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Prezado D.Adriano: ~
:aT Paz e Bem! ~

Aqui, na distante e es~
condida Alenquer, comparti~lhamos dos seus momentos doaQ:;.
~osos e rezamos. ~

Ao celebrar os 750 ano~
da morte de S.Francisco, t~episódio nos lembra de man~ R~e~vm~~o~.-=S~r~.~ _
ra viva o Seráfico Pai des~
pido no chão, qual outro cF
Cristo caluniado, despido ci D. Adriano Hipólito
ridicularizado na Cruz. ~

Um abração no Fernando.~
Com um grande agraço d~ NOVA IGUAÇU

COnfra~~ :AlCe;;;;;;;; ;
I'( R ~ foo s.\:; \'kcÁ:, w7d (;-< '-1 ") ~

?~~~ ~~ «
61/J....v. ~-ÇIT

~DEP.

CP-87/5

Rio de Janeiro
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) ~ORIO OJAOVOCACIA

santana pereira
C.P.F.001218862

JOS~ SANT'ANA DE SOUSA PEREIRA
AdllOgado

30.09.76

Meu caro Frei Adriano

Paz e Bem

Pr'imeiro que tudo me desculpe se trato o bispo por frei. Sei,p2.
~rem, que embora o tempo tenha passado, o homem simples que era

continua sendo. Para desespero de OVIDIO, Nue nunca esteve cer
to quando disse que os tempos mudam e nós mudamos com eles. Vin
te anos são passados desde que perdi totalmente o contacto com
frei Adriano, cuja orientação na minha juventude marcou profun-
damente a minha maturidade. Nesta hora, quando o sei atingido '
pela nefasta ação dos anti-Cristo, lembrei-me do terna de urna
Créia: "Só se atiram pedras às árvores que dão fruto".
No transe por que passa, quero dizer-lhe que o discípulo está
em pensamento e em oração ao lado do mestre.
Nada obstante saiba de sua extraordinária memória, nao importa'
~~~~~~~c~orde mais do aluno de Ipuarana que fui. O impor -

carinho que lhe guardam os ex-discípulos.

~~~~~~~~~e-~ousa Pereira

Ed. Chamié, sala 201 - Fone: 22-4564 • Caixa Postal, 655 • Belém - Pará
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,Belem, 12 de outubro de 1976

,Exmo. Sr. D. Hipolito,

Contristados pela violência de que foi viti-
ma V.Exa. no sequestro que toda a consciência católica re -
pudiou,queremos na oportunidade, manifestar a V.Exa. a nossa
admiração e a nossa solidariedade.

A nossa admiração pelo trabalho pastoral de-
v. Exa. no esforço de promover humanam cristãmente as po-
pulaçoes pobres da Baixada Fluminense, ouvindo os clamores
de seu povo e denunciando as situaçoes de injustiça.

A nossa solidariedade a V.Exa. diante da vio
lência que pretendeu calar sua voz de profeta que estará a-
cordando em muitos coraçoes o desejo e os anseios de justi-
ça que frutifica na paz.

,Receba, tambem, V.Exa. as preces dos sacer -- ,dotes e leigos que lhe sao solidarios e que abai~o se subs
crevea,
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,Belem, 12 de outubro de 1976

,Exmo. Sr. D. Hipolito,

Contristados pela violência de que foi viti-
ma V.Exa. no sequestro que toda a consciência católica re -
pudiou,queremos na oportunidade,manifestar a V.Exa. a nossa
admiração e a nossa solidariedade.

A nossa admiração pelo trabalho pastoral de-
V. Exa. no esforço de promover humana~ cristãmente as po-

pulaçoes pobres da Baixada Fluminense, ouvindo os clamores
de seu povo e denunciando as situaçoes de injustiça.

A nossa solidariedade a V.Exa. diante da vio
A ,lencia que pretendeu calar sua voz de profeta que estara a-

cordando em muitos coraçoes o desejo e os anseios de justi-
ça que frutifica na paz.

,Receba, tambem, V.Exa. as preces dos sacer -- ,dotes e leigos que lhe sao solidarios e que abaâ.xo se subs
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D.. J?EIll~~i\.I~DOG01~lES

CÚRJA METROPOLITANA DE GOJÂNJA
Praça Dom Emanuel s/n - Fones 6-1289 e 6-4937 - C. Postal,174

GOIÂNIA - e o rx s
-

Goiânia, 01 de outubro de 1976

A Diocese de Nova 19uaçu ,

Vep~o agxadecer o atencioso convite para conce1ebração no dia
03 próximo , em desagTavo ao nosso caríssimo Dom Adriano.

não podendo esta.r presente como era de meu desejo ,peç? a
Dom Tomás Baldnino para me representar e também a esta Arquidiocese •

Estarei unido a essa Diocese espiritualmente.
Cordiais saudações,

-1'~~f'
Dom Fernandqjáomes~

Arcebispo de Goiânia



D. FE.2NANDO GOBES

ARCEBISPO DE GOIÂNIA

CÚRIA METROPOLITANA DE GOIÃNIA
Praça Dom Emmanuel S/N • Fones 6·1289 e 6-4937
Cx. Postal 174· 74.000 - GOIÃNIA • GOlAS - ô-o p ~ ~ 1''1'7-6
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CRISTALÂNDIA - Gorfi.?

PRELAZIA DE CRISTALÂNDIA

CRISTALÂNDIA, ESTADO DE GOIÃS

BRASIL

04 de out bro de 1976

Exmo. Revmo. Sr.
Do"" QrL ..IT H' póli to, ()._I. •
rovn Irv~nu, R.J.

c ri. sí.mo Dom ..drilllr1o,
F~o vou tent~r n st~ c.rtinh~ Axnri-

mlr ~ reru~nância e tristeza ~ue ~e ti no re-
ceber noticias sobre o m.u tratamento inflio:i-
do em V. Revma , cp ando foi sequestrado. Quero
oferecer ao nosso irmão meu abraço e voto de
solidariedade. Que Deus lhe dê a cora~em de
continuar firme e feliz nos seus tr balhos u,-

pOBtólicos.

~ratern 1m nte eTIJ.C.
1/~~

Schuck , O.F. T.



DIOCESE DE JATAí
76.300 - JATAÍ - GO

CORIA DIOCESANA
PRAÇA DOM GERMANO, 660

CAIXA POSTAL, 2'
TEL: 14-28 e 14-86

27 de setembro de 1976

Exrno e Revmo Sr
Dom Frei Adriano Hipó1ito, OFM
DD. Bispo de Nova Iguaçu
caixa postal 22
26,000 N va Iguaçu, RJ

Car!ssimo Confrade Bom Adriano,

Paz e Bem e um grande abraço fraternal!

Ficamos sabendo de tudo meio tarde mas mesmo
assim queremos - o Bispo, o Clero e os fieis desta Diocese-
mandar-lhe os nossos abrapos de solidariedade neste aconte-
cimento tão cruel e injusto.

Os cristãos do sodoesye goiano estão mnidos
com os seus irmãos de Nova Iguaçu e de todo o Brasil
nesta hora de prova da nossa firmeza em anunciar o
Evangelho.

ofm



.D. ANTôNIO RIBEIRO DE OLIVEIRA

BISPO t~ IPAfffiRI GOlAs

Ao car í saí.mo Ir.riJ.o, J)om: driano

CÚRIA DIOCESANA
IPAMERÍ - GOIÃS

IIIII

...;este lei to que 1;1eprende há três •...•.eses, dep..Ls :"e

UI:l desastre aut omobí.Lí st í co , tenho a sat í.sração de me dirigir ao

pr-ezado Irlilão e manifestar todo o meu pezar pelo atentado de que

foi vítim-: s. pouco. Nest e particular sinto-me o intérprete fiel t

dos padres, religios~ e leigos desta Diocese de Ipameri.

Desejo testemunhar-lhe toda a nossa solidariedade

e congratular-me consigo por ter sido julgado digno de sofrer pe-

10 reino de Deus.

:'iiguel Arcanjo

Ipameri, 29 de setembro de 1976, festa de S~o

I . .
,'0y,,/p f'~ar-~ '



~URACEN.A DO NORTE - GOIÁS

,
EMPWA BRASILEIRA D}i. :.:olUWOS E n:UGRAF(iS

1-----
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D. ~REl TO~~S BALDU1NO, O••

GOlÃS - GOIÂNIA-_ .

P------------------------------'~.--------------------------------,
EMPR!SA BRASlLElRA DE CORREIOS E 'f~U.;I,;RAFOS

/ . I''\l _ ,
TELEGRAMA
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"IN VERBO TUO" Anápolis, 23 de setembro de 1976

Caro D. Adriano:

".Pelos jornais de hoje, fiquei sabendo do que aconteceu a voce,

bem como a Fernando. Não é preciso dizer que me uní aos seus sentimentos
Ade soldado fiel ao Cristo. Sei muito bem que voce se alegrou com o fato,

por ter sido julgado digno de sofrer alguma coisa pela causa da Verdade

e da Justiça.

o seu mundo é muito difí~il. A Baixada Fluminense é fogo. Mas,

o testemunho de quem fala contra o crime e a injustiça, contra a hipo-

crisia, cedo ou tarde, dará o seu fruto.

Voltei, há pouco, da Paraiba. Mais uma tristeza. O nosso colé-

gio seráfico é, hoje, uma repartição do INPS. O outro seminário onde es-

tudei é museu. De mOGo que a tradição das minhas casas de formação es-

tá rompida. Viverei ppenas de recordações, de saudosismo.
-Receba o meu abraço fraterno e conte com as minhas or~çoes ao

Senhor, para que lhe dê sempre força e o conserve corajoso, para dizer

sempre o que deve ser dito. Outro abraço para o Fernando e para as mi-

nhas "sobrinhas".

Em Cristo,

Vx, (' ~ Ál-g

'ti-.ÂQ;) ~~- (;...0
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D. JUVENAL RORIZ, C.SS.R.

lU <==:

BISPO DE RUBIATABA - GOlAS

,_~~ ~C~ __~~~_C~.~~c__~~__~~_'~~.---------------_._...,
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D. FREI CELSO PEREIRA DE ALMEIDA. O.P.

BISPO DE PORTO NACIONAL GOIÃS

Rec:ebldol
De,__ ~~~~, ~

à~_"""""",,~~ horaspor__ ~~ ~

<~<~«~<DOM ADRtA O
DOS EUCAlIP OS.S/N <:

PARQUE FLORA OVA IGUACU RJ

EMPRtSA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELtGRAFOS TELEGRAMA
NOMEAOCE

EXPEtllÇAo

V?9 '<:-<RJ

C~«~<DIOCESE PORTO ACIONAL E VIA VOSSA EXtELE crA ErOBRI ijO
AIRACOS <~<SOlloARIEDAoE GARA D P ECES PEDI 03 FORCAS

PA TOR ET OPOV O<~<O IOC ES E BOM IELS'O <~<~~~=~=, N

7530 !OO7 • 006Q VOCÊ É RESPONSÃ VEL: LEVE UM ANALFABETO AO MOBRAL. J6Z x 229 mm.



URUAHA
ESTADO DE GOI.~S.
28 de Setembro de 1976

Prezados 1rmõos de Nova IGuaçu da Diocesc de Dom Adriano.
Jt com

mui~ tristeza que pc~o na canct3 paro.envi~r estas linhas pelo fato o
sequestro dos nossos irmãos Dom Adri~no c seu sob inho Forn ndo, mas no

t . -!- 1 b . - t b'" t·mesmo empo sarrcoa og e por sa ar que os nossos a.rmaos am CLJ J2 son aram
um pouco do que o Cristo sentiu.

Como o Cristo foi o.marrDdo, nossos ir;nõos foram; coro o Cristo foi
esbofetado nossos irmãos foram; como o Cristo foi coroado de espinhos for::;m
fechados po revolveres nossos i mãos; como foi despido o Cristo, t mbém
f'o ram os nossos . ,..,

a rmao s ; o vinag e que puse 'Or.l na boca de Cristo foi a
maldito. cachaça que forçamuD no Dom Adri8no; o letreiro em ci:nada cruz d
Cristo foi a tinta vermelha passada no corpo de n08SO irmão DOr.l Adriano; os
soldados que prenderam o Cristo também fo am os furiosos qu fizer:1!""lcov rdi
COr.1os nossos irmãos DO~1 Adrinno e Fernando - só porcuc eles f3.Z(Elo que
Cristo manda , Nas Jesus disse: voccs vr.o ser pe seguí.dos, !;18S nâo descrrí.mem

3m out a parto ele disse: não importa que o mundo aborrece ('voces,
porque antes de abo recer ~ VOCGS, pJi:.imeiroabor'.."cceu ~ mim. Por isto que

nos aLcgrnmo s quando sabemos dos covardí.asque fazem com os nossos irr.120S
todos que pc tencem DO Evangelho - morreram na maior cob8rdio <::. parti de Jesus

JOAQUIrl



80LIDLl{IEDiuiS

Sendo do conhecimento de todos o sequestro de ~. i~driano HiP2
lito e de seu sobr-Lnhc Fez-nando, ocorrido em «ova .Lguaçu, úo, na
noite de 22 de setembro, e a explosão do automóvel dos mesmos em
frente à sede da V.!.,j)j.b no Rio, quer a vP..t:, a.través desta nota, mani
festar seu apoio e solidariedade a eles e à igreja de ...•ova Iguaçu.

0ouhecemos a coragem e o amor ao seu povo que sempre animaram
a ação pastoral de D. Adriano. uunca pode ele aceitar passivamente
a sí.tuaç âo de miséria em que é obrigado viver a maioria dos seus
irmãos de uova .lguaçu. üuuca aceitou, ao contrário denunciou com
toda veemência, a ação do chamado "Esquadr âo da i'~ortell,por ser u-
ma organizaçlo fantasma que mata cidadãos e cria um ambiente de ve~
dade í.r-o -Gel'ror.

Ds autores de mais este selvagem sequestro, segundo as palavras
da nota da igreja de Nova Iguaçu, que fazemos nossas, são bem conh~
cidos: 'OS que querem fazer calar a voz da igreja, em defesa dos di
reitoe humanos". \3ão os mesmos que, com outros modos, as vezes até
mais violentos, querem fazer calar a voz da igreja que defende o di
reito dos camponeses. ()que eles querem é que todos se calem, que o
povo aceite passivamente ser explorado, para que possam continuar I

enriquecend.o escandalosamente.
Por- isso, a afirmação de LJ. ildriano de que seu sofrimento não

era nada em cO~paração com o sofrimento que o povo de i.ova Iguaçu é
obrigado a vi ver ~odos os euas t soa para nós como um convi te para I

que continuemos a caminhada iniciada na linha de defender e exigir
o reconhecimento dos direi tos de todo o povo do l.>rasil.i."ós procu-
ramos apoiar a luta dos trabalhadores rurais, mas sabemos que a si-
tuação de miséria em que vive a população de i.ova ..i..guaçu,e de to-
das as perife_las das grandes cidades brasileiras, tem uma das C&B
sus na injusta divisão das terras e nas péssimas condições de vida
e trabalho no campo. ~ossos camponeses estão sendo obrigados a mu
dar para a cidade porque o capim ~o boi, ou a máquina, estão oCQ
pando seu lugar. Além disso, nós sabemos que também as mesmas em-
presao/que exploram os operários nas cidades, pagando-lhes salários
de miséria, estão hoje ocupando a terra e expulsando os oamponeses •

.r..; --a- sorte de -tod:o um povo que está. em jogo. rara que sejamos
cristãos, para que sejamos Igreja, precisamos continuar nosso tr!.
balho no sentido de conaeguir a união de 'toda gente de boa vontade
para construir um mundo novo, onde todos possam Hter vida e vida I

em abundanc La "; Apoiemos o nosso povo, pois n,eus o escolheu para
realizar esta transformação que libertará a todos.

\l'oiânia')u d~ embro de 19'16



Sendo do conhecimento de todos o sequestro de D. Adriano HiP2
lito e de seu sobr Lnho lfernando, ocorrido em «ova J..guaçu, .i.\.O, na
noite de 22 de setembro, e a explosão do automóvel dos mesmos em
frente à sede da (;.l.'i '1:> no Rio, quer a vP.i, através desta nota, mani
festar seu apoio e solidariedade a eles e à igreja de L.ova Iguaçu.

UOLlhecemos a cora.gem e o amor ao seu povo que sempre animaram
a ação pastoral de D. Adriano •. uUnca pode ele ace í.tiar .• passivamente
a situação de miséria em que é obrigado viver a maioria. dos seus
irmãos de «ova Iguaçu. J..'iuncaaceitou, ao contrário denunciou com .
toda veemência, a ação do chamado ··.Lsquadrãoda nor-t e li, por ser u-
ma organização fantasma que mata cidadãos e cria um ambiente de ver
dad.eiro tel'ror.

