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1 - DADOS C0BII1CID0I 

a - ». JOÃO BATISTA DA HOSTA I ALHÍQDrBQUl • Bilpo d» VXl6* 

Blà/M a partidário da linha prograaslata da Xgraja Ca- 

fe- I d« D. HEID&l üÂílARA, em 16 

, (lindada n^njarka monJiMata aea 

Bi| onda abofta proM — ooao o lata do i 

da AFOIIJO cxAODXO, dl 

FHEDO InlAVSfl, AHCHXBZA, ARACF.JZ, HAIXD OKANDE, CAR 

CA, UC1ATXNA, DOMIKUOS MOTINS, FUNDZo, ttUARAPARX, 

xtÃrã?iã1 IUÇU, IÍAÚ JA^U, 

ta Lí:oPO&nxriAt âanta toiiba, 

VXT&IXA. 

PANÇAS (parto), 

VIANA, VXlA 7S 
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oelros ou nãot da aeflraa pábUooi ou não« na pala ou ao 

• . inforaaçao «obro ourslltos, aounnldadaa do baaa a aaraaa 

que esteja» sendo conrtusldos «• orientação polltiea» 

Oba« I desejável que as lnfonwções seja» enviadas paraal| 

dan«nte»'& «adida oa qua torm sendo montadas* 
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DATA : 4 Jul 1974 

ASSUNTO : D* JOÃO BATISTA DA MOITA IS ALBUQUERQUE 

REFERÊNCIA: 

DIFUSÃO : 1# Ex/2» Soe - 1& DIi/2» Sec - DOPS/l-S - SR/DPF/D3 

1 • DADOS CONHECIDOS 

A - D. JOÃO BATISTA DA KOTTA E ALBUQUjRyíJE Ó Bispo do VITÓ- 

RIa/ES e partidário da linha progressista da Igreja Ca- 

tólica. 

b - Ú edopto de D. HEIDrH CÂMARA, subsorevou, com 16 outros 

bispos progressistas) braallc^r^i e estrangeiros, ua da 

oumonto* dirigindo paZa^rtjjp^to encorajamento aos povos 

oprimidos, onde ubofòa problemas como a luta de elasses 

e a guerra subversiva. Identifica-se com as esquerdas. 

o - Sua Diocese abrange os municípios de AFONSO CLÁUDIOt Ai 

FilEDO CIIAVES, AliCIIIETA, ARACRJZ, EAlXO GHAIUE, CAPTACI- 

CA, CO LATINA, DOMINGOS MARTINS, FUNDÃO, GUaRAPARI, I^L 

RAÇU, ITAtíJAÇlJ, XTARATIA, UNHARES, PANÇAS (porte), SAN- 

TA LEOPOUIINA, SANTA T3RKSA, SEOA, VIANA, VILA VSU1A • 

VITÓRIA. 

CONFIDENCIAL 
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(Cont5n*tarõo do Poflldn *e Biwet n« P>*Aí'/l,n.T/":,T/,'/07/J«7/i» . r*) 
i- t. i, i» .. ». ? ...*■*:« r: i: r * ?j “i ■ k í4 •**■ *■ n rt ».i r. f, g. 

z - ratroxDjfjcXAi sonoiíADAa 

a » Xnfornaçãb sobro os Planos de Pastoral d» Diocese* 

b « Informação cobre a atuação do Ilspo e dos padres que se* 

guota sua orientação» cita.ncio* local de atuação» processos 

de atuação (cunmunha» doutrinação» otc.)» meio o de conunj^ 

cação utilisaíos (missas» royí^&s» jornais» panflctos»rj£ 
C ^ * 

dioa» ate»}» llrwçõea a Çp&o recebido ( recursos finem-» 
Vj 

cclroa ou não» de cofres públicos ou não» no país ou no 

estrangeiro)» 

e - Informação sobre curallhoa. comunidades de base e cursoa 

que estejeu» sendo condusidos com orientação política» 

Obsi á desejável que as informações seja» enviadas pereal& 

danente» V medida aa que forem sendo montadas» 
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ESTADO do ESP1X1TO SANTO 
Soontoiia d» Saçuianca Pública 
Supaiintandtoeia da Policia Civil 
l•l•g■cl■ Orisa Pslltlcs Ittlsl 
Serviço do InvosttaaçAo o Iniojmaçóo 
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ESTADO DO ESFlMTO SANTO 
Secteiaila d* Segurança Pública 
Superintendência d* Policia Civil 
Itltlicli Ordsa Pslltlcs teclai 
Serviço de Invertlgaçdo e Inloimacáo 

Sigiloso iiÈlU JyP é'$.0 . VIK .H 

Vitória - E. S.  / / 75 

Assunto: * «JlGOJPíftO SüBíU A IOÍUJA QU- WASG* DO POVO • 

Origem; an-soisAs 

CliiMificaçAo: (Alx,A«l«A«A<A(A«AdÍ«»«X«tlXtS(tit«l«X«XtS 

Dlfun&o; ARJ/BKX /.ARUUXTON 

DifunAo de Origem: lAlA*A(A|A*A,A.A»At«iA«X()ltX,X(X(X(X|S 

Anexo: COIXA £0 SOUTJ* SC IWiVIÇC Si» XltVORlIAÇXO a DOOUJWtTAÇlO SA ARQÜJ, 

Referência: lX.XlX,X.X,X.<.X,X<X4 -ttOCUSÁ B* VITORIA (SI DAT) 

larornsio ws ja/TiosnoiBoiB/MS— 
M es 

- Realioou-o- ea Vitéria-RB, uaa Reunião noa diaa 6,/ 

7 * 08 d« Janeiro d* ~ - 
A referida mtSilo ?el“rreíiSide. p*lo Are»Mopo do/ 

vitdriii S. J0K0 Ratiota do Moto • AHragooriao • S« Laia Vomandoa - / 

Ba Alda GenasBlapa 
S.Valdir Ctlhelroa-BlaSo d* V.ledoadaro. 

L-S&apo dFBfo Bruaof Frei 
n n>i Corloa lfeaterat Koaa. 

=otl 

"do Jakaaetf, 
Oaiáai Ssõ/ an^^eoaran^g. ■ ■ 
. Owrord / 

aa aa mui euaii vium 
aSBo* OoiMf Rio Rronooe 

•o ainda auftoa 
atado aa ao 

•l V .SadOBdCe Ja 
• r-Ujiii 
aa do Sole Jaleat~011ada • 

‘ 100V S.Hateuo, OiSwa o'aan«UurOãaaAo. 
aooldlofo Çanadona* Xfaoaaa Sõãoaa, aator do 11-/ 
Hlelro m 4»e«a «• »roaai«Ioa («dltfea r ~ 

<XaX,X,X,X<t.XtX.XlliX.XaX4«X.X.X*Xll«X.X.X^I|ia*X»X.: 
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SERVIÇO DE INFORMAÇÃO 5 DOCUMENTAÇÃO DA ARQUIDIOCESE DE VITÓRIA 

ANO» IV ■ N# 28 Vitória» janeiro de 1975 

"So soubermos roavivar em nós meemos e aeondor r.rs Pi,- 
óle» oom profunda o aaertada pedagogia» eeae emi.1 to 
revigorante de Igrola. suoederã quo multae antinomias 

- quo sfligom o peneamonto doe oetudioeoe da oolesiolo- 
gla - icrão prvtlaamonte vonaldae o roeolvldae na ox- 

porlónola da realidade viva da Igreja» inspirada na 
sua doutrina." 

f Paulo VI - Eooleeiam Suam 

ÈíOONKlO 7MJR3 A IGREJA CJ’1E NASCE DO POVO 

Represortantee de várias dloooees brasileiras ostivoraa reu- 
niâos om Vitória nos dias 6, 7 e 8 do janeiro desta ano para um dobate sobre a situa- 
ção atual o as perspoetivas do prooonso do renovação da Igreja no. Brasil* 

Comparocoram o arcebispo D. João Batista da Motta Albuquerque 
o D. luis Fernandes, que ncolhoram os 70 partloipantes) D. Aldo Gama» bispo de São tfe 
touo; D. Josá Maria Pires, bispo do João Popsoai D* Valdir Calholros» bispo de Volta 
Redonda/D. Tomás Ihlduíno» bispo de Goiás e D. Moaoir Groeehl, bispo de Rio Efconeo* 
Atuaram como peritos Frei Ieonardo Boff, Mons. Gorard Cambron, Froi 
l-°na. Har colo Carvalho ira e Padre Eduardo Hoornaert*. õstlveram prosontos ainda muitos 
padres, religiosos o roligiosas o alguns leigos representando rs seguintes diooeeesiC^ 
xias do Sul, Jalee» Olinda e Roeife, Volta Redonda, João Pessoa, 93o luie do Maranhão, 
Goiás, Rio Pr-nco, São Mateus, Grateus e Campina Grande* 0 sociólogo oanadsnse Ihemag 
Ebrunoau, autor do Uvro "Catolicismo Brasileiro om ípoca ds fronslção” (Edições loja* 
la, 1974) participou eomo convidado eepeolal*^ 

0 objetivo do encontro foi delinear o perfil e desoobrir a« 
caraotoríetieas futuras da Igreja nova que nasoe no maio do povo, prinoipalmante atra- 
vée fçifaiaüide boas. Relatorloa previamente elaborados, deaarevendo 
as experiências de base» foram enviados aos peritos* Continham informações sobre as s£ 

guintes eammUades eolesiaiat Sâo Domingos s Nevo Brasil'(BB)) Itorana (8S)| Idafearss 
(BS)| 93b Mateus (B8)p Alto do Paaooal (Reoife, PE)| Goiás («»| Thuá (Orateús, 0B>» 
Btirro do Rangel (João Pm soa, PA)| ooeunidades do meio rural 0(1) | awwnidads de Res- 
sosveagS» (IMerta, *0> • -* - 

Is**% 
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■ 
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ANÁII37! ’0A 'iEAUDADE ECUSSIAI. 

