem em caso ...

O PADRE FALOU, na mis-
sa de domingo da igreja da Paz,
não durante o sermão, mas nos
avisos dados à comunidade.
sobre a explosão que feriu o
sacrário na Igreja de Santo An-
tonio de Jacutinga, de Nova
Iguaçu. Gostei de sua fala, tão
despida de adjetivos quanto o es-
crito .de um comunicador bem
treinado. Nada de subversivos,
violentos e demoníacos, como
palavras aplicadas aos terroristas
que, entretanto, mereceriam ad-
jetivação até mais pesada. O que
ele fez foi referir os fatos, pedin-
do aos cristãos presentes que
refletissem sobre eles. É o que
faço, dirigindo-me aos crentes de
todas as confissões, assim como
a todos os homens de boa von-
tade, nesta quadra de harmonia
proclamada.
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c o M I S S A O PASTORAL o A T E R R A

REGIONAL RIO DE JANEIRO

CAR A D.•..•APOIO D CO 15 O PASTORAL DA (rE~ll ,REGIO A.L DO

RIO DE JAl'f IRO A DO I NO HYPÓLITO, BISPO DIOCESANO D'

NOVA IGUAÇU RJ

o 'bispo de ova 19u çu tem sido vItima de pers guições: sequestras ~
•..pichaç es at ntado.

,Os criminoso~, dos quais um ja foi a;ontado p 10 JO aI" ~vim nto",
cont.inua.m lmpWles.

,Incentivado pela impuni ade passaram ao ~tentado a Catedral de Nova
19u çu ,

E~ ~ CPT manifesta total sol'dariedade a Do .driano
e declara o seguinte:
L O atentado à Catedral de Nova. Lguaçu que causou danos materiais

e profanou um templo religioso teve como finalidade intim d r
o bispo que está empenhado na defesa dos direitos humanos e a
promoção da populsv;ão sofrida da Baixada Fluminense e por isso
,
e tachado de comunista.

2. Tâo grave como o ae r-í Leg.í o pe rp t.-;- do é a violação constante
dos direitos humanos:

- os salários aviltant~~
- as intervenções nos sindicatos
- as condições subhumana das populaç )es de.s periferi as dos

grandes centros urbanos
- os despejGB, viol~ncias e arbitraried des no ca~po
..• a nao+ aplicação do "Estatuto da 1lsrra"

não - apuração dos cri es de crtura e sequestro
3. A a tuaç ao de Dom Adriano e a pastoral diocesana de Nova Lguaç u

. ~tem sido em perfe~ta consonancia com os documentos de Puebla,
Medellin e o Concilio Vaticano 11.



• DIRET RIO CENTRAL DOS ESTUDANTES ( DOE ) da , 3J.
PONTIF1cIA UNI~~RSIDADE CAT1LICA( puc ) do
RIO DE JANEIRO = RJ

• UNIÃO NACiONAL DOS ESTlJDANTES ( UNE)
• 10 DE JANEIRO :: RJ

12 DEZEMBRO



GRUPO JOVE i I-:IARANATHA
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PARÚQUIA DE NOSS DE FATI'iA

SÃO GONÇALO RJ

A civilização
do amor
repudia
a violência,

,o egoísmo,
o desperdício,
a exploração,
e os desatinos
morais.

(Puebla - 79)

C Bv Edições Paulinas Puebla·1 o





I~S

Igreja Sno José
_ua ~alustiano ~ilva, 27
Iagal.hâes Bastos ..J
:m 23 de ezecrbrode 1979

.rezado ~. drinno:

.~ós,grupo de astoral Operária do.igreja de pno José de ..0.-

gnlhües Bastos, i~os dar por neio desta a nossa manifest çno de so-
lidariedade face ao ocorrido no.quinta-feira próxima passada. O, ,fato nos choca profundnme te, pois nlen de atingir o.sua propria peA
soa, atinge ao Cristo e a todo .0 o cristão•

.epudiamos mais esse ato e violência reco hecendo ele mais
uo atentado contra a linha de trabalho da Igreja, que procura se c2
locar cada ez mais ao lado dos nais oprimidos. poianos totalmente
a sua linha, que reconhecemos ser a de Cristo. sua pessoa t sido
u exemplo que te nos animado muito na cani hada da construção de
un mundo ais justo e frater o.

gradeceoos a teus todo o seu esforço de ser a voz daqueles
que não tem voz ou daqueles cuja voz é sile ciada.