Os autores de mais este selvagem sequestro, segundo as palavras
da nota da J..grejade Nova Iguaçu, que fazemos nossas, são bem cana!
cidos: ·'OS que querem fazer calar a voz da igreja, em defesa dos d.i
rei tOIS huraanos ::, -'ão os mesmos que, com outros modos, às vezes até
mais violentos, querem fazer calar a voz da ~greja que defende o di
roito dos camponeses. O que eles querem é que todos se calem, que o
povo ace í.ce passivamente ser exp Lor-ado , para que possam continuar I

enriquecendo escandalosamente.
Pon isso, a afirmação de D. il..driano de que seu sofrimento não,era nada em c°!!lparação com o sofrimento que o povo de ~.ova Jguaçu e

obrigado a viver vodos os (tias,soa para nós como um convite par-a '
que continuemos a caminhada iniciada na linha de defender e exigir
o reconhecimento dos direi tos de todo o povo do :Urasil. ./o'ós procu-
ramos apoiar a luta dos trabalhadores rurais, mas sabem.os que a si-.
tuação de miséria em que vive a população de .l;ova.iguaçu , e de to-
das as per-í.r erxas das grandes cddade s br-as í.Le Lr-as , tem uma das ca.!!
s as na. injusta clivisão das terras e nas péssimas condições de vida
e trabalho no campo. ~ossos camponeses estão sendo oDrigados a mu
dar pare. .3. cidade porque o capim elo boi, ou a máquina, estão ocg
pando seu lugar. Além disso, nós sabemos que também as mesmas em-
presa~que exploram os operáriOS nas cidades, pagando-lhes salários
de miséria, estão hoje ocupando a terra e expulsando os oamponeses •

.r'. CI: sorte de to<to um povo que está em jogo. rara que sejamos
cristãos, para que sejamos Igreja, precisamos continuar nosso tr!
balho no sentido de conáeguir a união de "toda gente de boa vontade
para construir um mundo novo, onde todos possam Ilter vida e vida
em abundância:'. Apoiemos o nosso povo, pois .o.sus o escolheu para
realizar esta transformação que libertará a todos.

COMISSAO PASTORAL DA TERRA
(LIgada a linha 3 da CNBB)

Praça D. Emanuel s/n • centro
CaIxa Postal. 174

G IA - GO.

ljoiâl1ia,~ d~~.~!mbrO de 19'16
Ivo 1?~o
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·GREENE

Carissi..ilos IrL1~os
:JO~l drinno, Bispo de Nova Lguaçu RJ
e seu Sobrinho, FernQndo.

r;ós dos grupo s de Evange Lho do muní.cfpí.o de Ceres, Paróquí,a
Lmacu'Lcd a Conceição, Dioces de Goi.1s V lho, Goi~s, reunidos num
•.ssembléi< 1 lurrí.cLpc1 , toma. os conhecimentos mais detalhados dos
sofrinentos e torturas que por causa do Evangelho os Senhores ta~
sofrido. Isto para nós nQO é surpresa, pois est s cois~s scwprc 3contec m -
co ~1 os t}UG Lut.an p, ra ccnse ruí.r un mundo mo í s justo e na Ls i:, 30.

Como companhe í.ro s no mes.na camí.nhada em rU.1108 libertaç~o,
r met nos sta para diri ir-l s nossos votos de confr'lterniz~ç~o

Este seu t s teraunho foi um incentivo p r-a nós que tr~b~lh;)"'10s
com o LlCSr.10objetivo .. Certific mos de que existem dois vrnn e s conpan-
heiros trabalhando firmos neste grande mutirão da ev n~€lizaç~o

7nzemos votos p r3 que o feto ocorrido n~o sirva c ~~la no
f'c go , .JUS de adubo na pã.an t .. Quer dizer, qu n80 s í.rvu de des5ni~0
nos de estímulo para se gu.ir em fronte CO!Jo trab lho .

.J.!.,J' Cristo.

~. Avi:) /Át . .( 4Z.ü, (

gelho
7

p los rcpresentantes cos
de Ceres, Goi~s

c'c ~J rv'L-R. :w
1-io=f-oO - Ce.ve s - (,.0

------ ---------------------
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NOTA DO REGIONAL CENTRO OESTE DA CNBB

A PROPOSITO DE ATOS TERRORISTAS

Nestes últimos meses o Brasil tem sofrido, de manei-
ra mais frequente e ostensiva, uma série de atentados t~rroristas.
O mais grave é que têm sido cometidos contra instituições do mais
alto significado para a vida nac í.ona í e a Ordem dos Advogados do Br~
sil, a Associação Brasileira de Imprensa (RJ), o Centro de Estudos
Brasileiros de são Paulo e, agora, a sede da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil. Este último, com requintes de provocação e sadiê
mo, porque foi precedido com o sequestro do ilustre, destemido e a-
postólico Bispo de Nova Iguaçu (RJ), Dom Adriano Hipólito O.F.M. I

que se achava acompanhado do seu sobrinho Fernando, vítima também
da violência.

•

Na mesma noite, uma bomba explodiu na residência do jorna-
lista Roberto Marinho, diretor do jornal "0 Globo".

Os Bispos do Regional Centro Oeste, ao lançar o seu mais
veemente protesto, querem alertar para algumas circunstâncias cons
tantes do noticiário em torno desses tão repugnantes crimes.

Através de um telefonema anôni.mo, a responsabilidade dos de-
litos foi assumida pela Aliança Anti-comunista Brasileira, tida co
mo entidade fantasma. Alguns comentários da imprensa nacional e
internacional fizeram a ligação entre a violência perpetrada con~
tra Dom Adriano e sua intrépida atitude de denunciar os crimes do
famigerado Esquadrão da Morte, outra entidade fantasma. Negar a e-
xistência de tais organizações do crime que, apesar de"" fantasmas",
estão atuantes, espalhando c tGrrQr, não será fugir à responsabili
dade de identificá-Ias G desbaratá-Ias?

Seria ingenuidade ou malícia considerar esses atentados co
mo atos isolados e sem maior importância, minimizando os fatos, sob
pretesto de evitar o pânico coletivo. O povo não pode ficar tran-
quilo, enquanto as autoridades responsáveis não localizarem e pun!
rem os verdadeiros criminosos.

Algumas perguntas inquietantes ocorrem na leitura nas notí
cias~ Por que não foi dado à publicidade o documento deixado pelos
terrorristas e recolhido pela Polícia no atentado contra _~, CNBB?
Por que mudou a atitude da polícia em relação aos jornalistas de-
pois de lido o documento? Porque o seu conteúdo não foi transmiti-



do à Presidência da CNBB, se existem ameaçô.FJnele contidas contra o~
tras autoridades eclesiásticas? Trata-se realmente de um panfleto ou
não será antes uma senha? Por que a notIcia foi censurada nos jor-
nais falados de Rádio e TV?

Não deixa de ser estranho que os m~todos usados no seques-
tro de Dom Adriano não sejam muito diferentes dos métodos usados em
certas prisões feitas por elementos que dizem agir em nome da auto-
ridade corno agentes da segurança.

Por que as investigações ficam reservadas exclusivamente a
organismos t~cnicos cuja eficácia não tem sido comprovada por resu!
tados convincentes no sentido de apontar a fonte do crime?

Parece evidente a constatação de que atentados que
têm caracterizado a atuação de organizações terrorristas no Conti-
nente começam a se repetir com frequência crescente no Brasil, onde
a violênciar de longa data, se expressa em calúnias e difamações
contra pessoas e instituições empenhadas na defesa dos direitos e
dignidade do Homem. Ela vem assumindo proporções alarmantes de re-
quintado sadismo.

Entendemos que anormalidades dessa natureza refletem algo
de muito grave não tanto para as pessoas e instituições diretamen -
te atingidas, mas para toda a sociedade. Disto parecem convencidas
as autoridades que, no repúdio a tais crimes, reconhecem seu cará-
ter de provocação e tentativa de conturbar a vida nacional neste mo-
mento critico que atravessamos.

Parece-nos que num regime forte que pretende abranger as a-
tividades e a vida nacional à margem da normalização jurldicag es-
ses acontecimentos assumem o caráter da mais grave e urgente adver-
tência.

Deus permita que a paz operosa e responsável encc~tre es-
teios mais fortes e eficazes do que urna enganadora sequranç a exter-
na, upressiva, que visa um desenvolvimento mais econômico do que hu
manoy sem a participação dos autênticos valores da Pátri2,

Queremos apresentar nosso integral apoio e solidariedade à
Igreja de Nova Iguaçú, ferida e humilhada na pessoa do s ci; Pastor o

Para n6s, tal acontecimento tem, antes de tudo, um se~tiao simb6-
lico; a sanha dos perseguidores contra a pessoa do Pastor vem re-
velar a surda e cotidiana opressão de-qiJec-ec3. sendo v Lt í.mao seu po-
vo.



Finalizando essa palavra de presença fraterna, sópodemos
relernbrar a esperançosa garantia do Senhor ~ " Feli zes aqueles que
sofrerem perseguições por amor da justiça;'o

+ Fernando Gomes
Arcebispo de Goiânia e Secretá-
rio Geral do Regional Centro o-
este da CNBBo

GOiânia, 25 de setembro de 1976
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l"CJRA APOS

DO BRASIL BrasiÍia, 28 de outubro de 1976

Nº 19 522

Excelência Reverendissima

Tenho a satisfação de lhe transmitir os sentimentos de Sua Emi-
nência o Senhor Cardeal Sebastião Baggio, expressos ao tomar conhe-
cimento dos tristes eventos em que Vossa Excelência se viu envolvido
ultimamente.

são palavras de Sua Eminência:" Unindo-me aos unânimes sen-
timentos de solidariedade fraterna da CNBB,... (queira) participar a Dom
DomAdriano o meu desagrado pelas graves e dolorosas humilhações
por ele vividas, assegurando-lhe as minhas humildes preces por uma
r~pida recuperação da sa~de, da serenidade e da tranqüilidade".

Ao lhe referir essas consoladoras palavras de Sua Eminência
o Senhor Cardeal Prefeito da Sagrada Congregação dos Bispos, reno-
vo meus votos para que o . sofr-ímento de Vossa Ex.éelên.cia traga be-
neficios espirituais para toda a Igreja no Brasil.

Aproveito a circunstância para me confirmar, com sentimentos
de fraterno afeto,

de Vossa Excelência
dev. mo no Senhor

A S.Exc.ia
D.Adriano Hypolito
Bispo de Nova Iguaçu

--Mon s ,Carmine Rocco
N~ncio Apost;lico

•



}"$.RCEBISPO DE BRAS1LL\.,: DF

"
Brasfl ia, 2 de outubro de 1976.

Prezado Monsenhor Artur Hartmann,

agradeço a gentileza do convite, que estou a
receber neste momento, para Concelebrar, amanhã, em
Nova Iguaçu. Gostaria imenso de levar pessoalmente
minha adesão ao caro Irmão no Episcopado. Mas, além
da distância, compromissos assumidos me retêm aqui,
em meu posto, neste domingo, inclusive para a Bênção
1itúrgica de uma nova igreja.

Queira apresentar a Dom Adriano minha renovada
e fraternal homenagem, em união de preces.

Cordialmente em Cristo,
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REGIO!~AL EXTREMO o E S T E

• Mato Grosso
• Mato Grosso do Sul
• parte de Rondônia
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PRELAZIA DE RONDONÓPOLlS
Rua 13 de Maio, 1500 - Caixa Postal 150

78.500 Rondonópolis MaIo Grosso Brasil

Rondonópolis, 5 de outubro de 1976. 13
Eoccelentís',simoDo Adria.no!

Através dos Meios de Comunicação Social,
tomamos conhecimento da abominável brutalidade perpetrada com a
pessoa de V. Excia e seu sobrinho Fernando. Este fato fere profun-
damente a Igreja do Brasil. Ao mesmo tempo nos alegra porQue de-
monstra. que a Igreja no Brasil torna-se cada vez mais fiel à mis-
são que lhe é própria. Ser cristão é carregar a cruz. Faz parte
da essência da vocação cristã o martfrio e o sofrimento.

Nós, Bispo e Presbíteros da Igr8ja de
Rondonópolis repudiamos severamente mais esta vergonhosa demons-
tração de prepotência da nossa civilização. Manifestamos a nossa
total solidariedade com V. Excia, seu sobrinho e o Povo de Deus
da Igreja de Nova Iguaçu. Pedimos ao Senhor que o conserve sem-
pre firme no compromisso de anunciar a Verdade, para que o Reino
de justiça, de paz, de amor se estabeleça no meio dos homens.

No amor de~(O.+
+ Osório W. Stoffel

Bispo-Prelado

Cristo

(2" ~~ ~o.ctQ

Pe. Gunther Lendbradl
Pelos Presbíteros
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PRELAZIA DE DIAMANTINO

Diarnantino, 16 de outubro de 976

Dom rei Adr-La no IIipó1ito 08 .1-1.

Av. Mal.&1oriano
Caixa Postal, 22
26000 1Tova Iguaçu-H,J

Dom Frei Adriano

Esta Pro azia de DiaMnntino, abençoada
por Deus com o sangue do mission~rio Jo~o dosco Pe-
nido lurnier, a radece a V".:..xcia,ue nos aCom anha
nesta hora de testemunho, com a sua solidariedade e
na comum Esperança.

niAm.a.n.±...i.n...o f'l _ RT"~ ~; 1
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PADRE FtL TX F.l~REZ,

CÁCERES wr,

Excrno. e Rvds~o. Dn. Adr1ano M. Eypo11to
DD. Bispo Diocessano de NOVA IGUAÇU

"'"Muito esti~ado e querido e~ Xto. Dn. Adriano: Sauda~oes cor-
diais e aIetuosas.

DOTT!Adriano, antes de nada, gra~as ao Bo~ Deus pela sua liber-
dade e pela sua .saude, mes~o depoisOCKde.todo o que se passou.

Ontem, dia 23, no notic1ario de Radio Nacional de,E8panha das
14,30, ouvi uma noticia meia con~usa do sequestro de u~ BiSpO brasileiro,
D. Adriano, mas sem sobre-nome; pensei no Senhor, pOiS creio que no Bras1
nao há outro Bispo com esse nome. Ante a incerte~a e a duvida achei ibo'~e
cr ever' a ~ffonsenhor,o V. Geral, coãsa que :fiz.

Hoj e, no mesno no1;ill'iariO,deram Mais detalhes, poude conven -
~ N'cer-me que se tratava do Senhor, a pezar de que nao encontro razao suft -

~ N'te para tal execravel ato. Por iSSO ao receber a not1cta certa, nao posso
por menos de lhe dirigir estas linhas para expresar ~inha revolta ao mes-

'"mo tempo que a minha decissao de estar a seu lado co~ ~eu ap010 'oral se
vale alguma coisa.

Dom Adriano, de~os gra~as ao Bo~ Deus, que se-pre est~ de noss



~lado, e nao permite que sejamos tentados acr-a das nossas f'or'ç as ,

Nem dizer o preocupado que :fiqUl:i ap6s a primeira noticia e até a Su8
~ "aclaracrao no noticiario de hoje

Dom Adriano lamento os vexames e Maus tratos recebidos, cot es que re-
pudiO e detesto.

Sabe estou semp~e a ~eu lado
Oremus ad invicem. Seu afetissimo

Caceres, 24/9/76
xec • Sacerdote ~

J~A~TÚ1
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PADRE LEOPOLDO BELMONTE

VlGÃRIOGERAL~PRELAZIADE s. FtLIX ~ MT

AO AMIGO D. ADRIANO E SUA IGHEJA DE NOVA IGUAÇU

PRELAZIA DE SÃOFÉLIX
Mato Grosso - Brasil

~ , IDe Pedro Casaldaliga, bispo da Igreja que esta na Prelazia de S. Felix, impossi-
bilitado de estar presente nesta celebração de comunhão e compromisso eclesiais,, ,manifesta, atraves do bispo amigo D. Tomas Balduino, sua solidariedade fraterna..•ao Sr. e seu povo neste momento de particular sofrimento e perseguiçaoo, ...O sequestro e as torturas de que o Sro e seu sobrinho foram vitimas sao um sinal,de uma Igreja fiel ao seu povo pobre e sofrido, vitima permanente da injustiQa e
da marginalizaGão sociale
Ao mesmo tempo que manifestamos nossa inteira solidariedade, denunciamos, em co-

~ Amunhao com a Igreja do Brasil, a arbitrariedade e a violencia empregadas por quem
~quer que seja com a finalidade de intimidar a I~reja, de emudecer sua voz profe-

N Jtica, de confundir o povo com acusaçoes e calunias.
~O que nos sustenta na fidelidade ao povo por causa do Evangelho e a força do Es-,pirito do Senhore

Prezado irmão, n6s da Igreja de são F~lix nos sentimos em comunhão fraterna com
a Igreja de Nova Iguaçu e, ao elevar nossas preces a Deus em favor do seu povo,,sentimos no testemunho do seu sofrimento o estimulo a um maior compromisso de
serviço e de fidelidade aos nossos irmãos mais pobres e desprotegidoso

A

~~GOiania, ~~e outubro de 1976
p~~~gàriO Geral) - p/ Prelazia de s.Félix-MT
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DOM FREI LEODARDO LEITZ, O.F.M.
BISPO DE DOURADOS - SP
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Ladário, 18.Dezellber 1976.
Hochw.H.Bischof,lieVer Bruder il:t são Franzi.Skue u.