Rom bnsn nos relatórios enviados aos nr ritos» 3 tontos do onq 
lla^a foran olnbnradoai "0 Futuro do Hoioo fossado"» pur Carlos il:storsj "Couunldidoa 
Eolcsiaia do 'V-so", por Leonardo Boffj o "C. R. E.", por Uorard Cnmbron. Aoompnnhados 
do ma roauvo do primeiro» anrraontado »:p. 50 laudas» oa doia últlnoB_iepàonubUoadoa * 
na íntegra, ben oono oa *olatórloa doa trabalhos ra roviata SEDOO odltada pulas Voaaa» # 

^a manhã do primnlro dia Carlos K ators oproaontou aòa parti- 
cipantes un romano do aua analiso das novas vivonoins eolesiaia nua surgom no nolo do 
povo. Oa grupou do trabalho proouraram lovnntar quais aòo aa ooordonadaa já hAiuMAm 
por oato novo modelo do Igreja quo nurgo "na margem" o quais são os nroblonaa a onfron 

•ÍÜX po onoaninhamonto do procesao r’n ronovnçáo. Constatou-eo quo o povo entende a ooiiy 

'5*~ cono verdadeira Igrajn, onde a comunhão o vivida na fó, o rejeita qual" 
guor wftaaifica^ão. Pa comunidado do baao a Ptlavr- do Doua deixa do aor monopolio do 

_elqro P?n teraarrao JgpjsEÍQ.da_dft_õõlotiva. Nasce inainr espírito orítioo o dnaoobTu- ao 
a dimonano política da opção cristã, tiunnto aos problcm*a, viu-so quo ao oomunidados 
do baao cotão mais situadas om értvia marginnis, som oonaoguir oonotrar no mio urbano. 
Surgo uma forte quostionamonto dos ministérios» tradicional monto ligados à figura do 
pr.drc. 0 povo quer olo próprio assumir oa aous serviços nq comunldado. ínrrfbiso_onóoji 

tror uma podagogia do ação quo evite por parte dos ag-jntos olerieoliaados qualquer ati 
tudo quo não aignlfloup um roopoito a cultura oopulr r» 

A fim do fasor emergir da consolonola dos participantes a vi- 
são oclosiologica oscohdida atros da aous conceitos o opiniões» na parto da tardo fo- 
ram sugeridas a assombloic. 8 perguntas» sobro ac quais todos trabalharam! 1) í possí - 
vcl uma Igreja clcrioal criar una Igreja popular? 2) A orítioo da realidade (toorla)dq 
vo lovar a oemunidado a quo tino do praxia? 3) Qual o papal do padre numa oorainldade 
om quo o leigo podo f'*or tudo o que olo faa? 4) Unir fé e vida. 0 povo tem a vida o 
a fo. Qual o nosso panol do ogontes pastorais dianto do povôí 5) A Igreja que nosoo do 
povo tom poder sobro a Igroja tradioional? 6) A religiosidade oo pular ó um fator de a— 

llonagao ou un fator do libertação’ 7) Como formar oomunidodo cristã numa sooiedado di 
vidida om clao3as sociais? 8) 0 quo surgo' na margem converge para o centro eu o aentro 

„„ ft>* *lcar sompro na margem? Qual a relagáo mrgen^oontro? 

PR0BI31AS S raiEPTCXT/AS DAS COMUNIDADES 3CISSIAIS 

Os mrtlalpantes procuraram» nm basa aos- dados lovantados no 
dia antoricr, afunilar suas preocumçõos, roduslt.do-as a pontos tnsloos» ou sajat l)Dl 
monsão política da comunidade ocloslali 2) Renovação dos ministérios) 3> Religiosidade 
o oultur'. popular; 4) Pedagogia da agão renovadora. M .participantes que trabaÜiam d£ 

rotamento ligados ao povo for-im entrevistados pola Assembléia, apontando sobretudo a 
pooigão do suas comunidades de base diante das injustiças sooiais e dos direitos do l£ 

Aura o debata sobra "Renovação dos ministérios* 3 doo prrttn- 



t«i«' P«*v im oipmlhliWv í'tHiviifVi*'V o |í'.i*\ulj Iviíi itm/n jvuvt o dulnf-rr «llellglosi- 
■' l'ii.lti:rt 'V1*, 

1."iV\l:' (in dl:'. !>V.'1 Tí'ii!rm!n JlnfT Pi>« uma *ucjx>fltção 
üol'!'"! <),■’ lll\1l,lo:t il.-_ T,;i'iiiulij!'"’ -.il1, >;< .-..i iivoivc:'." ili> runnviçâo (vWlí' 'i.iROCl '•Comunidn 
t!. ;l :\'l -uiaÍ!) d-1 U\ : ■")• 

CONCWJS&TS DO ENCONTRO 

Jloprosontantos o membros da a Igrejas do Rio Branco (Acro), Tn 
br .-.a» Manaus (AM), ino hui a, Pinheiros (MA), Cratous (CS), João Pessoa» Oimulnn Gran- 
de (IV.), R-.-oi.V (i::í), Sno Materna, Vitoria (ES), Volta Radonda, Rio do Janeiro, Pul.ropo 
lio (RJ), Bolo Horizonte, Itnbira (MG), Jn.las, Id.no (SP), Caxias, Vacaria, Porto Alo-' 
,'-to (RS), Goiátj Velho (GO), bispos, (7), padron, religiosos, roligionnii o lnlgon,MMU- 

rídoa -cm Vitória, nos dias 6, 7 o 8 do janeiro do 197$, ao longo do três dias da troca 
do experiências, rofloxocs o or ção, pusoram-se de acordo a respeito doa seguintes non 

■t.oo s 

1 o Bra obediência ao ov-ngolho o aoa apoios da roa lidado vivida polo povo, optar por u 
ma ovaniiollíiagão libortadora, o que lmplloa numa clara opção pelos oprimidos 

II. Em vista disto, fasam as "seguintes propostas.; 

1. Ká. linha da roa lidado Povo do Da tias 
1.1. Que eaao Povo do Doua se organizo em oomunldados do fe n vida, comunidades 

autônomas em sua • criativldadej mas que elas, do acordo com ua nnoosnidadun 

oonorotas o as exigências do evangelho, vivam om comunhão com ao outras co 
• munidndos o com o pronrio bispo, oôntro do unidade. 

1.7, Que se valorise o saoorâóeio comum dos fiéis, do tal modo quo possam ooln- 

brar, não só os acontocimcntos do quotidiano, como sinais da presença dn 
Doua, mas também as exnressòes sacramontais da fé. 

1.3. Guo sts insista na presença da Igraja np mundo, a bom d' comunidade humana 
maior; abortura da comunidades ocloaial para a colaboração com outros bo- 
mona o grupos, por melo do serviços fiara a construção ta um mundo mais fra 
terno o justo. Rospaitat o incentivar os di^oruntos ministérios quo foron 
surgindo na vida chis cor,'.unidades. 

M"ha no lí ti ou 

7.1. Guo a Igreja rr-rticj po da luta do librjrtagão do povo, co labor and. o para quo 
ole mesmo dnscnlira as oauuas da opressão or.i quo vivo, denunciando toda fo£ 
va do injustiça, (tanto ao nívnl do indivíduo quanto do sintoma) propondo 
'ira ::oc.icd'do sen barreiras," cn quo ao ollmlccn os pri vilégios o o monopo- 
l>o don ri':!no‘i)o produção o doo serviços o oquipamontos coletivos conccn - 
iradas r-n nãos do uma minoria. Quo ola participo também c!a denuncia o da 
luta c*'!:1 r • a dominação externa quo imjxido a fraternidade o a comunhão en- 
tro oa povoa. 



