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MEDELLlN: 

UMA BUSCA DE SOLUÇÕES 

O S textos oficiais emanados da 
II Conferência Episcopal La· 

tino-Americana àemonstram que 
a Hierarquia católica aceitou as 
realidades s6clo-econômico-poHti· 
co-culturnis como objeto da refle· 
xao teológica e pastoral. Pelo 
mesmo tato recusa, o Episcopado 
do nosso Continente, a tese de que 
a missão da Igreja se restringe 
ao espiritual. Nisso, também, se
guiu êle o exemplo de Paulo VI, 
que, vindo à América como pere
grino do Congresso Eucarístico, 
falou, por gestos e palavras, mais 
que do pão celestial, do pão coti
diano. ' 

N o exerc1cio de suas :tun~es 
sagradas, o P8il8-. e os bispos 

enfocaram as transformações da 
América Latina. as reformas das 
estruturas, 'a libertação da escra
vidão econômica, politica e cultu
ral, tanto quanto a salvação das 
almas e a redenção do pecado. 
Melhor dito, êles nos reatirm~ 
que a santidade implica necessA
riamente em viver as virtudes es· 
senciais propostas pelo Evange· 
lho: justiça, paz, fraternidade, ' li
berdade - o que na linguagem 
moderna é expresso em ~rmos de 
«compromisso em favor do de
senvolvimento>, «participação res
ponsável nos destinos da comuni
dade>, «promoção integral da peso 
soa humana>. Esta é a lição fun
damental que decorre da posição 
oficial da Igreja. Cabe-nos apren· 

dê-la, se quisermos estar em co
munhão com ela. 

'O Documento de Medellin, no 
entanto, apesar de ser a pa· 

lavra oficial da Hierarquia cat6-
lica da América Latina, estâ 
ameaçado de boicote: boicote por 
parte daqueles interessados na 
manutenção do statu$ quo; boico
te, também, pela inércia ou dis
persão daqueles · que julgam po- . 
derem ser efetuadas transforma· · 
ções sem a participação de todos. 
:t preciso que a reflexão e a pa· 
lavra de Medellln se traduzam em 
ação, em soluções concretas. 

Esta é a preocupação 
CONVER~NCIA. 

mos na fOrça das idéias. 
na açã.o do Espirito Santo. 

de 

mos porém, igualmente, que o 
pirita opera e que as idé'ias do 
homem transformam na medida 
em que geram atividade criadora 
e a sustentam. Destacamos por 
isso, no presente número, Vários 
aspectos do Documento de Medel-
11n, numa modesta te.ntativa de 
levar os leitores. relIgiosos ou 
não, a assimilar a palavra oficial 
da Igreja na América Latina. e a 
fazê·los inspiradores de sua c0-
laboração para o desenvolvimen. 
to integral dêste Continente . . 
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Importante documento acaba 
de ser divulgado, com data de 
28 de setembro. emitido pelo Se
cretariado para relaeões da Igre
ja Católica com os não-crentes. 
Instituído, como se sabe, por Pau· 
l o VI, o nbvo órgão da Cúria Ro
mana tem como Presidente o Car· 
deal FranciscO' Koening, Arcebis
po de Viena; um dos mais escla
recidos e atuantes pastôres da 
Igreja contemporânea. :J:: a pri
meira vez que tal Secretariado 
faz um pronunciamento de cará· 
ter geral. Embora tenha chegado 
ao nosso conh.ecimento apenas 
um resum o do mesmo, pode-se, 
desde j á, suspeitar que se trate 
de uma das mais Impol'tantes de
claraQÕes emanadas do dicastério 
criado para aplicar e aprofundar 
as grandes. orientaCões do Vati
cano II. 

logo que se produziu 
êsse ruído, a multidão 
acorreu e ficou pasma
da porque cada um os 
ouvia falar em sua pró
pria língua ... 

Atos 2,6 

Paulo VI, na linha das grandes 
intuiÇÕeS e das generosas atitu
des de J oão XXIll, jã havia de
clarado, emsna enctclica Eccle· 
slam Suam, que ninguém pode 
ser excluldo dêsse amplo diAloga 
que a Igreja quer estabelece-r com 
todos os séres humanos. Notar 
que, entre os poss1veis Interlo
cutores, o Papa havia nomeado 
expUcltamente, não .56 os não
católicos e os adeptos de outras 
religiões não-cristãs, mas também 
aquêIes que por clreunstlnclas 
ou motivos diversos se declaram 
alheios a qualquer forma de re-
ligião. -

Com if81lde compreensão da 
realidade humana e fé na Pala· 
vra de Deus. Paulo VI e, agora, 
os membros ' dêsse Secretariado 
salientam os fundamentos da 
abertura da Igreja para O' diálo· 
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go: ' o reconhecimento da dignida
de da pessoa humana, a liberda· 
de da consciência e de profissão 
religiosa, o pluralismo da época 
moderna, bem como a própria 
missão universallsta da Igreja. 

O documento de1ine assim a 
conceituação geral dêsse diálogo: 
«Trata·se de qualquer forma de 
concurso ou comunicação entre 
pessoas ou grupos com o escopo 
de, em espirito de sinceridade, 
respeito pessoal e confiança, atin
gir-se uma compreensão mais alta 
da verdade ou um intercâmbio 
maior entre OS homens). Na me
dida em que os interlocutores dão 
ou recebem alguma coisa, tal 
diálogo difere da catequese ou da 
controvérsia. Pode revestir-se de 
fórmulas variadas, que poderiam 
sintetizar-se em três gêneros de 
intercomunicações: 1 - o diálo
go que vise apenas ao intercâm
bio humano, libertando os inter
locutores da solidão ou da mútua 
desconfiança, levando-os a uma 
s.impatia mais profunda, bem 
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como a um respeito e estima re
ciprocos; 2 - aquele que se es· 
tabelece no campo doutrinálio, 
para alcançar um esfôrço comum 
de melhor compreensão da ver· 
dade; 3 - o diálogo que conduza 
à. ação, determinando as condi
ções necessárias para a partici· 
pação em certas atividades, a 
despeito das düerenr;;as ideoló
gicas_. 

O documento considera longa
mente a p'osslbilidade e à. legiti
midade dos diversos diálo~os, 
contrariando as opiniões e atItu
des dos temerosos, dos pessimIs
tas, dos tacanhos, sistemàtica
mente partidirios de restriç6es, 
objeções e barreiras. Os autênti
cos continuadores de João xxrn 
revelam-se também disclpulos da· 
quele que, «sendo de natureza 
divina. não quis reter egolstica
mente a condição que o igualava 
a Deus~, mas d ornou-se seme· 
Ihante aos homens) (Filip 2,6-7), 
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Durante os últimos meses de 
. junho e julho realizou-se no 
litoral do estado de São ,Paulo, 
no municl.pio de Ubatuba, uma 
operação de alto valor humani
tário e educacion'al que, infeliz· 
mente, apesar do êxito alcançado, 
não foi divulgada pela imprensa. 
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OPERA ÃO UBATUBA 

Um litoral subdesenvolvido , 

, O litoral do estado de São Pau· 
lo. com exceção da cidade de San· 
tos, constitui uma faixa subde
senvolvida. Todavia, atualmente 
vem oferecendo áreas prioritárias 
de desenvolvimento em conse· 
qüência da implantação, ali, do 
fenômeoo turlstico - Ubatuba. 
Caraguatatuba, ilha Bela, São 
Sebastião e Bertioga, - e d. 
Industrialização - Cosipa no 
Cubatão e Petrobrás em São Se
bastião, 

Diante dêsse fato os educado
res se preocupam e se pergun
tam como estarão reagIndo os 
aglomerados humanos das praias 
- pescadores e trabalhadores das 
salgas - e os pequenos cultiva· 
dores, nucleados mais para o 
interior, na laixa denominada por 
êles de Sertão. Indagam ainda o 
comportamento daqueles que 
convergem para as àreas Indus· 
trializantes, ou seja, da popula· 
ção adventlcia, flutuante, que em 
geral oferece mão-de-obra Impro
visada e, portanto, incapacitada 
tecnicamente. 

Sob a direção das Cônegas de 
~to Agostinho que, há mais de 
vmte e sete anos, vêm trabalhan· 
do na formacão e promoção do 
homem litorâneo, a ALA (Assis· 
tência ao Litoral de Anchieta) 
constatou o seguinte: 

L As comuniClades praianas ou 
sertanejas constituem clãs de es-. 
trutura patriarcal, relativamente 
fechados, dada uma série de fat~ 
res <=omo: 

• precariedade das es· 
tradas, que os liga às 'vlas 
intermunicipais, também em 
mau estado de conservação 

• exploração de suas ter· 
ras pelos grileiros 

• condições insuticientes 
de educação, alimentação. 
higiene, saúde, padecendo 
um grande número de ver
minose e tuberculoSe . 

2. Contudo, há um desejo inten
so de promoção humana e asçen· 
são sócio-econômica. As escolas 
Isoladas bem como os grupos es· 
colares têm suas classes super· 
lotadas. 

Os rapazes, após algum tempo, 
sempre acabam por emigrar para 
os centros urbanos, onde, na me
dida do possivel, prosseguem 
seus estudos <=om mil diflculda· 
des. As môças, em geral perma
nect!m com os pais e se casam 
muito cedo. MUltas, porém, em· 
pregam·se como domésticas em ' 
casas de turistas que, terminados 
os meses de veraneio, as levam 
para a capital. Nos grandes cen
tros a m810ria delas cai na pros
tituição, dadas as dificuldades 
para se manterem econÔmicamen· 
te. Ora, êsse êxodo juvenil, ·mo
tivado pela busca alhures de Ins· 
trução e de trabalho, além de em
pobrecer a região na sua mão-de· 
·obra mais vãlida . desagrega a 
faroma e a sociedade . 



Desenvolvimento nasce da 
conscientização e do trabalho 
próprio 

Face aos problemas enfocados 
resolveu a ALA empreender uma 
Operação Litorinea, entrosando· 
se com as Secretarias de Saúde 
e' de 'Educação. 

Visitaram, pois, a · cidade de 
Ubatuba duas educadoras da sec
ção de Propaganda e Educação 
Sanitária da Secretaria da Saúde 
Pública, as quais, com a direção 
da 'ALA e os dois médicos locais, 
traçaram o primeiro esbõço do 
trabalho a ser realizado: 

1. Cinco localidades dentre as 
mais necessitadas foram as áreas 
escolhidas: Picinguaba, Ubatu· 
·Mirim, Ipiranguinha, FortaIeza e 
Estufa. 
. 2. Em seguida, a Secretaria da 
Saúde entrosando·se com os alu· 
nos da Faculdade de Medicina, 
os convocou para os trabalhos. 

3. Enquanto isso, a ALA reunia 
as autoridades locais e os repre
sentantes dos diversos movimen· 
tos sociais para deliberarem jun· 
tos os detalhes necessãrios e vive
rem a promoção do homem lito· 
rãneo. A Prefeitura e a Câmara 
dos Vereadores decretavam e li· 
beravam uma verba destinada a 
cobrir as despesas de alimenta· 
ção das equipes, durante os dez 
dias de atuação nas localidades. 

Senhoras da sociedade eram es· 
colhidas como madrinhas, que se 
incumbiam das .corripras. 

A USU - Unidos • Serviço de 
Ubatnb& - sociedade constituída 
de jovens, visitava as . áreas de 
trabalho despertando o povo para 
receberem e se beneficiarem dos 
ensinamentos dos universitários. 

Para que a ~ não so
fresse continuidade de trabalho, 
quando os acadêmicos voltassem 
para São Paulo, a ALA organizou 
no mês de junho um curso inten· 
sivo de enfermagem e primeiros 
socorros, ministrado às -suas ano 
tigas alunas, residentes nas loca· 
lidades escolhidas. Assim, a p0-
pulação seria, daí por diante, as
sistida por Postos de Atendimen· 
to a serem criados na ocasião. 
Remuneradas pela Prefeitura e 
recebendo medicamentos através 
da Secretaria da Saúde, estas jo
vens estariam assistindo e pro
movendo seus conterrâneos . 
. Era a resposta ao item n9 8G da 

Gaudium el Spes: 'Os povos em 
desenvolvimento devem saber que 
o progresso dêles nasce e cresce 
antes' de tudo do seu trabalho e 
de seu engenho e, por isso, não 
devem se apoiar nos recursos 
alheios, mas em primeiro lugar 
na ampla exploração dos próprios, 
bem como na cultura da própria 
inteligência e tradição. Nesta 
orientação, sobretudo os lideres 
devem distinguir·se». 

À medida que os preparativos 
se ultimavam, notou-se a necessi· 
dade de têcnicos agrlcolas que 
pudessem orientar a população 
quanto à agricultura, no mesmo 
teml'<' em que era dado o aten· 
dimento sanitãrio. 

Através da Secretaria da Edu· 
cação foram convocados cinco dos 
melhores alunos do Instituto ' 
Agronômico de Pinhal, os quais 
integraram a equipe dos univer· 
sitários. '. 

Dificuldades iam surgindo. Vis, 
to o Lençol freático encontrar·se 
multo à superficie, os engenhei· 
ros da Secreiaria da Saúde suge
riram tambores de latão, os quais, 
em número de SO, foram envia
dos pela Secretaria d? Servicos e 
Obras Públicas. 

à medida que eu explicava 
como oS .vermes penetram no 
sangue pelas solas dos pés, 
uma senhora muito atenta e 
bastante impressionada ia le- . 
vantando os pés e esfregan
do-os vigorosamente um no 
outro para se livrar dos pos
síveis micróbios 

a escolha 
da . experiência 
- o SABONETE DO BRASIL 
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o dentifrício 
de ação 
antienzimática 
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o que conta. é O hom~ , 

Dia 18 à tarde, as equi~ che
garam a Ubatuba, Reumdos na 
ALA com as autoridades locais e 
os jovens da USU ultimaram os 
preparativos. Jã ao amanhecer 
da dia 19 o baTC9 paroquial Es
tréia. do Norte levantava âncora 
rumo às :praias de Picin~uaba e 
Ubatu·Mirim. Jeeps psrtlam em 
demanda de Fortaleza, Ipiran
guinha e Estufa E du'rante mui
tos dias os equipistas estabelece
ram contatos, pesquisaram e rea
lizaram o plano elaborado. 