Mlrtirer der Pflichtl

Zllerst die alier beaten lltmsche zum bl. Weibnaahtsfeste.M8ge
das 1b. Gottesk::i.DdIbnen eiD frohes seliges Fest schenken. nach so
v.i.e1euu, echweren LeidenJ1i t wehe!lHerzen verfolgteD '«ir Ibr Marti::
ri\Dl,durch die Presse die bis Mato Grosso sich allS\l1%kte.Werh1.tte
je gedacbt dass Ibnen so schwre SchmaehanrUln wOrde.Viele Gebete
stiegen ZUII Hilmel.Ee 1st ja eia Wunderdass Sie nocb aJIl Leben sind.
~l'l v.:i.rdemlb. Gott) dass er uns Sie erhalten hat.Danken '«ir u.
bi tten '«ir tIgli.ch, da.ss er. Sie bescht.tzen m8gemit seiner .lJmIlchti=
gen ~rlun bl.tte l.ch Sie um Ihren hl. Segen fftr mich u.alle Schw

GA ~ ~ ~ ~~ ~~.MwU{7f~cl
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MENSAGEM PASTORAL DA PRovINCIA ECLESIAsTICA DE sAo PAULO

Os Bispos da Província Eclesiástica de são Paulo. em reunião ordinária no dia 28
de Setembro de 1976. refletiram sobre os acontencimentQ>terroristas que nos ulti-'
mos dias atingiram. entre outras pessoas e entidades. o Sr. Bispo de Nova Iguaçu -
Oom Adriano Hipólito e a CNBB e julgaram conveniente uma palavra oficial às suas
Igrejas.

Em primeiro lugar. nao se deve estranhar que os cristãos venham a sofrer injúrias.
perseguições e até o martírio por causa da fé e da sua adesão ao Senhor Jesus. A
história antiga e recente n6-1o mostra e o Evangelho nos previne: "Bem-aventurados
sereis quando vos insultarem e perseguirem e. mentindo. disserem todo o gênero de
calúnias contra vós por minha causa." (Mt. 5.11).
Acrescente-se a isto o fato de no Brasil se estarem repetindo e divulgando. por
quase toda parte. ataques - alguns violentos e incitadores - na imprensa e em li-
vros contra a Igreja. contra o Santo Padre. os Bispos. o Clero e alguns Fiéis. ata
ques estes impunemente acolhidos sem que se possa entender como tiveram aceitação'
nos meios de comunicação social. Nesta linha de procedimento incitador conta a I-
greja é que se devem entender as cartas anônimas com ameaças. as calúnias com fot~
grafias montadas. os telefonemas com intimidações. cuja autoria confiamos. será
possível. a quem de direito. pesquisar e descobrir. com urgência e eficácia. exclu
indo sempre métodos contrários à dignidade da pessoa humana.

Em segundo lugar. desejamos que os homens de boa vontade compreendam que nossa so-
licitude e ação. por serem evangélicas. estão comprometidas com a pessoa humana e
sua dignidade. com os deveres e direitos daí decorrentes. com a vida da população'
mais necessitada. com os oprimidos que não têm quem por eles fale. Alguns por ign~
rância. outros por má fé procurarao ver nesta ação comprometimento com ideologias'
que nunca aceitamos nem defendemos. pois nossa vinculação é somente com o Evange-'
-lho-eleJesus Cristo. que e amor e justiça.
Confiamos. pois. que Nosso Senhor. superando nossas limitações. será nossa força '
para continuarmos a cumprir a missão que de Cristo recebemos para o bem e a salva-
ção de nossos irmãos. A Deus. único Juiz que penetra a consciência. entregamos a-'
quelBs que. tentando destruir o direito à liberdade. usam da violência e opressão.
Que eles. convertidos. saibam reconhecer a desordem de suas atitudes e se dispon-
ham a colaborar para a construção de uma sociedade sem ódio e sem egoismos. funda-
mentada na justiça. na fraternidade e na paz.

são Paulo. 28 de Setembro de 1976.



D. BENEDITO ULHOA VIEIRA

BISPO AUXILIAR DE :~SÃO PAULO

"-
.(1. "EMPRtSA BRASILEIRA DE CORREIOSE TELtcRAFOS T'EL EGRAMA
NOMERO

~~
, -aA ESTAÇÃO 00 ===MONSENHOR IlRTHUR<=05 ~t>

EXPEDIÇ"AQ ?'- \ '-' '-' '-<I -('I'" >.w.I 0::0::
RecebIdo. fõ C: nrENIDA MIlRECHlll FlORlllNO PEIXOTO 2262<
De i7 ('"liQ 7& ': : S. ~ ~ ,

à~ ()9d:e2 _hora.\ '~f~/
.=NOVIlIGUIlCURJ <== ~'li

11J:1~ -xpor 0<. :2:'""

PR"<=KVM<=253 01 221 6 <= <= ZC ZC S POA379/01<=RJ DD CQ SPSP 017 <= IIIPIlSP 6259 11 01 1610<:
- - -

'60 =

<( ==IMPOSSIBllITIlDO VG PECO RE PRESENTIlNTE JUSTOS DESAGRIlVO<=o:
:J
~ DOM BENDITO VIEIRA<=z ---- -i7)
U)4:
w
O ., -I- 2262<------- -x ==CTUJ ======-======NNNNI- - ----- ..•...-

"

7530 ~007 • 006ó VOCÊ É RESPONSÃ VEL: LEVE UM ANALFABETO AO MOBRAL. 162 x 229mm.



lO
D. BENEDITO DE ULHÔA VIEIRA

BISPO DA LAPA - SP
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D. CLÃUDIO HUMMES, O.F.M.
BISPO DE SANTO ANDRÉ - SP

CONFER~NCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL

Rua do Bussel, 76 - Caixa Postal, 16085 - ZC-Ol
Rio de Janeiro - GB.
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IC-REJA CATEDRAL

~
Paróquia de Na. Sra. da Conceição

Praça .Jc.sé Bonifácio

13100- C A MP INAS - SP.
Fones: 9-2085 e 2-5574

CGC 44.588.96010027

III

(
Campinas,24 de setembro de 1976.
Prezado Sr.Dom Adriano Hipólito:

Acabo de ler nos jornais de hoje,os pormenores dos lamentáveis
fatos que envolveram a pessoa de V.Fxcia. e de seus sobrinhos.

A alegria de sofrer pelo Senhor Jesus,como outrora os Ap6sto -
los,a firme tomada de posição de nossa mrBR,de tantas outras enti-
dades de prestígio no Rrasil e do pr6prio Governo,devem ter sido -
confortadoras para s~a pessoa e de quantos sofreram mais,nas refe-
ridas circunstâncias.

Vinha acompanhando através de várias fontes,as tomadas de pos!
ção de V.Excia. relativamente aos problemas humanos e sociais da -
Baixada Fluminense,à violência dos orgãos policiais e outros. Sem-
pre. julguei dessasGombrada e,marcadamente,pastoral,a ação de V.Fx-
cí.a ,

Os tristes e recentes acontecimentos, com certeza não foram to-
talmente inesperados por V.Fxcia. A hist6ria da Igreja, conta com -
muitas outras páginas semelhantes e,até,mais dolorosas. Ela deverá
pro;3seguir sendo "sinál de contradiçãol1,como o próprio Cristo Je -
sus •••

""Receba minha solidariedade· e a promessa de minhas oraçoes para
seu conforto espiritual.

Queira lembrar-se de mim em suas preces' franci~canas,nestes
últimos dias de minha preparação para o episcopado. Receberei a s~
grada ordenação na Catedral de Campinas,no dia 7 de outubro,às 19-
hs. auanto estarei celebrando,tamb~m,os meus 25 anos de sacerdócio
muito feliz,aliás. Minha "apresentação" ,Diocese de Sorocaba está
marcada para o dia 10 de outubro às 18 hs.

Sou, com admiração,o servo e irmão em Cristo Jesus,

}~---r .~ y ~;:/.Mons.Amaury Castanho
Bispo Auxiliar ele' ,
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PALACETE «10 DE JULHO.
ESTADO DE SÃO PAULO

Pindamonhangaba, lº de outubro de 1976.

Exmo. e Revmo.
D. Adriano Hypolito
DD. Bispo de Nova Iguaç~
Nova Iguaçu - RJ

Dando cumprimento ao que dispunha o Re-
querimento de autoria do nobre Vereador Dr. Carlos Goffi Goulart
aprovado pela unanimidade de votos do plen~rio desta Casa Legislatf
va em sua sess~o ordin~ria realizada no dia 27 p.passado, venho, em
nome da C~mara Municipal de Pindamonhangaba, hipotecar solidarieda-
de a V. Revrna. e desejar-lhe pronta recuperação dos ferimentos rect
bidos quando do abomin~vel sequestro de que foi vttima, a fim de /
que o piedoso Bispo continue o seu apostolado com serenidade e amor
junto ao reino de Deus.

Associando-me a esta manifestação da C~
mara Municipal de Pindamonhangaba aproveito
tar a V. Revma. os meus protestos
sideração.

distinta con-
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N'ós da comunidade de Cristo l-e s su ac l t a do , morado-
•. '. ,t..,.."+- • .,'. :l lOb L. .., /VImos ~e~o eSpl~]uO mJSSIODarJO e oe 1 er~an80 I

os atos de violênc:i8s de que ,... ~r. foj alvo. >

Ao mes~o te~po aproveitarmos para nos coloc3rno~
1 d ;;l <V •• , •. dí.r-e i.í ,[JO 8 o .-tOS que SBrroprlYflJ..uOS e '(,0':1 seus J.rC1.Cos o e [lC"1S0D 1\;,-

mané> de s r-e i pe I t aô os •

Conhe cernoe O trabal"o do 2r, e e spe r-a-no s oue e s s a s
a t Lv t da d e s seja alnd a naí s um testemunho de c or-s ge nesta luta' de
Jlbertação e bu ac a de justiça para todo o povo de Deus.

Pedindo B benç50 do Pai, lembramos nua os sedontos
de justiça serão u~ dia saciados cemo foi prometid~ por Cristo /
nosso <:::en.....ior ,



os bêbados, os assassinosj os adúlteros, os egoístas, os mentirosos, os
fumantes de maconha; em resumo: todos os que querem mudar de vida.

Idéia a guardar: O Reino de Deus é como um grao de mostarda, como o fer
mento, como um tesouro escondidQ, como uma pérola preciosa, como uma re-
.de ,



Osasco, 13 de Outubro de 1976

Ao
,.,Nosso Irmao'Dom Adria.no Hipólito.

rrispode Nova Iguaçu -Rio de Janeiro.
(
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A Comunidad~ do Jardim C'nav~~Osasco,vacomnanhou 08 aconte-
cimentos do dia 22 de Setembro, onde o Sr. e-seu Sobrinho, foram atin-
gidos Dor aqueles que através,pa violençi~ céga , do qual o Sr.combate,
procuram amedro~tar as pessoas e a Igreja em geral.

,.
Vai aqui a nossa assí.ne túr-a-Et a é apenas Tãã sinal de Solid -I -..•••

riedade.
o resto a gente faz aqui onde moramos e trabalhamos.ou seja:

....Formar urna consciencia coletiva, onde o ódio e a violencia e a injusti-
J •..• ,..,~a nao terao lugar para morar e Viver.
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..••Nosso Irmao·Dom Adriano Hipólito.

~ispo de Nova IguaÇU -Rio de Janeiro.
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A Comunidad~ do Jardim c~nav~-Osasco,~comnanhou os aqonte-
cimentos do dia 22 de Setembro, unde o ~Sr. e~seu Sobrinho, foram atin-

'"\

gidos Dor aqueles que atravM.7da v;iolençiÇl.céga " do qual o sr vcomba te,
.I

procuram amedrontar as Dessoas e a Igreja em geral.
,; rVai aqui a nossa assinatura. Ela e apenas um sinal de Solid -

riedade.
o resto a gente .tazaqui onde moramos e t.r-aba'l hamo s s ou seja:

Formar urna consci~ncia coletiva, onde o ódio e a violencia e a injusti-
J ... ...,~a nao terao lugar nara morar e Viver.
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D. Adriano HYP9l!to

.C munidade parQquial da Imacula-

da C nceição de Osasco~ Regia Episc pal_Oeste_2_de S. P~ 1 , ve I

respeit samente h!p tecar Sua s01idariedad~ el _se~uestr_ e aaus r

trat s de que V. Excia. f i alv n dia 22 d~ se~e br -f. S us a
~ ,g s, s crista s desta par quia que ac m~anharam desenr lar

,
fat s, rara.~. Pai d Ce~ e fav r do 2~raj s pas~r que

e batalhando na defesa dos "Irmã s Menorestl de Crist Jesus.
D. Adriano, n ssas humildes preces

ae mp .N sempr~ ~xcia.; _
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A C_munidad p r quí.aL da Iaaculada. f

C nceiçã~ de Osasg., Re ião Episcopal Oeste 2 e S. au1 ~ ve.~e~

peit sam~nt~hip tecar sua. ~ 11darledade pel sequestr. e aus trã

t.s~ que v. Exci~. foi alv_ª dia 22_de s~tembr p.f. Seus aJli~'I __ ---'". -
~ s, s cristã s desta par' quia ue _acom1?anharam.desenr lar_d s r ~ _

D. Adr_iano.!iYP ·li t. _

st r que vem.b!,
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Osasco, 13 de outubro de 1976

Prezado irmão em Cristo
D. Adriano M. Hipólito

Paz e bem !

Nós, da Comunidade de são José Operário, desta cidade,que
pela nossa vocação missionária, acreditamos na libertação do homem *
pelo anúncio do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Crjg;o, vimos, por -/
meio desta, trazer-lhe a nossa fraternal solidariedade, em razão da
insólita e violenta agressão de que foi V. Revma. vítima, praticada
por terroristas que se sentem incomodados pela verdade de suas pala-
vras e coragem de seus atos.

Enquanto rogamos a Deus pelos malfeitores, para que se cog
vertam e reconheçam a tempo a hediongez de seus crimes, manifestamos-
lhe o nosso apôio, para que continue elevando corajosamente sua voz
de Pastor na defesa dos direitos inalienáveis da pessoa humana, ao *
mesmo tempo em que apresentamos o nosso repúdio ao iníquio poder da
violência que tanto vem manchando o nome de nossa terra e de nossa *
gente, cuja vocação é a da liverdade.

Neste momento em que todos sofremos as mesmas angÚstias,*
lembramo-nos das palavras do Mestre: Bem-aventurados os que são per-
seguidos por causa da Justiça, porque deles é o Reino dos céus.

Aproveitamos o ensejo para, também, pedir-lhe as suas ben-çaos.
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são Paulo, 10 de outubro de 1976.

Ao nosso irmão
Dom Adriano Mandarino Hipôlito.

" Toda pessoa que deixa casa, irmãos, irmãs, pal,
filhos ou terras, por minha causa e por causa do
vangelho, receberá muito mais ainda nesta vida.
Receberã cem vezes malS: casas, irmãos, mães,
lhos ... E TAMBÉM PERSEGUIÇLíES"(Mc 10, 29-30)

-mae
E-

fi-

Lido e refletido o fato acontecido com o Senhor, nós po-
vo das comunidades de Parque Bristol, Jardim Climax, Vila Moraes,
Água Funda, Vila Brasilina e Vila Arapua, queremos estar juntos do
Senhor e da diocese de Nova Iguaçú.

Sofremos com o Senhor, mas sobre tudo ficamos alegres em
ver a Igreja se colocar cada vez mais ao lado dos marginais e cres
cer com eles.

"Eu Vlm para que todos tenham vida" (João 10, 10). Com
este abaixo-assinado, queremos mostrar nosso apoio e incentivo a
todo o trabalho do Senhor e da sua diocese na defesa dos direitos
do povo.

Nós estamos juntos na mesma caminhada.

Abraços.
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RELAçOES EDUCACIONAIS LTOA.

são Paulo, 22 de outubro de 1976.

Aos Srs. Bispos dirigentes da C.N.B.B.
Aos Srs. Bispos s
D. Fernando Gomes, D. Candido Padin, D. Antonio Fragoso, D. Adriano Hi~ol!
to, D. Pedro Casald~liga, D. Tom~s Balduino e Membros do CIM!, D. Henrique
Fno l.í.ch,

Aos Srs. Superiores e Membros das Congregações dos Ps. Rudolf Lukenbein e
João 80sco Penido Burnier.

A equipe de trabalho do escrit6rio Renov de são Paulo manifesta--
se profundamente preocupada com as viol~ncias e arbitrariedades que infe-
lizmente vem sendo cometida em nosso País e que neste ~ltimos tempos atin
gem membros destacados da Igreja e verdadeiramente comprometidos com o E-
vangelho. Deseja levar a todos sua solidariedade humana e cristã bem como
demonstrar sua admiração pelos gestos de firmeza.