Um abraço amigo

Grupo de pastoral Operária da aróquia
de são Jos' de ag. Bastos.
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SELAI'1 DE NIEHEYER, t·WllA LUCIA F. DE AQUI NO

RIO DE JANEIRO

RENOVAÇÃO CRISTÃ
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ESTUDANTES Rj REPUDIAM VIOLENCIAS CONTRA DOM ADRIA O PT ATOS TERRORIS-

UNLtrO ESTADUAL DOS ESTUDANTES

RIO DE JANEIRO = RJ
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NOTA
Parlament.ares do PMDB reunidos manifestaram sua profunda solidarie-

dade ao Bispo de Nova Iguaçu, Dom Adriano Hípóltto. e reiteram seu respeito à

Igreja de Cristo.

Os atos Fascistas de vandalismo atinjqem novamente a Díocese de Nova

Iguaçu. A covarde e torpe agressão profanou o Sacrário, violência que demonstra a

insanidade e bestialidade deste velho método da extrema direita para intimidar os pas-

tores do povo de Deus.

Agressões anteriores ficaram impunes. É esta impunidade que vem estimulan-

do os ataques ao Bispo e à Igreja.

Exigimos das autoridades policiais a rigorosa apuração da indignidade e vi-

gilância par~ que não ocorram novas v:iolências.

Apuração que sabemos capazes de realizar e que apenas a cumplicidade irá

evitar.

Vigilância que estão em condições de prestar e que a população da cidade e

a opinião pública haverá de permanentemente cobrar.

DEPUTADOS

Francisco Amaral

Jorge Gama
Modesto da Silveira

Paulo Cései Gomes

Paulo Rattes

Délio dos Santos

Walter Silva

Alves de Brito

Helotteide Studart

Marcelo Cerqueira

Raimundo de ,oliveira

SENADOR
Saturnino Braga
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Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1979.

Dom Adriano,

As perseguiçoãs que Va. Excia. vêm sofrendo já há algum tem
pc, marcadas por ameaças, sequestras e que no dia de ontem utilizou bombas
tentando eliminar a tribuna de suas calorosas mensagens, são motivos de re
volta e indignação de toda a juventude e com toda a certeza, de todo o nos
so povo.

Violência nenhuma pode calar a voz de um homem do povo, que
luta por sua gente. Os verdadeiros terroristas, os que tentam calar os jus
tos protestos de nossa gente contra as péssimas condiçoãs de vida por que
passa a grande maioria de nosso povo, os que definitivamente não gostam do
nosso povo, os que acreditam na violência bloqueando os caminhos de um po~
vo que busca a liberdade, a alegria e a paz, estão todos, sem excessão,com
os dedos engatilhando as bombas que explodem o altar da igreja de Cristo ,
que vossa senhoria usa para dirigir a nossa gente o apreço por sua luta, a
esperança por dias melhores.

Vossa Excelência é um símbolo de nossa luta, de nossa resis
tência e de nossa busca. Em nosso coração e em nossa mente há um lugar com
quistado, há um nome~ D. Adriano HipÓíito.

D. Adriano, prossiga.

Com muito carinho

M~rcio Brandão Carneiro
(Presidente do PMD8 - Jovem RJ)



AFEN PAPADELIS E FAN1LIA

RULY PUBLE~ PEREIRA DE SOUZA

PARÓQUIANOS DA IGREJA N, S. DA. 'AZ - RJ



IZAURA SAI1PAIO

PARóQUIA DE IP mI-íA - RJ
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TEREZIlffiA, V3RA E RIT.A

RIO TI.!!. JANEIRO

• Sinta o amor de Deus
envolvendo toda a sua vida.
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Amar é dar tudo e se dar a si mes-
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IHHli. l'U..hIA JOS3 DO :.:::;

CONVEI\TO DE SANTA T"MH.:2;SA - RJ

CRISTO BOYiliARDEADOl

À Dom Adriano Hipólito, Bispo de Nova I~~açu -RJ.

Na~ebril viol~ncia do 6dio
. . ,.Profanaram o M~ster~o de Amor,

Destruiram de Cristo o Sacrário
Mergulhando a Igreja na dor.