V'« Ou.' o |wiv';rn f'(. 1 Mv>rlA(,’Ho no Jnido nr- Interior da íiroiirla organisagno 
í'í!li'í!ln.l, do ns-'l.m u ml.-ivm lltertadora ser»’ nutontles. IVijc*,-> nop roal o 

iii'rrvtd» ('■■’ i IK--tfiijiici ilo i>ovo, ó noaonoárln quo ontro.non nós mesmos num 
jwpfiwm ;!<' nonwusiõn do iiMibinoa do cbmno. 

3. JJn .liPÍVl 
3.1» í'Uf» íi rol!g;i oo!didn popular soja respoitads n assumida, rn valorização dn 

mus gostos i' ü.ln.vls, Dosoobrir a cultur- ponubir, cano roalldado copa51 do 
oor o.ruiumida num uroemno õ"#: lih; rte.ção, 

3.1, Ono i\ Tjjroln nuorro tanto a at.:i.tudo .-Io otpI oração ò>'. religiosidade popular 
quanto a atitude indiforente ou até destruidora quo ao praticou frequente- 
monte no passado. A tradicional cultura ooloniantioa como a religiosidade 

popular submetam-aa a uma revisão crítica s lua do evangelho. 
3.3. 3uo se descubram os valores de protosto o do denúncia contidos na cultura 

popular. 

3.4. São seja tolhido 0 novo na busca de novos conteúdos a novas formas do ex- 
pressão, dentro da vida colegial. 

4. i-’.-, linha da metodologia 

4.1. Quanto a método pura uma ação eficaz na bases 
4.1.1. Partir sompro do uma análise da realidades nocosaldados o valores 

mis sentidos e vividos pelo povo. 
4.1.2. Adotar uma atitude crítica perante tôda estrutura quo impeça a valo 

rlaação das oxprossóes autênticas do povo, 

4.1.3. H-uíou-vo1 vor :r-r;ir vj icnte 1 i.c observação o do análise, do tal modo 
r uo o proprio nevo soja capar, do Identificar es vjrdadoirns causas 
d.as 1 njustiças o ■>", possíveis saídos ctesta situação, 

4.1.4. 'dosTTjits.r ■;) otene.s do crns c:i monto do povo, 
4»'«í. Roa 11 dedo e olhos os duas vertentes da ação o da roftexão pas- 

toral, 

4.2. ai- ui to formação doo agontco do pastorais 
/.3.1. f,.uo no desenvolva, o quanto uossívol, dentro da própria comunidade. 
4.->.2. Rundamonte-oo num nrocoaso contínuo do reflexão, rovlsão, interpin- 

tarão 0 planejamento ds ação., 
4.2,3. Haja nnortunidado per- quo 00 agentes pastorais possam eonftontror 

c rover suas oxporiêncin3 o a de nuoo comunidades, tentando uma ca- 
minhada cm comum, buscando manter uma visão mais global o integrada 
d.a agão. 

5. P-ninS^s fi nala s 
‘í.l. Continuar os-o tipo do oronntroo, com reprosontação das bnses, acrescontan 

do aos noritos ,!ri teologia, bíblia o motora 1 uma assosaoria em economia e 
oiênclf.s políticas. 

5.?. 3nr publicidade ao conteúdo o conclusões deste Encontro, 

5.3. A Ifíroj.-- 0,i vitória ficou rospono bi.Usada mia roaIIzagào do proxlrao on- 
contro 
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"Pcrguntol a Som Hcld.er, dois anoa atrást "Qual o o grupo humano quo promata mala oono 
agonto oí.toaa do libertação no moio dos povooi uma CE3 ou um blooo do não violento*?". 
Roapondou logot "Uma CEB." Pois ò. 

"Adornais, uua CBS providencia a sou mundo ambionto a Palavra histórioa, a Palavra do 
momento» a Palavra quo todos ao redor precisam. Dous fala hojo, Não fala em vâo. í 
fungno ospenífien da CEB, sou pupol profético» não somou'o ostar a par do tudo o quo 
outá ncontocondo (privilégio do qualquer un), não somonto lur nos moamos aoontisolmcn - 

tos n manengam da Deus (a CE3 oatá narticularmonto inntrur.io^tida enra leso» no Espiri- 
to o sua unidndn, oom a Biblia o a Tradição)» mas sobretudo, no mesmo Mspírlto, proolfl 

mnr a mesma nonsagom a sou mundo ambiente." 
■ Da «nó liso do Mòrts. Qornrd Cambron 

"logo após o Concilio nu doscobriu o toma da Tgroja-Povo-do-Douo. Houve grande modifi- 
cação. *Tào tanto da nr to do novo. Seta ao admirava quo a Igroja chegasno a dosoohrlr 
tão tardo óbvio ululante ram quem .lê a mensagam âa Cristo. íhs a modificação so prfl 
cessou do lado do padro. Bs to nao no sentia ira is distanciado do povo» com sua formação 
clitiotn, com sous prlvJ lóginn da o atado, 0 nadro so oncarnout morgulhou dentro do po- 
vo. Bsio proceeao so fos sob o signo da sooularização. 0 padro abandonou quaso todos 
os signos sagrados quo investiai batina» clausura para os padres roligiosos» simplifi- 
cação dn liturgia» moradias nfcort>.s ao novo» oto. Passada osta oxp.irlonola» hojo quos- 
tiona-so ao o padre não foi longo domais. 0 novo, osrolatorios atestam aqui o aoolá, 
não ó tão soculnrisado." 

"Quem optou pola Igroja-Povo-do-Duro (cf. Conoilin, Iumon Gortlum cap. II sobre o Povo 
do Deus, vom antes do Cap. III quo trata da Hierarquia, pronunoianâo um sentido novo a 
compreensão dos ministérios) devo lavar as oonsoquônolas ató o fim. Fazor uma Igroja 
viva, com serviços flexíveis, funcionais, som orivilógios toológlaoe. Bs «a oomproonçoo 
facilita entender toologicamonto, como manlfostação do Ressuscitado dontro da Comunldft 
do» os vários surviços quo sa fr.~om dontro da comuridado. São verdadeiros ministériosI 
do cuidar do doontes, do ajudar na explicação da S. Escritura nos círoulos Bíblicos,dó 

conscientizar acerca doa direitos humanos, do presidir à comunidade, oto. 
Ter a coragem de orlar a deixar crescer uma Igreja pooular, uma Igreja do povo, oom os 
valoros do novo, om termos do linguagom, ■expressão lltúrgloa, religiosidade popular, 
etc. Ato a Igroja nao ora do povo, mas dos Pádrss para o Povo." 



"A twmmiriruln • :ita Inserida n» mundo. Nàn n um mumloiiln!io fnolindo com sua liturgia on- 
de todos jnm bom, oora mia aguo aoeial» oafie todos ae conhooonu Kla ootá innori- 
da num mundo aborto, ondo há oonfHtoa, luta da classes, exploração, ondo ao uaa a re- 
ligião para acalmar os ânimos wnra quo tudo possa correr como scmpro oorrou, lato é, 
os poderosos por cima, oxolorando, o povo por baixo, sofrendo," 

Da analiso do Prol Ieonardo Boff» O.P.M, 

AS NOTÍCIAS DAQUI 

CONCÍIIO DOS J0VEM3 

Vitória, SI d,o janeiro do 1975 

üis Comunidades da Arquidiocese da Vitória 

Mossa ArquldloQoaa sorá marcada nos próximos dias por um aoon 
teoimanto de granda importância - 0 CONCÍIIO DOS JOVENS. Essa iniciativa surgiu na 
Franga, em Talão, ondo, dopola do longa preparação, reuniram-se oerca do '40,000 jovens 
do vários paísrs do mundo. Assim, ultlmamanta, roalisou-se uma sessão conciliar no ílé— 
xico o outra na Argentina. Agora sorá a nossa voz. Vitória foi escolhida para aor a sç» 
do do uma celebração conciliar quo trará à nossa Arquidiocese centenas do jovens dos 

outros estados do Brasil o do alguns países da America do Sul. Sorá uma promoção do 
lor muito grande, não só para os jovens, mas, para todas as Comunidades Eoleslais, po 
is, o quo so pretendo é revelar o festejar o nasclnento do uma>Igroja quo já desponta, 
ondo oa leigos assumam consciente e responsavelmente sou papel, 

Todas as comunidades o paróquias estão sondo convocadas para 
a grande Assembléia do Povo do Do.us quo torá lugar no dia 09 de fevereiro, às 9,30 h. 
no Estádio da Desportiva Ferroviária em Jardim América, Cada comunidade doverá provi - 

deroiar seu proprio meio de transporte. Também será multo interessante que cada eomuni 
dado traga seus instrumentos musicais: violão, pandeiros, guitarras, etc. para o aoom- 
pnnh-.m-nto dos cânticos. 