Coloca-se ao lado de todos os Srs. e daquelas pessoas simples co-
mo as mulheres de Ribeirão Bonito, presas e torturadas e os índios Boro--
ros que em todo o Brasil, vem sendo perseguidas por causa da Justiça.

Bem sabem os Srs. que n6s tamb~m sofremos o onus da perseguição e
por sentirmos de perto o seu significado podemos nos identificar mais for
tememte com as vítimas de todas as arbitrariedades.

Continuamos no dia a dia nosso trabalho sem perder de vista a di-
mensão do comprometimento cristão com os homens de nosso tempo. Sabemos -
que esse comprometimento não se faz somente por cartas de solidariedade.-
Continuadas reflex;es nos tem levado a afirmar e propor a necessidade de
den~ncias mais concretas, de gestos mais expressivos.

Pelos jornais tomamos conhecimento dos proncunciamentos que vários
dos senhores tem feito ( salvo melhor juizo, o que desconhecemos por impe-
dimentos da censura.) Alegramo-nos com estas posturas, manifestaç;es que
são da fortaleza que o Senhor inspira.

Julgamos entretanto, que a população brasileira cada vez mais e m~
lhor, percebe o significado da Igreja nos tempos que atravessamos; julgamos
que ela espera, e , com certeza reforçaria manifestações mais evidentes que
se opusessem à repressão que cresce sob as mais variadas formas.
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RElAçOES EDUCACIONAIS LTOA.

são Paulo, 22 de outubro de 1976.

AQS Srs. Bispos dirigentes da C.N.B.B.
Aos Srs. Bispos :
D. Fernando Gomes, D. Candido Padin, D. Antonio Fragoso, D. Adriano Hi~ol!
to, D. Pedra Casald~liga, D. Tom~s Balduino e Membros do CIMI, D. Henrique
Fr ol í.ch,

Aos Srs. Superiores e Membros das Congregações dos Ps. Rudolf Lukenbein e
João 806CO Penido Burnier.

A equipe de trabalho do escritório Renov de são Paulo manifesta--
se profundamente preocupada com as viol;ncias e arbitrariedades que infe-
lizmente vem sendo cometida em nosso Pais e que neste últimos tempos atin
gem membros destacados da Igreja e verdadeiramente comprometidos com o E-
vangelho. Deseja levar a todos sua solidariedade humana e cristã bem como
demonstrar sua ddmiração pelos §estos de firmeza.

Coloca-se ao lado de todos os Srs. e daquelas pessoas simples co-
mo as mulheres de Ribeirão Bonito, presas e torturadas e os índios Boro--
ros que em todo o Brasil, vem sendo perseguidas por causa da Justiça.

Bem sabem os Srs. que nós também sofremos o onus da perseguição e
por sentirmos de perto o seu significado podemos nos identificar mais for
tememte com as vltimas de todas as arbitrariedades.

Continuamos no dia a dia nosso trabalho sem perder de vista a di-
mensão do comprometimento cristão com os homens de nosso tempo. Sabemos -
que esse comprometimento não se faz somente por cartas de solidariedade.-
Continuadas reflexões nos tem levado a afirmar e propor a necessidade de
denúncias mais concretas, de gestos mais expressivos.

Pelos jornais tomamos conhecimento dos proncunciamentos que vários
dos senhores tem feito ( salvo melhor juizo, o que desconhecemos por impe-
diflentos da censura.) Alegramo-nos com estas posturas, manifestações que
são da fortaleza que o Senhor inspira.

Julgamos entretanto, que a população brasileira cada vez mais e me
lhor, percebe o significado da Igreja nos tempos que atravessamos; julgamos
que ela espera, e , com certeza reforçaria manifestações mais evidentes que

,- . .se opusessem a repressao que cresce sob as ma~s var~adas formas.

RUA PRUDENTE DE MORAIS, 1306 - FONE: 240-2280 - CAMPO BELO - CEP 04607 - SÃO PAULO
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RELAçOES EDUCACIONAIS LTOA.

As r~issas em tantas comunidades e Paróijuias atingem certo conjunto
de pessoas. Há outras porém que se sensibilizariam com movimentos públl
cos mais expressivos. Pensamos numa sugestão que pudessemos oferecer. Por
que não se convocar todos os cristãos para Missas nas principais capi---
tais e cidades do País cuja intenção expressa, seria uma tomada de posi-
ção em defesa dos Direitos Humanos, contra a viol~ncia que se opera 50--

bre os que defendem a justiça, as populações oprimidas do campo e da ci-
dade? Julgamos que celebrar em nossas Igrejas ainda nos @ permitido. Por
que não fazê-l o de forma expressa e conjunta, de modo a demonstrar aos -
inimigos de Deus e da Justiça que não aceitamos este estado de coisas?

Esta carta por nós pensada e aprofundada, reflete nossa preocupa--
ção e traduz um pouco de experi~ncia que já vivemos dentro da viol~ncia
que também nos atingiu. t preciso ser persistente. Acreditamos que não -
devemos recuar pois o recuo progressivo nos levaria finalmente ao imobl-
lismo e reforçaria a situação que ae implantou em nosso País. Diante di~
so nos perguntamos: é possível o diálogo? r possível acreditar na dis-
tensão ? Parece-nos necessário portanto posicionarmo-nos como cristãos -
em defesa dos homens a partir dos princípios do próprio Evangelho~

Contem conosco em defesa da Justiça pois somente através dela obte
remos a desejada Pazo

Que Deus os inspire e lhes dê forças para continuar comprometidos -
na fé e no Ministério Apostólico.

Equipe do Escritório Renovo
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RELAçOES EDUCACIONAIS LTOA.

As r~issas em tantas comunidades e Paróquias atingem certo conjunto
de pessoas. Há outras porém que se sensibilizariam com movimentos públ!
cos mais expressivos. Pensamos numa sugestão que pudessemos oferecer. Por
que não se convocar todos os cristãos para Missas nas principais capi---
tais e cidades do País cuja intenção expressa, seria uma tomada de posi-
ção em defesa dos Direitos Humanos, contra a violência que se opera so--
bre os que defendem a justiça, as populações oprimidas do campo e da ci-
dade? Julgamos que celebrar em Igrejas ainda nos , permitido. Pornossas f3

... fazê-Ia de forma expressa e conjunta, de modo a demonstrar aos -que nao
inimigos de Deus e da Justiça que não aceitamos este estado de coisas?

Esta carta por nós pensada e aprofundada, reflete nossa preocupa--
ção e traduz um ~ouco de experiência que já vivemos dentro da violência
que também nos atingiu. t preciso ser persistente. Acreditamos que não -
devemos recuar pois o recuo progressivo nos levaria finalmente ao imobi-
lismo e reforçaria a situação que se implantou em nosso País. Diante di§.
so nos perguntamos é possível o diálogo ? ~ possível acreditar na dis-
tensão ? Parece-nos necessário portanto posicionarmo-nos como cristãos
em defesa dos homens a partir dos princípios do próprio Evangelho.

Contem conosco em defesa da Justiça pois somente através dela obte
remos a desejada Paz.

Que Deus os inspire e lhes dê forças para continuar comprometidos -
na fé e no Ministério Apostólico.

Equipe do Escritório Renov.

RUA PRUDENTE DE MORAIS, 1306 - FONE: 240-2280 - CAMPO BELO - CEP 04607 - SÃO PAULO
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FRENTE NÀ'CIONAL DO TRABALHO
«A PAZ É FRUTO DA JUSTIÇA»

SÃO PAULO: Avenida Ipiranga, 1267 9Q andar Telefones: 36-9066 :-: 36-9069
OSASCO: Av. dos Autonomistas,2546. Tel.: 48.7749 • JUNDIAI: Pça. Marechal Floriano,23 • Tel.: 42.40

116/76 São Paulo, 21 de outubro de 1976.-

•.
A ,D. Adriano Hipolito
Bispo de Nova Iguaçú

Estimado companheiro e Irmão:

Queremos manifestar aqui, nosso repúdio aos atos de vi~
A A Clencia que vem sendo v1tima as pessoas, que como o senhor, dedi -

cam sua existência, com coragem, em defesa da Verdade e Justiça,
dando mostras de como deve agir a verdadeira Igreja do Cristo;que
também dedicou sua vida em defesa dos injustiçados.

Vemos que é uma graça para o Senhor ter sido vitima de
pessoas que procuram intimidar os que yrilham o caminho da Justi-
ça, do Amor. ~ uma graça porque estes fatos só nos fazem reafir-
mar, sedimentar a opção feita. Nos dá mais firmeza e convicção /
de que este é o caminho certo para a construção da Igreja verda-
deira. O caminho da união, da luta permanente através da não-vi~
lência, que não é passiva, submissa; mas que denuncia, que age, /
que não se intimida. ~ o caminho certo, poIs ~s opressores sen -
tem-se abalados, ameaçados, pela luz da Verdade e da Justiça dos
homens e mulheres atuantes. ~ o caminho que faz o homem pequeno
crescer, e a não esperar a solução vinda de outros; que faz reco-
nhecer que ele é o agente principal de toda e qualquer transfor~
ção que deva ocorrer na sociedade em que vive.

, .Seu testemunho nos mostra que somente com a firmeza na
luta é que conseguiremos construir uma sociedade mais justa. E
não é abandonando-a que o opressor deixará de manobrar os meca~s
mos de exploração. Portanto, a lição que nos deixa é a de qUE!da
vemos lutar ombro a ombro com o povo pelo cumprimento dos Direi -
tos Humanos e pela libertação de todos os homens e do homem todo.

Com o abraço fraterno que nos une a Cristo na construçN
de uma sociedade mais justa
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SECRETARIADO JUSTIÇA E NAO-VIOLt~CIA

SJNV/lOl/76.-

são Paulo, 11 de outubro de 1976. /-

Caríssimo Dom Adriano,
Paz!

Solidários nQ sQfrimento, unidos 'na fé,-
ativos e persistentes na linha da firmeza permanente, caminhª
mos com o senhor, alimentando a Esperança que se concretizará,
em Cristo, em Certeza.

l!!' evidente que todo aquele que luta pela
Justiça Social, contrariamente àqueles que"fazem a justiçatl/-
com as próprias mãos, se torna incômodo, pedra de tropeço. O
caminho percorr.ido pelo Filho de Deus continua sendo palmilhã
do pelos seus verdadeiros discípulos.

Cvm nosso irmão e amigo Dom Adriano, nes-
ta hora de luta, queremos recitar juntos:

"Bem-aventurados os que sofrem perseguição,
por causa da Justiça, porque deles é o Rei
no dos céus.f1 Mt 5,10

Fraternalmente, despedimo-nos, pedindo-
lhe que nos envie sistematicamente, o informativo de sua diQ
cese, bem como, algum pronunciamento seu a respeito dos acon
tecimentos que o senhor foi vítima.

llL},",,-' &:-__
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EX,OiREVJ.iO.
D;A IANO HIPÓLITO

.do Euc iptos,s/n
~ 19uaçu
,ude e Paz

Prezado ervo de Deus,não pOderia deix r d enviar-lhas os nossos s nti-
mentos d respeito e admir ção,pelo que passou.,Como psstor quo e lembre-se sempre das Bem v ntur nças e saib perduar
com benavol Ancia. Queles Que erraran e a recompJ:ensa·V.Exci.. receberá junto ao Pad.••Quero aproveit r o ensejo para apresentar ~ SOcied de de Ensino Padre ~
sé de Anchieta,situada no pupuloso bairro do Taboão dê NO Berbardo do Campo.Em nem.
do petoReligio'so desta ntidada enviamo-lhes as nossas solid riedad s•., ..Em fim certo Que V.E&cia.dar~ tod atençao a est~,

Com carinho prometo or çõ s.

ta dada na "Sala Cardeal Agnelo Ro:si "aos, 29 de tembro de 1976.
Fest~ de "o Migu 1 .Aafeel e •Gabriel.
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OR. AfJlD'REA IPPOLlTO
/

são Paulo, 19 de outubro de 1976

Rev.mo
Dom Adriano Hypo1ito
Bispo de
Nova Iguaçu
Estado do Rio

Exce1ência,

permita-me, antes de mais nada, expressar as minhas sinceras
congratulações pelo escapado e, talvez, fatal perigo do gr~
vissimo ultraje sofrido por parte de bandidos, os quais jã
foram excomungados pela nossa Santa Igreja.
Diante disso, escrevo a Vossa Excelência por afetuosa curio
sidade, determinada pela nossa homonimia: hã mais de um secu
10 os meus antepassados residem no Brasil e, mais exatamente
no Rio Grande do Sul, em são Paulo e em outras partes: entre
eles, o Reverendo Padre Domenico Ippo1ito, que fundou a par~
quia de são Gabrie1, irmão do meu avô paterno; Monsenhor Co
stabi1e Ippo1ito, Protonotãrio Apostõ1ico, regente, em ou
tros tempos, da Diocese de Pe10tas, viveu por muito tempo em
Bage, ele era irmão do meu pai.
Outro meu tio, Andrea Ippo1ito, tambem, viveu e morreu em Ba
ge, deixando ali seus filhos.
Existiria, talvez, alguma ligação entre nós?
Li sua importante, elevada e generosa entrevista: a teologia
não pode não associar-se com a sociologia e o Santo Padre
Leão XIII consagrou o seu valor: as massas, hoje mais do que
ontem, e amanhã mais do que hoje, escutam e veem,e as ideias
ultrapassam simu1tâneamente e sem ônus as fronteiras, por is
so, as massas enca1çam para uma continua e eterna investida,
a qual não pode ser reprimida nem impedida; todavia,temos a
obriqação de dirigi-la oara uma constante evolução, com o
progresso, evitando a revolução, que poderia voltar-se somen
te para a miseria.

. ../ ..·



OR. ANDREA IPPOLlTO

.../ ...

A capacidade, a inteligência, as idéias, a genial idade do
homem constituem valores que não se podem tirar e que dão
substância ã ";nite",que jamais poderã ser anulada e que
vai do lavrador ao feitor, do operãrio comum ao especiali
zado, e assim sempre mais para o alto, para os intelec-
tos mais elevados: o importante é não perder os valores
morais e religiosos que são irrecuperãveis, em quanto que
os outros são alternos.
Tanto pareceu-me entender no desenvolver-se da conferên
cia da "C.N.B.B." e, por esta razão, tomei a liberdade de
externa r estas minhas humildes considerações.
Valho-me do ensejo para apresentar a V.Excelência as mi
nhas devotas saudações.

Or. Andrea Ippolito
Metalurgica Matarazzo S.A.
Rua Caetano Pinto, 575
03041 são Paulo - SP
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PROFESSOR ANTONIO EULER
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CARMITA OVERBECK

SÃO PAULO - SP

A cruz
é ocupada
por Cristo
de um lado só...
O outro
é o nosso lugar.
***
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DANIEL RIBEIRO DE MORAIS E SILVA
J..10

SÃO J,>AULa - SP

são Paulo ,Jo de Setembro de 1976
Exmo. Dom Adriano Hypolito

DD. Bispo Diocesano
Nova Iguaçú

Excelencia :

Li nos jornais o relato do execravel atentado de
que foi vitima.

Como qualquer pessoa normal senti-me ofendido em
meus brios de brasileiro e de cat61ico •

Junto-me aos milhões que repelem atos de tamanha
selvageria, partam eles de onde partirem, venham de onde
vierem •

Apresento a V. Exa. os protestos de minha grande
admiração e de profundo respeito.

)';"0'< R (' ~
Daniel e Silva

~r~ t,.1\3 ~ 53
ü 1\ 1.4 -{ S~ ('~ - s (/.
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TELEGRAMA

NQ~~"'O j ~ 2 FI! CARIMB~~~ ~~xô:., aS. o I N 11 o H I l I T <=!!X~~'::.l_.:2_ ~ í 0'- "I "~ l~-

I. R~·91à<?, ~ \- 28 o~ 75 .!J.-- H_A_O_l_F------;;;iiiiiiiiiiiiõiiiiiiÕ;;;;;;;2iiiii2=iõiiiiõiõio ~

!oai/.~ =
! à.."5 .• ,_. horae ~ .ca1------------------1
1· I· I o I g~, por -----.~i ~•.

P 1.4'11

EMPRtSA BRASILEIRA D.i l'.ORRBlQS E TEUGRAfOS

ASIl APRFS

!
i'~rr-------------------------------------------------------!:i
r ~.
!<[
1 ",;
f :~
!
u,
U1.q:

I~
• t'~ X
f~l . .__. ==_=_C_T 2l_6_2_<_=_<-_--_-_-_ •••••M A$~ -- r
15.3() o (Xl; • !KJf4 162 ~ 2,29 lilIIo •

E Q<=<PE o <=<



H:ELIO BICUDO

SÃO PAULO. .•.