Dia 27, apesar de o mar estar 
grosso, como dizem os pescado· 
res, o barco aportou na Prainha. 
As galerias e salas da ALA en
cheram-se novamente de matulas 
e bagagens. Risadas explodiam 
na alegria do reencontro. Cada 
equipe trazia estórias imprevisí
veis, 

Satochi contava: ... ". à medi
da que eu ia explicando como os 
vermes penetram no sangue pe
las solas dos pés, uma senhora, 
muito atenta e bastante impres
sionada. ia levantando os péS es
tregando-os vigorosamente um no 
outro para se livrar de possiveis 
micróbios, . ,. 

Felipe observava que o padrão 
de vida para os hOJT}ens em Pi
cinguaba é bem mais elevado que 
o das mulheres. Com efeito, elas , 

, vivem confinadas naquela praia 
distante, enquanto seus maridos 
vivem no mar, pescando e ven
dendo o pescado em Santos, 

Eustãquio lembrava a urgente 
necessidade de alertar as autori· 
dades para debelarem o mal de 
siratoga. nas praias 'de Fortaleza, 
uma vez que a bananicultura é a 
única fonte de renda de seus ha
bitantes. 

Flora sugeria providências pa· 
ra atender às parturientes . .. 

Contudo, a revisão do trabalho 
em grupo, na tarde dêsse mes
mo dia, é que comprovou a efj· 
cácia da Operação: 

1172 consultas f~itas com dis
tribuiçã.o de medicamentos, 499 
visitas domiciliares para expli
car e aplicar regras de higiene 
e puericultura. 
50 fossas construídas pelos mo
radores das localidades, 13 hor
tas domésticas construídas e 
muitas ,outras orientadas, 8 
reuniõe$ com o povo para ins
truções sanitárias e agrlcolas. 
Todavia, dados de alto valor 

como o entrosamento com a pa. 
pulação. o respeito do homem 
pelo homem, a comunhão !rater· 
na de problemas que muitas vê
zes sufocam e matam o caiçara. 
foram dados reais, imponderáveis 
em· considerações estatisticas .. . 

Dlà 28. Or. Walter Lezer, secre
tário da SaCi.de, vinha juntamente 
com as autoridades locais encero 
lar a Operação Litorânea. Em 
assembléia, ouvindo o depoimento' 
daqueles 20 jovens universitãrios, 
sentia-se que a Gaudium et Spes 
e que a Populorum Progressio 
tinham sido vividas em suas li· 
nhas mestras: .. 0 que conta pala 
nós ê o homem. cada homem, 
cada grupo de homens, até che
gar à humanidade inteira •. 

IRMÃ JJZ CINTRA ROLIM 

Diretora ~a ALA de Ubatuba 

o 

- UM PRODUTO 100% BRASILEIRO 
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o que c.onta para nós é o homem, cada 
homem, cada grup.o de homens, até 
chegar à humanidade inteira 

4 côres - 4 perfumes 
alfazema, rosa, 
colônia e orquídea 

- UM PRODUTO 100% BRASILEIRO 

• 



Enquanto esperamos o resulta
do de um verdadeiro diálogo 

entre as diversas corrêrites teoló
gicas para a redação revista de 
uma nova edição do célebre Ca
tecismo Holandês, daremos aqui 
um resumo da obra que cem todo 
o mundo despertou grandes es· 
peranças», segundo a própria ex
pressão do papa Paulo VI em 
sua carta ao cardeal AUrink, .no 
dia 30 de março de 1967. O Papa 
nomeou uma comissão de" car-

o deais para examinar o Catecismo, 
depois que a primeira, consti~l
da de teólogos, não conseguIU 
chegar a um parecer unânime. 
Os cardeais incumbiram quatro 
teólogos, dois de Roma e dois da 
Holanda, da redação final dos es
clarecimentos de certos pontos 
qua, principalmente em vista da 
publicacão projetada em vários 
paises do mundo por meio de tra· 
duções, foram julgados necessã
rios ou, pelo menos, úteis por to
dos OS membros da referida co
missão cardinaUcla. Surgiu, p0-
rém, um impasse, ' quando a reda· 
ção final dos esclarec~ntos foi 
considerada por demai'S unilate: 
ral e conservadora pelo Instituto 
Superior de Catequese de N1me
ga. responsâve! pela co-n:recção e 
redação do Catecismo. Além dis· 
so, um dos dois membros indica· 
dos pelo episcopado holandês e 
membro do Instltuto Superior de 
Catequese, padre Mulders, reU· 
rara~ da comissão. O outro, pa· 
dre Fortmann, falecera pouco de· 
pois. A redação ficara, por isSO'. 
a cargo apenas do jesuíta conser· 
vador padre Danish. Assim. não 
satisfazendo ao Instituto Superior 
nem ao episcopado holand~. con· 
tinuou o impasse. Entrementes, 
publicaram·se traduÇÕES em In· 
gl!!s, alemão e francês sem os 
esclarecimentos solicitados por 
Roma e, por conseguinte, sem a 
aprovação por parte dos respec· 
tivos episcopados, entre os quais 
o episcopado holandês. que se 
acha comprometido pela solicita· 
ção. feita pelo próprio Papa. de 
juntar ao texto os esclarecimen· 
tos que serão forn~idos pela c0-
missão encaI'regada. 

Para trailqUlJizar. ou mesmo 
desdizer certos espirit05 conser· 
vadores . muitas vêzes mais inco
modados com doutrina que con· 
s.ideram genulna, do que com a 
gennina vivência da ' fé, em ne
nhuma partie das conclusões apre
sentadas pelas diversas comissões 
encontra·se a declaração dg ha: 
ver no Catecismo erros doutrin!· 
rios ou heresias. 

Contudo, -sua divulgação em 
outras llnguas e . sua missão de 
ensinar a doutrina da Igreja em 
tôda parte do ' mundo tornam ne
cessária uma expUcação mais cla
ra de c~rtos pontos que poderiam 
causa'l' . alguma confusão, pois o 
Catecismo Holandês, em contras· 
te com OS antigos catecismos, 
deixa, por véus, a questão aber· 
ta e não a fonnula, segundo o 
costume antigo, em têrmos que 
fecham de salda tôda a questão 
apresentada. 
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NOVO 
CATECISMO 

PARA 
ADULTOS 

Como IntroduCão à Primeira 
Parte, sObre o mistério da 

existência do homem, conta·se o 
que aconteceu ao missionário 
Paulino na primeira pregação do 
Evangelho aos anglo-saxoes pa· 
gãos, quando se apresentou à cOr· 
te do rei Edwin de Northumber· 
land. O rei convocou o conselho 
dos sâbios anciãos do reino. para 
ouvir·lhes o parecer sôbre a' nova 
religião. Um dos conselheiros to· 
mau a palavra': «R.ei, quando Vos· 
sa Majestade está jantando com 
seus condes e vassalos. no tempo 
do inverno, em redor do fogo da 
lareira, e lá fora uiva a tempes
tade com neve e chuva fria, acon· 
tece às v~zes que de repente, por 
uma porta ou janela, entre pela. 
sala voando uma avezinha que 
logo desaparece por uma porta 
de outro lado~ Durante alguns 
momentos, dentro dp salão aque· 
cido, não sente o anlmaliinho o 
frio de fora, mas pouco depois 
perdemo·lo de vista. O passarinho 
volta para o inverno escuro. As· 
sim é o caso da vida do homem. 
N6s não sabemos o que a prece
deu. Ignoramos também como 
será. depois. Se a nova doutrina 
que nos ensina êste homem nos 
traz alguma certeza a respeito, 
vale a pena segui-la.:. 

As perguntas que inquietam 

Esta prirrieira parte do Catecis. 
mo procura dar informações ao 
homem moderno sôbre os proble· 
mas que o Inqufetam em meio a 
esperanças e angÍlstias. Ê ames· 
ma problemática da Gaudlurn et. 
Spes. 

O Catecismo descreve de modo 
magj.gtral a glória e a miséria do 
homem na convivência com os 
outros,· lJ,este mundo ao qual éle 
pertence e do qual taz parte como 
um ser enriquecido com o dom da 
liberdade e da esplritualidade. 
Donde viemos? Para onde va
mos? O homem deseja a felici· 
dade. No fundo da alma sente o 
desejo da bondade. Mas no meio 
da inquietude e da incerteza cla
ma pelo Infinito, como diz São 
Paulo. «Desde a criacã.o do muno 
do as perfeições invislveis de 
Deus. o seu sempiterno poder e 
divindade tornaram·se vjsiveis à 
sua inteligência humana' por meio 
das coisas criadas:. (Rom 1. 20) . 

Entretanto, a miséria que êle 
nota no mundo, o mal sob tôdas 
as formas, as doenças, as decepo 
ções, o pecado e a morte no fim, 
põem em dÍ1vida a asserção de 
que tudo provém de um ser inti· 
nitamepte bom. 

Deus se revelou 

Deus nos deu wna mensagem, 
que nos leva. a .€le, por Cristo. 

O caminho para Cristo é um 
longo caminho: os povos, a fam1. 
lia humana desde os tempos mais 
antigos até os dias de hoje vem 
andando- às apalpadelas ainda em 
escuridAo de . maior ou menor in· 
tensidade. provam·no as tentati· 
vas das grandes culturas e reli· 
giões do hinduismo, do budismo, 



do universismo chinês e do isla· 
mismo. Em nossos tempos mo
dernos notamos a procura de um 
absoluto diferente. um como subs
tituto de Deus, nos sistemas do 
hUmanismo e do marxismo. 

O caminho de Israel é diferen· 
te. O próprio Deus fala ao povo 
eleito, desde a,vocação de Abraão. 
A palavra . de Deus ~ seus atos 
estão guardados na Blblia que o 
Catecismo descreve em vinte pá
ginas: sua origem, história e sen
tido. 

.. O Filho de Deus 

A obra descreve a vinda e a 
vida do' Salvador, «conforme as 
Escrituras): o precursor, a infân
cia, a vida em Nazaré, a vida pú
blica, a doutrinação e os milagres 
que a sublinhavamj a V<l'Cação dos 
apóstolos, a pessoa de Jesus, todo 
o mistério pascal da ceia ·à res· 
surreição e à as~ensã'O do 'Senhor. 
Em seguida, a vinda do Espírito 
Santo. 

Só lendo, podese ter uma idéia 
da riqueza das cento e cinqüenta 
páginas desta ter~ira parte, na 
qual também a-liturgia encontra 
seu lugar e sua explicação apro
priada. 

O Caminho de Cristo 

A quarta parte trata da !greja, 
sua origem e história. Trata da 
fé pela audição da mensagem que 
nos foi dada. Trata dos sacramen
tos, principalmente, do batismo e 
da confinnação. Fala, em segui· 
da, sôbre o poder do pecado: o 
pecado original e todo o pé"" da 
culpa da humanidade. Fala sôbre 
a redenção que o homem por si 
só não alcança, como provam as ' 
tentativas puramente humanas 
das antigas religíões, do huma
nismo e do marxismo. 

Estas tentativas não resolvem 
satisf&tôriamente, como também 
afirma a Gaudium et Spes. I!A 
nós nos foi dado um só nome em 
que devemos ser salvos.» 

Vivemos, pela graça, na fé, na 
esperança e no amor. 

(Por Cristo ,temos a vida e a 
temos mais abundante.) 

É difícil resumir éste livro b0-
nito ,que por um. crítico america· 
no foi elogiado como uma segun· 
da Sununa, depois da de SanlJo 
Tomás de Aquino. ' 

A obra trata, nesta quarta par· 
te! da eucaristia, ação de graças 
,por excelência ao Pai por Cristo 
e cOm Cristo. Foi :mh também 
que nos ensinou como devemos 
orar. Descreve o sacerdócio do 
povo de Deus e o sacerdócio pas
teral no ministério dos bispos, 
presbiteros e diáconos. Aqui tam
,bém ,expõe a doutrina do prima· 
do do Papa, da colegiaJidade epis. 
copal e do magistério infalível 
dentro da-s estruturas da eclesio
logia. 

Segue uma exposição interes
sante sôbre 'OS dez mandamentos: 
deveres do ho~ para com 
Deus e para com Deus no pró-
ximo. , 

O homem é um ser social. Nas
ce numa-comunidade. A família é 
o genne de amor humano. A obra 
'des,creve o matrimônio desde sua 
origem! sua emacão a sacramen
to. e suas modalidades: o matri
m9ni:! civil, O' matrimônio. misto 
em nossa sociedade pluralista. 
Insiste na boa educação dos fi· 
lhos e no planejamento da famí· 
lia tendo por base o amor e a 
responsabilidade. 

Fala num seguinte artigo sõ
bre os conselhos evangélicos e o 
celibato vivido para Deus. 

Não se esquece de nenhum pro· 
blema moderno. NãG esquece ' as 
relações entre a Igreja e o Esta· 
do. Com efeito, o povo de Deus 
vive neste mundo e deve saber 
viver lealmente com os outI'<ls. 

O .quinto mandamento dá o en· 
sejo de falar sõbre o respeito 
pela vida, a pena de morte e a 
guerra. 

Mediante seu trabalho, o ho
mem é o colaborador consciente 
e responsável do Criador. Entre 
si, os homens se completam por 
suas atividades. Deve haver jus
tiça na distribuição ,dos rens. O 
sermão da. montanha dá-nos' dire
trizes certas. I!Não fu$r», de 
qualqu~r modo que seja, e cum
prir a justiça na bem-compreen· 
dida caridade. 

A convivência moderna traz 
problemas .novos. Hã um tempo 
para trabalhar 'e um tempo para 
descansar. Dai, . o probl-ama de 
como passar o tempo livre ser
vindo-se dos meios disponíveis da 
comunicação: livros jornais, re
vistas, rádio, televisão, ciências, 
cultura e esportes. 

A verdade tem s~us deveres e 
-regras: «não dar falso testemu
nho), não enganar o próximo de 
forma alguma, abrange muita 
coisa. Mas, «todo aquêle que é· 
da verdade, ouve a minha VOZ) . 