Esta grande Assembléia do Povo de Deus, dentro do nosso Conoí 
.lio dc jovens, não ó somente para os jovens. Todos estão convidados (jovons e adultos) 

paf. esse ocontocimcnto de Igreja, cheio do significado pare a marcha de nossa ação 
pastoral, Sora todo o Povo do Deus celebrando a vida do nossa Igroja. 

Conto com a participação, mais ampla possível, do todas as pa 
roquias o pequenas comunidades o esoero encontrar a todos na manhã do dia 09 do fovo - 
roiro. 

Deus os ábonqôc 

...A:,,   
+ João Batista da liota o Albuquerque 

Arcebispo do Vitória do E. Santo 
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rMur-ruo mi pastouai. iupiat, 

irwrn um oueentrn imvi lidere;! d-iri t"rcqu1na rurnin (1 por 
jf.mijiln) 'in:) i"l:'ii 1 o .< 1(‘> ii.i jw.mi, O cnoontm tm l.n.ío’o un 14 li, do dia 15 ( aál*i 
uo) í’ o fiK>,.írr:'i.,-'nt.M i-st-, nrovinto pir? nn 1 / h, do ;)lr. ló (domingo), Sorá no Centro 
dv i^icoid.voi) l,f',uU,,v helena". 

A t.ernoré do 30»00 ( tvlnia orrzo.tvon ) t-rr participan- 

te. 

PèlLYÍii.í.h ;V'.J.PiTJ:?.- - Avo-linca.', tr^isa d.j o;:norln!'Q’lan o 
pernpootiv ül Jn Pj.m t'"\al hvrO. lí?. r eiMf; do V.i b 

Ao inacrlgõea davorào acr foitaa no Secretariado d® Pastoral 

Tol.i 'i-jP1,' - Caixa ToH.n.1. 107- ".v.UOO - Yitnvln - U 3 

visita oo mm >: taivè 

tlTit.o grata pum :ióo n parnaeem do Irmão Rogor. Y lí; voio» prl 
'v.irui.-.ent'', onco"trfir-no «soía a nua tuum'nhn» Implantada ora Vitória» há tron anng, 3? to 
dos svY'!, ■ ■ ,k-> fíMii vivemos o luiaimn» eon -r-bomos o quo significa «r.ra n Igrojn do Vlto 
rio. a I. •víi.iòaò'.' Rer.raôuicii J> la 'v l^tvjpio.i.u» ar.toa do tudo» a Juvnntudo» recebendo 
o.pcvio, íinnorinoj-ift, estimulo, .V ova i:v\'i;.'.o, taraoc ím vonporan da oolobrnção " conclli 
ni.'" do (-smaval: novo vigor o t:t-ir; para tanto? grv.non jovonsl 

ÍV.-il" eort-xto, ovo jo rio inocporodo» apnroco ontro noa o Ir- 
r.o.o 1'rjor ’/• ; ,-,n, noi.-o gooli:’\ nuvurona doncm começo,o do ano, 

liva v;.ai' >.ii +/■ vo oo.io ohlotlvo pr1 raoiro, o Chi lo, 7n ficou 'Ana 
poiinon di.ií!» vondo o ouvindo» 'lontl *’rto o vo-ando, rocolher.d.o a voz dog fatos trágicos, 
t i.-ilor.iviihaiido !i;.or fraterno, Aqui tombem, elo min moutou do que falou. Chegou, cor- 

ton n^raept.on, a vibrar cora o no-iso rooincer úc Igrnja, Ao Irmão Rogor, ao Irnõo Rober- 
to, r.lol (:o',m")‘lioiro do jornada, norr*n admiração o nincoro agradocimcnto polo profundo 
interesso devotado à nonem canoa c da i.’toira América latina. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
+ ^ + 
+ Cuoontrnm-oo a venda na Cúria + 

+ o» í 
+ i&mual da Campanha da TVatornidado   4>00 , 

I 
+ Dl.ocos da Camjnnha da Fraternidade   C.* 10,00 + 

+++++++++++++++++++++++++++++++++♦+++ 
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Toda Colatlna festejou oom grandos solunidartos o comemorações 
o Jubileu dn Prata do nanordoolo cio anu dedicado 71 gnrio, Côn. Mauríoio Mattos Paroi- 
ra, Durante todo o mês dn df>»umlvo as divraaa Canole.i o oomurldadon, tanto do Interi- 
or como rl-i TVrif-rla, prestaram hnmonagons locais por ocasião daa visitas programadas. 
Foi roalmento to canto vr>r na aimplicidado doa diacunos o saudações ( nas bom partioipj 

i'na celebrações, noa presentes e roa cunnrlmontoa» noa almoços o Jantaras, todo o ca- 
rinho o a gr.itidõo daquolo povo 1 ■ou o piedoso por sou bonquioto Pároco, Hos ultimoa di, 
aa do dezembro houve un trídun vocieicnnl o no din 1Q ilo lonnlro, data do Jubilou, foi 
aolcncmopto coricnlt*hrada a Santa Iiis'n com n w.rtici iwçãn doa doio Bispos, Dom João TJj 
tinta u Dom Uiia Gonzaga Fernanda, e do sutn n«iy.v,(.U>!.us, '1 grandiosa Matriz ostttvu rr 
pleta do pr.r oquinnos, parentes o a.xLgos do Côn. Maurício. Dom João Batista fêz uma soq 
tida o comovonto homilia-aaudaçno no .Tubi lado, A oolnbraçío foi às 18,30 horas o muito 
pe.rtici.padn por todos non cânticos, orações s na comunhão. Cinco sacerdotes distribuí- 
rem o Corpo do Senhor durante core?, do 30 minutos. No final da Missa o homenageado fa- 
lou ngr-.docondo o tecendo um hino -'o louvor o dn compromissos ao Sonhor, Foram muito 

Inspiradas as palavras finais do Côn, Maurício, Depois dos prolongados abraços o cum - 
pri'''.ontos, fomos pr.ra o Colégio dos Jrmãos Mnrlstso, ondo foi sorvido um bom pronarado 
o onboroso jantar para os convidados osoociais (Cloro, parontos o mombros do Conselho 

Paroquial), No final ‘'alarom o Cr, Juiz do Dlroito, em nome do Consolho Paroquial} Dr, 
Jalro do Mrttos Peroira, Irmão do .Tubilado, em í orno dn +'amíliaj o Dom João 3atista, em 
nnmo da Arquidiocese. Flrnlmonto agradocou a Con, Haurlcio, - Como no dia 1° do janei- 
ro muitos Padres não podcvnm wtlcimr da Concolo’irnguo o das homontigons, dovido aoa 

compromi3sns om suas comunidades, foi prograiwda uma Corcelobrjgão na noito do dia 2, 
us 19,00 horvi, oom a participação do Coro da Arquidiocese. Estiveram oonoaletrando 
21 sncordotoo, Inclusive Dom Aldo Corna, Dispo de f.ao tiitous, oom alguns soeordotes 
quola Dioccso vizinha, sob.a presidência do nosso Arcebispo Dom João Batista, Depois 
do Evnngelho falaram rapidamente Dem João Batista, Com Aldo Corna, Po, Gore Ido Lyrio 
Rochn n Con. Maurício. Ho uva gpando partlcinação do fiéis «osia oon nele braça o, que se 
constituiu num dos pontos altos das comomoraçoas nolo sou simbolismo do união o de in- 
togr ção do Presbitério, na visibilidado da concclobragão-sacramonto. Após a oonoels - 

bragão houve ainda um jantar oferecido ao Clero no Cologio dos Irmãos Maristaa, quo oo 
laboraram muito para a realização do todae as comemorações. No final do jantar falaram 
Frai Iauro do Carvalho Borges, saudando o Con, Maurício o agradecendo a hospitalidade 
do quo desfruta somanalmcnto na sua C"sa Paroquial} o finalmonte o Próprio Côn, Maurí- 
cio, agradecendo tudo o considerando tudo como umn homenagem ao sacerdócio e à Igreja, 
na sun pessoa, Ainda no dia 4 do janeiro (sabido), uma turma do amigos de Vitória r.prj 
sontou no salão do Colégio âos Irmãos Maristas, às 20,00 horas, como homenagem ao Jul& 
lado, o Auto do "atai intitulado "Chegança - ou Eterno Advento?" de autoria de Jaime 
Vitallno. Antes da poça Frei Tauro recitou uns v->rsos do sua autoria em homenagem ao 
Jubilado c o Dr. Antônio Csear Moneses Penedo acrosentou n peça e a dodioou ao Con. 