TELEeRAMA~----"--r---~-------r---~~·~~·-~'~:~~:--~·-r'--+-~---~ 1'. ,op 18~(I ~YPOL ITC<:
~<PU~ ~ov IGU U C.p. 22

rq.QMsno
OE

eXPEOlçÃO

CFD 26.00('1<=< (IV Ir- C:JPJ<=«=<=

164/02t<=<PJon cr sp~o 33<=<:W 5 241417<=<=<7Clr spr
/<S O P'ULOSP 3184 33 24 1050<=«=«=

<PFCFPI IlU~TPf '~IGO tPROTFSTr~<=<SOL 10 OPIFO,OF L'~F T VFI
~TF~T no SOPlno PFVFl~ DO<=<IHCO~PPFt~CbO SU~ LUT EM PP L

DIG ID~OF<=<OO HCMFM PT COPDIJlMF TF<=~
rHF L 10 R lCJIDO (;<:;:=::,~__ ~---:_

-'"'---'-"--~.;;,-~~~~~

,,
-w

o
l-
X

(
•.... ----:---------------_._-_. - _ - ---
i5;}Q c (À")7 • 0Ci«,

~ .



..Sao Paulo, 22 <!l'eoutubro de 1976

, .Prezado D. Adriano Hypo11tO,

Vimos em nome da A~ão Católica Operária de Osasco, trazer até o
irmao, nossa solidariedade, em vista dos acontecimentos desagra
dáveis dos quaiso senhor foi alvo. Lembramos-lhe que a nossa a=
tua~ão, sendo em fábricas, sindicatos, bairros e até mesmo na
política partidária, muitos dos nossos companheiros de ~ilit~n-
cia, têm sido sequestrados, confinados, torturados e smmos sem-
pre bar-r-ado s quando reivindicamos direitos que teBlos'por nature
za. Sabemos, irmão HYPÓlito, o que está por trás de todos esses
episódios, haja visto os assassinatos dos n~dres em Mato Grosso.
Acompanhamos tudo com profunda tristeza e nao como meros espec-
tadores. Nossa solidariedade, gostaríamos que o senhor a visse
num outro prisma, que não o de uma simples assinatura em abaixo
assinados. Estamos alertas.

~~~~ ç~~

~
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SECRETARIADO NACIONAL
CURSILHOS DE CRISTANDADE DO BRASIL "00Avo Cons, Rodrigues Alves, 392 o Fone: 70-4130
CEP 04014 Silo Paulo So P,

são Paulo, 29 de Setembro de 1976

Carissimo D. Adriano

o Secretariado Nacional do Movimento de
Cursilhos de Cristandade do Brasil, comungando plenamente com
sua pessoa, vem garantir-lhe sua mais irrestrita sOlidarieda-
ae pelo terrível e sintomático acontec~ento de que o senhor
foi vítima. Juntamos nossa voz e nOssa oração à voz e à ora-
ção de toda a Igreja, nO Brasil, suplicando ao Senhor continue

,infundindo coragem nO seu coração e, em todos nos, o desasso~
bro para anunciar a Palavra que salva e que, "sem temor, o
sirvamos na justiça e na santidade".

Estendemos essa nossa solidariedade a seu
sobrinho, igualmente vítima da estupidez e da violação dos
mais elementares direitos do homem.

Com nossO abraço fraterno, em Cristo

p/ Secretariado Nacional de Cursi-
lhos de Cristandade do Brasil

subscrevo-me

Pe.
Assessor Nacional
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S.aulo,28 de setembro 1976 •

.'-iO Irmão om .idriano IlIipólito,

11 Felizes dos perse<...)uidospor
causa da justiça,porque deles é o reino dos céus.
" .J:felizessereis quando vos ultrajarem, perse(;,uireme merrt í.nô ç ,

disserem todo o moI contra v?s,por causa de mim. Alevrai-vos e
exultai .••••• " ( iateus 5,10-12).

~ós do coor~enação da lastoral Opersria da Re~ião sul e sudeste
de 3~0 ::.a ul,o ,G18nifestaITiosnosso ees+o de solidariedade e apoio
diante dos trabaLlos que levaram o enhor a sofrer este atenta-
do, que o identifica com nossos co.apanhe í.r-oe e também outros que
já ~assaram or situação ieual ou pior.

8entimos ale8ria,apesar do repúdio pelo acont cido,sebondo que
0- i..>enhor'e a dí.ocesre de Nova Ie;uaçu se colocam em defesa dos mais
fracos e marginalizados.
L:;,;1Ja realia.ade da Baáx.ao.a /'1uminense é bem paz-ec i.d a com os bairros
da 4eriferiJ de o~o ~aul0,onde nqs tentamos desenvolver um traba-
lho.

:"';steaconGt:cirnentoé uma força para nós ,na continuidade dos tra-
balhos e é também um apêlo a toda a Ióreja- Povo de Deus a se defi-
nir cada vez môis com corasem, a exemplo do .Jenhor e de outros
::Jis os.

Unidos com o 1anhor no mesmo trsbalho e na mesma luta
a favor da justiça.

Um abraço.



s.. aulo,28 de setembro 1976.

o Irmão Dom .~driano EIipólito,

fi Felizes dos persevuidos por
causa da justiça,porque deles é o reino dos céus.
11 .d'elizessereis quando vos ultrajarem, perseljuirem e rnentrind ç ,

disserem todo o moI contra v?s,por causa de mim. Aleçrai-vos e
exultai .••••• !I ( íat.eus5,10-12).

:Jós da coordenação da lastoral Oper5ria da :~ec;iã:osul e sudeste
de S~o Pa ul.o , raan i.f'e st amos nosso Desto de solidariedade e apoio
diante dos trobaLlos que levaram o Senhor- a sofrer este et entia-
do,~ue o identifica com nossos comp'nheiros e tamb&m outros que
já ~assaram or situação i~ual ou pior.

0entimos ale~ria,apesar do repúdio pelo acont cido,sebendo que
o iJenhor e a dioC'es-ede ..Jova I~uaçu se colocam em de f esa dos mais
fracos e marginalizados.
J:;,::.n::;arcoliaaae o.a Daixaua ..."1uminense & bem parecie.a com os bairros
da -eriferia aev~o J:'au1o,onde ncs tentamos ue serrvo Iver um traba-
lho.

:Dste acontecimento é uma força para n~s,na continuidade dos tra-
balhos e é também um apelo a toda a Isreja- Povo de Deus a se defi-
nir cada vez mais com corasem, a exemplo do 0enhor e de outros
Bis os.

Unidos com o lenhor no mesmo trabalho e na mesma luta
& favor da justiça.

Um abraço.
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PARóaUIA NOSSA SENHORA APARECIDA

ARQUIDIOCESE DE SÁO PAULO

E:xmo•.Sr.
Dom ADRIANO HYPOLITO

cc:J~~.~=-: rtoc e ~=r2seguições subidas pelo Senhor.

Não temos palavras suficientes pana manisfestar a nossa
solidariedade.

Es ce s- fatos incentivarão em nós mais eonf í.ança em' DEUS;
que nos da a força de continuar na luta de cad~ dia, no esforço
continuo de fé, de ORAÇÃO, de ofenendas de todos.;os no asos. s:a-
orificios pessoais em pról da justiça, alimentada pela verdade-
ira caridade" a unica que possa garantir a nossa amada IGREJA e
a nossa Patria, PAZ E SERENIDADE.

A nossa inesperta juventude sente-se apoiada a hierarquia
da IGRE~A,capaz e amada.

Domingo 24 proxímo dedicaremos, (dia das Missões)preceffi
particulares; eomeçando pelo Apostolado da ORAÇÃO, Comunidadeffi
Jovens e Adolescentes, crianças: todas do Catecismo.

DEUS que quiz esce.olhero Senhor para subir estes BofriL
mentos, que lhe de alegria na pemreverança do SEU 'ü,IO~;

ISEJA MATRli DE JANOIIIA
IIQssA SftA. Ar'ARECIDA

lcon., de J'ovet )

Jandira, 17 de Outubro de 1976

RU A H E N R I QUE o I AS, N.· 1 8 5
JANDIRA - S. PAULO - C. POSTAL 06600
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PAROQUIA JESUS BOM PASTOR
Estrada da Baronesa, 119

CEF 04905 - M' B O I - MIRIM - S. P.

são Paulo, 2 de outubro de 1976

Prezaào amigo e irmão
Dom Adriano

Incumbido pela Equipe de Direitos Humanos, sacer-
dotes, religiosas e leipos do Setor de Interlagos da Região
Episco~al Sul desta Arquidiocese, venho manifestar ao senhor
nossa mais irrestrita, alegre e confiante solidariedade em

ICristo, pelo que lhe foi dado sofrer como sinal e est~mulo,
para todos nós, do que a I~reja deve passar, hoje, no Brasil,
como esposa fiel do Cri8to.

~~sta por cáo da Igreja de são Paulo identifica-se
com a Igreja de Nova Iguaqu, na pessoa do senhor; já o fez
em particular, na celebraqão da Eucaristia, tão logo conhe-

-ceu a provaqao por que passava, em Nova Iguaqu, seu pastor
com todo o povo.

Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera!
Por todos os irmãos, asseguro-lhe as orac,ões e a

certeza de que pode contar com a gente no trabalho corajoso
em defesa dos direitos do homem e edificac,ão da I"reja.

Receba nossa amizade filial em Cristo calvador •

.~.~~~
Mons. Victor Ribeiro Nickelsburg

Pároco
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Caris imo Dom Adri no Hippolito,

08 repreeont.nte8 das comunidad 8

ecleei.ie de bas8 d Parequis N.S. d28 ªraç fi do Vila Remo levam
.0 Senhor irrei1aritl soliehriedade di~mt. dos trietem aoontecimen-
toe da Semana passada.Repudiam s viol;ncia daqueles quo não querom
uma Igre ja c OI'lUrometida com .8 mais Dobres o des.Ep r.do..,.h''snifestam
outrossim f.! legri do ao.tllr no I) t. do Epiecepado um testemunho,
d s Jumti~ e um perseguido por causa de Evangelbo.T.mbell o Episcopado,
roi acbpdo digno,como muito. operarioe o estud ntos,de sofror por
causa d. construção de um mundo maie justo. humano.

Força ,Dom Aàrlano! Est:uno$ c om o Senbàr
S.Paulo,25 do setembro de 1976.



Cari .imo Dom Adriano Rippollto,

o, represent.ntes das c.munid dos
ocl ~1.i8 de b ••• da Par.quis NeSo d38 ªraç s de Vila Re~o levam
.0 Senbor irre 'rit~ solidariedlde di nte dom triete8 aoontecimen-
tes da Semana passada .Repudiam SI vielência daqueles que ni. querem
U~8 Igreja comurometida com os l'Jais pabres e d0811"11p radoe.}fenifeetlm
.utroseiE 9 legri. d. co.tpr no m t. do Epiecopado um testemunho,
ds Justiça e um perseguido por causa de Evangelho.Tambem o Episcopado,
roi acbndo digno,como muitos operarios e estudsntes,do sofrer por
causa da construção de um mundo m8is justo o humano.

Força,nom Adrlano!Estamo! com o S nhàr
S.Psulo,25 do setembro de 1976.
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Paróquia de São Domingos

Rua Calubl, 126 Perdizes

C) 'f3 ..,o São Paulo ,fi SP

1~r~, 2 ch ~e.o d,( /r16
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PARÓQUIA DE SÃO DOMINGOS "O PREGADOR"
ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO

Osasco, 18 de outubro de 1.976.

À

D. ADRIANO HIP6LrT~t
BISPO DE NOVA IGUJ.Ç"d

O conselho de Pastoral da Comunidad-e S. Do
mi"ngos o Pregador, Bussocaba, Osasco, acompanhou com trista-za os a.conte
cimentos d-e 22 de- setembro p vp , , quando ° Sr. e seu sobrinho :foram
v í.c l.errtamon tc scquo etz-ados, ~ :fjnalid'ad'c:de-amedrontar a Igraja o
aqueles que lutam pela justiça.

Estamos solidários com o Sr. e conto som-
pre com as nossas orações cra nossa amizadcr.



PARÓQUIA DE SÃO DOMINGOS "O PREGADOR"
ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO

Osasco, 18 de outubro do 1.976.

A

D. ADRIANO HIPÓLITTO',
BISPO DE NOVA IGUl"Ç'd

O conselho de Pastoral da Comun í.dade S. Do
mingos o Pregador, Bussocaba, Osasco, acompanhou com tristaza os a.conte
cimentos de 22 do' setembro p vp , , quando o Sr. e seu sobrinho foram
violentamente sequo stz-adoa , ~ finalid'adc do'amedrontar a Igraja e
aqueles que lutam pela justiça.

Estamos solidários com o Sr. e conte sem-
pre com as nossas oraçoes cr a nossa amizada.

Av. Padre Vicente Melillo, 831 - Bussocaba - Telefone 478-6117 - Cep 06000 - Osasco - São Paulo
i
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PARÓQUIA sAO PAULO DA CRUZ
RUA IPIRANGA, 62 - JARDIM STO. ANTONIO

FONE 478-6976 • OSASCO . SP

III
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PARÓQUIA SAO PAULO DA CRUZ
RUA IPIRANGA, 62 - JARDIM STO. ANTONIO

FONE 478-6976 • OSASCO . SP

III



12~

PARÓQUIA sAO- PAULO DA CRUZ
RUA IPlRANGA, 62 - JARDIM STO. ANTONIO

FONR 478-6976 - OSASCO - SP

II1

Carissimo Dom Adriano, bispo de Nova Iguaçu,

Por esta carta queremos nos solidlrizar com o Senhor
na defesa dos direi tos humanos dos mais fr,wos e protestar

contra t da injustiça; somos de Vila NOGUEIRA, Jardim Vel so

pertencendo a diocese de 068.6CO.

......................
• ..•.8. •• ..4. •••• * • •

...............



PARÓQUIA SAO PAULO DA CRUZ
RUA IPIRANGA. 62 - JARDIM STO. ANTONIO

FONE 478-6976 • OSASCO . SP

III

Reverendo Dom l'\.dri·emo Hil)ólito,

Por esta queremos mi?!:'.i::€st[.!'r c ss.s sc.lidarie-

dade e protesto.. . cOI:1unidade "'eSanto ~ntoniO rezou para o senhor
e para todos que d~fendam os pobres eo:rimidos, e t2~bém para
todos que ainda so=reram mais na defesa d~s dir~itos hucnnos e

. t . d . .t 1 . ~ ~ 'd ~. ...• -..'iu.er.:aos ;;t<.sc.ça , ar e i 0, ...1UDanlo.,a8, s au e, cor-eu 80, Llur::a.la
,

digne. -e- ~ rc. os e I:eus.

---~/
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12re f e i t u r a do JvC uni c í P i o de Os a s c o
Gabinete do Prefeito

PREF.G. NC! 1640/76
/mc.m. O.6a.6c.o,30 de .6etemblLo de 1976.

ClLi.6to 6ic.ou de.6nudo na C.lLUZ,e o
que ac.ontec.eu c.om V. Revma. nada mai.6 ê do que a lLepeticão da
hi.6tóILia.

Meu c.aILoIILmão em CILi.6to: -

Pelo pILe.6ente, venho hipotec.alL minha
total e iILILe.6tILita.601idalLiedade a V.Revma. e ã C.N.B.B. que
.606lLeILam algo que nO.6.6aimaginacão não c.on.6egue alc.ancalL, tão
baixa e tOlLpe o c.ompolLtamento daquele.6 que atac.aILam o ILepILe.6e~
tante de CILi.6to na TeILlLa.

Faco minha mani6e.6tacão de .601idaILi~
dade de 60ILma muito quieta, poi.6 .6ou um polZtic.o· e a public.a -
Cão de uma moCão de .601idaILiedade podelLia daIL a impILe.6.6ão de
que eu podelLia e.6taILqueILendo 6atuILaIL dividendo.6 polZtic.o.6 em
c.ima de ato.6 que o6endelLam a todo.6 aquele.6 que t~m um mZnimo -
de .6entimento c.1Li.6tão.Ve qualquelL 6oILma, .6e V.Revma, entendeIL
que uma mani6e.6tacão públic.a de minha paILte pO.6.6aauxilialL em
alguma c.oi.6a, e.6tou plLonto a tomalL qualquelL atitude em de6e.6a-
do Pa.6tolL da IgILeja Católic.a, que ê também a minha.

FRANCISCO ROSSI VE AL
- PILe6eito -

Revmo. SIL.
V. AVRIANO MANVARINO HIPOLITO
VV. Bi.6po de Nova Iguacu

Av. Mal. FlolLiano Peixoto, 2262
C.P.- 22 - Nova·lguacu - RJ

lL'x O~xl
p 'o cócl. o '·~Ot 2 76
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Missionárias de Jesus Crucificado