O mistério da iniqüidade reve
la-se na insuficiência do homem 
diant-a da atração do proibido. Há 
pecados graves e menos graves, 
mas a medida da gravidade é a 
aversão com respeito a Deus. a 
recusa do que é essencial para 
a fidelidade e o amor. Todavia, 
Deus não deixa o homem sem 
recurso. MesmO' depois da queda 
o convida à conversão, à humil
dade e ao 'arrependimento. Ofe
rece-lhe o meio divino do sacra· 

- mento do perdão: a pehitência 
ou confissão. 

A escatologia 

Normalmente chega para o h0-
mem a noite e o decllnio da vida 
na velhice. Há grandeza e digni
dade no homem idoso. Existe 

. acumulada sabedoria de ' vida e 
madureza, na esp~rança da reden· 
ção. 

Outro atentado contra a vida 
do homem é a doença. 

Para consolação e confôrtc do 
doente e do velho, a Igreja dis
põe do sacramento dos doentes, 
cuja recepção não deve ser adia
da até o desesperador estado de' 
coma, . pois, conforme nos ensina . 
São Tiago, os efeitos dêsse sa
cramento não se limitam à pre· 
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paracão da morte certa mas po
dem também aliviar o doente 
para '0 bem do 'corpo e restituir
lhe a -saúde e a fôrça. 

A m orte é radical. Cala o ho
mem num mistério. Mas Cristo 
ressuscitou e também nós ressus
citaremos. Conforme -a doutrina 
e tradiçã'O da Igreja rezamos pe
los falecidos: cOai.lhes, S~nhor, o 
eterno descanso.~ 

A morte já é uma pUrificaçáo 
misteriosa. Nossa vida não nos 
é tirada, mas transformada. Nada 
podemos dizer de positivo quan· 

. to à duração entre o momento 
da morte r eal e o encontro com 
Deus na visão beatl1Ica. No além. 
as medidas de duração são dife
rentes e cheias de mistêrio. 

Como conciliar a condenação 
de ' uma criatura humana ao in· 
ferno com o amor infinito de 
Deus? A informação sôbre a exis
tência de uma rejeição eterna, 
para as <trevas exteriores,., vem' 
de Cristo. Em todo caso, seu avi
so é para nós um beneficio. Quem 
se perder, o fará por culpa pró
pria. . 

Como se renovará tôda a cria
. cão, como serão o nôvo céu e a 

nova terra, de que fala o Apoca
lipse (211)? São Paulo nos anun
cia: «Os olhos não viram, nem 
ouvidos ouviram, n2m o coração 
do homem imaginou o que Deus 
tem preparado para aquêles que 
o amam:. (1 Cor 2,9). 

Deus é fieL Deus é amor. 2:le 
quer ser amado em tôdas as suas 
criaturas, em todos os seus fi
lhos, nossos irmãos: <Amarás o 
Senhor teu Deus de- todo o c0-
ração, de tôda a tua alma, de todo
o teu ' eI)tendimento e o próximo 
como a .ti mesmo.:' Não há outro 
caminho a não ser o do amor. 
Fora dêle não se encontra o Deus 
Uno e Trino. Entretanto o Filho 
do Homem nos ajuda e nos con
vida a seguir o caminho estreito 
do amor. Tranqüilize..se o nosso 
coração irriquieto, pois Deus é 

. maior do que o nosso coração . .. 
Eis o que nos ensina o tão fala

do, muito anunciado e, com fre
qüência, injustamente criticado 
Catecismo Holandês para. uso de 
adultns. 

PADRE SUITBERTO O 
MOOY 55.CC. 

-NA EVANGELlZAÇAO 

• 
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Adveniat (A!láo Episcopal 
da. Alema.nha.) está rompIe· 
tando sete anos. Neste período, 
embora. a idéia fundamental 
tenha. permanecido a mesma 
- acompanhar a Igreja na 
América. Latina para. colabo
rar -, o conceito de colabora
ção tem sofrido i.mp~rtanteE 
modificações. 

Os ca.tólicos a1emã.es não 
podem e não querem se subs~ 
tituir aos· católicos latino
-americanos na solu((ã.o dos 
problemas. Como irmãos. ape
nas pretendem, com esta cole
ta. r ealizada, durante o' Adven
to., ajudar materialmente O! 

que estão empenhados na pro
cura das respostas necessárias. 

Embora. a ajuda continm 
sendo enviaiJa. pau.. proje~ 
pastorais, uma aná,lise das ci
fras investidas mostra. a evo. 
Iução do enfoque, ou. seja, f 

mudança. radical no conoem: 
de. ajuda, de cooperação. 

De a.côrdo com o reJatóri( 
dêstes últimos cinco a.nos di 
Adveniat, verificamos, pol 
~empl~, O seguinte: p~ 
Construção de seminá.nos. DI 

ano de 1961, foram entregue: 
14 588 000 marcos, e no an. 
de 1966 apenas i 658 ·200 mar 
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coso Por outro lado, para a 
catequese e apostoladQ dos lei
gos, enquant.o em 1961 houve 
um investimento de 194 400 
macos em 1966 a cifra cres
ceu para 8 812 662 marcos. 
Dêsse modo, na linha. das cons
truções, o investimento sofreu 
lIma queda brusca, ao passo 
que na. linha. da. evangeIização 
houve um sensível creseimen
'to. 

Essa, nova. opção tende a se 
acentuar, de acôrdo com o 
pronunciamento do Bispo de 
Essen, Presidente da. Comissão 
Episcopal e de Adveniat, de 
que.. de agora em diante, o 
que se quer é «investir no 
espírito». 

~ao só se entendeu que 
construções talvez não sejam 
a maneira mais eficaz de se 
ataearem os graves problemas 
do cristianismo na. América 
Latina., mas se e~tendeu tam. 
bém que não basta. formar se
minaristas. 2 preciso, além 
disso, ampliar a área de for
mação, atingiJido, por exem
plo, as: religiosas, atingindo os 
leigos e propiciando--lhes um 
preparo global. 

Em tudo isso é neeessá.rio 
ter em mente que 11M há qual-

• 

CONVERGENCIA 
é o que esta revista quer ser 

Renove sua Assinatura 
Av. Rio Branco, 123 / 100, Rio - GB 

quer intenção de teleguiar a 
evolução da vida religiosa D,a 

América Latina. O que exis
te, é o contrário. Na realida-
de, esta. ajuda só será eficaz' 
na medida em que os finan
ciamentos servirem para. di
namizar projetos realmente 
prioritários de pastoral e não 

, só para. atender a pedidos iso
lados ou para cobrir deficits • 

A éstrutnra. da Adveniat é 
extremamente simples e fle
xível: os fundos provêm da co
leta. do Advento e são empre
gados na. América Latina. Q 
escritório, a. que são encami
nhados os pedidos, é composto 
só de leigos, com as seguintes 
funções: um dirigente, quatro 
responsáveis- (dois para o 
Brà.sil e dois para. os demais 
países da América Latina) e 
pessoal de serviço, num total 
de quatorze pessoae. Os pedi
dos que passam pelo escritório ' 
sãó, em s~guida., encaminha
dos à Comissão Episcopal 
(cinco bispos presidIdos pelo 
Bispo de Es1iBn), a quem cabe 
a. decisão final. Em todos os 
projetos, a parte interessada 
deve contribuir com uma par
te das despesas, cujo percen
tual varia. 
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NO 

N O decorrer de uma de suas 
audiências semanais a vi

sitantes vindos do mundo in
teiro .(25-9-68), inesperada
mente, Paulo VI . abordou o 
problema da juventude con
temPQrânea. Em discurso bas
tante longo analisou, com 
admirável lucidez, a realida..: 
de juvenil de hoje. Não quis 
ouvir sômente os que acusam' 
seus defeitos ou seus exageros, 
mas se esforçou por descobrir 
e apresentar a autêntica face 
dessa juventude angustiada. 
Sua anãlise, talvez a mais pe
netrante e a mais compreen
siva dentre as que foram 41ti
mamente realizadas por psicó
logos ou educadores, é formu
lada em agudas interrogações 
que trazem em si mesmas as 
.respostas adequadas : 

"Não é acaso certo que hoje 
a juventude é apaixonada da 
verdade~ da sinceridade, da au
tenticidade (como se diz ago
ra), e isto nua constitui um 
titulo de superiorid<!de s6bre 
a juventude de autras épocas? 
Não existe acaso em. sua in
quietação .uma rebelião dian
te.·das hipocrisias convencio
nais, de que a sociedade de 
ontem estava freqüentemente 
invadida' E na reação - que 

parece inexplicável aos demais 
- que os jovens fazem contra 
o bem-estar, contra a ordem 
-burocrática e tecnológica, con
tra uma sociedade sem ideais 
superiores e verdadeiramen-
te humanos, não existe acaso 
uma rejeição dn: mediocridade 
psicológica, moral e espiritual, 
da insuficiência sentimental, 
ar.tística e religiosa, da uni
formidade impessoal de n0880 
ambiente, tal qomo o ooi for
mando a civilizaçao moderna' 
E p<Yr ' conseguinte nao 'existe 
nesta imatisfação juvenil 
uma secreta necessidade de 
valores transcendentes, a ne
cessidade de uma fé no Abs<>
luto, no Deus vivo? Além dis
so, é acaso certo que 08 jo
vens de hoje sejam individua
listas e .egoístas, quanilo não 
sabem viver mais senão em 
companhia · de outros jovens, 
quando têm um instinto, por 
uézes mesmo excessivo) da as
sociação, da sintonia coletiva1 
E quem ousará sustentar que 
nossos jdt;ens são incapazes 
de abnegação; de amar ao pró

. :rimo, quando são preCÍ8amen-
te êles que freqüentemente, 
nos momento8 de necessidade 
Pública ou nas situaç?Je8 ,80-
cialmente insustentáveis} dão 
a todcs lições de prontidão, de 
~~M,M her~,M s~ 
C7if!Cio1 Desconhecem os jo
vens" 08 qiui não vêem quanta 
capacidade de renúncia, de 
valor, de serviço, de amor he
róico têm êles, hoje, no cora
ção, possivelmente mais do 
que ontem." 

Prosseguindo, Paulo VI pro
cura interpretar algumas das 
atitudes, à primeira vista des
concertantes da juvenfude 
contemporânea: 

ft E o que é essa i-mpgci~ 
cia dos jovens em entrar rã
pidamente e como ho7nens 
adultos e não como criança.s 
menores . no quadro da v ide 
real, senão uma respeitáv"; 
e freqüentemente louvável ã". 
ma de partiCipação na respa". 
sabilidade comum? Daí a ne· 
cessidade de examinar o espí
rito juvenil contemporâneo 
Isto é delicado e complexo 
Mas, hoje, se nos oférece estl 
certeza: a relação entre a j'Ur 
ventude '6 a Igreja, à qual n<X 
referimos) não é na realidadt. 
uma relação de estranhos, I 



uma relação positiva, própria 
de uma escola,' onde a verda
de e o espirito se abrem, se 
desenvolvem e se encontram' 
própria de uma comun~ 
orgânica, na qual a unidade 
não cria opressão nem unifor
midade mas reciprocidade, 
respeito e amor, uma relação 
de singular plenitude de au.
tênticos valores humanos e 

• ........ . 11 
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Paulo VI termina afirman
do, com essa convicção de fé 
que é uma de suas caracterís
ticas, que a juventude de hoje 
achará em Cristo e na Igreja, 
que O' representa, 1'0 único 
amigo ' verdadeiro, o único 
"m&tre, o único herói, o ver
dmieiro protótipo do homem 
que vale a pena buscar e in
tegrar para sempre na própria 
1.,7ida" _ E conclui, com êste pa
tético apêlo: ''Vós, joúen.s que 
me escutais, vinde, entrai nes
ta Igre;a e comprovai que, ali, 
Oristo vos espera.u 

. 

Estas palavras soam de ma
neira muito diferente das re
criminações, das acusações, 
das objurgaçóes ou dos ser
mões de certos pretensos arau
tos da ortodoxia que, infeliz- . 
mente, perderam tôda sensI
bilidade para auscUltar os pro
blemas da realidade contem
porânea. 

o 

.M edellin foi a feliz oporhlni-
dade q"ue a Igreja teve de 

interpretar o Concílio diante das 
necessidades do homem latino · 
· am ericano de hoje. Os documen
tos elaborados não nos mostram 
uma Igreja triunfalista e contente 
consigo mesma. Ao contrário, re
velam· nos um a Igreja aberta para 
a verdade, revendo humildemente 
as falhas do se,u passado e traçan
do coraj~~ente caminhos para 
o futuro , em" busea de ma ior au.· ., . 
teriticidade. Nota-se a te ndência 
de ir aos problemas funda~enta i s. 
Sente· se que . a Igreja realmente 
quer se comprom'eter com a justi · 
ça, com o amor e com o, homem 
con~reto, como vive e age agora , 

.aqul. , 

No . contexto d<ls dezesseis do
cumentos, há um es~ial refe· 
rente à ju.ventude. FOi elaborado 
por uma comissão presidida por 
monsenhor Ram6n Bogarin, o 
dinâmico bispo paraguaio. Depois 
de aprovado, no documento se 
analisa: 

1. A situação da juventude 
. 2 . Critérios básicos para uma . 

orientação pastoral 
3, Recomendações pastorais. 
Embora a anUise da situação 

seja sumária e superficial, apon· 
ta valores e contravalores dos 
jovens. 

Valores: idealismo, tendência à 
personalizaçãO. consciência de si 
mesmo, criatividade. espontanei· 
dade, responsabilidade, sincerida
de, tendência comunitária, reco-
nhecilI!ento do carát,er pluralista 
.da sOCledade etc. 

Contravalores: radicalismo. ne
gação absoluta do passado, rejei
ção de tudo o que é institucional, 
menosprêzO' do que é formal e 
autoridade, agressividade, violên
cia, tendências extremistas etc.. 