íi-'Uf íiíii'!, qi!-!, sou ws, .v !■■■.:!=■ i' u "<> Piur\7. i-' tudo. Do/r-so .lon^intr como de Juntj, 
-.•a a .'it'rç”o dos in ,!!i!'vi'n lo -iwi • Mm I’’1 i'V'1-'‘ pluncjuri-n!, organivríim o ov>cuta - 

ram .uri ciiv> '.")Oa comemorações sob n orientação o sunerviaão cio Dom Ruis Gonsagft Vevnan- 
ii -o o iifi lrr.v\ Ingel* Matos • 

KSCUMCIMPSO OPORTUNO: BEHPAM 

Expontânea sintonia e aonvorgênoia foi manifestada noa últi - 
moa dias pelos Bispos do Rio Grande do Sul por ocasião da um debata, a reepeito dáa ati 
vidades da BJMPAM. Teve início o episódio oom uma oarto. pública da Dom Paulo Mnrotto, 
Bispo de Crug Ata, que manifestou sua desaprovação a um convênio entro a Prefeitura 
de l.iuí o a mencionada entidade. A carta, que foi lida em todas aa igrejas e 'capol**; , , v1' * 

.desse município gaúcho, acusa a BffitFAM do "distribuir anticoncepcionais a abortjívoa as 
populações mais pobres, apesar dos reiterados protestos de médicos, legisladores* -afif, 

oiologos, economistas o da CNBB". Afirma ainda o Dispo que essa "distribuição e contra 
ria a una ótica humanlatioa a do duvidosa a fica cia 'cientifica o socialí". Muito a, prop£ 
sito, citamos aqui um longo MEMORIAL, remetido, em fins do ano passado, &&&. &TS* M*Mlí 

troa da .Tastiça, da Educação o da Saudo, pela Associação Medica Fluminense, que rom^ 
teu também cópia à CUBB, Fartamente documentado com afirmações da conceituadas autorl' 

dadee médicas nacionais a internacionais, o Memorial, solícita doa Srs. Ministros "pr£ 
ibição, en todo o território nacional, para a divulgação e utilização dos dispositivos 
intra-uterinoa (DIU), artefatos abortivos sistemáticos, cujo uso infringe elementares 
princípios do ética médica e dispositivos da Iagíf.lagão Jrafcl loira (Civil e Panai),con 

traria os interesses naeioáaís, conftitnl atentado à dignidade da Mulhefc Braéilólra ó;i 
oferece riscos para sup saúde". Ds fato,, a BiMilttí dístrffiüt amplamente tal dispbilWró; 

— DIU ou SERPENTINA - como afetioonooptivo que "na realidade é instrumento abortívo, 
is não impede a èvuláção nem a fecundação do óvulo, mas é obstáculo à nidação". Ao to 
mar possa como Presidente reeleito"da Associação Médica Brasileira, em novenbro de 1^ 
p Dr. Pedro Kassab enfatizava: "A institucionalização de métodos orlpbo-abortivoa cong 
titui falsa e contraditória tentativa de solucionar os gravas problemas humanos, pois 
consistam em praticas quo, por sua natureza, são contrárias à oráom moral e que, por 
isso mosmo, desvalorizam a vida que se quer promover", Entre os signatários quo remo - 
■^sram a CHBB cópia d* referido Memorial, consta o nome do Dr. 'rald.onír de Bragança, Ví 
òe presidente da mesma Associação Médica' Brasileira. r-ir-yfym-r.imt 
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, „ • lfl» «fe. ANOi IV 
B£ 

Vitoria» Janeiro de 1975 

"So soubermos reavivar ómnós mesmo* e aoeftder r.m» VI- 
> éis, com pjrofunda e acertada pedagogia» sase sairtlflo 

 - revieorontahds Igreja»- suocdreaque' isuitenr e;tinwniaa 
- quo afligem o peneamonte doe estudiosos da oelealolo- 

gla - serão praticamonte vonoidas o resolvidas na ex- 

periência da realidade viva da Igreja, inspirada na 
sua doutrina*'" 

-" Paulo VI - Ecíaleeiam Suam 

■ •• s;'v 

ENOOWTRO SOBRE A IGREJA QBE MASOE DO POVO 

Representantes de veria* dlooeses brasileiras estiveram reu- 
nidos om Vitória nos dias 6» 7 e 8 de Janeiro, deste ano para um debata sobro a situa- 
ção atml o as perspectivas do processo de renovação da Igreja no. Brasil» 

Compareceram o oroeblepo D, Joãb Sitista da Motto Albuquerque 
ç D. luie Vcrnandns, quo acolheram os 70 partioipontes) D» Aldo Gema» bispo ds São 
teur; 3. Josó íhria Pires, bispo do João Pessoa) D. Valdir Galhoiros, bispo de Volta 
Rvrton:aj1 E, Toras Thlduíno, bispo da Goiás e E. Moaalr Qroodil, bispo de Rio Branco, 

Atuaram crr„o peritos Vrci Teonardo Boff, Mons, Gcrird Oahbron, Erni Carlos Mesters» 
fr-nj. rarc-lo Carvulhcira o Pudrn Eduardo Hoornaert,. Estiveram prbsontos uin&i muitos 
p-àr.u, r-.ljglooos e religiosas o alguns leigos rspreeentando as seguintes diooesostQa 
xi-.n do Svl, Jolcs, Olinda o Roolfo, Volta Redonda, João Pessoa, Sâo lais do Maranhão, 

Goiás, Rio Pr-.nco, São Mateus» Qrateus • Campina, Gr ande* 0 geoiólogo oabadense Iboaas 
Bruncau, autor do livro "Catolicismo Brasileiro em “ípooà de IVansigáo" (Edições loyo- 
la, 1974) participou oomo convidado sspsolnl*^. 

0 objetive do encontro £oi delinear o perfil e duaoobrlr as 
características futuras da Igreja nova qus nas es na meio d" povo, prinolpalnente atra- 
vés ã'.s coipunidadea .eoloalaiede base. Relatórios previanent# elaborados, descrevendo 
as experiências de bsso, foram enviados aos peritos* Cebtlntwm lmfoitaçàes sobre as Sfl 

guintes comunidades oclosialst São Domingos a Hovo Brasil (fS)| Itarana (ES)j linhares 
(E3)j Sâo Mateus (ES)j Alto do Fapeoal (Reglfs, W)l Ooiaa (00)| Taun (feoteús, CS)| 
Bairro do Rangel (João Pessoa» PA); oemunidades do meie rural (Ml)| nwwtdade de Res- 
surreição (Vitória, ES) 



ANÁIIS’5 :wi -^AT.TDADB ^.RLRSTAIi 
a - 

Oom teao noa relator toa enviados aea wrltoa* 3 toxtoa da «ú 
lla'"3 forari >;■ laborados t ”0 Tuture ío Wossn Passado*. pi>r Carlos il:atcira» *Comunidad6S 
Eolcsiala da <v. na", iw Ioonardo Boffj a "C. 5. B,", por OÓrard Cnmbron. AeowpnnhadPi 
do un roaui.v) do primeiro. anroaentado nm 80 laqdaa. oe doia últimos larao publicados 
na íntegra» bcn cono os relatórios doa trabalhos na revista SEBOC editada Polas Vossa» 

' Nu rsnnhft do nrltmlro dia Carlos H atnra aprosontou oõa parti- 

cipantes ai resumo do aun anrU.es daa oovna Vivênoias ocloslais quo surgem no moio do 
povo. Oa grupoo do trabalho proeurnram .levantar quala são aa coordenadoa ja ndaulrldas 

por roto t'ovo modelo do Iprojn que surge "na margem11. o quala ano oa oroblomja o cnfron 
tnr uo oncar.il nhnoorto do processo ín renovação. Constatou-co quo o povo entenda a oom 
nJí-.ti.i do bano cono vordodelra Igreja. onda a comwyi.ão e vd.vlda na fó», 
guog paaoiflco<|õot Ha comunidade da br.aa a Pfclavr ~ do Dom deixa do. ecr nonopolio dP 
eVroirjn^ Haaoe malqr espirito orítioo o deaooWu- ao 
n, dlmoiuro política da opção cristã». Quanto asa pròblomas. viu-so quo aa comunidades 
do ba ao cartão mais situados cm nrona marginal*. asm aonangulr penetrar no maio urbano. 
Surgo uki forto questionomonto doa ministérios. tradlolonalmentc ligado* a figura do 
padre. 0 povo quer elo próprio assumir Ó0 soua serviços na comunidade. É Efeblso aneoft 

trar um poflogogla do açào quo__çyito por ptáp*. d<w agc|itaa.jdlerioq4apdpe ^ualquar, atjj 
tudo que náo signifique um reapolto à oulturÁ^^WÓpdlrcr» ’’ ff ^ * > ’ ' ,' ■ 