CASA GENERALlclA

Rua Vergueiro, 2087 - Fones, 70-2277 e 70-1222
04.101 - Vila Marlana - SÃO PAULO - SP.

S.L.J.Haria.
são Pau10, 3 de dezembro de 1976
Ct. 106/76

CarIssimo Dom Adriano

Estou acompanhando-o com amizade e orações em
todas as tribulações porque vem passando; não só eu, mas todas as
minhas companheiras do Governo Geral.

Era meu desejo fazer-lhe uma visita. Estou pe~
cebendo que nao vai ser posslvel. A preparação do CapItulo Eleti-
vo que se realizará em janeiro próximo, impede-me de ir até visi-
tar um irmão que sofre pelo povo de Deus.

Espero ainda que/tendo dado as providências
mais urgentes, possa visitá-lo pessoalmente.

Só aos amigos Intimos do Senhor Jesus é reser-
vada a graça de padecer desses sofrimentos e fazer essa via s a-
cra.

Desejo-1he toda a força do Alto - A grande for
ça que vem de Jesus Crucificado - a certeza da fidelidade das pr~
messas do Senhor: "eu estarei convosco ••• tI

Com estima, abraça-o fraternalmente,

Superiora Geral
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Estima~o Irm~o em Cristo, D. Adriano

"To~os os UP quirerem viver
Com pieàare em Cripto Jesus

Alb.tesre,tu~o queria apresentar-Lhe minhas conc:ratulaç~es
p= Lo SUCP~ir'o com o Irmi') no ,:lia21/9/16. Pois, isto só prova que o Irmio, Bispo de Nova
If"Uaçi:i, nosso Conf'r a-'e , nio ~ um crist;o aocomodado, como sao tantos cri,,·t;~de nosso

N Nambi0nte. Ainra ont~m, ria àa Bíblia, falei que a expliçao porque há tantos cristaos
•..~reos, inrpfinic'lOR e mais acomodados ao mundo do que a Cristo, é porque nao conhece se-

n;o vagamente a Cristo. Pois, como o Irm;o sabe muito bem, Cristo foi claro neste ponto,

que toros seus verdadeiros discípulos haveriam de sofrer perseguiç'c;es como ele mesmo.

Com cHz muito bem um Co I=ga seu no Episcopado, D. Waldir: "Só n;o sofrer;o perseguições- •..os acomorados~" O pior é quanClo esta perseguiçao parte dos cristaos da própria igreja

como acontpceu comigo e O Frei Cresc;ncio, qua ac~bou morrendo desterrado na Alenanha- -)

por estA mot í.vo , -E faço votos que este fato, em si lamentável, nao vá arrefecer seu '~i-

mo re luta pelo povo sofredor da Baixada Flum~nense\ Aliás, talvez volte no fim do ano
a trabalhar na sua Diocesp novamente, se o Pe. Provincial atender a um pedddo que vai,

Sau'"aç';;pE"em Cristo Jesus
--"'---

Paulm daFREI PAULO DA CRUZ, OFM.
R. Borges lagoa. 1209 - T. 71-?510
ZP-8 Vila Clementlno
",1"'-" ~-t\(J PAULO SP.
\., -t ~ •....•v
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são kaulo, 25 de setemoro de 1~976.

T'rezq,do :J. ,"..driano Hi:;ól=-to 1

e:::rl Cristo

3stamos, pels presente, hiotec~ndo total
Á

soli,lariedélde a vossa excelencia, ante os a.corrt ec í,

merrt os ~ue envolveram aua pessoa nos dias da se-
~~,na Que ora finda.

~
IO nosso entender, aç oes desse caLí.t r-e ,

~ue atingem me~bros da Igreja no deseffiper~o de sups ati
vidqdes pastorais em enefício do povo de ~eus,~tin~
gem a Igreja toda. Sentimo-nos at Lng.í.do s na /
::Ie8soa do bispo de Nova guaçu e, por isso, soli-
18rizauo-nos co~ V. Excia. , D. Pdriano !

aanha , beJ71 cor-o a fúria, do adver -
sário ( .i.r ~ igo) vem sel<:>r q i 71 ortqncia, a v'üié' "'Ide
do tT"'I,o~:üho <ue estamo s ef'etuarid o no deseY'l:,enlrtoda

• ~ -C' 't . d ...,'rm s cao prol.e lC8, . a 12re ja. L, lonze de YlOS in -
ti -:.id?r, nos dá certeza de que cst amos no C?:'ü'lho
certo; o C?"T'Ü"'hode Cristo, que s í.gn.í f'Lca fidelidade
ao povo : fidelidade ao ~'OVO eri seus gritos, em suas

, .l..'angueua.a s , em suas esperanças.

~. 'driano,
A ~

está sozinhovoce nao

Por de
,

da "1egião Sul da .:irquiD2'l gru:;:o presblteros
d:iocese de são Paulo .

~ ~ (j~ ç-:>...t~ '10
f

'{~~~~-~~~

~~-k~ ~.~ ji, &.0 f~~~
? ~

q{(~lÀA/L.f-I-&t..l.C.l!W:dL _



8.2:0 ..I:'~:w20, 25

e:'"'!.Cristo

:::st3.T'lOS,::,:,e1'"':::,re~e::':.te, hi otec'1ndo tot2.-1
so l i2.aried3-de a vossa e:z:cP~ênci9_, ::l~--:t8 os r-c conteci
-nerrt os ~ue envo Lve r'ari SU9 ::!esso?v no s d i.a.s da se-
ti8na :ue ora finda.

~
l'TOnosso errt end er , 5/)08S desce ce Li.r r'e ,

_ue qti'1.cerll -.:n.e::..:l:;rosa :::greja no d es ernr e'11-0 de SlI;::.Sqti
v~dades pastorais e~ enefício do povo de ~eus,qtin-
gern a Igreja toda. Sentimo-nos atineidos na /
~eQso~ do 8ispo e NOV~Jsuaçu e, por isso, soli-
~~rizq,o-nos co~ V. ~xcia. D. p riano !

8~1 1~o 1-e 1 CO"O 8 fl.iria, do adve r -
'. ( ""aar-a o i"~ izo/ vem P81""r '"".i~ or-t anc La , a v81ic">de

do tY'8J)I'Üho r'ue est "mos efet uand o no ese~l::,:,enh.oda
missão profética da Icreja ~,10n2e de nos in -
ti 'id"'lr, nos dá certeza de (pie cst ~os no C0,""i-::h.o
certo; o c~lirbo de Oristo, ~ue sicnifica fi e~i-ade
ao ,::'ovo ~ fidel_idRde ao _~ovo e:"'lseus [;ri tos, em SUl:tS

, ..L.. ,an':'L".B:Jlas, em suas e spe rança s •

"d r i ario ,
,., - est'; sozirlho:J. voce n9.O

Por ll''!. gruno de :9resbíteros da T)e.clBo Sul da _"-rq"l"il 0- "

d~oC'ese de são Paulo .

Jl,~f~~%
~r5J.lil;t<ÂuÀA{l 1Mi=--

~~

~ ~ (j~ ~u..t~ 90
f

{~"la-,~_ ~~ ~

vt;tH ~~ ('~ - ::>(
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Botucatu~ 28 d~ setembro de 1976. E. 778

Prezado dom Adriano
CAIXI\ 33 - BOTUCATU

Escrevo-Lhe dominado por um duplo sentimento~ misto de dor e de

orgulho. De dor pelo atentado sofrido por V.Ex.cia~ em circunstancias ta~

to penosas~ e com tantos maus tratos. De orgulho~ porquanto pelas mesmas

circunstancias e pela atuação de V.Ex.cia tomamos conhecimento de que tu-

do o que V.Ex.cia sofreu foi por ser bom~ querer a justiça~ ser testemunho

no m~ndo de hoje~ reprovando~omde preciso~o mal e a injustiça.

O que sofreu e o seu comportamento face às humilhações e as tor-
turas são~ para todos nós~ uma amostra e exemplo do que deve ser o verda-

deiro bispo.

Ademais~ percebe-se que~ no fundo~ quem é o grande atingido:é a

Igreja. E todos os que assim a injuriam e atacam em nome de uma pretensa

justiça~ na realidade são inocentes úteis nas mãos do inimigo de Deus.

Queira aceitar~ com a expressão da minha respeitosa veneraçao~o

meu júbilo por sabe-Lo são e salvo e a minha solidariedade de irmão.

Era terna Lmeni:e ~

"L,t-; L~ ,Jk
~-O&



DIOCESE DE LINS 50
Estado de Sao Paulo _ Brasil

Lins,2S de setembro de 1976.

Meu caro irm:io no episcopado,dom Adriano Hyp~lito/ofm.
Graça e Paz em Nosso Senhor! - Com Jimplicidade venho
manifestar-Iue minha solidariedade de irm~o de f~ e
episcopado. - Reajo com algum atrazo depois de pensar
no sentido da coisa,em que me ajudaram os primeiros

- , .' fcapitulos dos Atos apostoi icos. A historia se repete. -
-,,", C' ,.", :j r"" , ~o que aconteceu ao ~r.nao me surpreenoeu.Lsta na logtca
do Evangelho,quando ;ste for radicalmente entendido,vivido
e Api ieado. Quem tem acompanhado o Dispo de Nova iguaçu,
sua palavra falada e escrita,sua atuaçio pastoral popular
na regi~o fiumínense,bem poderia asuardar uma reaç~o
daquele tipo como aconteceu, por parte de integristas que
acham.assim prestar um serviço a Deus maltratando e
matando ap~stoios aut;nticos. Conspi~am no escuro
"contra o Senhor e Seu Cristo"(At.4,27). - Evidentemente,
n;o sendo nosso trabalho de Evangelho obra nossa,mas que

, A_
vem da parte de Deus,e!e ha de exasperar aqueies que nao
verificam estar combatendo ao pr~prio Deus,batalhando
portanto em v;o. Sentem ameaçada sua posiç;o "religiosa"
que serve de capa a Justificar e defender sua "ordem"
radicalmente desordenada porque oposta ao Evangelho.
Ao Senhor Bispo e sua Diocese de Nova 19ua\u,o bispo e
a diocese de Lins abraçam cordialmente em sinal de
solidariedade piena/manifestando-Ihes $ua adlT!íra~;o
e oferecendo-Ihes suas preces junto a Deus.
Que 0;0 se desanimem. Essa hist~ria de sequestro e maus
tratos é prova de que 8ispo e Oiocese·acertaram em
h . , IIt·...! (:" h 11 , t b'c .10 no anaar na ila uO ~en or ,- -e prova am em

da fraqueza • desespero de causa por parte dos assaitantes
ao recorrerem a uma vioienci. vil e traiçoeiro.
De certo,Dom Adriano,o Sr.,depois de ter passado por
esta prova durrssima por amor ~ Justiça,deve estar
contente por ter sido digno de padecer ultrajes peloN' .Nome de Jesus, ..•e nao cessara de ensinar e anunc~r
Cristo Jesus e Seu Evangelho salvador.(cf.At.5,40).

FraternaimenteHin

+ Pedro Paulo ~oop.m~ .~
~.4~CURIA DIOCESANA

RUc1 9 de Julho. sln o
Telefone. 2606

RESIDÊNCIA EPISCOPAL
Rua Olevo Bílec, 824
Telefone, 2165 - Celxe Postal, 92

C E P 16400 - li N S - S. p.
BRASil



D,s; CÂNDIDO ~ADIN, O.S,B,

BISPO DE BAY.EW SP

BIS P A D OD E B A U R U

C Ú R I A DI O C E S A N A
AVENIDA RODRIGUES ALVES, 10·35

'5" 2-4464 - C. POSTAL, 550
17:"100 • B A U R U • SP.



DOM FREIDANIEL TOMASELLA, OFM Capo
BISPO DE MARILlA

CAIXA POSTAL N.o 295 - 17.500 - MARILIA - S.P.

Marllia, lQ de outubro de 1976.
Exmo. Hevmo. Senhor
Dom Adriano Hipólito, OFM
DD. l3Ls po de Nova 19uaçu.

Em primeiro lugar, embora com certo atraso, devido à minha
prolongada ausencia da sede da Diocese, em visitas pastorais, envio a
V.Exa. Revma. o meu apoio e solidariedade por motivo da brutal agressao
de que foi vitima. Faço votos de que tudo resulte em beneficio para
a Igreja de Deus. Apresento, ig~ante, votos de pronta recuperação.

Em seguido, peço desculpar-me por não poder comparecer à
missa de desagravo a ser celebrada no próximo dia 3 em sua Catedral.
Est.rei presente em esplrito, rogando a
nas 'rLbuLaçoe s,

,.,
eus lhe de conforto e vigor

As minhas cordiais saudações e ~~eu braço fraterno.
~ , Se v no oS..enhor - .

.-/- --i.-: ~ ) '- / r-:O''Ir~(l/f
lI, ""- ~\/ ,

Bispo de t·,arila
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Df JOS~ LAZAlt6NEVES, C.M.
BISPO DE ASSIS - SÃO PAULO E

D. ANTONIO DE SOUZA
BISPO AUXILIAR DE ASSIS - SÃO PAULO
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Exmo. Sr. ~"Dom Adriano Hipo1ito.
DD. Bispo de Nova !guassu. R.J.

Sr. Bispo:

Nós, do Serra Clube de Guaratinguetá,
""nao podemos deixar de mandax a V. Excia esta nossa presente

carta. Os meios de comunicação noticiaram o atentado de que V.
Excia foi vitima, juntamente com um sobrinho.

Nós, do Serra Clube de Guaratinguetá,S.P.
1amente~os muito os atos d~ vandalismo praticados contra V. Excia.
O Sr. que é bispo, em que reside a plenitude do sacerdocio de Nos-
so Se~~or Jesus Cristo, foi ma1tEatado, injuriado e despido, por
extremistas que quererm destruir a nossa Santa Igreja, ?reocupnda

~
com os problemas humanos, da qual ó Sr. é elemento de destaque
pelos trao"lhos que vem realizando.

....•Enche-nos o coraçao de tristeza o acontecido
com o Sr. :Mas esta tristeza logo vai se mí etur-ando com um certo
orgulho, o orgulho de ver um dos nossos Pastores ser pcrseb~do e'
machucado pelo amor da Verdade e do Bem. V. Excia colocou como
meta suprema de sua vida o amor~ Verdade e a procura do Bem e as-
sim fazendo, V. Excia se tornou um sRrio desafio aqueles que querem,
sufocar a presença da Igeeja no Brasil Vemos no Sr. um exemplo,
não apenas digno da mais profunda admiração, como igualmente um

, ,modelo em que devemos nos amo'Idar- par~:,sermos tambem nos os arautos
da verdade e do Bem para todos os que nos cercam. (Sr. Bispo, dia
5 de dez. o SC local fará sua agregação. Sua preccnça aqui ssrá para
todos nós, Serras do Brasil, imensa alegria).

LEIGOS A
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Dom Adriano Hipolito.
DD. Bispo de Nova iguassu. R.J.

Sr. Bispo:

Nós, do Serra Clube de Guaratinguetá,
•..•nao podemos deixar de manjar a V. Excia esta nossa presente

carta. Os meios de comunicação noticiaram o atentado de que V.
Excia foi vitima, juntamente com um sobrinho.

Nós, do Serra Clube de Guaratinguetá,S.P.
lamentamos muito os atos d~ vandalismo praticados contra V. Excia.
O Sr. que é biSpo, em que reside a plenitude do sacerdocio de Nos-
so Se~~or Jesus Cristo, foi maltzatado, injuriado e despido, por
extremistas que quererm destruir a nossa Santa Igreja, ?reocupoda

,.

com os problemas humanos, da qua'L ó Sr. é elemento de destaque
pelos tre:b::llhosque vem realizando •

•..•Enche-nos o coraçao de tristeza o acontecido
com o Sr. Lias esta tristeza logo vai se mí stur-ando com um certo
orgulho, o orgulho de ver um dos nossos Pastores ser perseguido e'
machucado pelo amor da Verdade e do Bem. V.Excia colocou como
meta suprema de sua vida o amor~ Verdade e a procura do Bem e as-
sim fazendo, V. Excia se tornou um sa±io desafio aqueles que querem,
sufocar a presença da Ig:eejano Brasil. Vemos no Sr. um exemplo,
não apenas digno da mais profunda admiração, como igualmente um

, ,modelo em que devemos nos amoldar par-a sermos tambem nos os arautos
da verdade e do Bem para todos os fluenos cer-cam., (Sr. Bispo, dia
5 de dez. o SC local fará sua agregação. Sua precença aqui será para

,todos nos, Serras do

LEIGOS A
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S!::DE: Casa Paroquial - Rua Prudente de Morais, 514
Fone 4276 - M A R I L I A - 17.500 - Estado de São PauloSEMPRE A V ANTE

.JAMAIS RETROCEDER

Brasil
Reuniões _ 2.a e última s.a feira do mês