Sente-se que a hierarquia faz 
sincero esfôrço para .reconhecer 
os gtandes valores da juventude, 
quando a declara fiel intérprete 
dos sinais dos tempos. quando · 
faz o apêlo para se rejeitarem as 
inautenticidades do mundo atual 
e, conseqüentemente, também da 
Igreja. Quando, en!im, oferece um 
estimulo de abertura para o m un
do pluralista e para as exigências 
de fraternidade dos homens de 
hoje . . 

Na anillse da atitude religiosa 
da juventude, a Igreja tem exce
lente oportunidade de, s.e rever, 

. sobretudo ' nos seus métodos de 
pastoraL 

\

. Os jovens despre· 
. um uma imagem 

desfigúrada de Deus 

Não lhes teriamos apresentado 
-realmente um Deus cheio de mio 
tos e acompanhado de muitas su
perstições mais ou menos cris
tãs, em vez de lhes revelannos 
um Deus pessoal, que exige nossa 
profunda adesão de fé? 

Os jovens não en· · 
tendem a linguagem 
da Igreja (prega
ções, cartas pasto-
ra is etc,) 

Não lhe's estamos pregando um 
Evangelho desencarnado da vida, 
partindo de realidades nossas que 
não são as dêles? 

Os jovens ide ntifi 
cam Igreja com hie· 
rarq ula . . 

Nossa linguagem ·realmente 
deixa transparecer Que quando 
nos referimos à . Igreja, poucas 
vêzes a identiticamos com «o 
povo reunido na unidade do Pai, 
do Filho e do Espirito Santo' 
(LG 4). 

Os jovens exigem 
, de seus pastôres. 

• A. ' 

maior coere ncla 
com o Evange lh o 

, 
Num clima de verdade, não são 

numerosos os contra-testemunhos 
na Ig·reja? 

Os jovens querem 
apoio da hiera rquia 
para uma presença 
de fermento e irra · 
diação, sobre tudo 
no campo da doutri. 
na social da Igreja 

. C;ertamente a juventude ê es·· 
tlmulo para que a Igreja tôda pa. . 
nha em pratiCa os inúmeros do
cumentos conciliares, pontifícios 
e episcopais que tratam do as
sunto. 

Depois dêsse documento de Me
dellin,. a Igreja tem mais um for
te apêlo para levar a j uventude 
a um aprofundamento de sua au· 
tenticidade, a uma autocrítica de 
seus contra-valores e a desenvol
ver uma eficiente pastoral de ju
ventude. 

Esta pastoral exigirã dos pas· 
tõres: um conhecimento atuali
zado da realidade s6cio-religiosa 
da juventude; a elaboração de 
uma pedagogia orgânica da ju
ventude, que pennlta aos jovens 
uma s6lida formação humana e 
cristã e lhes fo:cne uma autênti
ca personalida,de; a promoção de 
centros de. investigação e estudos 
no ,que se retere à participação 'da 
juventude no desenvolvimento. 
Sobretudo, diãlogo smcero e per
manente com a juventude. 

O diãIogo implicará em respos
ta aos veementes · reclamos da ju· 
ventude e em forte apêlo a ser 
uma Igreja autênticamente pobre, 
mIssionária, desligada . do poder 
temporal e ousadamente compro
mebda com a libertação do ho
mem todo e de todos os homens. 

O TI capitulo do documento 
. apresenta talvez o trecho mais 

eloqüente e o que ,~ais nos leva 
a rever nossas eS"ttUtilras e nos
sas ~titudes para ~óm' os jovens. 
Exphca·nos ~e como 'a Igreja vê 
a juventude. Considera-a como a 
constante renovação da vida da 

18 



humanidade. Reconhece que a 
juventude deve revltaliza-r o que 
é caduco, manter a fé na vida,. 
alegrar-se com as coisas que co· . 
meçam, dar sentido à vida e, es
pecialmente. manifestar os slnals 
dos tempos. Na juventude a Igre
ja descobre um sinal de si mes
ma, e convidando os jovens para 
c:mergulhar nas luzes da fé:.. des
cobre com êles a novidade que o 

. Evangelho. encêrra. 
Deixamos aqut finalizando ~ste 

pequeno comentArio. alguns pon
tos de reflexão para as con~re
gações religiosas que, enrijeCIdas 
em estruturas ultrapassadas, es
tão vendo se afastarem inúmeras 
jovens de grande valor. E isso. 
só não souberam ouvir 

os sinais dos tem
atenderam aos seus ve
apelos de autenticidade 

não lhes pennitiram 
que já estava caduco, 

Ci:!.ii.,n -clima que lhes possi
bilitasse espontaneidade de vida. 
Apegadas a regras que · asfixiam 

. a vida de comunhão. estas con
gregações embotam a sensibilida
de da·s jovens para tudo o que é 
comunitário e não lhes pennitem 
a plena realização pessoal em 
Cristo. 

A hora é grave. Escasseiam·se 
as vocações, esvaziam-se os novI

·ciados. desanimam as jlinioris
tas e muita gente ainda não des· 
cobriu que não ouvir a juventu
de, não se abrir às suas exigên· 
cias de autenticidade e seu 
clamor por fle-
xíveis e humanas. assi-
nar o atestado de suas 
congregações. 

IRMA. IRANY BASTOS 

o 

o SUL 2 
na virada da catequese 
o ISPAC Sul 2, Curitiba, nas

. ceu êste anO". 
Os alunos dêste InstitutO' estão 

plenamente satisfeitos com o ti· 
po de reflexão que ali se está vi
vendo. A linha fundamental ado
tada neste Instituto é bàsicamente 
antropológica. Na reflexão diária 
tenta--se descobrir o significado 
total da vida dos homens inseri
dos no processo histórico atual. 
Para compreender melhor esta 
realidade humana analisada, os 
professOres fundamentam·se ·na 
experiência do povo judeu-cris
tão, iluminados pelo Evangelho 
compreendido melhor com as re· 
flexões feitas pela Igreja de ho· 
je. Sabemos que os dez professO . . 
res d~ste Instituto são formados 
em teologia pastoral, assumindo 
cada um a linha que lhe é pró
pria: bíblica. litúrgica, sociológi
ca, antropológica ... 
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Grande parte dos alunos slio 
religIosos. o que vem enriquecer 
a reflexão e a vivência. Num ve
dadeiro espírito de familia, a ex
periência pastoral ê posta em co· 
mum, ligando num todo retlexão 
vida e ação pastoral. . 

Esta constante retlexão de 
professõres e alunos fará com 
que nos próximos anos êste Ins· 
tltuto caminhe a largos passos 
avançando em novas pistas pas· 
torais que, aos poucos, vão se a
darando. 

As inscrições, limitadas ao 
número máximo 45, jâ. estã.o a-
bertas. -

Para maior entrosamento, a· 
nualmente serâ realizado um en
contro com os bispos do Paranã · 
e outro com superiores religio· 
sos que possuam alunos inscri
tos neste Instituto Superior de 
Pastoral Catequética. 

PADRE CLAUDIO ORTIGARA 

o 
JUVENTUDE ECUMÊNICA -------

P OR ocasião da Assembléia. 
Geral ·do Conselho Mundial 

de Igrejas em Upsâlla, um gru· 
po de jovens repetiu afoitamen· 
te, embora em roenor escala, os 
tumultuosos movimentos e de· 
monstrações de protesto nas 
ruas e praças. como se haviatn 
realizado pouco antes em Paris 
e em diversas capitais e cidades 
do mundo. Os j ovens protesta· 
ram contra a rigidez institucio
nal do CM! e da Igreja em geral. 
Gritaram slogans e levaram ta· 
buletas com inscrições provocan· 
teso «O hábito não faz o monge~, 
clamavam êles. Criticando a 
pomposa procissão de prelados e 
ministros a· caminho da Catedral, 
faziam alusões irônicas com o 
texto evangélico onde o Senhor 
verbera escribas e fariseus : 
c:Trazem largas faixas e longas 
franjas nos seus mantos-. (Mt 
23.5) . E também ·aludiam à ex· 
pulsão dos vendilhões do Tem· 
pIo (Mt 21.12-13" O fato foi que 
a policia chegou mesmo a pren· 
der um dos mais exaltados. 

Naquela Assembléia. constitu!o 
da quase exclusivamente pela ge· 
ração mais velha. e cujo tema 
era a ren.ovaçio de t6das as coi
sas (Apoc 21,5). os jovens exi
giram o direito de serem ouvi
dos. Com efeito, querer fazer 
novas tôdas as . coisas e não ou· 
.vir os jovens era uma flagrante 
contradição. I nfelizmente nenhum 
direito de voto foi concedido a 
êles, exceção feita para algum 
delegado eclesial que jã o tinha 
por sua Igreja-membro do C!Vrr. 

Seus gritos. aplausos e vaias. 
mesmo dentro da Catedral. su
blinhavam fortemente o desejo 
de não se contentarem, desta vez, 
com palavras bonitas, e exigiam 
medidas eficazes para influir 
concretamente no mundo, seu 
mundo de hoje e de amanhã. 
Renovar tudo Significava, aos 
seus olhos. que o muito que re
clamavam da Assembléia ainda 
era pouco. 

A culpa da Igreja 

O ex-secretário geral do CMI, 
Visser't Hooft . chegou à conclu
são, em seu discurso na Assem· 
bléia, que até agora houve mui
to pouco ·progresso na renova· 
ção das I grejas e que êste é o 
motivo por que se ouvem em 
tada. parte, dentro e fora da 
Igreja, reacÕes por vêzes violen· 
tas de protesto e de decepçãO, 
principalmente por parte dos 
jovens_ ·E embora tais protes
tos, internacionalmente pronun· 
ciados pela juventude, não se 
apresentem positivamente defi· 
nidos e claros em seus objetivos 
e opções. são legitimas contudo 
as suas interrogações. Com pIe. 
no direito esperam êles uma res
posta satisfatória. Admitintlo que 
as Igrejas têm a sua palavra au
torizada sôbre a vocaçã.o dos ho
mens, sôbre uma sociedade real
mente responsável e sôbre as 
prioridades genuinas na renova· 
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çA.o anunciada, devem elas ma· 
nifestUas, já. e tão clara, sim· 
pies e diretamente, que consigam 
também a atenção interessada da 
juventude. . 

Por causa da morosidade na 
~alização da união das Igrejas • . 
a mocidade desconfia delas, pois 
enquanto os problemas no .mun· 
do se intensüieam, as Igrejas 
recusam a renovação interna ra· 
dical que tais problemas recla
mam urgentemente, sob pena d'e 
o papel da ' Igreja ser reduzido 
a nada. «As estruturas antiqua· 
das das Igrejas obstruem a re
novação radical de que o mundo 
precisa,. . 

E entre Ílós? 

Doa a . quem doer, - e são 
multos os que se sentirão atino 
gidos, ' - a Igreja no BrasU in· 
tereSsa-se pouco pelos prof~tas 
da renovação. Algumas pessoas 
chegam mesmo a persegui·los. A 
Igreja aprecia ainda menos seus 
membros novos com s uas aspj: 

. raç6es. Não lhes solicita · colabo-
ração. Não cuida do seu entro
samento. Esta é a situação geral. 
Esta , é a queixa de muitos jo· 
vens, mais ionnulada por seu 
atastamen~o e indiferença do que 
por acusações abertas e trancas, 
pois, apeSar de sua morosidade 

. q1,le os impacienta, a Igreja no 
Brasil é' respêitada. 
~ com grande dificuldade que 

trab:alham os poucos Sacerdotes 
e leigos no meio . da i Juventude 
. irriquieta e . tantas vhes mal 
compreendida pela geração adulo 
ta. Não me .refiro aqui à politica, 
à universidade ou a outro campo 
de luta ' e de aspirações juvenis, 
onde se notam as mesmas dlfi· 
culdades, Limito·me ao Ecume
nismo, 

OS JOVENS 

SE QUEIXAM. 

No Rio de Janeiro, um dos de
partamentos de atividades ecumê
nica com representantes no Cen· 
tro de Ecumenismo do RiO' de 
Janeiro (CERJ·) é o da mocidade 
ecumênica, Aliás, os jovens tra
balham com autonomia. Última· 
mente, porém, depois de algumas 
interessantes iniciativas, seguiu· 
·se um período de certo afrouxa· 
menta e dispersão, Os poucos 
padres e pastOres que se interes· 

, SBm por êste movimento tão sim· 
pâtico, dispõem de pouco tempo. 
.Uma ou 'outra Religiosa in.teres· 
sa·se vivamente pela atividade 
ecumênica dos jovens. Mas" , .e 
os outros? e as outras? e os 
leigos? os 'professOres' dos colê-

, 
• . '!'~ 

,.~t J 

, . 

gios e das universidades? e os 
padres secuLares? 

O titulo desta revista é um 
apêló constante e at1lalizado: 
Convergência! Somente com uma 
entusiasta apreciação de tudo o 
que atrai e encanta a mocidade 
de hoje. e jamais com uma 
apreensão cautelosa e desconfio 
ante. conseguirá a Igreja e o 
Ecumenismo a colaboração in· 
dispensãvel e multo apreciada da 
nova geração, sua esperança e 
sua fôrça renovadora. 

PADRE SUtI'BERTO MOOY 5S, 
CC. 

o 
. Jovens do Centro de Ecumenismo da Guanabara. 
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A SITUAÇÃO DOS PAIS 

C OM certeza nOS'5OS pais e avós 
não estiveram tão hesitantes 

ao educarem seus - filhos quanto 
hoje os netos em situações idên
ticas. Acreditamos que essa apa
rente segurança dos nossos as

'cendentes poderia signif icar um 
certo desconhecimento dos intcin

. cados problemas educacionais. Po
deríamos, também, supor que ha· 
via no passado mais docilidade 
na atitude dos jovens. 