Procuravam matar o Ministro
Escondendo a bomba no altar,
Mas er~aram e atingiram o Cristo
Que outra vez se deixou imolaro

Como um dia na Cruz Ele dera
Sua Vida em prova de Amor,
Neste gesto de amigo Ele encerra
O exemplo de Pai e Pastor.

nSe a Nim perseguiram, Ele disse,
Também hão de a vós perse~lir ,
O discipulo não é mais que o Hestre,
Baata serem ig-t:taisentre si. If

~ assim que o Bispo sagrado,, ,O Pastor Ia de rova Iguaçu,
Vai ,se~~indo o caminho do Mestre
Perseguido igual a Jesus.

Pensam o homens matar o seu corpo
Na intenção de fazerem calar
Sua lingua que prega o Evangelho
E procura a justiça ensinar.

~ um filho da Igreja que luta
Contra ° 6dio, a violência e a opressão,
Desejando que em todos exista, ...A igualdade e um so coraçao.

De alegria exul ta a Igreja
"Quando ve a semente crescer,

Pois a morte do justo é semente
Que fará outro justo nascer.

Mas, por que semear com a morte
Se podemos com a vida plantar?
Meus irmãos procuremos ser fortes,
Só os fracos procuram matar!

cq
c
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Bomba ( atômica) nãot
Bomba (atômica) nãot
A Bomba do Brasil é o coração.
O coracão é a Bomba da vida,
O coração é o centro do amorJBrasileiros, vamos fazer esta Bomba,
A Bomba do puro amor.

,Amor que e vida,, ,Amor que e paz,
&~or que ajuda ao irmão a crescer,
Amor que é dar
O seu perdão,
Amor nJustiça, Concórdia, União".

Onde não tem amor
Vamos plantar amor,
Distribuindo amor
E recolhendo amor.

Bomba ~atómica) não!
Bomba (atômica) não!
A Bomba do Brasil é a Oração.
A Oração é a força do Homem.
A Oração é a fraqueza de Deus.
Vamos rezar , brasileiros,
A nossa Bomba é a oração.
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t'iALSON SIHOES BIDIGAR.AY

HELAÇOES PúBLICAS DA

ORD~1 FRANSCICANAS SECUUiR DO Blli~SIL- a,F.S,

RIO DE JANEIRO RJ

em ORDEM FRANCISCANA
~ DO BRASIL
W O.F.S.

Av 13 de Maio, 23 / 229 andar
Salas 2232/2234
Edificio oarke
20.004 RIO DE JANEIRO - RJ
Telefone: 222-9148

SECULAR

Rio de Janeiro, Oà de janeiro de 1980.,

A Sua Eminência DCMADRIAN,OHIJ?ÔLITO ante a profanação

do Sacrário da Catedral de Santo Antonio do Jacutinga pelos age.!!
tas da maldade que assola a cristandade brasileira, a OrdemFrél!!

ciscana Secular - Conselho Nacional - vem apresentar o seu apoio
e a sua solidariedade a V. Eminência, pedindo a NOSSO SENHOR que
preserwe as Santas Part:!culas de Seu Corpo, dos falsos ~ristãos.
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D. CL3ilEl\;TE JOS~ CARLOS I5 L'RDs O S B- ...
PADRE ALOISIO NEHO E TODO O CLEHO

nOVA FRIB1JRGO = HJ
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SESQUICENTENARIO DA

Use a Medalha, honre-a, reze o Terço e peça ao Espfrito Santo
que inspire ao Papa a definição do dogma:

MARIA, MEDIANEIRA DE TODAS AS GRAÇAS!
Caixa Postal 235, NITEROI, RJ.
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ADVOGADO

UqU Caxias, 21 de ~e~eLoro de 1979

.
11 ÓLIT0

DD. Bispo Diocesano

~\Iova I::..>uaçu - : J

qu e sof'r eu , ont

aQ:::,esen GO-l.!: e .mel}.. pr cf'undo ~ezar·

nbor a u s ja ac".-có1i co, não po er í,a Sl encí.ar' clian c e
do c.l.auoroso f'ac o , qu e r"col'''::'a, 8:.!lború COLl ienor S pr cpor çô es , o

-t ó1,:rrl t 8.11

po.

ô.e üeus e

llU e at es Z t os :12.0 ':Si.l.o:cec0rão a I
'g. r aal.L a, pr egando a Pa.Lavra I

xercitando-a eSl-'0ci'..:L:nç:!::~e. t e a cr-Latur a.s J- um.í.L, s

..-I cr \.-2.i to, no ='1.G .nt o,

obra d DO yél'"'tor que
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AROLDO HENEZES

RJC'BO FRIO -



Nova Friburgo, 17 de janeiro de 1980.