A fim do fasor emergir da' oonaolanola doa partlelpontea a vi- 
são Qoloaioló|ílca oaeohdlâa atrás de aeua sttipaiiM e opliilLí^a» na porte da tarde fo- 

ram sugeridas a. aasembléla 8 pergunta s. etf&a -ás qual8 todôe trabalharam» l) í posai - 
vel un» Ivr&ja clerical criar uma Igreja pb|Aildrt 2) A orítjea da realidade (toorla)dg 
vo lovar a rsomunidado a quo tloo do pr.axis'? 3) ljual o papel do padre niana oorainldade 
on que o loigo pode f-*er tudo o que ele £Bq2 4!j^ tfcitr fé ■'« ÍTida» 0 povo tem a vido e 
a fá, CJual o nosso panol do agontea paatorhie dídnte do pòvó¥ 5) A Igreja que nneoe do 
povo ton podor sobro a Igreja tradloÍonalí 6)’ A/iraliglo9Ída<è oopular. é um fator de a- 
llcnagào ou fator de libertação* 7) Cemo íorwár .ooin^ldade erletá nucia aoolodado di 
vidiõ.-i ■'n cUujooo soelaio* C) 0 que eurgo’ na margem oonvergO para o centro ou o centro 
fn* ficar aor.pru na margem? Qual i relação mrgen»eentro? 

PRÓ»)) 3 IAS 1 í'•’R3r,0TIVAS DAS CCWÜHIDADBS BCUSSXAZS 

Os pnrtlalcantea procuraram> on tesa aos- dadoa lovmntadoa no 
dlc. -uit-irlcr» afunilar auaa proócupoçòoe, redu*lndo-aa a pontea báaiepo» eu aejai l)Di 
monaão política da comunidade oeloalal; 2) Roncvçção dos mlniatór'oa} 3) Religiosidade 
c cuit'irr. popular3 4) Pedagogia da ação renovadora. V rtrtlolpontes que tmbalhari dl 
rota.rntc ligados ao povo for^m entrevletadoa* tela ftasombléla« apontando sobretudo a 
posição Jo suas conu!-.ldados do base diante das Injustiças eoolals e doe direitos do h£ 

Par-> o debate aotre •Renovação doa blnlatérlos" 3 doa preaon- 
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t-o;; for ih nsoolhido# para coordenar o painel* hem como paia o do ba to sobre ■Hellgioel- 

d-wlo 'i Cultura Popular11, v. .,*•...*, , , , 
.Ha tarde do /segundo dia Frei . Leonardo Boff fo* um ««posição 

sobro os do Iprojg iubj a contos ao prooosso do ronovaçoo (vide iSDOOt *KSowunidfl, 
doe Eclaoials de Basa11), ■ ■' 

CONCLUSOS DO 3NC0NTRQ 
1 " . . * y* , . ; 

Representantes e Rtembroa daa Igrejas do Bio Branoo (Aoro), l4 
broa, Manaus (AM)* São Lula* Pinheiros (MA)* Crateús (CE)» João Pessoa*'Campina Oran- 
do (PA)* Recife (PE)* Sao Mateus* Vitória. (ES), Volta Rodonda* Rio de Jímoiro» Petrórg> 
lie (RJ), Bolo Horisonte» Ttablra (M3)* Jalos» Uns (SP), .Caxias» Vacaria» Perto ‘ Ale- 
gre (RS), Goiás Velho (00), bispos» (7), mdro*» religiosos, rellgioaae o leigos» reu- 
nidos en Vitória, nos diao 6, 7 « 8 de janeiro do 1975* «o longo de trôsdihsdi troca 
do axporiônoiaa, rof.loxõca • or-.fâo* puaerssHse ■ da acôrâo a respeito dos seguintes pon 
toes , wíh < • i ' \ i > 

I . obodiônoia ao evngelho o aos apelos da realidade vivida polo povo* optar por a 
na cvuurollzação libertadora» o que impltoa numa clara opção pelos oprimidos 

II. Sm vista disto, fassm ?.» lagbintos propoirsàsi ' 

1.1. Ciuo osso Povo do Deus so organlqs em comunidades de fò e, Vida* comunidodas 
autônomas em sua criatividade}' rsas que elas*, de acordo com as neoossidadna 
concretas e as oxlgòncias do evangelho* vlvatíi em comunhão com ao outras co 

• municiados o com o proprio bispo» centro do unidade. 

1.2. duo ao valoriza o sacerdócio comum dos fiéis* do tal modo que possam cole- 
brar* não só os a conto oimontoa do quotidiano» oomo sinais da presença do 
Douo, rua tambóra as expressões Sacramentai* da fé. 

1.3. duo so insista na presença da Igreja no mundo» a'bem da comunidade humana 
maior: abortura da comuãidado ocleaial para a colaboração com outros ho- 
mens o grupos, por melo‘de serviços para a'Óoristrugão defina fiando mais fra 
torno o justo. Roopoitn# o incentivar oa diferentes ministérios que forem 
surgindo na vida das comunidades», 

.2. Na linha .política» : i 1 ' 
2.1. Que a Igreja participe, da luta de libertação do povo* colaborando para que 

ole mesmo descubra as causas da opressão em que viva» denunciando toda fo£ 
ma de injustiça» (tanto ao nível dq indivídup quanto do sistema) propondo 
uma sociodado sem bairro iras,' 'em que se eliminem os privilégios e o monopó- 
lio dos meios'cie produção e do* serviços c. equipamentos coletivos concon - 

traãos nas mãos de uma minoria» Qus ela participe tafebém da isnunoia e da 
luta contra a dominação extorna qus Impado q fraternidade e a comunhão en- 
tro os povos. 
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2.2. Que o processo cie libertação no inicio no interior da própria organização 
aelesíal. 8Ó assim a «lavra libertado» será autêntica. Eu» ser raal o 
serviço de libertação do povo, 4 necessário quo entramos nós meamos num 
processo da conversão o de mudança da'olasao. 

3. Wg Unha cia cultura 
3.1. Quo a religiosidade popular seja respeitada e assumida, na valorização do 

seus gesto» e sinaia. Descobrir a cultura popular, como realidade capas do 
sor assumida num urocoaeo de libertação. 

3.2. Quo a Igreja supere tanto a atitude da exploração da religiosidade .popular 
quanto a atitude indiferente ou ate destruidora que ae praticou froqusnte- 
mente no passado. A tradicional cultura eclesiástica como a religiosidade 

popular submetam-se a uma revisão crítica, à lua do evangelho. . • 
3.3. Quo ao descubram os valores de protesto e da denúncia oontidoa na cultura 

popular. 
3.4. Não seja tolhido o povo na busca de povos conteúdos e .novas formas da ex- 

pressão, dentro da vida scloaial. 

4. Na linha da metodologia - ’ 
4.1. Quanto a método parn um ação a fica® na baaoj 

4.1.1. Partir sempre do uma analisa da realidade i no coa a idade a e valores 
mais sentidos e vividos polo povo. . , 

4.1.2. Adotar uma atitude crítica perante toda estrutura que impeça a valo 
rização daa expressões autênticas do povo» 

4.1.3. Do a envolver .instrumental de observação o de análise, do tal . modo 
quo o próprio povo seja capaz da identificar aa verdadeiras causas 
daa injuatiçua o as possíveis saídas desta- situação, 

4.1.4. Respeitar aa etapas do crescimento do povo. 

4.1.5. Realidade o Evenpelhoí aa duas vertentes da ação e da reflexão pas- 
toral. 

4.2. Quanto a formação doa agonies de pastorais , . ■ ■ 
4.2.1= Quo se desenvolva, o quanto oossível, dentro Aa própria comunidade. 
4.2.2. Fundamenta-se num processo corítínuo de reflexão, revisão, interpre- 

tação o planejamento da ação,. 

4.2.3. Haja oportunidade para que os agentoo pastorais possam confrontrar 
o revor ama experiências e a da suas cornuni dados, tentando- uma ca- 
minhada- em comum, buscando manter uma visão mais global e Integrada 
da ação.  4 : 

5. Decisões finala: - ■ . ' 
5.1. Continuar es 10 tipo do encontros, com reproscmtaçSo daa basea, acrescenta^ 

do aos pari tos em teologia, bíblia o paatoral uma naioaaoria em economia e 

ciências políticas, ■ _• 
5.2. Dar publicidade ao conteúdo e conclusões do ate Encontro. ■ 
5.3. 4 Igreja da Vitória ficou reflponáfbi Usada pola realização do proximo en- 

contro. 



TÓPICOS ... 