E possível que não. Têm-se di
fundido e divulgado. com eficfên
da, farta literatura educacional, 
visando formar melhor os. pais. 
Palestras e cursos sã-o freqüen
tados em numero crescente por 
pais jovens e idosos. Debatem-se 
temas educacionais, cujo objetivo 
é orientar cada vez mais o casal 
para os problemas da juventude. 
Diante dêsse fato, poderíamos in
ferir que ' estaríamos hoje mais 
seguros nas tarefas que os nossos 
Jjais, que não dispunham dos ele
mentos esclarecedores tão abun
dantes nos dias atuais. A quanti. 
dade de pais indecisos e perplexos 
diante da juventUde parece negar 
a segurança que atualmente se 
esperaria d.os pais. No curso de 
poucos anos, percebemos uma 
vertigino:sa sucessão de aconte· 
cimentos que aceleram o rumo da 
História. O jovem de hoje está 
vivendo e se formando num pe
riodo cuja direção não está. ainda 
bem definida. Mais que os jovens, 
são os pais que de fato se en· 
contram perplexos. Tôdas as ati. 
tudes paternas são observadas. 
Nossos filhos percebem insegu
rança nas ordens, nas censuras 
o.u nas recomendações. De repente 
ficamos prêsas das circunstâncias 
e nos sentimos incs[!azes de con. 
tornar Situações que representam 
o ç,ia·a·dia familiar. De tanto ou. 

,. 

virmos sôbre possíveis complexos 
e traumas, estamos criando uma 
atitude timida. O mMo quase 
doentio de errar está operando 
um efeito desastroso nos pais, 
levando a situacões bem dificeis. 

Há médo de exercer a legítima 
autoridade. Chega·se com fre
qüência a considerar pernicioso 
um mínimo de disciplina, temen
do futuros problemas na persa: 
nalidade dos jovens. 

Pobres pais, que · irão se depa
rar com uma soma ainda maior 
de obstáculos no curso desta ge
ração! Queixâvamo-nos de inco
municabilidade na geração pas- · 
sada. Hoje, vemos pais atualiza
dos, cultos e jovens com um 
terrivel receio de errar. E o jo-' 
vem percebe . e compensa sua 
inexperiência com a fina . obser
vaCão. Mas de fato deveriamos 
ter menos timidez dlante de certos 
aspectos· 'la educação de nossos 
filhos. A nosa faixa · de êrro de· 
veria · ser bem menor, pois con· 
tamos com elementos mais aceso 
siveis que outrora. 

Nossos filhos esperam de nós, 
além do amor . e .compreensão, 
uma boa dose de firmeza. Ore. 
lacionamento que temos hoje 
com os filhos permite uma 
aproximaCão favorável e melhor 
enfrosamento familiar. A figura 
do pai perdeu um pouco aquela 
distância e solenidade de ,outrora. 
Isto em nada deveria afetar a 
autoridade, se () pai efetivamente 
estivesse ajustado e consciente 
da sua missão. Percebemos bem 
a quantidade de problemas que 
se agravaFarn pela ausência e 
omissão. ·0 adiamento do pro
blema ou a falta de coragem de 
enfrenta-los agrava e comprome
te o encaminhamento das solu
ções. . .. 

Entretanto, as coisas não fica
ram mais simples com a maior 
difusão dos aspectos psicológicos 
da educaCão. O que era de . certo 
moto intuitivo e orientado dentro 
de uma tradição respeitável toro 
nou-se objeto da decisão cons· 
ciente. Com isso, a dose de res· 
ponsabilidade aumentou na me
dida em que as decisões passaram 
a se situar no terreno do cons
ciente. O não-faz-porque-não-quero 
tem menos vez diante do porquê 
·explicativo. A sinceridade que 

.-faltar no relacionamento entre 
pais · e filhos será cobrada com 
amargura alguns anos depois. O 
mesmo ocorrerá com as omissões e egoismos tão comuns nos pais, 
que não percebem que a tarefa 
educadora é permanente e abSorve 
todo o tempo de convi.vio. Muitos 
pais estarão amanhã lamentando 
a falta de uma palavra, de um 
·conselho ou de um gesto no 
momento exato. 

E é com base nessa compreen· 
são que nossos filhos formarão 
sua atitude consciente que rejei
tará qualquer forma de pressão 
que violente a liberdade . . 

Se estamos de fato empenha
dos em formar uma geração 
consciente e responsável, cabe
nos conduzir os jovens a optar 
conscientemente, assumindo os 
seus atos. Para tanto, nós pais 
devemos também estar ajustados. 
Não descorihecemos as conse
qüências de casais desajustados, 
principalmente no aspecto psico
lógico. Dai., vemos que tôda essa 
problemática não simplificou a ta· 
refa. Pelo contrário, c.oloca-nos na 
posição de pesar · bem a forma de 
transmitir, sem confundir com· 
preensão com fraqueza e firmeza 
com violência. 
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Recordo-me di) tato relatado 
por um pai jovem que tentava 
saber do filho o que se passava, 
pois a orientadora educacional 
do colégio tinha-o chamado para 
uma entrevista cujos resultados 
muito o preocuparam. No teste 
apresentado o rapaz referia-se 
ao pai de forma chocante e de
preciativa. Resolveu, então, falar
lhe como um camarada. pergun. 
tou, bastante comovido, se ora· 
paz nào se lembrava dos jogos 
a que iam juntos, da praia que 
sempre treqüentavarn, das ane
dotas que contavam, dos progra· 
mas que faziam. De tudo isso o 
rapaz se lembrava. Finalmente, 
o pai, bastante surpreendido com 
a frieza do filho, disse que dese· 
java, dali por diante, que êle o 
considerasse um amigo. Foi quan· 
do o rapaz saiu do mutismo e 
revelou: cAmlgos, tenho muitos; 
o que preciso é mesmo de um 
pai.:. 

O processo evolutivo que vive.. 
mos, com sensivels beneficios, 
não anula os valores que sempre 
deverão existir. Se dentro da ta· 
mma, que . repNsenta a célula 
básica de tõda sociedade, não fôr 
salvaguardado o principio de hie
rarquia 'de valores e responsabl. 
lidade, vemos com poucas espe
ranças o futuro. Todavia, o bom 
senso sempre prevalece. Com 
fundada confiança veritlcamos a 
formaçã.o de uma mentalidade 
consciente e realística diante dos . 
problemas -educacionais. O que es
peramos mesmo é que os nossos 
tilhos se sintam mais seguros que 
nós e tenham uma enorme com
preensão com a j uventude que os 
suceder. 

OSCAR HUE DE CARVALHO 

O 

FALAM OS 

O ATRASO técnico e industrial 
de nossa sociedade, as estru

turas arcaicas que ai estão, o 
despreparo e o torpor dos atuais 
dirigentes dão ao estudante bra· 
sUeiro uma missão que é a de 
alertar a nação dos enormes pro
blemas por que passa e da ne· 
cessidade urgente de uma tomada 
de posição frente a êles. 

As exigênCias da sociedade ,in· 
dustrial moderna, a ·râpida e inin· 
terrupta evolução das descobertas 
técnicas e cienttllcas, e a neces· 
sildade premente de .clitund1-1as 
entre um ' n6mero sempre cres· 
cente de pessoas, não podem mais 
permitir a existência .. de uma es· 
trutura universitária que não 
forneça os meios para a obtenção 
de um conhecimento concreto, 
a dequado e global sôbre a socie· 
dade, impedindo que se forme 
uma visão critica sObre a realida· 
de &leial. . . 

A universidade brasileira é to· 
talmente anacrônica. Sua estru· 
tura tem sido remendada atra
vés dos tempos, n unca chegando, 
porém, a uma reformulação de 
fato . O que sentimos hoje é que 
ela está longe de representar a 
comunidade pensante que 'todos 
j ulgamos imprescindive1. 

Sua estruturação arcaica, o 
afastamento entre os cor pos do· 
cente e discente, a precariedade 
e desatualização dos currlculos e 
muitas vêzes das Instalações, a 
deficiência de ' profes$Õres, con· 
correm. para que a ' universidade 
sejá simplesmente um canal de 
transmissão de uns poucos c0-
nhecimentos e idéias ·freqüente. 
mente superados, não permitindo 
ao futuro profissional desenvolver 
a capacidade intelectual indis· 
pensável. 

A ausência de professôres em 
horário Integral, devIdo aos pro· 
blemas de péssima remuneração 
do corpo docente, a carência de 
centros de pesquisa, a de!iciência· 
de at ividades que complementem 
as aulas, aliadas ainda à escassez 
e dificuldade de recursos finan· 
ceiros fazem com que as univer· 
sidades não se constituam em 
parte integrante da vida do es· 
tudante. . 

É sentida, pois,' a necessidade 
urgente de medidas que minimi
zem as condições precirias do 
ensino no Pais, que incentivem 
a pesquisa e que tornem o estu· 
dante apto a enfrentar atuante
mente a realidade. 

É preciso ter em mente que a 
universidade é o melhor investi· 
mento de uma sociedade e que é 
na educação que' ela encontra a 
base inais sólida para o progresso. 
Necessário se torna que maiores 
recursos sejam destinados à edu· 
cação, utilizados racionalm'ente; e 
que esta seja encarada como a 
área pr ioritária dos interêsses do 
Pais. 

É dever dos jovens, ' especial· 
mente daqueles que têm acesso 
ao saber, ' cerrar f ileiras junto a 
todos que se interessam realmen. 
te pelos destinos da nação, ape· 
lando para questões que angus· 
tiam tôda a sociedade e procuran· 
do impedir que se mantenha sub
valorizado justamente o setor 
fundamental para o crescimento 
econômico, social e politlco do 
Pais. 

Uma .unh.l~ritária 
" . da.' pua 

O 
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Sentados: IkIm Pll'onlo, DGm AveIar (em primell'o plano) . 

Em clima de expectativa inten
sificada por uma série de pronun
ciamentos pró e contra c de
cumento-base, começaram os tra
balhos da 11 Reunião Geral do 

. EpiscopadO' Latino · America.no 
presidida pelos cardeais Samoré 
(Roma). Landãzuri (Lima) e 
pele arcebispo Dom Avelar Bran
dãO' (Teresina). A delegaçãO' do 
Brasil apresentava-se mais nume.
rosa: trinta e dois membros en- . 
tre bispos, "participantes 'e peritos. 
Era o ' dia 26 de 3&OStO'. Deis dias 
antes, pela manhã, na catedral 
de Bogotã, PaulO' VI abrira pes
soalmente êsse encontro que ' de
verá exercer, assim se espera 
influência profunda nO' desenvol~ 
vimento ,global da América. La
tina. 

26 de agôsfo 

Seminãrio de Medellin_ Expec
tativa e um pouco de pessimis
mo. Tendência inicial à centrali
zação. Na sessão de abertura, 
falaram ()s três presidentes. Dom 
Avelar Brandão foi mul to aplau· 
dido. Sentia-se, porém, que muitos 
obstãculos tiveram que ser ven
cidos. 

27 de agôsto 

Dom Marco's Mc Grath, bispo 
de Santiago de Veraguas (Pana
má) , falou sóbre cOs sinais dos 
tempos na América Latina de 
hoje~. A conferência foI dis
cutida e seu aprofundamento 
prolongou-se nos circulos de es
tudo. Dessa reflexão resultaram 
depoimentos e sugestões interes
s~nte~. Entretanto, êste primeiro 
dia nao deu para um questiona
mento mais penetrante. As ten
dências ainda estavam pouco 
definidas. 

28 de agasto 

Os conferencistas foram os 
bispos Eduardo Pironio e Eugê. 
nio Sales. O primeiro falou Sô' 
bre «VisãO' cristã dos sinais dos 
tempos na América Latina>, e O' 
segundO' $6bre cA Igreja na Amé
rica Latina e a promoção huma· 
nn. Dom Eugênio, sobretudo, foi 
bastante concreto em sua expo· 
sição. Alguns começaram a se 
preocupar com um eventual pe-

" ligo de naturalismo no documen· 
to-base. 

29 de agôsto 

A escolha dos conferencistas 
equilibrou-se. Dom Samuel Ruiz, 
bispo de San Cristóbal de las Ca
sas·Chizpas (Mhlco), falou sôbre 
cA evangelização da América 
Latina~. Palavra exigente e sem 
'rodeios_ Em seguida, Dom Luiz 
Eduardo Henriquez, de caracas 
(Venezuela), abordou o tema 
cPastoral de massas e pastoral 
de elites~ . A tarde, houve mais 
duas conferências: cUnidade. vi· 
slvel da Igreja e coordenação 
pastora1~, a cargo de Dom PabIo 
Muftoz Vega, bispo de Quito 
(Peru ), e cCoordenação pasto
rab, de Dom Leônidas Proaf'i,o, 
blpo de Riobambo (Equador). Os 
representantes da CLAR (Confe
deração Latino-Americana de Re
ligiosos) tiveram uma reunião 
com o cardeal Samoré. Os jorna
listas ' reclamaram da falta de no
ticias, uma vez que só recebiãm 
comunicados oficiais. No circulo 
de estudo dêste dia um represen
tante da,JOC disse conhecer gente 
de profunda vida. Últerior, mas ' 
que está. de costas para 'o mundo 
e · seus problemas. 



30 de agôSto 

Começou o trabalho das comis· 
sões pastorais. Foi' o dia dos pri
meiros contat os dentro das c0-
missões. A margem dos trabalhos, 
Dom Sigaud escrevia artigos para 
o jornal E1 Colombiano. 

31 de agôsto 

O trabalho nas comissões foi 
positivo e, de modo geral, efi· 
ciente. Ao longo dos trabalhos 
manifestaram-se tendências .diver
Sas e começou a se tornar visivel 
uma convergência de idéias. 

, 
1 de setembro 

. 
Domingo. À noite, houve pIe. 

nário. Relatores apresentaram 
(na ordem que segue) os resul
tados dos trabalhos nas vârias 
com issões: 

• Educação 

• Juventude 

• . Educação da Fé, dividida 
em quatro subcomisões: cateque· 
se, liturgia, pastoral das massas 
e pastoral das -elites. Neste dia, 
só as duas primeiras subcomis· 
sões apresentaram relatório. 

• . Movimentos Leigos, cujo 
documento sofreu modificaÇÕes. 

• Sacerdotes e Religiosos, 
com três subcomissões: sacerdo· 
tes, religiosos e religiosas. e for· 
mação do clero. Para a subcomis
são religiosos e religiosas usou·se 

. também como elemento de refle
xão o documento da CLAR. 
Quanto ao relatório desta comis
sáo; surgiram pr oblemas sobre· 
tudo no que diz ·respeito à pIu. 
raliclade das tormas de sacerdó· 
cio. Os diáconos não são consi
derados solução· no caso concreto 
da América Latina. 