EXMO.R
O(}.l1ADRIANO HYPCLITO OFM
8ISPO DE NOVA IGUAçu - RJ

Vimos, por meio desta, comunicar-lhe que o Conselho Diocesano de Leigos,
da Oiocese de Nova Friburgo -RJ-, em vista do processo de difamações, calQnias, ~
tentados, profanaçÕes de Templos, ete., Que sofre atualmente a Igreja no Brasil,
processo este ~m que V.Revma, por testemunhar com a vida o Evangelho, nao foi ex
cessâo, publicou um ~anifesto PQblico, no qual este Conselho se solidariza com a
Igreja e com todos oue são vitimas deste processo. inclusive nosso Bispo, Dom Cle
mente Josê Carlos Isnard OS8.

Esse Manifesto foi publicado em jornais da cidade, entre eles o
"Correio Friburguense", que lhe enviamos pelos Correios.

Sem mais para o momento, firmamo-nos

jor aI

fraternalmente

cos Tadeu Abicalil
p/COOEELHO OIOCESANO DE LEIGOS



~tcretaríado de ~Qstoral de juuentude
ilíocese de JJloua jfríburgo 1ltj

Nova Friburgo, 26 de dezembro de 19.

Ilmo.Revmo.
JO~ ADRI O HYPOLITO OF
Bispo de Nova 19uaçu
.•'ova Iguaçu - R

"Be -ave turados sereis quando os homens vos aborrecerem
e quando vos separare , e vos injur~are , e rejeitare
o vosso nome co o mau, por causa do lho do homem."

Lc 6,22

Irmão em Cristo!

Sabedores da violação do Sagrado Te~plo, e das ofensas a
Pastor, apresentamos nossa sol·dariedade.

creditamos que o Senhor opera ravilhas quando sua Igr~
ja se ostra a de e~sora os direitos humanos e dos valores, com.
justiça e fraternidade.

Igreja de Nova Iguaçu prova com ações concretas a viveu
cia da Boa-Nova, e por isso, foi e é perseguida.

ós, do Secretariado de Pastoral de Juventude da Diocese
de ~T ova Friburgo, membros da grande Família de Deus e desta Igre ja,
oferecemre nossas orações e ,poio à V.Revma., conscientes de que o
sofrimento engrandece e que o Senher se pre estará presente em for-
ça e corage .

Em Jesus Cristo

p/
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PARÚQUIA D'E SÃO SEBASTIÃO
COMUNIDADES CATÓliCAS DE GRAMACHO - VILA lEOPOLDINA - BANANAL _ SAGRADO

CORAÇAo - JARDIM LEAL - VILA SAO JOSIÔ - PARQUE COMERCIAL
SAO BENTO . PARQUE FLUMINENSE - PARQUE MUISA.

DlOCESE DE PETRÓPOLlS

Enderêço:

IGREJA CATÓLICA SÃO SEBASTIÃO
Av. Gal. Rondon Lt. 56 a. 7 - 25.100 - Tel. 771-6698 (DDD 021)

Bairro Gramacho - Duque de Caxias - R. J.

RIO DE JANEIRO
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Jl3
AS POBRES eLA ISSAS DE AI"·· UAHA

RARUAHA = RJ

Deus me escolheu, porque não viu entre
os pecadores nenhum mais vil. nem mais
insuficiente e nem maior pecador do que eu.

s. Franci8CO

It:(?dn a e/era L..Iz a /orx;a .Ádrd reç,'~Z'r o
_f ,--r 1_ I _T/ -+1:'

_LJcJa...&L.L ,>0 C2~ h ",> cs:e: Lr' ~dr.
y/ec;/,'&r7/2< L Ld02--z?'~RC"'k7 &:> d /-/"<2.5,5",..{)

b &-k17'0>0 e re1e /~. SO<M-7 ,<?~k "p '?errt.'::2S:, cY
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I--1onsenhorPaulo Daher telefonou em solidariedade

a D. Adriano Hipólito no dia 21 de dezembro de

1979.



JOÃO BATISTA CAVATI

PETRÓPOLIS - RJ
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• Minas Gerais
• Espírito Santo



D, r~~RIOTEIXElRA GURGEL, S,DeS.