PE5.o. m&z/ 

- 5 - 

"Perguntai a Dom Heldor» dois anoa atrás: "Qual ó o grupo .humano quo prometa mala como 
agonia o.f.iean d® libartagão no maio doa povo»» uma CEH ou um bloco da não violentos?". 
Roapondau logos "Urna CEB." Pola ô. 

"Adornais, uwa CEB providencia a sou mundo ambiente a Palavra histórica, a Palavra do 
momento, a Palavra que todos ao redor precisam. Deus fala hojo, Não fala ora vão. S 
fungão ospoeífica da CEB, sou papel profotioo: não somon+e estar a par de tudo o quo 
esta acontocondo (privilegio do qualquer ura), não somente lor noa mesmos aconteclmon - 

toa a monangom da Deus (a CEB está .partioulartoonte instrumontada para isso, n.q Bsplrl- 
to o aua unidado, com a Bíblia # a Tradição), ifaa aobrotudo, no mosrao Espírito, procl& 
mar a mosma raonsagom a aeu mundo ambiente," 

Da análise do Mona. Gorard Cambron 

* * # * » ' ■ K . «• *' * « 

"Logo apóa o Concilio so descobriu o tema da Tgroja-Po vó-da-Dcus• Houve grande modifi- 
cação. Não tanto da parto do povo. Esto se admirava que a Igreja chegasse a, doeoobrlr 
tão tardo óbvio ululante para quem lê a manaagom de Cristo, Mas a modificação ao prfi 
caaaou do lado do padre. Este não se sentia toais distanciado do povo, com sua formação 
elitista, com sons privilégios do catado. 0 Dadro so encarnou: mergulhou dentro do po- 
vo. Ssoo processo so fea sob o signo da Beoulariaação. 0 padre abandonou quase todos 
os signos sagrados quo investia: batina, clausura para os padres religiosos, simplifi- 
cação da liturgia, moradias abertas ao novo, etc. Fãssadà esta oxp.iriênoia, hoje quos- 

tionn-so oo o padre não foi longe domais. 0 povo, os relatórios atestam aqui e acolá, 
não o tão socularisado.* . 

"Quora optou pola Igreja-Povo-do-Doua (cf. Concilio» 'Iumen Gentiura eap. II sobre o Povo 
do Deus, vem antoa do Cap. III que trata dá Hierarquia, pronunciando um sentido novo a 
compreensão dos ministérios) deve levar as consequências-até o fim. Fftzer uma Igreja 
viva, com serviços flexíveis, funcionais, som orivllcgios teológicos!'Essa compreençáo 

facilito entondor'toologicamente, oomo m&nifsvtaçâo do Ressuscitado dentro da Comunida 
do, os vários aorviços quo so "nvcm dentro da, comunidade. SÊo verdadoiros ministérios: 
do cuidar do doontos, do ajudar na explicação da S. Esoritará nos círoúlós Bíblicos,dó 
conscientizar acorca dos direitos humanos, d® presidir à comunidade, oto. 
Ter s coragem do criar o deixar orescor'uma Igreja popblar, uma Igreja do povo, com oo 
valores do novo, om termos do linguagem,‘expressão lltúrgloa, religiosidade popular, 
etc. Ato a Igreja não era do povo, ma» dos Padre»1para o Povo." 
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"A comunidade está inserida no mundo. Não á un mundosj nho fechado oom sua liturgia on- 
da todoa participam bem, com aua ação social, onde todos ao oonhooom. Ela esta Ingeri- 
da num mundo aborto, onde hé conflitos,, "luta de glassos, exploração, onde ee usa a re- 
ligião para acalmar oa ânimo# para que tudo posa* correr como aempro oorrou, lato ®» 
oa podaroaoa por cima, explorando, o povo por teixo, sofrendo.* 

' Da aháliso de Frei Ieonardo Boff, O.F.IK 

AS NOTÍCIAS DAQUI 

CONCÍIIO DOS JOVENS 

Vitória, 21 de janeiro da 1975 

Àa Comunidades da Arquidiobeao da Vitória 

Nossa Arquidiocese será marcada noa próximos,dias por uni acon 
tocimonto do grande importância - 0 CONCÍIIO DOS JOVENS, Eaea Iniciativa a urgiu na 
Franga, am Taiae, onde, da pola do longa preparagão, reuniram-se cor ca d© '40.000 j ove na 
do vários paíaos do mundo. Assim, ultimamenta, roalieou-aa una aoaaão conciliar no Mé- 
xico o outra na Argentina» Agora sorá a nossa vos.1Vitória foi asoolhidq para aer a aa 
do do uma celebração conciliar que trará ànoséá Arquldiooeae centenas de jovens doa 
outroa estados do Braail o da alguns paiaoa <tó América do Sul. Será uma promoção de vg. 
lor muito grande, não aó para oa jovens, maet pára todae as Comunidades Bolegials, ro 
ia, o que so pretende é ravolar * festejar o naBcirapnto da uma-Igreja <iue já deaponta, 
ondo 6b leigos assumem consciente e reaponoavelraonta sou papel. 

Todaa aa comunidades e paróquias estão aendo convocadas para 
a grondo Aasombléia do Povo de Deus'que terá lugar no dia 09 de fevereiro, àa 9,30 h. 
no Estádio da Desportiva Vorroviária em Jardim América. Cada comunidade deverá provi - 

denciar seu próprio meio de transporte. Também aerá muitò interoaaanto que cada comuni 
dado traga 3oua instrumentos musioalas violão, pandeiros, gültarraai etc. para o acom- 

panhxmento dos cânticos. “ '■ ■ 
Eeta grande Assembléia do Povo do Deus, dentro do nosso Concí 

lio do jovona, não é somente para os jovens. Todos eatáo oonvldadoaíjovens e adultos) 

para esse acontecimento de Igreja, cheio d® significado par® * mnrçha d© nossa ação 
pastoral, Sorá todo o Povo de Deus celebrando a vida da nossa Igreja. • 

Conto com a participação, mais ampla possível, .de todas as pa 
roquias e pequena3 comunidades e esporo enoontrar a todoa na manhã do dia 09 de fevo - 
rairo. , • 

Deus oa àbençôe 

+ 1*604’;, , 6 
~Í  

4,-, .Vv\l4''Á- .A\\x-. Tv/Mvpç^ v 
+ João Batista da Hota e Albuquerque 

Arcebispo de Vitória do E. Santo 
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WCOWTRO DE PASTORAL RURAL , . :   

Havêrâ um encontro itera lídordá dn# paróquias rurais (1 'por 
paróquia) nos dias 13 o 16 dn março. O enoontro toná. lnfcidàs 14 h’. do'dia 15 ( íáb& 
do) o o onoarramento asta proTisto para as 17 h« do dia 16 (domingo),' Sorá no Centro 
do Sbcontros "Santa Holana**'' ' 

A tte' àn do •(?{" 30,00 ( ttfintá orusoiros ) por participan- 
te. ' r - ^ 

Objetivo <ío encontro - Avaliação, troca do oxporlôoolaa o 
perspectivas da Pastoral Ruról na Arqüidioçqiò 'do Vitória, 

As inscriçõesdeverão' aor^foitoa no Secretariado do Pastoral 

Tel.i 2-3227 - Caixa Tostei" 107 - V}JXÁ* ~ Vitória - E S 

VISITA DO PRIOR DS TAISÊ 

.:»;í 

Muito grata papa náa 4 passagem’fln Irmão Rogar. Elo veio, pri 
noirawento, encontrar-ao oom a sua lurminba» implantada eta Vitória» há troa anoa, E tg 
doa nóa, quo aqui vivemos o lutamos , bem gabemos o que slgnifloa para' a Igreja de Vit£ 

ria a Fraternidade Ecumênica. Doía ao bshe.flcla, antes de tudei, a juvbntude, recebendo 
apoio, assossoria, estímulo, Agora mesmo, estamos às vesperas da oelebrágão conci!4 
ar* do próximo carnavais novo vigor o*oontlâô para tantos grupos jovens! ' 

Mente contexto, quase de inesperado, aparece entre nós o Ir- 
mão Prior do Tuiso, como gostosa surpresa, deesçs oomeçoa do ano. , 

Sua viagem teve eos» objetivo primeiro, o Chile. lá ficou una 
poucos dias, vondo o ouvindo, sentindo,« re«ándo» reoolhendo a vo» dos fatos trágicos, 
testemunhando anor fraterno. Aqui também, .aJ^.raais escutou do que falou. Chegou, cer- 

tos momentos, u vibrar com o nosao renaaçap de Igreja, AO Irwáo Roger, ao Irmão Rober- 
to, fiol companheiro de jornada, nos?a admiração .e sincero agradecimento pelo profundo 
interesse devotado à.nossa causa, • 4a„dí?.tpá**»-ABÓrici!i-latiaa, . 