Ao lado : Dom B.,nltee (Pa· 
rapatJ . . 
AlJalxo: Ir. Robert, monre 
da comunidade proteltall· 
t e de Talzé. 

• Pastoral de Conjunto, com 
duas subcomissões: colegialidade 
e meios de comunicação. 

2 de setembro 

:tsse dia foi dedicado inteira
mente ao plenârio, continuando· 
se a leitura dos relatórios das 
comissões: 

• Justiça. e Paz, com duas 
subcomissões, uma de justiça., a 
outra de paz. 

• Pobreza. de Igreja 

• Educação da. Fé, com o 
relatório das outras duas subco
missões, a de pastoral ·das mas
sas e a de pastoral das elites. 

• FamUia e DemOgrafia. 

Após a leitura dos relatórios, 
as pessoas que estavam inscritas 
puderam tomar a palavra. Entre 
outros assuntos, foram discutidos 
a pobreza da .Igreja, a pluralida
de das formas da vida sacerdotal, 
com apresentaçãO' de moções. 

3 de setembro 

O dia começou .com uma cele
bração 'eCumênica presidida por 
um bispo anglicano, um bispo 
católico e outros protestantes. 
Houve plenãrl0. Frei Vital Wil
deI1nk, da CRB, apresentou emen
da 00 sentido de a Igreja fazer 
apêlo para uma ação ampla que 
vise a · educação de base. Dom 
José Pires falou sõbre a comuni
dade de base que é de valor in· 
substitulve1 para a pastoral. De
fendeu, outrossim, o sacerdócio 
plurifornw. As comisões reuni· 
:I'3Jll,-5e para reestudar os pró
prios esquemas e inserir as 
emendas. Decidiu-se que o do
cumento final seria constituído 
dos documentos das comissões. 



4, 5 e 6 de setembro 

Dia 4, plenário com votação de 
alguns esquemas. Dias 5 e 6, con

'tinuaÇão das votações. No dia 5, 
'0 docwnento sôbre o apostolado 
dos leigos ·foi devolvido à comis
são, e no dia 6, foi apresentado 
grande número de emendas, al
gumas das quais provocaram sé
rias discussões. Neste mesmo dia, 
com a palavra dOs três presiden
tes, encerrou-se esta TI Reunião 
Geral do Episcopado Latino
Americano, 

Significado da fi Confer êncl.a. 

Geral do Episcopado lAtino

Americano 

Talvez seja ainda cedo para fa
lar do significado da II Conferên
cia Geral do Episcopado Latino
Americano_ Um acontecimento 
histórico começa a ter real signi
ficado quando lhe percebemos os 
frutos. No entanto, jã é um re
sultado sumamente positivo o 
fato de os bispos da América La
tina se terem reunido para con
centrar a sua atenção «no homem 
dêste Continente qUe vive um 
momento decisivo de seu proces
so histórico». Ademais, os bispos 
falaram. Uma palavra de pastô
res ' qUe quer ser um sinal de 
compromisso', pois esta hora da 
palavra tornou·se, com urgência 
dramãtica, a hora da ação. Dom 
Eugênio de Araújo Sales o lem
brou a 'todos os participantes da 
assembléia na sua introdw;ão de 
28_ de agôsto: «Creio' transmitir 
ufh anelo de multidões quando 
faço um apélo a tom,ar decisões 
e estabelecer planos · sômente se 
estivermos dispostos a executá· 
-los como compromisso pessoal ' 
nosS(), ainda que custe sacrifí· 
cios.:' E os bispos concordaram. 
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o que slgnific~ isto para a 
América Latina! A Igreja quer 
estar presente na atual transfor
mação do Continente, mas de 
uma forma mais intensa e rena· 
vada. E ela sabe , que isto exige 
não só uma atitude de serviço, 
mas também uma conversãó, 
uma pUrificacão de seus mem· 
bras e das suas instituições, no 
espírito do Evangelho. Só assim 
ela poderá denunciar com firme
za aquelas 'realidades da América 
Latina que constituem uma airon· 
ta ao Reino de Deus. que ela deve 
proclamar e implantar no mundo 
latino-americano'. 

Subdesenvolvimento! Uma pa
lavra perigosamente familiar 
para o homem latino-americano. 
Táo familiar que alguns, os pou
cos que têm muito, não se im
pressionam, e os outros, os mui
tos que têm pouco, ainda não se 
conscientizaram. A Igreja consi· 
dera como obrigação sua desper
tar a sensibilidade de uns e a 

'consciência dos outros. 

A promoção do homem e dos 
povos desta parte do Continente 
para os valores da justiça, da 
paz, da 'educação e do amor con
jugal é o primeiro objeto daso
licitude dos bispos. A juventude, 
o grupo mais numeroso na' so· 
ciedade latino-americana, que 
constitui uma grande e nova fôr
ça de pressão, é objeto de especial 
atenção. . . 

Em seguida, tendo sempre em 
vista a profunda mudança das 
condicÕes de vida e seus valores, 
considerou-se a educação na fé 
das massas-'PQpulares e das elites, 
através' da cat:equese e da liturgi.a 

Fesquet, jornaUsta de Le l\lon de, e 
Dom Padim, bispo de LoreDa. (em 
primeiro plano). 

A ter~ira grande área atinge 
a Igreja visível, abordando os 
prOblemas 'I'eferentes aos seus 

. membros, que desejam· tornar 
mais intensa a sua unidade · e a 
sua ação pastoral, através de es
truturas que devem ser adapta- · 
das às novas condicões do Con
tinente. 

Os bispos da América Latina 
proclamaram a sua fé em Deus, 
nos homens, nos valores e no- fu
turo. dos palses. Esta fé tem a 
sua lógica. O homem latino-ame-
r icano aguarda. . 

o 



SAHCO NACIOtW. 00 NCmE, DENTRO 00 SEU ESPIRIlO DE SERVICO. RECOMENDA : 

ASA - ALUMfNIO S.A. . 
EXTRUSAo E LAMINAÇAO 
projeto de im-
plantação de 
indústria 
considec 
rad? 

priori
tária pela 
SUDENE. 
- valor total do investimento: 
62 milhões de cruzeiros novos-apli
cação em ações preferenciais, com 
garantia de 6% (mínimo) ao ano. 
- "know-how" da American Metal 
Climax (EUA) e "engi{leering" da 

'GEXCO fltália). 

CIA. INDUSTRIAL DE 
INSTRUMENTOS DE PRECISA0 
- projeto de im
plantação de 
indústria 
situada 
na faixa 
" A" de 
priori· 
dade da 
SUDENE. 
:- valor total do empreendimento: 
8 milhões de cruzei ros novos. 

a 

. 
. aplicação em ações preferenciais 
com garantia de 10%·(mínimo)a.a. 
. "know-hQw" do grupo franco
suíço (Cryla S.A.; United Watch 
Factories; Spiraux Français 
e outras). 

IMASA - IMBURANA 
AGRO-PECuARIA S.A. 

. projeto para exploração 
agro-pastoril. (melhoramento de 
raças e de rebanhos para·corte). 
- investimento total: 560 mil 
cruzeiros novos. 
'l'uros de 12% (máximo)a.a, 
- iderado por tradicionais 
pecuaristas ,do Nordeste. 

COMPANHIA INDUSTRIAL 
DE LAGES 
projeto de ampliação e 
modernização de parque industrial 
jâ existente. para a fabricação 
de lages pre-moldadas. 
- investimento total: 2,5 milhões 
de cruzeiros novos. 

um amIgo no praço 

j 
• 

Com sua grande experiéncia e co· 
nhecimento do mer~ado do Nor
deste, o Banco Nacional do Norte, 
através de sua Divisão de Projetos 
e Assessoria Econômica, está 
canalizando recursos do impôsto 
de renda (artigo 34/18) para pro
jetos selecionados da SUD ENE. 

Suas deduções de 1967 e 
as de 1968 (à medida 

que forem sendo 
pagas) . podem 
ser transforma
das em ações 
ou empréstimos 

lucrativos. Além 
disso. investir no 

Nordeste é sempre 
um bom negôcio. E V. 

pQde fazê-lo a qualquer tempo. As 
ações são nominativas. preferen
ciais. com boa rentabilidade e par
ticipação nas reavaliações do ativo 
(fi lhotes). Os empréstimos, ·além 
dos juros, são restituíveis depois 
de ·.S anos. 

Procure a Div;iõo de Projetos e 
Assessoria Econ8mica do 8NN ou 
qualquer uma de suas agêncios, 
onde você encontrará iempre 
"um amigo na preço". 

S.8. 
MATRIZ: Recif,e - DEPARTAMENTÇ)S: Aracaju, Arcaverde. Belém, 8elo Horizonte. Campina Grande, Caruaru, Curitiba, Fortaleza, Garanhun$ 
Joga Pessoa, limoeiro. Maceió. Manaus. Natal, P6rta Alegre, Rio de Janeiro. Salvador, São l urs, sao Paulo, T ere,sina, TImbaúbo, Vitória t 

mais 13 a.gências urbanos. 
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NOVO 

N AO é novidade alguma que 
na história da evolução es

tética do 'cinema, os joQvens sem· 
pre estiveram na vanguarda. As 
vanguardas francesa, alemã e 
russa que descobriram as possi
bilidades artisticas do cinema fo
ram todos jovens entre os 20 e 
25 anos. Assim aconteceu e as
sim acontecerão não s6 no cinema 
mas em tôdas as outras artes, 
quaisquer que sejam, porquanto 
é a juventude que tem a cora
gem, o inconformismo e a von
tade criadora necessãrios para a 
renovação e a evolução. 

A nova onda de filmar come
çada pela Nouvelle Vague na 
França não deixou indiferente 
nenhum cinema nacional Isso 
aconteceu (logo após-guerra ) com 
o neo-realismo italiano, que eu 
vejo como um ponto de parti
da para todos os outros cinemas 
novos do mundo. Com efeito, 
dessa época em diante foi que o 
cinema.-documentárlo começou a 
'Se aproximar do cinéma.-fJcção. 
Nesta -convergência o cinema se 
destaca ~empre mais claramente 
como uma comunicação viVa do 
homem e do seu ambiente. No 

.cinema-ficção, comunicar-se tem 
o caráter de análise ou de pes
quisa dramática; no cinema
documentário tem o caráter de 
investigação objetiva daquilo qUe 
existe_ Mas, de um lado, a inves
tigação objetiva s6 conseguli! 
tornar-se documento quando evo
ca ou sugere as tensões dra
máticas invisiveis, · e, de outro, a 
pesquisa dramática só se comuni
ca quando tem a base de uma 
realidade existente e reconheci
velo Por isso entra cada vez mais 
em uso no cinema-ficção, o cine
ma. direto, ou seja, a filmagem 
ao vivo, documentarista e sem 
encenação. 



Nunca ê demais insistir no 
papel da economia mesmo na 
evolução estética do cinema. As
sim, por causa da carência dos 
meios, o cinema nôvo, como o 
neo-realismo itaHano, quer fa.7.er 
cinema mais barato. Fazer .fil· 
mes é! sempre um negócio mui· 
to caro. 1; um processo técnico 
em que entram muitos profissio
nais e muitos equipamentos, exi
gindo os grandes capitais, que se 

.encontram nas máos dos grandes 
produtores. Ora •. o resultado dis
so é. sobretudo, a dependência 
completa do cineasta para com o 
produtor. ~ste estâ sempre à 
cata do maior público possível e 
impõe uma -série de restrições 
aos jovens cineastas que procu
ram outros caminhos. Dêsse mo
do, quem quiser filmar com 
maior liberdade precisa não se 
apoiar nos produtores. 

Os jovens querem fazer filmes
de-autor e não de ~rodutor_ Por 
isso, saem do estudio para as 
ruas <com câmera na mão e 
idéias na ca~, . como disse 
Glauber Rocha. Ora esta é a base 
do cinema nõvo em todos os pai· 
ses do mundo e aqui no Brasil 
também. Tem . tôdas as vanta· 
gens de renovação e de · dinamis· 
mo criador, mas ... tem também 
as limitações dos jovens. isto é .. 
certa estreiteza de horizontes, 
'certos desequiUbrios e preferên
cias exaeeradas_ 

Origens do cinema. navo no Bra
sil 

o quadro da produção cinema·. 
togrâtica no Br<1sil. por volta de 
1950, era desolador. O cinema 
brasileiro emparelhou com o 
cinema mundial até 1930. Porém, 
depois da chegada do cinem;l so-

noro começou o descalabro. Ha· 
via quase que exclusivamente a 
chanchada musical carioca, os 
filmes de carnaval e quejandos. 
A fundação da Vera. Cruz. óti
mos estúdios em São Bernardo 
dos Campos - SP, a atuação de 
Alberto Cav:alcanti, o homem da 
vanguarda .francesa e da escola 
documentarista inglésa, não con
seguiram pôr de pé uma indús· 
tria cinematogrâfica razoãve1. 
Contudo, logo começaram a des
pontar vãrias luzinhas animado
ras~ Lima Barreto viu seu Os ' 
cangaceiros premiado no festival 
de Cannes. E o neo·realismo ita
liano fêz-se sentir nos seguintes. 
filmes: O grande momento 
(1958), de Roberto Santos, Rio 
(4)0 (1956) , de Nêlson Pereira dos 
Santos, A estrada (1956) de Os· 

·Sampaio, cara de fogo, de 
Garcia. Cidade smeJl9lda 
de Roberto Farias, e al-

guns outros. . 
Na década 1950 a 1960, havia 

ainda a critica cinematográfica 
séria, bem ou mal feita, em qua· 
se todos os grandes diários das 
capitais dos Estados. E foI isso 
que criou, com respeito ao cine
ma, um interêsse que ia além do 
simples diver:timento. 