BISPO DE ITÀBIlA E

D. LELIS LARA =BISPO A.UXILIAR

ITABIRA - NG

+21281 Z R,JNI
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25/1207
ZCZC IBA337 01148 20
R,JNI CO MGIR 45
ITABIRA/MG 45/41 24 1550 (RAPIG PRTB. TEC ICO)

TELEGRAMA
DOM ADRIANO HIPOLITO
CAIXA POSTAL 22
NOVAIGUACU/RJ (26000)

NOME IGREJA DE ITABIRA EXPRESSAMOS PREZADO
SUA PESSOA E ACAO PASTORAL E MAIS PROFUNDT
E DESESPERADA DOS QUE NAO SUPORTAM VERDADE
PT

SDS
DOM MARIO DOM LARA

COLL 22 (26000)

NNNN+
21281 Z R,JNI
27294 A MGIRM

-----

" .,. "JtL~O

IRMAO PLENA SOLIDARIEDADE
REPUDIO ATITUDE SACRILEGA
SEU TESTEMUNHO E PREGACAO
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IRMÃ IVETE

GOVERNADOR VALADARES - MG
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D. GERALDO DE PROENÇA SIGAUD, S,V.D, DIAHANJ:IHA = I4G 119

Exmº Revmº Sr.
D. Adriano Hypólito
DD. Bispo Diocesano
Alameda dos Eucalipios
Parque Flora
Caixa Postal 22
26 000- Nova Iguaçu -RJ

Diamantina, 23 de Janeiro de 1980.

M~u caro Dom Adriano,

Ao desbastar a minha correspondência tenho dian-
te de mim a circular de 23/12/79 que os Revmºs Padres Jaime Meagher
e Henri~ue Blanco nos enviaram a nós Bispos por ocasião do atentado
de ~ue V.Excia. foi vítima.

Fiz questão de vir á sua presença quando V~Excia
foi atingido ha uns anos atraz.Quanto mais me sinto na obrigação de
trazer-lhe a minha solidariedade agora, quando o alvo para atingir a
sagr-ade.. pessoa de V.Excia. foi o próprio Cristo Nosso Senhor na Euca-
ristia.

~ueira V.Excia. estar certo de ~ue muito lamentei
o ocorrido e que o acompanho com minhas orações para que V.Excia. não
obstante os esforços do demônio possa levar a bons pastos o rebanho que
lhe foi confiado.

Em Nosso Senhor

~
'4ft~1- I .

+G aldo de Proença Sigaud
~rcebispo de Diamantina



D. FREI QUIRINO ADOLFO SCHIHITZ, O. F. r1.
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D. Silve3tre Luís Scandian, k).V.D. telefonou

em solidn.riedade a D. Adriano ~Iipóli to no dia

21 de dezembro de 1979.
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D, JOÃO RESENDE COST , S,D,B.

AHCEBISPO DE BELO HORIZONTE E
D, SEl1 FIN FERNANDES DE ARAúJO

D. ARlALDO RIBEIRO

BISPOS AUXILIARES DE BELO HORIZON~E

NINAS GERAIS
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D. DANIEL TA'r' REli lU S BAETA NEVES

BISPO DE SETE ~~GOAS - MG





D, ANTôNIO CARLOS IV'lESQUITA

BISPO AUXILIAR DE OLIVEIR~ - fttNAS GERAIS
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Tudo o que afeta
a dignidade
do homem,
fere,
de algum modo,
o próprio
Deus.

(Puebla - 79)



D, BELCHIOR JOAQUIN DA SILVA r-rETO, C.!'l.

BISPO DE LUZ - NG
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TELEGRAMA
DOM ADRIANO
CAIXA POSTAL 22
NOVAIGUACU/RJ(26000)

IGREJA DIOCESE'LUZ SOLIDAIREDADE REPULSA PROFANANCAO EUCARISTIA
TEMPLO SAGRADO COMUNICA VOSSENCIA ORACAO REPARADORA VOTOS FELIZ
ANO NOVO ABRACOS

DOM BELCHIOR
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Dê BELCHIOR JOAQUII1 DA SILVA NETO, C.N.

BISPO DE LUZ - MG

a~~-
~, '

I
C!lA~' ~UR.@.T

LUZ-(M.G.) ,1Q de janeiro de 19$0

Rvmº Sr.
PADRE E~RIQUE BLANCO PICO
DD.Vigârio Geral da Diocese de
OVA IGUACU RJ.