Marflia, 18 de Novembro de 1~976

Exmo. e Havmo. Sor.

D•. Adrieno Hipoli to

DD. Bispo de Nova Iguaçú

Nova Iguaçú - Est. doRio

Excia. Revdma.

Os abaixo assinados, todos integrantes ào SERRA

CIJUBE de Marflia, Est.S.P aul o, pl'ofunda.mente sensibilizados com

a inqualif'ictlvel agressão de que V.Excia. foi vitima inocente,vêm,

juntamente com os Serra Clubes do Distrito n. IlO - Prov!ncia Bcl,!!

siástica de Botucatú - manifestar seu repúdio à vHllência que lhe

foi dil'igida, solic'L'rizando-se com seu sofrimento quando, mais uma

vez, o Cristo é felgelado e crucificado em um de seus mais dignos

e legitimos representantes.

Queira, pois, V. Exaia. aceitar os protestos de nos-

sa mais alta estima e solidariedade, ao mesmo tempo em que temos o

prazer de lhe renõer nossas melhores homenagens.

omi1d o Romeu Forim
10 Vice pr~si~nte
q~j0MM.!a '.&A:b~~_-
Padre Ferrucio Tribus

Cordial e humildemente



.50
!
i
!

Lins ,G d e O II t u oro de 1976

Bi2po bdriôDo .ii.andarirlú Hipolito,.Jigniamtmo o ís po de }.J;:;valf'clas-
su vno Ria de J6neiro,neste mcment o achava me e:n mí.nna casa lendo
o jo rn al a faina de S O Pa~lo,.neste momento deparei,Qlle o Bispo
da di08ege de Jac ar-spagu a foi s equ es t ad o e grande ente mar-t sr í su-
:10 de forma carbaren ent e e nrí tn eGcaJ2jelis21o 60 non ro de deicha-
rem de8vestid.o (nu) foi para mim um CelSO muito t rí s t e ;del!~ r er r e.•
s en t an t e de De:1S na terra passar por ato no rr í vet í.s to foi ;lm fa-
to qu e me s~rpreende'lde um secer.iot e passar [-or os t e moment o de
pratica;lo por um bando ele t e rr-or í.e t as '.10S maío r es- bandidos "ue
coisa sem qu e se esta acont ec eüo em I:08s3 terra estamos realmente
no fim do de um sac e r.Iot e da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo
passar por momento def"lta natu r eaa, e Lamen t eve l , e:l,compartilho
com o sofrimen te ~ue vossa ~ia pas sou ., digo ,I VOs~ Excia. se ê;--
sim me manifesto po r qu e Graças a iJeu8 sou cr ín t ão conr í c t o , e sou
tarnbem militar porem ínt í vovna longo tempo passei para a re"'erva
da Folicia militar do Es,tado de C;aço -paulo,. e re~ ido com minha fa-
lia na cidade de Lí.ns na 450 k í Lomet rcs , noroeste do E9'tado,aq:1i
em Lin? e \.1fia cidade muito bela,e muito cl.llta,ha oito anos pará
aqui transferi em v í.r tuüe de minha aau de e tambem os meus r í Lí ce
s~c profe8:1c,res e fiseram que me tlrlllll se Lnt e res sam çue vies:.le
pero dele9.J.a estou com idade bem avançada mas graças a .Jeus tenho
boa rJOssllo perfei ta para me dirigir Qs meus Lnt e.rae se s com a grô:;8
do Pa i Gelestial.

Excmo. 3r • .Jis-po, j a pas80:l natural ment e tinha QJ e pas sar por es-
ta grande ~ofrinente,nno e preciso eu ç dí ze.r isto a vos se 3;xccia.
mas na-o e demaí.e assim me mani:fe~tar desta rorma to d í.a ot'e rença
Digo" Este s ot'r-í.men t o na Dues Todo I'ojeroro. es t es t ern rt s t a ja es-
tso aáéirdiçoadm~. Ei~ ai os fatos concretos que se pode ver e en a-
li8ar.

Respe i to aament e

u
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Bif>po ... âr í an o iiandarírlo HípolitO,.J1.gDÜHllà;,mo o Is po de ~\j(;vaIfuas-
su vno 8.ia de Jw..eiro,neste moment o achava me em minha CB8a lendo
O jor:r.al a falha de S~O Pa:jlo~neste momento deparei,Clue o Bispo
da d í.on ege de Jacarepag1l8 foi sequ en t ad o e Drand8rrlente mar t er í s e-
.1.0 de f::n'rna bar ba ran ent e e nrl te e=cand et Io e to 80 non to de deicha-

. t í.ô ( ) '" •• '+ t r í t "rem :1esvef> LlO nu. ro i para nn m um caso mu; ~O r1S e .Ge .n: r ep r e-
s en t an t e de .i)eils na terra passar por ato ho rr í.vel, í s to foi ;lm fa-
to que me eu rpr eendeu de um sace rdot e passar [-or es t e momento de
pratíca~io por um bando âe terroristas dos maío r ee- bandidos que
coisa Sem que se esta acon t ec e.ío em r~J::Jsa terra cn t amos realmente
no fim do de um sa-.:er:iote d Igreja de Nosso senh r J'eaus Gristo
passar por momento desta n atu r es a, e Lament eve.l , eu,compartilho
com o oo r rí.aen te que vossa &ia passou ., digü'· VOs~ Excia.se a~-
sim me manifesto po r qu e graças a .0eu8 s ou cr ín t ão conrí ctc;» pou
tarnbem militar porem ín t í vovna longo tempo passei para a r e=e rva
da 1'olicia militar do Es·tado de Sago "f"Lllo,. e res ido com minha fa-
lia na cidade de Lí.ns na 45') k í.Lome t rcs , no ro es t e do Erd ado , aq:1i
em Lini'!e uma cidade muito bela,e muito culta,.ha oito anos pará
aqui transferi em ví r tuãe de minha cau de e tambem os meuo f'Ll.í.ca
s ãc profeG~c.res e fiseram que me t/Illli/ se Ln t e ree saa que viesse
pero dele9.J.a es t ni com idade bem avançad a mas gr aç as a .Jeus tenho
nos DOSS~O perfeita para me dirigir ºs meus interasses co .. a grô]8
do Pai Oelestial.
Examo. Sr • ..Jispo,ja pas8Q:l natural ..nen t e tinha qu e passar por es-

ta grande ~ofrinente,DSo e preciso eu,.dizer isto a vos sa Exccia.
mas na-o e demais assim me maDife~tar d.esta forma to d í.a oferença
.Jigolf Este s of'r-í.men t o na .0ue::: Toia Po de.ro ro , estes t ero rt e t a ja es-
t ao amardiçoados. Ei~ ai os fatos cono re t os qu e se po de ver e an a-
li8sr.

Reape i to sament e

u
Rua Olavo Bilac, 903 LIN S



COORDENAÇAo ARQUIDlOCESANA DE PASTORAL
ARQUIDIOCESE DE CAMPINAS

CENTRO DE PASTORAL PIO XII

Rua Irmã Serafina, 88 - Fones: 2-5316 e 31-2742

13.100 - CAMPINAS - S. P. Campinas, lQ de outubro de 1976

Ilmo. Sr.
DomAdriano Mandarino EYpolito
DD. Bispo de Nova 19uaçu
Estado do Rio

Prezado DomXdriano

A Cúria Arquidiooesana, que oonstitui o governo oolegiado
da Igreja Partioular de Campinas, formada pelos dois Aroebispos, Vigários Gerais
e Regionais, reunida hoje, refletiu sobre o gesto de violênoia que, há poucos
dias, atingiu a sua pessoa.

De um lado, ficamos entristeoidos ao oonstatar que esta
tentativa de intimidação visa calar, não só umdos responsáveis da Igreja, mas
todos aqueles que oonsideram o Evangelho oomoa "boa notíoia" de libertação ver-
dadeira do homem,em todas as suas dimensões.

De outro lado, fioamos orgulhosos ao relembrar que a pre@
ção profética dos Ministros do Senhor questiona e incomoda o mundode hoje. t si
nal que a linhagem dos Profetas continua o trabalho do Espírito. Jesus já tiW;
falado "Felizes sois vós quando perseguidos por causa da justiça" (Mt. 5,10).

Que seria de nós, oristãos, religiosos ou sacerdotes e que
seria da missão a nós confiada se "o sal se tornasse insosso"? (Mt 5,13).

_ Neste momento, pedimos ao Pai iluminar, coma sua luz sem
ooaso, os coraçoes de todos os homensda nossa terra.

E que ele oontinue a dar ao senhor, DomAdriano e a todos
nós, ooragem e forças para dar seguimento, sem violência mas sem omissão à pre~
ção autêntioa do Evangelho de Cristo.

Coma nossa profWlda estima,
emnomede toda a Igreja de Deus em Campinas,

-I~I/)~Q~

DITO LUIZ PESS
Vigário Geral

~ &~~.detuL'·

DOMGILBERTOPEREIRAOPES

________Ar__c_:_:_~~~t-or--------

P~

DOMANTano M.
Aroebispo

PE. HIIJ.RI HELUZZI,SDE.
Vigá,r" gi onal

_r-f~~L~ ~

PE. JOst BOUCHARD,CSC.
Vigário Regional
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DIOCESE DE BRAGANÇA PAULISTA

30/set~embro/76

Ao sr.•.Dom Adriano Hipólito

minHa rrcaternal visita.

n~~

BisIM>D:~:r~---.
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."N~O PODEMOS ACREDITA~
QUE O MUNDO SEJA DADO
AO HOMEM APENAS PARA qUE
ESTE O OCUPE,
COMO UMA RODA PARP

H.
FAZER RODAR."

'.-la1tmann





~v!o},rs. JAHIL NASSIF ABIB

Piracicaba: 06 de outubro de 1976.

Senhor Rispo.

Em reuni~o do dia 3n passado, o Cons~lho de Pres-
~------r -----=----- ~~---,--- - ~----"~- -~- ~---b i t.e ros da OiocRse de Piracicaha~ unanimemente, decidiu ma-

nifpstar solidariedade a V. Ex.a, pelo infausto acontecimen
to do dia 22 do mês passado.

Em clima de Igreja, sobre nao concordar, sentimos?
conjuntamp~te, os dissabores da afronta sofrida

Acreditamos que, embora inusitada, na forma, essa
reaçao revela a efic~cia do importante trahalho aue V. Ex.a
vem realizando na Baixada Flc1minense.

Alem das nossas oraç5es - aceite; Ex.a, como apoio,
f r f' .a confiança irrestrita no testemunho oro lCIJO e nrn at í.c o ,

com o qual sp constroi a Tgreja rie Nova !~uaçu.

Com aclmiraçeo

r~on
Coordenaclor

O. Frei Adriano Hinólito~ O.FoM.
00. Ris~o niocesano de
Av. Ma.al Floriano Peixoto, 2262

26.nOO I'Ml\lQ. Ir-LIAr I (9J).
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D. JOSE VARANI

BISPO DE JABOTICABAL - SÃO PAULO

~
I

Jaboticabal, 3-4 O - 49~r;;.
'111.. -l-t.l ev~~ ; Y'~ tJ;}" jjd"-r l 'o 1IVÕ" /6 ...
1.AI,:<:u.:fÓ,UA:';i--0 ~ (H>o!Py-- 1~·rhc""f c r:
o/~ ev uc {? I.~67-1A..e:vo de cce i ú. ~ V D

J D /k,i~I : <-U <.u.e... e.-J-~dic.J I eU' JU -k .r-e c ' -(:-
.PJrr-..-rf-o 1 eo'V("~rrt-iLttc(~ do.! ~tA.I<~
V-t~ K -h>- j d.v J Ir UL::.A.) r e-oIA.. e..o I~~.~ f-i? c/ ~

f1'?c4'~lA:> ~ I(et-t-cf rJlÍt,1 d-v\.4 fr~l -.ç:> U)~_

to )!J..elA...t. c.ci-VIA "nJlú... Cõl.lU-p1I'_ t JOSÉ VAR~NI

•....• I ( Bispo de Jabotlj~~l" 4..{óo--O dbJ /(~ h'J..e J C(LA.-e> O },.~erV\.íL(;rt:..V"

-
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!Dom õEuiz eugenio !lJerez
Bispo da Igreja em Jales

C. P. 271.-:.2'1. S. Paulo
~ CCvco ~~ /,j;~-h
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Ri~eirão Preto, 26 de outubro de 1976.

Rua Lafaiete, 452
Caixa Postal, 105

Fone: 34-4441

Exmo. HevIDo. Sr.
Dom Frei Adriano Hipólito, O.F.M.
D.D. Bispo de Nova Iguaçú
NOVA IGUAÇtl -RJ-

Excelentíssímo Senhor Bispo

O Conselho de Presbíter~da Arquidiocese de-
Ribeirão Preto, lamentando profundamente os ultrajes dos quais
V.Excia. foi vítima, vem através desta manifestar inteira soli-dariedade a V. Excia. e ao seu trabalho pastoral em favor do P2
vo da Diocese de Nova 19uaçú.

Deus guarde e proteja V.Excia.
Pelo Conselho de Presbítero

? --:- 1 ~ O .•. ---
4t:-t1\.~5h41 ~ ~ yO:vUN....
Pe. Francisco de Assis Correr~

Secretário-
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DIOCESE DE LORENA
12600 - Lorena, São Paulo
Rua Hepacaré, 59

Lorena, 25 de setembro de 1976

Meu caro irmão no Episcopado,

,Li nos jornais deontem a desagradavel noticia da bru-
-" ,tal agressao de que foi vitima. Em tudo v~ senti o espirito

, ,do mal que ronda a procura de quem devorar. Ha uma perspec~
,tiva sombria, a meu ver, que se antolha a Igreja no Brasil.

,Ate agora praticamente limpa de sangue, creio ter chegado,
,

talvez, a hora de algum martirio.
O caro irmão foi a primeira vitima porque foi acha -

do digno ~iante do Senhor. Os que primeiro cmmprem com ar-
,., ,dor o seu dever sao tambem os prí.meí.r-osa serem chamados a

dar o testemunho do sangue.
, . ,..Estou solidario com sua dor, na prece, na adm~raçao,

, ,
no amor fraterno. Minha Igreja tambem se une a de NOva Igua-

eçu neste instante de sofrimento.

Receba, com
..•os abraços,nossa expressao frater-

nal de amizade.

Dom Antonio Afonso de Mli·~l~~~~?N~~~~~----~-

Ao Exmo. e Rvmo. Senhor
. ,.Dom Adriano H~polito

DD. Bispo Diocesano
,NOVA IGUAÇU, RJ
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OFIcIO N:o 2251/76/DA/DE/SC CURITIBA. 29 DE Setembro DE 19 76

T

Senhor Bispo

Em atenção ao solicitado pelo Senhor Deputado OSVALDO
, - " ,MACEDO, passo as maos de Vossa Excelencia Reverendlssima, inclusa

c~pia aut~ntica de Requerimento aprovado por esta Casa, em Sessão
Plenária de 23 do m~s em curso.

Reitero a Vossa Excel~ncia Reverendlssima os meus pr~
testos de alta estima e distinta consideração.

PAULO CAr"ARGO
Presidente

Sua Excelôncia Reverend{ssima
Dom JOAO ADRIANO HIPÓLITO
Dign{ssimo Bispo de Nova Iguaçu
RIO DE JANEIRO
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FREI CÁ"NCIO BERRI

SANATÓRIO SÃO ROQUE
PINHAIS PTRAQUARA PR

Beato l"óCio de Azevedo, S. J. e Companheiros
os 52 MAIlTlaU DO BIlASlL

t 1570 • 1571 (42 PORTUGVUU E 10 ESPANHÕIS) P"TA .7 .JULHO
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BISPADO DE CAXIAS DO SUL

6xrJO • e R...vmo•SenhC'r
DoI'""...dr í....•.no Hi)óli to
bispo de Nova Igu~ss~-RJ.

P 10 "Correio do Povo"de torto Al.e gr-evda tado de ho j e ç touo cOl1he-
cimento do acontecimento de óntem de noite com sua pessoa e com 1ill

seu sobrinho. E a í.nda com c. ,rópria Conferência l~_cion:..l dos ispos
do Brasil.

}-or este f't.t.o e por numerosos ontros semeIhant.e s ç j á de longa da-
t~,ccntra pessoas d~ Igrejd,sacerdotes,r,li.:iosos e crist~os leigos,
vejo cl ar-a..ente 11e a Igr j;.. no Brasil est:: L:..d1.'ra taI'10ét:!para o mar
tírio;foi ~~'1d.da d.í.gna de sofrer pelo t.,estre Cristo Jesus,co!!!O Ele
sofrçu:Ele mesmo o disse!

Ace í te ,Do!:!ndrian ,oinhas pr ece s Deus cem .....30 Lda r í.edade de um
ir .1ão no ep.í.scopado ,mais antigo que o senhor-Cne s t c.no comp.Le t.o 30
~nos de bispo),e ue desej ver no Br:..sil o catolicismo c~da vez m~is-atuante e vivido :n...ra bem do mesmo Bras í.Lç que t 111 uma gr::...ndevocaçao
na Igreja e na Humanidade.

Em espec í.a.I rC'Eo t.anbén a Deus r- ue ajude seu sobrinho.

De V.3xci~.rrev~&.al igo e irmão em Jesus Cristo

../- ~~ ..~~;:~~~
-Dom 36n ...di to Zor-zI ,bispo de Caxí..,s do Sul.