Em 1951 começaram os cursos 
de iniciação ao cinema, organiza
dos pelo departamento de cursos 
cIa Ação Social Arquidiocesana 
(ASA). Nos 15 anos de existên
cia désses ·cursos, milhares de 
jovens puderam aprender as ba
ses da técnica, da estética. da crí· 
tica e da história do cinema. Sen
do os únicos e,c.isten.tes, por lon· 
gos anos, tais cursos eram muito 
freqüentados. Nomes como Do· 
mingos de Oliveira · (Tôdas as 
mulheres do mundO), David E. 
Neves (cineasta), Ronald Mon· 
teiro (critico). Cosme Alves Neto 
(diretor da Cinemateca do 
MAM), Fernando Ferreira (crí· 
tlco de O Globo). passaram por 
êste curso. Mais tarde, os curo 
sos de cinema começaram a au
mentar. Arne Sucksdorf, o gran· 
de cineasta sueco, também veio 
dar um curso no Rio. A cinema
teca de São Paulil e a clnemateca 
do Rio organizaram outros. Be· 
10 Horizonte deu sua colabora· 
ção com duas revistas que che
garam, respectivamente, a 25 c 
a 30 números: Revista de Cine· 
ma, do Centro de Estudos Cine
matogrâficos (CEC), e Revista 

Cultora Cinematográfica, da 
de Publicistas Católicos 

Outro fator do interêsse sem· 
pre crescente dos jovens, em cio 
nema, foram os clneclubes que, 
mesmo funcionando precàr1a
mente. deram e dão ainda a sua 
parte. Mais de cem estão espa· 
·lhados pelo Brasil afora . . 

São essas algumas das causas 
que prepararam o terreno para 
a verdadeira explosão que foi o 
cinema nõvo brasUeiro, P or vol· 
ta de L960 começa-se a falar, Cilm 

certa insistência, em cinema 
nõvo, e surge uma nova geração 
de criticos cinematogrâficos: 
Glauber Rocha, Jean Claude 
Bemardet, Gustavo Dahl, Carlos 
Diegues, David E. Neves, Sér· 
gio Augusto, Miguel Borges e 
outros. Os mais velhos corno 
Paulo Emílio Sales e AIex Viany 
os encorajam. 

.Os primeiros tempos do cinema 
nôvQ 

Da critica cinematográfica que 
consideram estéril, os jovens 
passam .para a ação, para a fil
magem. Como filmes de transi· 
ção sobressaem os seguintes: 
Balda. de Todos OS Santos, de 
Triguelrinbo Neto, Barravento, 
de Glauber Rocha, e A gmnde 
feira, . de Roberto Farias. Ê uma 
espécie de ciclo baiano. No Rio 
aparecem Arraial do cabo, de 
Paulo, César Sarraceni, e Couro 
de gato, de Joaquim Pedro. Am· 
bos os filmes são premiados no· 
Exterior. Na Paraiba enoontra. 
mos Arruando e cajueiro D(lt

d~tino, de ·Linduarle Noronha 

Não é posstvel dar aqui, mes· 
mo resumido, -o relatório dos 
principais filmes. Quero desta· 
car apenas o maravilhoso Vidas 
sêcas, de Nélson Pereira dos 
Santos, prêm.io internacional do 
Office catholique bitemational 
du Clnéma. (OCIe), o espetacular 
filme de curta·metragem O Cir· 
co, de Arnaldo Jabor, o ótimo 
São Paulo SI A, de Luis Person, 
o impressionante O Padre e ti. 

môça, de Joaquim Pedro - em· 
bora não apresente um Padre 
exemplar, é a imica figura au
têntica de Padre no cinema bra
sileiro - e os dois notáveis fU· 
mes, de Glauber Rocha, Deus e 
o diabo na terra do sol e Terra. l 

em transe. 

A produção cinematogrãfi~ 
comercial comum aumentou enor
memente ·nos dois últimos anos. 
Como qualquer outra. em outras 
partes do mundo, apresenta filmes 
fracos, médios, de nível Inteligen
te e de bom divertimento. Nota-Se 
maior diversificação de gêneros. 
Não é mais o cangaço, o Nordeste 
apenas, mas aparecem também a 
problemãtica urbana, a comédia 
mais fina que as de Mazzaropi, os 
filmes de horror (A meia-noite 
enCArn.ll.l'ei no seu cadáver), as 
imitações dos sexy filmes euro
peus (Fome de Amor, de Nélson 
Pereira dos Santos, ou Os cata· 
gestes; de Rui Guerra), e o 
western brasileiro Os fuzis, tam· 
bém de Rui Guerra. 

23 
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Alguns ~pectos do cinema. DÔvO 

A independência em relação 
aos produtores nunca foi e nunca 
será conseguida. O tilme mais 
barato nunca ficará por menos 
de 80 ou 100 mil cruzeiros noVos. 
Mas com a fórmula de Glauber 
Rocha é possivel fazer·se filme 
mu1~o mais barato. Os décors são 
as ruas da cidade, as praias, as 
estradas, Estrelismo, que custa 
muito caro, não existe no Brasil, 
Os atOres. de modo geral. são os 
amIgos e os colegas. Profissional, 
só um ou outro. Esta maneira de 
!Umar traz suas limitações. A te.. 
mâttca fica restringida aos pro
blemas da juventude, aos proble
mas imediatos. O adulto não tem 
mais vez no cinema n õvo, nem as 
rique-as do passado 'Podem ser 
transmitidas. O cinema nõvo, es· 
pecialmente no Brasil, torna-se 
um clnema politizado ' e aborda. 
tão-sômente' temas sociais. Nada 
tenho contra isto. ;6: a coisa mais 
natural do mundo que o jovem 
queira se engajar nos problemas 
que diretamente o afetam e com
prometem o futuro de seu País. 
Mas tenho algo contra a quase 
exclusividade que encontrou seu 
cúmulo num capitulo do livro Ci· 
nema modernO, cinema nôvo, de 
alguns autores, editado por José 
Alvaro. Editor. A Srta. Norma 
Bahia Pontes começa seu capitulo 
cO cinema como estética tradi
cionab com esta afirmação: «O 
têrmo estética não postula, ue-
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Do filme Deus e o diabo na terra. d o ~l. 

cessàrlamente, a ' categoria do 
Belo~ (sic!). Isso equivale a di
zer que o charuto não postula ne· 
cessArlamente o fumo. Ela chega 
ao conceito de cinema «com o es
tética sociológica , verdadeiramen
te definidor da linguagem cine
matográ,fica totab (pág. . 81L 
Não foi isto, certamente, que m i
nha antiga aluna aprendeu ' de 
m im sObre estética cinematográ
fica, mas do seu professor Jean 
Rouch, que ê antes de tudo 
antropólogo e sociólogo, e só 
depois. cineasta. 

;6:. isto que queria dizer quando 
falei sõbre certa estreiteza de 
horizontes dos nossos jovens. Os 
temas universalmente humanos 
tão bem tratados por um Fellinl, 
um Antonioni, um Bergrnan, um 
Resnais, estão fora das cogitações 
da maioria dos nossos jovens. Não. 
é, pois, de admirar alguma resis
tê,ncia por parte das ,platéias e 
dM exibidores, o que influi enor· 
memente nos produtores do ci
nema nõvo brasileiro. Há uma 
falta. de oomunlc"çii.o com o es· 
pectador, agravada pelo extremo 
confusionismo de um Glauber 
Rocha ou pelo hermetismo de 
outros. Mas creio que as limita · 
ções são passageiras_ Os jovens 
de hoje são os adultos de amanhã, 
os maduros que oferecerão tam
bém 'um cinema maduro. E outros 
j()vens hão de vir. 

O festival de curtas-metragens, 
desde 1965, vem m()bilizando cen
tenas de jovens amadores. Esta 
iniciativa do Jornal do BrasHI 
Mesbla. sem. dúvida merece um 
destaque especial. Não existe no 
mundo inteiro um cin'easta que 
não tenha começado pelas curtas 
metragens. :€ o caminho natural 
para se d()minar a técnica, e so. 
·mente dêste d()roinio ·virá. a arte. 
O caminho não estã no abandono 
da teoria, no aband()n() do co· 
nhecimento do passado, mas inclui 
também a aprendizagem com a 
curta-metragem. S6 dêsse modo 
chegaremos a uma indústria ci· 
nematogrAfica digna e a uma 
arte apreclAve1. Assim, nUJ!1 tu· 
tur() pr6xim(), ainda ouviremos 
do grupo CAmer& qual foi o re
sultado dêstes copcursos de ci
nema amador promovidos por 
JB/Mesbla... 

CUIDO LOCCER 
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H A uma febre de festivais alo 
voroçando a música dêste 

Pais. O que é bom. Mesmo le
vando em conta o inevitável in· 
grediente comercial e a visive! 
(às vêzes gritante) emulação de 
seus patrocinadores. 

O Rio, emulação à parte, tem 
sido a sede natural da maioria 
dessas competições. Do Festival 
Internacional ao Universitário de 
Música Popular. A propósito dês
se último e mais recente cabem 
algumas reflexões, entre as mui· 
tas publicadas. 

Terà sido realmente JlOIlular o 
tipo de músicas (textos e melo-

. dias) apresentadas e classifica· 
das? Não faltam os que contra· 
põem espontaneidade à elabora· 
ção (músicas (de laboratório>, 
letras (complicadas demais) .. . ) 

Iria longe demais lima tenta· 
tiva de análise do conceito. E é 
evidente que a denominação po
oular, em se tratando dêsse e de 
outros festivais similares, opõe.se 
apenas a clássico, erudito. 

Diga·se apenas que não se con· 
funde, claro, com vulgaridade, 
lugar-comum, de aceitação ime· 
diata (dodo o mundo pegou lo· 
go e acompanhava baixinho> .. . ). 
Textos como os de Sincope Uni· 
versal, e Helena, Helena, Helena 
(voltaremos a êle), mesmo o de 
~ e O qiJarlo poder, pare· 
cem·nos simples linguagem usual 
perpassada, netessáriamente, pe. 
lo sõpro vivilicaote da poesia. 
E o que não. seria popular? a 
linguagem do cotidiano ou a pro. 
pria poesia? terá uma vida bre· 
ve, estará reservada ao circulo 
hermético àos iniciados a melo· 
dia que se redescobre cada vez 
que é ouvida (como é diferente 
o sabor adquirido apenas entre 
uma primeira e segunda audi. 
ção ... ), a 1I)el0dia que não pro· 



vaca o inevitável comentário: .. . "' «parece que eu Ja OUVI ISSO em 
algum lugar ... »? ou não será 
muito maior a decepção diante 
do convencional, do que não 
acrescenta nada ao que já se fêz? 
Salvos alguns compreensiveis 
preciosismos, o que se pôde cons· 
tatar foi a presença viva da alma 
brasileira, em versos e ritmos 
às vêzes até pungentes (três ra
t;aS tristes ... ) tentando escon
der sem muita convicção a pró· 
pria nudez sob <o manto diáfano 
da fantasia»; tentando negar, 

• • • com mais ou menos Veemell(::la, 
a própria afirmação. O que tam· 
bém é bem nosso, bem popular. 

Outra consideração que se 
impôe: o valor da temática es
colhida pelos jovens. Já se obser
vou a insistência .com que foram 
abordados os temas sentimentais 
(não sentimentalismo) e politiéo· 
sociais nas composições dos uni· 
versitários. Aliás, dificilmente ' se 
pode fugir dêles quando se fala, 
escreve .~ e canta - com serie
dade no mundo em que vivemos. 
Não o fariam justamente os ja
vens~ 

Salta aos olhos menos avisa
(jos que ésses jovens, comprome· 
tidos com o seu mundo (mesmo, 
ou precisamente, porque «não 
foi ésse o mundo que eu quis» 
são tudo, menos uma juventude 
sem amor. 
. O amor pode ser mulher 
(Clarisse, Helena, mulata, meni· 
na) pode ser a terra «o meu 
ag·reste>, ,êsse chão», pode ser 
anônimo (<<essa gente>, o povo), 
pode , ter até a coloração da re· 
volta e do protesto «a mão é 
sempre a mesma que vive a me 
explorar>, <Verbas compram ba· 
las quando ·falta educação. ) mas 
é sempre a mesma' indefectivel 
abertura para o outro, o mesmo 
engajamento, o mesmo amor. 

Convém observar que partici· . 
p~, engajamento, ou como o 
prefiram apelidar, não se iden· 
tüica forçosamente com protes· 
to. :É antes uma tomada de cons· 
ciência, um tomar partido, um 
pôr-se . ao lado, menos utópico, 
muito menos bucólico do que po
de parecer a quem (êsse, sim) 
se marginaliza do processo so· 
cial. 

:É preciso denunciar - e os 
jovens o fazem com ênfase pró· 
pria - os que ainda estão que
rendo <ganhar o amigo sem se 
dar, sem semear colher o amor» 
e «matando gente por vergonha, 
vergonha de ser homem>, , na 
certeza de morrer e não che· 
gar». 

Há uma espécie de desalento 
que ultrapassa a retórica porque 
contingência da própria encarna· 
ção. No sentido mais largo e 
mais profundo. No tom menor 
('e imenso! ) daquelas . , fossas>· 
de que o Saltério está cheio. No 
tom menor (e infinito! ) daquele 
<minha alma está triste até a 
morte». Que, salva a .irreverência 
e guardadas as devidas propor· 
ções se traduziria no som que 
.chorado, sofrido, rachado, pare· 
Ce ter chegado ao fim». 

Mas desalento oue admite, 
supõe e urge, sem otimi~mo 
inócuo, uma esperança maIOr: . 
«vamos sorrir, vamos viver, va
mos criar!», sem «mêdo de ir. na 
frente>, quem ama «não fica de 
fora>, dança livre sua voz> por· 
que «breve o tempo volta a .cla
rear> e , é hora dessa gente ser 
feliz>. . 

Uma palavra em particular 
sôbre Relena, Helena, Relena, 
classificada em primeiro lugar. 