Laudet~r Jesus ChristusJ

Após o telegrama de solidariedade que,
em nome da Igreja da Diocese de Luz,neste Oeste
mineiro,passei ao Exmº sr.Bispo e prezado amigo
Dom Adriano Hip6lito,recebo esta belissima e acer-
tada mensagem do Presbitério e de todo o Povo de
Deus da Diocese de Nova Iguaçu.

Comoveu-me a leitura de tão oportuno e impor-
tante documento. Constitue algo de profundamente ecle-
sial e apostólico esta adesão maciça do Clero em
torno da sagrada Eucaristia e em torno de seu Bispo.
Cordiais parabéns pela desassombrada atitude em face
da violência e da arbitrariedade criminosa,sacrilega
e provocantel Por termos recebido hoje a comunica-
ção,portanto ap6s a reparação programada em Nova Igua-
çu,tambêm nos da Sede do Bispado de Luz queremos de-
sagravar o coração Eucaristico de Jesus.Vamos passar
uma noite de adoração:cursilhistas e Shalonitas,Confra
des Vicentinos,Apostolado da oração,Encontro de casais



I
CIJ~~UJl.@.T

LUZ -(M.G.)

com Cristo,etc,vamos todos aproveitar a noite da Pri-
meira Sexta-Feira de Janeiro,ou seja,de 03 para 04
vindouros,para solene reparação a Jesus sacr&~entado.

Transmitam por nos a todo Clero diocesano e ao
Povo de Deus da Diocese de Iguaçu,a nossa mais sincera
homenage~ de solidariedade pelo triste e la~entavel
acontecimento.

O mesmo gesto de desagravo que se
fará na Catedral de Luz será igualmente feito em todas
as Igrejas Matrizes das 32 paróquias da nossa Diocese.

aqui nos
em Minas
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Exmo. Sr.
Dom Benedito de Ulhôa Vieira
Arcebispo Metropolitano de Uberaba
Minas Gerais

Gf)om Gf3enedito de Ut~ôaCVieira
Rua São Sebastião, 49

Cx. Postal 36 - CEP 38.100 - Uberaba - MG
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D. FREI JORGE SCARBO, O.F,N,Cap.

BIS?O DE PACCOS DE NINAS _ ':G

~
21281 ., RJtTI
27331 A URPM
03/1515
ZCZC PMS746 00100 20
RJNI CO UPJ'M 038
PATOSDEMI TAS/MG 38/36 03 1455

TELEGRAMA
DOM ADRIANO HIPOLITO
ALA1EDA DOS EUCALIPTOS
NOVAIGUACUH/RJ (26000)

IGREJA PATOS DE MINAS SOLIDARIZADA BISPO NOVA IGUACUH PROSTRADA
EM PIEDOSA ADORACAO REPARA INJURIA CONTRA EUCARISTIA PT PAI
PERDOAI QUE AO SABEM O QUE FAZEM

DOM JORGE SCARSO
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De JOst DtAHGELO NETO

AHCEBIBPO DE FOUSO ALEGRE - HG-
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~-P VO DESTA DIOCFSE E SEU BISPO VEM ACOMPANHADO COM IMENSO PESAR
~;TERRIVEIS SOFRIMENTOS HEROICO PASTOR
Uz BISPO DELFIM RIBEIRIO GUEDES
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D. GERALDO FEILT:{EIR.ti.REIS

BISPO DE LEOPOLDINA - NG
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PRE3TDE1;TE VICEl'TE PAULO DE ALl 'IDA

CARTA DE AGREGAÇÃO N°. 396 - DISTRITO 104

Caixa Postal n". 98 - 36200 - B A R B A C E N A Minas Gerais

BA!{B CE1~, 11. janeir. 1980

Exmº Revmº
llim ADRI O NDARINO HYPOLITO

DD. Bispo de Nova Iguaçu

En f ce in min~vel vi lêneia que sofreu a Igreja
..•Catedral, da qual V 5S Excelencia 3everendissima

, ,e o Past r, os soei s do SE. A CIJUBE DE BA.r.rn CENA•.•.