~~~'<r-"? ~



o
C_zi~s do Sul, aos 23 de se tembr-o d 1976.

ZxrJO • e ~ v VL!.O • SenllC'r
DomJ._driano Hi)ólj tn
bis.o de NOVd Iguass~-RJ.

P 10 "Correio do l'ovoflde Farto ...legre,datado de ho'e,toLo conhe-
cimento do acontecimento de óntem de noite com sua pessoa e com 11m

se'] sobrinho •.8 a.í.nda com a própria Conferência H~ci onc.L dos :f3ispos .
do Brasil.

ror es te f:.to e por numerosos out.ros semeLhant.e s , j f de 10ng8. da-
t· ,contr2. pessoas da Igr J j a; sacerdotes: rel i::. i osos crist~os leigos,
v,,~o cL ....r-a ' nt.e que a Igr~ j ....no Brasil est:: t.adur-a também p ra o mar
tírio;foi .â~1-l;;....da dí.gna de sofrer pe l,o Lestre Cristo JesuS,C0I!!0 Ele
sofrvu:7le ~Çsmo o disse!

Aceí, te ,Do:::!Adrí.e.n ,uinhas pre c s
irl!lão no e' Lsco oado ,r:;ais ant.í.zo cne o.. ~ .
anos de bis)c,,"'l ue deseja Ver no Bras í.L o ce to l í.c í sno cada vez r .....is-tuan te e vivido para bem do mesmo Br-as il ,r ue t sm una grande vocaçao

Deus COI!!~ solidariedade de l~
senhor-Cns s t crio com -Le to 30

na Igreja e n Humanidade.

Em especi 1 rOEo também a Deus ue ajude seu sobrinho.

De V. ~xcia.R8vma.al~igo e irmão em Jesus Cristo

-I-$~~~
-Dor; 3en ...di t0 Zor-zl , bispo de C,-"xias do Sul.

~~~'~~

DIOCESE DE CAXIAS DO SUL
rua sinimbu, 1756 - caixa postal 59 - fone 2.1.1183 - 95100·caxias do sul - rs - brasil
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TI. .1NGELO FELIZ NUGNOT-l

BTBPO DE BAGt - RS

Carissimo amigo
Dom Adriano.

Saudações.
Levo a V.Excia.Revma.a solidariedade de

nossa Diocese de Bagé,ao mesmo tempo que nos
sentimos sumamente orgulhosos por V.Excia.es

r -tar dando um maravilhoso testemunho de fe,de
amor aos seus diocesanos e de patriotismo.

Que Deus o conserve "ad muItos annos".Con-,..te com nossas oraçoes.
O amigo e servo em Cristo

/7

+ .f}.".,.J.., +r" tl34,-- j)-'I~

I ~ rJJ,,«'
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D. FREDERICO DIDOI~T

BISPO DO RIO GRANDE - RS



DANIEL FARACO

DIRETOR DO BANCO DO BRASIL - SETIMA REGIÃO

PORTO ALEGRE - RS
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CENTRO DE TREINAMENTO COMUNITARIO t1

Cax.íe.s do Su~ :23.1: .76

soube hoj e quanto dI" m~.ldad~ v i oLsn ta , injusta (3

agressiva f'oLa t.uada con tz-s ~, sua pnrsona 0. Lnd í.r-ebame n te contra
a Igr~ja.

Considero o Senhor um dos Bispos mais amigo que
incontrei na minha vida! Partecipo mortano nest~ momento da
mesma afliçio, ang6stia p sofrimento que atingem o sciu espfrito:
sofrimento porem vislumbrado pela Luz animadora e consoladorn
que vem de um Cristo crucificado e glorificado para o qual n6s,
gr8,ças a Deus, eu tregetnos a ví.da t oda ,

Atualmente eu ·stou superior da Comunidadp co OTO
no qual atun o COM ~ Pe. Or0ste que ~ o principal animador.

Quanto gostaria contribuir p~ra que este Centro
pud eese mo t i v e» a. animat leigos, r-e Lí gí.osos n pad reS era f"ez0r Ut'11&

Deí.xeí Rio d e .Tn.l1ciroha dois 1:::eS8S. ::otivo det~r-

sua oração . ,
RJUQB..r .

sp.,lldad··~ do t~~p0 m,lhor do TO.l..

as s í.a !

C~ro ~om A~rl~no, posso contsr aos ss su~s or~ço 3



'" I '"
CENTRO DE TREINAMENTO COMUNITARIO

•
Caxias do Sul 23.1X.76

r~~J~S~J.·~_ono~ ~~rJ.·m~o--t'-~ _ _ ,'" ,",' <i] 1".u. ',,-,d,

soube hoje quanto de maldade violenta, injusta e
agressiva foiatuada contra a sua persona e indir~tamente oontra
a Igri'!ja.

Considero o Senhor um dos Eispos mais amigo que
incontrei na minha v i da ! P"'lrtecipo morta.no neste momento da

~ , ,mesma afliçao, angustia p sofrimento que atingem o adu esplrito:
sofrimento porem v i s Luab.rado pela Luz animadora e c on so l.ad oz-a
que vem d. um Cristo crucificado e glorificado para o qual n6s,

Atualmente eu ~atou superior da Comunidade co CTe
no qual o COhI ~ Pe. Or~ste que 6 o principal

Quanto gostaria contribuir para que este Centro
pudesse mctri vav a &.níma''!leigos, religiosos e pad r es e'I!1 f aze r uma
opgio fundamental 0m d~f~sa dos pDbr~s! ~ esta a vontad~ de Deus

Deixpi Rio dp Jnneiro ha dois meses. Kotivo deter-
n í.nan te s ajudur {?lote Ce n t r-o c r-e so e r , Ivao f'e.I t am d í.f'Lcu Ldad es , a

sua oração s obr-e budo - ,agor& me podPra ajudar.
Tenho grande saudade ao t-mpc m~lhor ao L~ST Ia

que vivi junto ao Senhor. Que pena qun ~Kp.ízagor~ ~atpj8 assim!
Ca ro Dom Adz-í ano , posso contar com as

r~nhum Christi"? Tenho muita n~crssidade.

con"~ D.l1.1.i t~~.~.cordialidr:..de ~

'f~--------~~~--------

OBRA SOCIAL E EDUCACIONAL - Instituto Leonardo Murialdo
Rua Virgílio Ramos, s/n. - Bairro Madureira - Tel. 21.3523 - 95100-CAXIAS DO SUL - RS.



Cruz Alta, 18 de outubro de 1976

Dom Adriano Hipólito
Alameda dos ~ucaliptos
Caixa Postal, 22
26.000 NOVA IGUA~~-RJ

Prezado Dom Adriano

Desde o momento em que tomamos conhecimento das
torturas que sofreu or causa do Evangelho e por saber usar a palavra e
o ministério em favor dos oprimidos estivemos solidários e nos edifica-
mos com a autenticidade de seus gestos. Ontem, quando celebramos o mar
tírio de Pe. Jo~o Bosco Burnier em missa concelebrada na Matriz de F~
tima em nossa cidade, a comunidade fez orações especiais por Vossa Sen-
horia e fui solicitado em apresentar-lhe os nossos sentimentos.

~ueira comunicar, também, os nossos sentimentos
de solidariedade a seu sobrinho.

Com votos de que possa continuar forte sob a gra
ça dO Senhor na luta em defesa da vida de nossos irmãos, lhe enviamos -
nossas cordiais saudações.

Jo enador diocesanos
de astoral
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Grandes cousas fez
o Senhor por nós;
por isso estamos alegres.

Salmo 126:3
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PE, JOSÉ GRENO. C. SS,R,

RIO Gl.-..AIIDE -

o

Rio Grêvce,aos 27 de setembro de 1976.

Prezada Ir.Edna:

N ssas saudações!

Obrigada pela sua pronta informação
com respeito a assinatura e liAFolha".
Seguem os 50,00 que faltam e fazemos vot s que es-
ta ótima e sa'utar iniciativa litúrgica cresçà e
se desenvolva sempre mais e sobretudo, seja uma res-
posta ao nosso popo brasileiro tão necessitado e

____uma_~~nsagem m?is rópria,concreta e existencia~
Mensagem esta que,como vimos nos últimos aconteci-
mentos está custando SANGUE.Mas,temos certeza que
este sangue de mártires fará nascer mais vida cris-
tã e mais gente que Dense e tenha coragem de ar o
pescoço pela causa de Cristo e dos irmãos.

assa SOlidariedade ao Sr.Bispo,Dom Adriano,assim
como a seu sobrinho,r'ernando e acima de tudo,nossas
orações e união na PALAVRA que é eterna e c o mais
fará com Que tudo se aclare e aparecerá a VERDADE.

~ossas saudações e cumprimentos a todos.
O amigo,

Vr...- ('~A ,,~ P
q (".2.rv 6J....:.. rL.., t25
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D! FREI ANSELHO PIETRULLA, O,F.r-1.

TUBI p...<10- SANTA CATAHIN"A

Tubarão, 4 de outubro de 16

61
}feu caro DomAdriano,

Pacem!

Voltando de uma visita pastoral encontrei o a tencioao
telegrama convidando-me a conoelebrar na catedral de N. Igua-
çu, domingo pp., em ação de graças por ter sido dignado a
experimentar uma das BENAVENTURANÇAS proclamadas pctt' Nosso
Senhor. Uni-me posteriormente ao caro Confrade e a todos
que o cercaram na celebração eucar!stioa.. Em todo caso re-
cebeu o meu telegrama de solidariedade que lhe enviei, incl.
em nome da dioceee.

Junto mando-1he uma carta que recebi do nosso Frei O-
'dorico dos USA. Tudo indica que o nosso comumamigo anda
uma pouco atrapalhado a concluir da " carta. comum" a mim
endereçado. Vamosresar por ele para terminar a ul Uma eta-
~ de sua vida em um ambiente de tranquilidaà.e e de paz.

Acei te um grande abraço do irmã~e amigo

f~~~
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~ev. 'JViLLiam Schi~Ler FiLho
Caixa Postal 1146 - 88.000 - Florian6polis SC

S5 1')0

20/9/1976
,~,!~:~.r~a~ol~!~~l~to

vur~<., bet:r O,,-_.O .. l v<:. l.a
~:ova Icuaçu - ,5 tado do -,io

")ueri 'o I-I'mão em Cristo:

-~ÓS, a comun í.c a e a I~~.~eja t·Ieto,-1ir ta e ~"'lori2nópo-
'i::;, no cnL'to pú lico de 11')je, Leva n t amoe orações:-l ·eus P,S,
·inr:o n vosso f'rrvor- e a favor 'e todos aque Les ouo i ao redor

do r-n nt o s of r-ern por amor- do ::;~vQn.ve:1-10. Ae;radecemos tan"em
ê o 1-'0 i po"" VO 50 te s t e1'11.'n

1 o \ e arto r- e :fi. clidade "l. "')18 e ao
seu plano para o mundo. Sois par~-je uma nobre -e-5B-rp-B -z-lG-
profetas e m~rtires (Mateus 5:12).

Como participantes do corpo ~e Cristo sofremos juntos
convosco esta afronta. IJ"s como a C-·~T)13nos lembrou, isto
ench o todo o povo rie .QUS de júbilo, por 'TIa:!..s uma vez pIe
ser jul~' rio di,.:no 1e tre '-er ern seu corpo ns m-rrca s o sofri-
"lento e J ('8US por 8.lOT 8..05 Iio ons (G~la tas 6: 17 J •



tRevo í)()iLLiam SchidLer rILho
Caixa Postal 1146 - 88.000 - Florian6polis SC

F- . ,. l'
I J.orJ,anopo 1S, 26/9/1976

A ')orn A, 'riano IIipól:i to
(',~''''.;.....l',rAt-~O"O')O]J' t anavv..l... •.•,_<..~ J,....- ..1. tr: M" __ t,..c.:A-. .

I~ova Iguaçu -;s't~HJO do "(io

queri~~o I:I,'müo em Cristo:

"'o"'" a c orrrun L J.,""",(~e,;... T')'~~eJ'a 1\ce,L~d';s t a e ~i']o r-Larió oo1', >:>, _,,1 <..<. -ó.\' < ,'1 '-'v ...•. ,C) <;o .1, .' ••••• c, s: -

2.i s, no e111to pÚ'Jlieo de hoj e 1 Levant amos oracõe s a )eus De

1n~0 n vosso favor e a favor !e todos aquele; que 'no red~~
do n1'n:io s of r-ern por arnor' do EVé.'.,ngelI,o. Ac~radacemos tam"em
80 :;)o.i por VO: 50 t.o s t.emunb.o ('e amor a fi, elidàde 8. ~le e ao
seu plano para o mundo. Sois par't'e-.1e· uma- nob:t"'B ~-pp-e ~JG-

profetas e m~rtires (Mateus 5:12)~
Como participantes do corpo de Cristo sofremos

corrvo s co esta afronta. nas como a C:·:;TE3nos lembrou,
enche todo o povo ~e 1eus de júbilo, por mais uma vez
ser julc;z,,(lo di,:,:110 ie trr~~-er em seu corpo o s mo.r-c a s 10
manto '"e J(>sus por amo r 0.03 homens (Gálatas 6:17).

juntos
isto
ele
sofri-

c povo 'e :eU~3no pa s s o.do r]errUr1OU seu s:: n gu e em ,-le-
f os a e'a li~)c:nlélde rio or í.s tão r-eLa c í ona r'_se COPlo seu'eus,

r> "t ! c: r-.. ~~, TT 0"'-" ~·',-r "...~,...., "'1"1 s-n<J' oCOnXO:i.~I1']eos il-am~)S e ~llct J.e. 'OJ<:', ,,=,,_rd, 'c se ...., '_Lc",,'UC a,
--efen; er a :'.i")(>r1a(le de r-e L» cimnr- ::,e corn o ;',el1 i)l~0~~i:110,C011,
Forme 08 rlitétrnes desta me ama f e , ~:E o mosmoc'Deus,r'nOS' di~:-:
li sê fie 10.. e te .í a r-oL a. coroa da viela !I (Apocalipse 2: 10) •

-;m Cricto Jesus,

Florianópolis SC
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FREI FITALINO TURCATO
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Vai pelo mundo
e conte a todos que você encontrou
Alguém pregado numa cruz.

F. Sheen



PAR6QUIA N.SRA. DAS VIT6RIAS

J>O~TO UNI.ÂO ...•se

Paróquia N. Sra. das Vitórias 3S
Rua Frei Rogério, 600

Fone: 23~1186 ~ Cx. Postal, 194

89400 - PORTO UNIÃO - se-----.- .., .. Porto União, 25 de setembro de 1976

Amigo e confrade D.Adriano
Estou acompanhando com pesar, preocupação e sentimentos a noticia da
violência e brutalidade contra sua pessoa. Sempre admirei sua palavra
corajosa em defesa dos oprimidos e injustiçados desta região tão so--
frida. Temia também que pudesse acontecer-lhe alguma coisa desagra -, ,davel, mas tambem espero que o fruto desta voz, ainda que lentamente
venha surtindo efeito; não apeeas reação de agre~ão, mas muito mais,
de pacificação libertadora em tantos corações opressores. Aqui fica
por parte desta comunidade franciscana nosso total apoio, oração e
esperança na sua ação evangelizadora; nossa dora pelos maus tratos,
nossa amizade e fraternidade pelo senhor:

Um abraço amigo e fraterno



FREI ALBERTO BECKHARESER, O.F.M.

RODEIO ..;. se

Perseverar, desprender-se radicalmente de tudo, era
coisa que s6 poderia ser alcançada por um homem
que estivesse Intimamente ligado a Cristo.

W. Nigg

Rodeij, 27 de setembro de 1976.
Caro Dom Adrianol

Paz e Bem!

Soubemos através dos jorna~ o que aconteceu
com o senhor e seu sobrinho na semana passada.

"Os justos so~rem perseguição por causa da ~é",
diz a Escritura; e Bem-aventurados quando vos per-
seguirem por causa da justiça •• pois se persegui-
ram a mim, também perseguirão a vós".

Tudo isso me ~az lembrar os con~essores da ~é
da Igreja dos primeiros séculos. Tudo isso não é
passado, mas presente. A Igreja continua a sofrer,
continua a ser perseguida. E nosso Senhor chama
almas ~ortes para essa ~unção. Obrigado, Senhor,
por nos terdes dado Dom Adriano. Rezamos pelo se-
nhor aqui no noviciado e ~azemos votos que o sr.
possa continuar sereno e forte a dar testemunho
do Evangelho em ~avor dos p~res e desvalidos des-
sa imensa massa humana da Baixada FlumineIlse.

E como os cristãos dos primeiros séculos acre-
ditavam que os con~essores da ~é tinham o Espí.
rito em maior pro~usão, venho pedir que abençoe
o nosso noviciado, os noviços deste ano dos 75
anos de existência desta Casa de Noviciado, para
que possam ser sempre ~orte na ~é e perseverantes
no sofrimento.

Saudações ~raternais e um grande abraço do con-
~rade ~.~ V1:Jc.&.~(
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