DüicU dizer o que é mais no· 
tável nesse poema: seu realismo 
inédito (mesmo censurado ... ) 
no gênero? seu vocabulário às 

SALTA AOS OLHOS MENOS 
AVISADOS QUE lSSES JO
V E N 5, C O M P R O M E T I
DOS COM O SEU MUNDO 
(MESMO, OU PRECISAMEN, 
TE, PO R QUE "NÃO FOI 

O MUNDO QUE EU 
QUIS") SÃO TUDO, MENOS 
UMA J UV EN TU DE SEM 
AMOR. 

vêzes tão pouco acadêmico mas, 
sem· ser chulo, tão convincente? 
a magia de sua sinceridade sem 
falso pudor? a identüicação com 
o poeta, por vêzes, ' inexplicável 
mas quase sempre inevitável, por 
párte de quem ouve? aquêle de· 
salente assustado, <tãO' menino), 
sem malicia, que o torna ao 
mesmo tempo filho e irmão? 

Düícil dizer. DificU até ouvir 
sem pressentir ao longe uma ou· 
tra voz bem. familiar repetindo a 

. tantas .e tantas 1leJenas: ,Nin
guém te condenou? Nem eu te 
condeno. (Jo 8,10-11). 

Em suma: dizem que só as 
velhas árvores dão boa sombra. 
Mas, bendito seja Deus! há mui. 
ta árvore jovem dando frutos de 
primeira.. A. despeito do despeito . 
de certos troncos quase secula· 
res ... 

• 
PADRE JOSMAR BRAGA 
MARTHA 

o 
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Ccko, Xaxado ... 

ANTES mesmo, foi o samba 
l Pelo Telefone (o primeiro), 
de autor até hoje discutido. Foi 
ngistrado no nome do mestre 
Dflnga. ., 

A música brasileira nem sem· 
pre teve a presença dos chori

. nhos, das canções seresteiras e 
valsinhas: · Na passagem da dé
cada de 40 para a de 50, apare
ceram o samba-canção e o baião 
cheio de modalidades (o côco, o 
xaxado, a toada . _.). O samba· 
-canção teve influência da música 
estrangeira (bolero, fax . __ ) e 101 
até comercial., agradando a um 
público romântico. 

• 

A bossa·nóVa como música é 
mais antiga que a bossa-nov& 
como movimento. Ela veio se 
transformando gradativamente 
desde, mais ou menos, 1950. O 
satnba-canção recebia nessa época 
a influência norte-americana. 
Chegava também ao Brasil o Jazz 
moderno, que ajudou a abrir um 
caminho nõvo. O compositor Ga· 
rôto compôs Duas Contas, J<lhn· 
ny Ali, Rapaz de Bem e, dai em 
d~te, surgiram outros compo
sitores (Jobim, Luis Bonfá, Vi
nicius) . No LP Canção do Amor 
Demais, gravado por Elisete car
doso, Tom e Vinicius definiram 
bem o que viria dali por diante. 
Antecipavam o futuro estilo mu
~ical (bossa-nova). 

A bossa-novA. 

Surgiu 'em 1959. Foi um salto 
para concepções novas, com só
lidas estruturas culturaiS no 
campo harmônico . e no p'oético. 
O 'resto era s6 o balanco e" a voz 
mansa do baiano João Gilberto. 
A verdade é que o pai dêsse mo
vimento ninguém conhece até 
hoje. Os papas são muitos. Entre 
-êles se destacam Johnny Ali. 
Antônio Carlos Jobim, Luis Bon
fá, João Gilberto, Vinicius de 
Morais, Carlos Lyra' e Ronaldo 
Bõscoli_ 

No Rio de Janeiro, Ronaldo 
Bôscoli (jornalista que na época 
era responsável pela publicidade 
do movimento ) liderava um 
grupo de cantores, compositores 
e instrumentistas. Ssse grupo 
fazia show em colégios, facul
dades e clubes sob sua orienta
ção. Carlos Lyra integrava êsse 
grupo, mas bouve uma questão 
pessoal entre Bõscoli e Lyra, e 
êsse último resolveu organizar 
outro grupo. João Gilberto, Tom 
J obim, Claudete Soares, Sérgio 
Ricardo, Mauricio Einhorne, Os 
Cariocas, Roberto MenescaI e 
Vinicius de Morais faziam parte 
do grupo coordenado por Ron,aldo 
Bôscoli·. Silvinha Teles, Alayde 
Costa, Oscar Castro Neves, .en
tre <lutros, pertenciam ao grupo 
de carlinhos Lyra. Os grupos 5e 
dissolveram e os artistas foram 
se libertando. Vinicius de Morais 
tornou-se o centro de multas no
vos valores. 

Em novos grupos e erq. traba
lhos individuais, a bossa-nova. foi 
atingindo seu objetivo, passo a 
passo, como no andar da garota 
de Ipanema, e graças a ela, a 
música brasileira teve sua consa
gração no estrangeiro_ 
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MWdca poPUlM brasHelra 

Com a formaC'ão de novos gru
pos e festivais, surgiram concep

, ções ·de caráter menos jazzistico. 
Surgiram músicas pollticas e o 
samba de ' morro teve aceitação 
nas camadas da bossa. (Nara 
Leão). . . 

O grupo baiano trouxe da 
Bahia cantigas de roda. E preo
CUpado em voltar às raizes, re· 
formulando e aproveitando tudo 
de bom, deu dimensão à nossa 
música. 

1988: técnica e poesia 

Apesar das guerrinhas (a do 
grupo da bossa contra o baiano, 
'por exemplo) e das pressões fei
tas pelas fãbricas de discos In· 
teressadas sõmente no sucesso 
comercial, a música popular bra
sileira não é subdesenvolvida. 
Grupos e compositores com suas 
concepções próprias criam e evo
luem cada vez mais. 

Das Jam-sessions brasileiras (no 
Rio) nasceram músicos de gaba
rito internacional (Mauricio Ein- . 
horn e Sérgio Mendes são exem
plos tipicos). 

Chico Buarque de Holanda sur
gia com tôda simplicidade e 
poesia nos moldes de Noel Rosa 
e de J.oão Gilberto. De tato, 
Chico Buarque voltou às fontes 
e trouxe túdo lindo, enriquecendo 
mais ainda' a música brasileira. 

. 1968 é a mósica brasileira em 
fase de adaptação ao mundo da 
técnica, casando-se com os sen
timentos universais do ,homem ' 
moderno, e conservando as bases 
harmônicas e poéticas. 

MARCO A. VERSIANI 
Enquanto isso aeontecla no 

Rio, em São Paulo, no bar do 
Cambrldge HoteI, no João Se
bastião Bar e em outros locais, 

. músicos e cantores se reuniam, 
com o apoio de jornalistas, inte
lectuais e adeptos da bossa-nova. 

Geraldo Vandré trouxe de volta 
o Nordeste, em formas novas de 
dizer canções. Edu Lôbo surgiu 
com Arrastão, de sabor total
mente folclórico_ A poesia linda 
de Vinicius mais uma vez se fez 
presente. . 

,o 

CONVITE 

FAÇA-NOS UMA VISITA E PODERÁ 
CERTIFICAR-SE QUE SOMOS 

BONS AMIGOS PARA BEM SERVI-LO 

AGENCIAS NA GUANABARA ... 

: Rio de Janeiro - Ruo São José, 48 - Filial 
(Reol.iza também Operações de Câmbio) 

URBANAS : 

Coscoduro - Ruo Sidônio Pais, 36 
Castelo - Ruo Pedro Lesso, 35 
Copacabana - " Av. N: Sra. de Copacabana, 686 
Engent'to de Dentro - Rua Adolfo Bergamine, 42 
Ilha do Governador - Rua Copo Barbosa, 698-B 
Parada de Lucas - Rua Lucas Rodr:igues, l1-A 
São Cristóvão - Rua São Luiz Gonzaga, 126-A 
Sete de Setembro - Ruo 7 de Setembro, BI-A 
Tijuco - Rua Conde de "S'onfim, 571-B 

... E NAS SEGUINTES CAPITAIS: SÃO PAULO (Sede) - BELO HORIZON-
TE - CURITIBA - GOIÃNIA - NITEROI - PORTO ALEGRE lem 
Inslalaçóo) - RECIFE - VITORIA e no DiSTRITO FEDERAL. 
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SCHUTZ, Roger - Unanimidade 
no Pluralismo (Col. Ecumenis
mo - 5), trad. de Norberto de 
la Roque Romeiro, Duas Ci· 
dades. São Paulo, 1967. 

·0 LIVRO do Prior de Taizé 
quer atualizar a Regra de 

sua comunidade. êste microcos
mo . da Igreja. no mundo de 
amanhã, êste sinal de unanimI· 
dade entre os homens. Ao mesmo 
tempo exprime O' autor as linhas 
mestras da vocaçãO' dos benemé. 
ritos monges protestantes. 

Unidades no Pluralismo não 
deve ser lido de um s6 fôlego. 
Aqui nos limitamos a citar cer
tos trechos notáveis de genuína 
espiritualidade ecumênica: «O 
que nos apaixona é viver O' Cris
to no mundo; O' que nos toca 
profundamente é O' homem, sua 
promoção espiritual e sua pro
moção humana." cA vida ' comum 
contém uma fôrça de abertura 
para os outros homens. Uma vi· 
da contemplativa não integrada 
não é. mais compreendida peto 
homem contemporâneo. Também 
não é mais reconhecido o cristão 
que -se deixou absorver Inteira
mente pelo meio humano.» «Pa· 
ra tênnos a ousadia de chamar 
todos os batizados à unidade vi· 
siveI, comecemos por nós mes
mos.» «Deve permanecer o fun· 
damentO' comum para não desa· 
parecer a visibilidade da Igreja 
na sua unidade. O pluralismo das 
famUias espirituais é um fator 
de saúde e de unidade: plurifor. 
midade na unidade, mas nunca 
particularismos que se opõem ã. 
unidade.» «Quem fere o amor 
não edifica a Igreja de Deus.» 
cOs jovens não gostam de um 
ecumenismo que se refugia nas 
instituições rlgidas e fechadas e 
teme o verdadeiro diálogo. Es· " 
tamos apenas na primavera 
ecumênica, que é uma etapa a 
venct!r para ir realmente ao en· 
contro do homem de hoje e cons· 
truir o mundo de amanhã, 'não 
mais com o coração de pedra 
mas de carne', conforme o pro
feta Ezequiel (36·26).» 

.. 

Taizé visa reagrupar os irmãos 
em pequenos lares com dlmen
sões humanas. Os que partiram 
em missão voltam de tempos a 
tempos para refazer as fôrças 
espirituais_ . . «A comunidade tõ
da reüne-se em oração comum 
para o conselho cotidiano e al
gumas vigUias.» 

Em Taizé ninguém se esquece 
do fundamento espiritual ecumê
nico. 

«O espirito de pobreza, o seno 
tido do provisório, a atualização 
do Evangelho são indispensáveis 
à instituição de Taizé, para que 
ninguém arranque a seus mem·· 
bros o vigor evangélico.» «Pre· 
cisamos da luz de Cristo: uma 
planta que não recebe luz, de
finha.» cA alegria e a paz cons· 
tituem uma s6 realidade. Sem 
paz e sem alegria nada de bom ê 
transmitido na Igreja. É preciso 
livrar o home de hoje da culpa
bilidade insidiosa, inimiga da 
alegria. Não há paz no esqueci. 
mento do próximo. '0 que fizes
te do teu irmão?' (Gên. IV 9).» 

«Quem não sabe escutar o . ho· 
mem não sabe escutar Deus. 
Acorramos ao amanhã dos ho· 
mens, com sua civilização de 
tecnicismo inteiramente carrega
da por um potencial de promoção 
humana para os mais pobres., 
«Não rejeitemos o compromisso 

"assumido por tMa a vida diante 
de Deus, pois Q.uebraria o ho
mem, porque essa ruptura atin
ge um todo, a pessoa humana na . 
sua unidade. Nossa solidariedade 
com os homens, nossos irmãos, 
é comprometida pelo quero da 
profissão.» 

«A aceitação de uma autori· 
dade não pode ser uma abdica· 
ção do senso da r esponsabilidade 
solidária. Pelo contrãrio, supõe 
que uma forte personalidade no 
Cristo seja edificada em cada 
um.1o 

-«A fidelidade conjugal deter
mina uma "escolha. Fora da cé
lula conjugal não autoriza outras 
intimidades idênticas. Mais aC<!n· 
tuada ainda ê a ruptura operada 
pelo celibato. Matrimônio e ce
libato são sinais.» 
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«SomOS" embaixadores de· Cris
to, nós que renovamos cada dia 
o s im' da n ossa f idelidade. A cas
tidade não deve surgir como lei 
imposta do exterior , para não se 
tornar wn fardO' insuportãvel. 
Deve ser aceito livremente o s im 
pronunciado em , resposta ao 
apêlo eVC!-ngélíco. O Evangelho é 
vivido de maneira global com o 
corpo e não oom as faculdades 
do espírito e da inteligência. O 
homem deve submeter as fôrças 
do seu corpo à dominação do es
pirita: 'Mais vale ent rar muti
lado ou coxo no Reino de Deus 
do que ter dois pés ou duas mãos, 

e ser lançado no fogo eterno. 
Seriam menos homens ou menos 
humanos aquêles que, através do 
celibato yivido por Cristo e sO
mente por !:le, são chamados a 
uma abertura sem limites, a 
uma co'mpreensão tão humana 
de cada situação, de cada pró
ximo?» 

O "autor termina, perguntando: 
«6 I greja de Cristo, tornar-te
-ias o lugar onde o homem seria 
incapaz de acolher, de comuni
car o Cristo ao h omem _ de hoje 
e de viver o Eva!}gelho em seu 
vigor? Tornar-te-ias o lugar dos 
fracionamentos em tendências 

a qualidade ' 
Bendix, 

o o 
e a durabilidade. 

E escolha Economat. 
Economat 

, 
e Bendix! 

À venda 
na Conferência dos Religiosos do Brasil 
Av. Rio Branco, 123/10.' andar Rio-GB 

• 

múltiplas, o lugar onde o plu
ralismo se transforma em dis
persão ou em simples coexistên
cia? O Cristo ainda encontrará 
f é sôbre a ter ra se o pluralismo 
se opuser à unanimidade? %> 

Em seu admirável opúsculo 
Roger Schutz convida-nos a nós, 
sacerdotes, religiosos e reigos 
cr istãos, à profunda e profícua 
meditação. 

PADRE SUITBERTO MOOY 
ss. CC. 

o .. 
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