MG-, leigos que trabalham pelas Voea:;ões Religi

sas, lamentam profundamente atentad pratiead
,

por pessoas barbaras.
A paz de Crist •

-~----
~icente Paulo de Almeida
Presidente
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HIDELBRANDO V, CASTRO

ADVOGADO ..E JORNALISTA

BELO HORIZONTE Iv!}

Exmo e Revmo. Dom Adriano Hipólito, D.D.Bispo
de Nova Iguassú.

c

Saudações em Cristol
Venho, ainda que com certo atrazo, manifestar aV. Excia. Revma. minha repulsa contra o atentado sa-

crílego praticado contra a Igreja dessa Diocese e
que abalou todos os católicos e homens de bom senso,
lamentando que fatos graves e revoltantes como essenão sejam devidamente apurados para o devido casti-
go de seus autores. .r" ~

Atenciosamente'l.~
Advogado e jornalista

Belo Horizonte, 19/1I80.
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Jost SILYÉRIO DE OLIVEIRA

. NINAS GERAIS

SINDICATO RURAL DE BUENO BRANDÃO
NATAL:

Que dizermos uns aos outros em mais um Natal em nossa vida?
Nada mais justo que uma humilde reflexão:

- Uma pedra existe, mas existe sem vida.
- Uma planta existe e tem vida, mas depois que floresce definha e morre.
Um animal existe, tem vida e ainda sente, mas tendo vivido apodrece e

dele nada mais resta.
- O Homem entretanto existe, tem vida, tem o dom do sentimento, e ainda
traz consigo um espirito que o eleva e o conduz, buscando em sua mente
uma Aspiração máxima em sua vida.
- Natal] - Que êste Natal-79, com tudo o que já deixou atrás de si. nos
traga de fato uma Esperança renovada, uma Fé inquebrantável em Deus e no
Homem, uma Aspiração capaz de nos guiar em todos os Anseios de nossa Vida.
- Eis os Votos do Sindicato Rural de Bueno BI)\~9t0-~~ a Vo;ê e "\aJo,dos •
os que lhe são caros, neste Natal-79.J0v.e/ ~.(t'e &~

a) Jf!SÉ- SILVÉRIO DE OLIVEIRA
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Coronel Fabriciano, 15 de janeiro de 1980

Revmo. Sr.
D. Adriano Hipólito
Caixa Postal 22
NOVA IGUAÇU AJ

Meu prezado D. Adriano

Em nome do Centro de aefesa dos Direitos Humanos da
Diocese de Itabira-Cel. Fabriciano, na qualidade de seu presidente, vimos-

ftrazer-Ihe nossa solidariedade e nosso est~mulo para que prossiga no bom
combate, apesar da constante e sistemática violência contra a sua pessoa e
de sua Igreja.

A intimsdação da Igreja militante e de seus represe~
tantes não é um fenômsno isolado e nem é um triste privilégio seu, e parte
daqueles que a querem senão cumplice, pelo menos omissa, diante dos desman-
dos e da violência que aumentam a cada dia, e que não poupam sequer 05 dig-
nitários da Igreja.

Sentimos a desigualdade da luta entre humildes e pod~
Arosos, principalmente porque, entre estes, se comocam os representantes do

Poder Publico, preterindo ao Bem Comum o interesse dos grupos e de uma mino
ria privilegiada.

Lamentamos ter tão pouco para oferecer: nossa palavra
de encorajamento na luta; nossa solidariedade no sofrimento seu e de sua I-
greja. Esteja certo de que a sua militância há de inspirar a hierarquia da
Igreja da definição de sua verdadeira função em nossa sociedade. Porisso
trazemos-lhe, fraternalmente, nossa unidade e estimulo, n'~le, nosso ponto
comum.

~ Centro de Defesa das Direitos Humanos-Diocese
de Itabira - Cel. Fabriciano
DIVALDD ROOUE DE ~ElRA =Presidente
Rua Pedre No1asco 243 sala 105 -

Cel. Fabriciano MG



HELENA GREGO - PRESIDENTE DO N.FPA - NG
ALBERTO DUARTE - PHE$IDENTE DO OBA. - rlG

BELO HORIZONTE - MG
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TELEGRAMA
DOM ADRIANO HIPOLITO
AIMORF.S 8 MOQUETA
NOVAIGUACU/RJ(26000):~I

::e:'"
<
=0~: MFPA/MG VG CBA/MG MANIFESTAM SOLIDARIEDADE DOM ADRIANO HIPOLITO
~w DIOCBSE NOVA IGUACU PT REPUDIAM AMEACAS ET ACAO ICONOCLASTA...••..GRUPOS PARA-MILITARES QUE PROLIFERAM IMPUNIMENTE VG AGEM