& 

& 

¥, 

& 

# 

•ü 
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+ I5noontraia-so a venda Cúria, + 
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+ í 4 Ifemual da Campanha da Fraternidade ••*»'*«?«*•» 31 4i00 + 

+ + 
+ Discos da Campanha da Fraternidade ........... ®l 10,00 + 
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" JÜBIUSU DE PRATA DO CÔNEGO MAURÍCIO ■ " 1 

Toda Colatina festoJ ou com grandca solonldades e comemorações 
o Jubileu de Prata da aaoordooio áo mu dedicada yigério, Can. Maurício Mattos , Porei- 

nu. Durante todo o mês do downibram diversas .Capelas e .comgjpd^jSLdea, tanto do interi- 
or corno da Periferia, prestaram homenagens locais por owisiíe d*á visitas1 programadas. 
Ptoi realraento to canto ver na simplicidade doa discursos o Baudagôoo, nas bem participa 
daa celabragões, noa orosentos a noa cumprimentos, no8 almogos o jantares» todo o oa« 
rinho o a gratidão;daquele povo bom o piedoso por. sou bonquiotò Pároco. Noa últimos dj. 
as do dezembro houve um tríduo vocacional o no dttt 1« do janairo, data do Jubileu, foi 1 

eolonomont© concelebrada a Santa Missa com « omptiolpação ,do* 4pl« Bispo», Dow Joio % 
tlata e Dom lula Gonzaga Fernandes, e da «ota .MMNdMNJlM)1** ^ *j,f 
plota da paroquianos, parentes a amigos do Oôn* Maurício, Doa Joio Batitttf Tcs-VB*. seg 

tida e comovente homilla-eaudagão ao Jubilado. A' oeI#hrsção fí>i»e IR,30 boisa»' o muito 
partici pada por todos nos cântico*# orações o na "àbswtthSo. Cipeó Sacerdotes, distribuí- 
ram o Corpo do Sonhor duranto. ospoa de 30 minutos. No íinal d»o homenageado fa- 

lou agradecendo a tecendo um hino da louvdr « d« CfHtpíomlaBo»-ào Sanhof» Hera® 'multo 
inspiradas as palavras finada do Côn, ífauriclo,1 Depois doa prolongados abraços o cum - 
primontoa, fomos para o Colégio doa Irmãos íferieta»,- <mde foi Servido um bsm preparado 
e saboroso jantar para os convidados osnoeialç (Úlere, parente* o membros, do Conselho 

Paroquial), Ho final falara* o ShC Juls doi^roit®, d® nome da Conselho Paroqt&alj Dr. 
Jairo do Mattos Pereira, írmão 4o Jubilado*>.rsti £omí4$4| é ítom Joio Batista, em 
nome da Arquidiocese, Finalmento agradeceu a|$!op, Maurício, - Como no dia 16 de janei- 

ro muitos fttdros não poderam participar Üa i^dslcbràgaO o dA» homenagens, devido «os ' 
compromissos cm suas comunidades, fdl progmpmdc uma OonceíataPagio na noite do dia 2, 
us 19,00 horas, com a partioipaçiq do Clero d« àrqtedíqooos. Estiveram coneelabrando 
?.l nacordotos, inclusive Dom A Ido Goma, Bispo 4»-8»» Mateus, còffi' alguns saperdotes da 
quola Dioceso vizinha, sob.a presidência do nbaè* Arcebispo Dom'Joio Batinta; Depois 
do Evangelho falaram rapidamente Doa Joio, èatlatlf<é$íN*?'Ald6 '<WP^(|k# Pe# 4f)ré)4*' lyrlo 
Rooha e Con. Maurício. Houve,grapda de 

. constituiu num dos pontos altos das corno mora gõo 8 ,pelo seu simbolismo de união e de in- 
tegrrgão do Prosbitório, na visibilidade da eoneolebragão-flaéramento, Após a conceio - 
bragão houve ainda um jantar oferecido ao Cloro no Colégio doS Irmãoa Marlsta», que oo 

laboraram muito para a realização de todas as oôWjíÉioráçòoo» WS'final do jantar falaram 
Rral Lauro do Carvalho Borges, saudando o Con, M^urioio o agradecendo a hoapitolidado 
do quo desfruta somanalmente na sua Capa ParOquialf a finalmettte o próprio Côn» Maurí- 
cio, agradecondo tudo e considerando tudo como ume homonago» «o accerdócio e à Igreja, 
na sua pessoa. Ainda no dia 4 de janeiro (sábado), uma turma &o amigos de Vitória apr£ 
sentou no salão do Colégio dos Irmãos Maristas, às 20,,00 hora»,, como homenagem ao JubL 
lado, o Auto de Natal intitulado "Chegança - ou Êterno Advento?" de autoria de’ Jaime 
Vitalino, Antes da pega Frei Tciuro reoitou uns versos de sua autoria ’em homenagem ao 
Jubilado e o Dr. Antônio CÓzar Meneses Penedo apresentou n peça « a dedicou ao Con. 
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ihuríeio, quo» por aun v»*a» agr^fiuoju a» fiusl d® tudo» Boto-oo dsstacar «orno 4» Juati 
ga a atuação doa mambros do .Cnnstlho RweQttiàl.quo plahèjár^f êrgaatwMrtrti.s «cocut» - 
ram aa diversas comaraoragoeç sob a ori®'n,tft|Íe a sutorvlsSoefio Dom toia GoRtsfS Fbvnan- 
doa o da Irmã Jngela, Matos. ,' - ' ,:: . ' ; ' ■ 

ESC URECIMENTQ OPOBTDNQ ? B B M f â' É:" 

Expontânea sintonia « oonvorgâreia foi manifestada noa últl - 
moa dias pelos Bispos do Rie Grando fio Sul por ocasião. fi«f um debuta, a rssfaita das ati 
vidadoa da BEMFAM, Tev® início o opisofilo oom ijras carta pública do Dom fiiiulo Maretto, 
Bispo do Crua Alta» que manifestou sua doaajrcraiBÃo urfeConvan.iô *ntra-;'aPrefsibura 
do I.jui e a mencionada entidad». A carta» $U* foi llfia-am todas aa 'ígrêjaa ,o cajjjla» 
desse município gaúcho, acusa a BKMFAM dê *diatribiiir antíconcep^íonai» a aborfcívoa «a 

populações mais pobres, apesar doa reiterado* protestos dê módicos,'legisladores» so- 
ciólogos» economistas e da 0NBBH, -Afirma ainda- .0 Bispo '«Júr-ossa Miatribuiigãci á contrjí 
ria a unm ótica humaniatioa o do duvidosa sflonoia cieOtífioa 9 social*, Muito a propó 
sito, citamos aqui *& longo MSKORXAl, roostlfio, am fiht fio ano passado» aos Sro. íttnla 
troa da .Tustiça, da Educação o -ta Saudo» pela Associação-, ttádiea FlúBirisnSd, qu« rarae- 
tou também cópia * C15BB. fortamonto documentado oom afiripsjçõss de conceituadas autori- 
dade::] medicas nabionals a internacionais» o Msmorial» soHcita .fios í3rs*, Miaistros *pro 
ibicão, op. todo © território nocíonal, para a divulgação a utilização doa dispositivos 
intra-utorinos (DIB), artefatos abortivos sistemático»,'enáo uflo infringe .elementares 
princípios do ótica médica e, fiispoai bivoa da Taglslagmoi.BãfSileira (Civil o- Pon*,l)jeon 

traria os interesses nacionais» constitui -atatjtado.à. dignlfiada .fia Mulher .Brasileira e 
oforoco riscos pari sua saúde*. Da fato» a -SSIFAM dlfltrlbqi amplamont®. tal dispositivo 
- DIB ou GKPHilINÂ - como anfcicorcoptivo qu» *na realidado é instrtímantd abortivo, po 

ia nao impede a ovúlagãe nem a fecundação fio óvulo, iraa e obstáculo a óifiagfto*» Ao to / 
mar posse como Prosidento roaloito fia: AssÓçsiáfSo Mádioq JÉfasileirft, am novsabro de 1973 
k> Dr. Pedro Kasaab enfatizavas *A inãti Luciorólisjnção dõ mótodoa cripto>-abortivos conn / 
titui fclsR s oontraüi tória tcsr.tal.l w fi« bolud onar oa gravoà problornas bumo.nos» pois 
con,cintem o,m pratíceu que, nor sua siaturo*»,, são contrárias à ordsm moral o <;u«, por 
isso íiioano, desva' oricam a vida auc o o queí promnvor*, 'Ãstrs os oignatários qus rsme ~ 
teram a CBBB cópia do roforido Memorial, coajta o nomo do Dr, Maldonlr tio Bragança, Vi 
eo presidonto da mooma Associação ítódicáu^á^liteíra, . e .pí .iV .. - ■ ■ 
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