SEMPRE TOTAL DESRESPEITO DIREITOS HUMANOS VG CONSTITUEM RISCO
PERMANENTE SEGURANDA DEFENSORES DOS OPRIMIDOS '

HELENA GRECO - PRESIDENTE MFPA/MG
ALBERTO DUARTE - PRESIDENTE CBA/MG 55·93
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D, JOÃO BATISTA DA HOTTA E ALBUQUERQU'2

ARCEBISPO DE VITóRIA E-
D« IJU!S GONZAGA FERRANDES

BISPO AuÁILIAR DE VITúRIA - ES
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fh'IJ"THiSNTOS SOLIDIRP"'iJADI' SAC:=RDOTES ,RQUIDIOCESE FARAO e;'uAG_~I\Voí'Q
PT..:;::'LICO CONTRA C~I:Inms,i', PROFAN. CAO:

DO:: JAOA BATISTA DOM LUIS FER1LNDES
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COMISSÃO PONTIFICIA JUSTiÇA E PAZ DE VITORIA
Registrada Sob. o n.O 1232 no Cartório de Registro Civil
das Pessoas Fisicas e Jurldlcas da Comarca de Vitória.

Vit6ria, 21 de dezembro de 1979.

Exmo. Sr.
Dom ldriano Hip61ito,
M. D. Eiapa de Nova Iguaçu
26.000- Nova 19uaçu- RJ

Prezado Dom Adriano,

Comissão Pontificia "Justiça e Paz" de Vit6ria, ante
o novo atentado, sOIrido por V. Exa. Revma., e com V. Exa., por
toda a comunidade cristã do ~ras1l, quando, no dia de ontem, uma
bomba explodiu em templo dessa Diocese, - vem manifestar-lhe sua
solidariedade e seu apoio.

Enviamos nesta data o oficio, cuja c6pia segue em ane-
xo, ao Exmo. ·r. Ministro da Justiça.

Em. celebração da Missa realizada ontem, no Arcebispado,
com a participação dos membros da Comissão de Justiça e Paz de
Vit6ria, pedimos a Deus, na oração comunitária, que esta violên-
cia, longe de diminuir-lhe a resistência, Constitua novo alento
para sue luta comprometida com OS direitos humanos e com as g~
des maiorias oprimidas.

Pedimos que o recebimento desta carta seja acusado pa-
ra que tenhamos a certeza de que não foi interceptada.

Em nome da Comis ão Pontifícia Justiça e Paz de vit6-
ria" a_resento a.ollispo e Igreja de Nova Iguaçu a manifestação
de nossa f ternidade.

do uoscrevemo-nos sob o selo de N.
s. Jesus '\v

João llaptista Herkenhoff:,
Pt'esidente.

Remetente: João Baptista Herkenhoff
Rua Dion!sio Rosendo, 125 - apt. 1403
Centro
29.000 - vit6ria - ES.



COPIA

Vit6ria, 21 de dezembro de 1979.

Bxmo , S:r •
Dr. PetrOnio Portela,

• D. Miíiistro da Justiça
:arasília - DF.

Senhor Ministro,
A Comissão Pontif:!.cia "Justiça e Paz" de Vit6ria, 6r--gao plu.riconfessional que pretende pensar a realidade social ~

luz do Evangelho de Jesus cristo, dirige-se a V. Exa., ~nhor
Ministro, para protestar contra o novo atentado de que acaba de
ser vítima o )ispo de Nova Iguaçu, Dom Adriano Rip61ito, atra-
vés de uma bomba que explodiu num temIi> daquela Diocese.

No atentado a Dom Adriano, é ferida toda a Igre ja Ca-
tólica do Brasil, são feridas todas as Igrejas cristãs, é feri-
da a Instituição Religiosa, é ferida a Igreja de Vitória, é fe-
rida esta Comissão de Justiça e Paz.

Como os atentados anteriores não itram até agora inves-.tigados devidamente, nem seus autores apresentados à Justiça,
esta Comissão, representativa de ponderável parcela ·da consciê,E;
cia cristã do Estado do Espírito Santo, - sente-se no direito e
dever de exigir das autoridades responsáveis, através de V.Exa.,
Ministro da Justiça.. a ação indispens'vel para que esta nova
violência nio permaneça oculta.

Na. oportunidad"',. esta Comissã.o expressa a V. Exa. seu.
respeito

João Daptista Herkenhoff,
PI"esidente.
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