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Resumo 

A pasta conta com diversos documentos oficiais relacionados 
à Diocese de Nova Iguaçu e ao Padre Valdir Ros, fundador 
do Instituto Estrela Missionária. Seus embates com o Bispo 
Dom Adriano Hypolito tal qual questões pessoais, como o 
diagnóstico de doença metal e sua internação são abordados 
nos documentos aqui presentes.  

Palavras-Chave 
Padre Valdir Ross, Bispo Dom Adriano, Diocese de Nova 
Iguaçu, Baixada Fluminense, doença mental, Instituto Estrela 
Missionária.  

Notas explicativas 

A documentação foi doada para digitalização pela Cúria 
Metropolitana de Nova Iguaçu, local em que estão 
depositados os documentos originais. Mantemos aqui a 
mesma organização da documentação que se encontra no 
Arquivo da Cúria: de forma geal, trata-se de Fundos, que 
estão subdivididos em caixas. 
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CONHEÇA O INSTITUTO ESTRELA MISSIONÁRIA 

O IEM conta cm 1979 com um total de 50 se-
minaristas, 40 em Nova Iguaçu, 4 em Ponta 
Grossa e 6 no Paraguai. Desse total, 9 cursam 
teologia, 7 filosofia, 18 o 2 grau   os demais 
o 1•. Há um total de 9 alunos diocesanos: 6
de Nazaré da Mata, 1 de Teófilo Otoni I de 
Cornélio Procópio e I de Palmc:ira dos lndios.
Está previsto para este ano a ordenação de 1
sacerdote e de 3 diáconos. Ainda cursam teolo-
gia noutros estabclecimentos 4 ex-alunos de tc
seminário.
Colaboram na formação 2 padres com tempo
inte ral (P. Valdir Rus e P. Fernando Melo),
4 diretores espirituais e 12 professores.
O Superior do IEM é o P. Valdir Rus que é
também pároco do Riachão e responsável pelo
curatos do Sarapuí 1, Sarapui l i  e Cacuia.
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CúRIA DIOCESANA 
1. DECRETOS 
Decreto 03/79: Erige o Instituto das Irmãs da 
Estrela Missionãria em Associação Pia 

Dom Adriano Hypolito OFM, bispo diocesano 
de Nova Iguaçu, em comunhão com a Santa Sé, 
com o Colégio Episcopal e com a Santa Igreja 
espalhada pelo mundo inteiro 
A todos os irmãos da Diocese de Nova Iguaçu, 
paz no Senhor. 
Considerando que a Igreja é missionária por sua 
própria natureza (AO 2) de tal modo que, obe-
diente ao mandato de Jesus Cristo e movida 
pela graça do Espírito Santo, se faz presente 
a todos os homens e a todos os povos (AO 3); 
Considerando que todos os membros do );ovo 
de Deus são chamados a anunciar o Evangelho 
de Jesus Cristo; 
Considerando a necessidade de incentivar o es-
pírito missionário em toda a Igreja e de modo 
particular nas dioceses; 
Considerando que os institutos missioqários são 
excelentes instrumentos de prop9gação do Reino 
e de atividade mfssionária; 
Considerando que cabe ao bispo diocesano pro-
mover tudo o que possa intensificar e aprofun-
dar o espírito missionário; 
€onsiderando as atribuições que o Código do 
Direito Canônico, cânon 686, concede ao bispo 
diocesano na ereção de associações pias; 
Achei por bem decretar, como por este docu-
mento realmente decreto: 
1• - Fica erigido canonicamente como Associa-
ção Pia, a feor do cânon 687, o Instituto das 
Irmãs da Estrela Missionária, com seu estatuto 
próprio, seus direitos e deveres; 
2• - Este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação. 

L Catedral de S. Antônio, Nova Iguaçu, 

J 
22 de agosto de 1979 

t Adriano Hypolito OFM 
Bispo diocesano de Nova Iguaçu 

130 
Outubro e Novembro de 1979 
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P. JOSÉ BESTE {18-07-1909 / 07-03-1980)

ln Memoriam 

No dia 12 de outubro de 1979 voltava o P. José 
Beste para a Alemanha, seu país natal. Depois 
de uma ausência de 43 anos, passados no Brasil, 
receava o frio e a reambientação, mas assim 
mesmo alimentava a esperança de trabal ai: al-
guns anos ainda. Deus não lhe permitiu senão 
uns poucos meses de férias na casa do irmão 
Roberto, em Hemer: já em 7 de março de 1980 
o chamava para a recompensa definitiva. 
Quem foi o P. José Beste? 
A maior parte do nosso clero mal o conhecia 
pessoalmente. Recorrendo aq dados do arquivo 
da cúria e à familia, foi possível colher alguns 
elementos bio ráficos do P. José Beste. 
Nasceu em 18 de julho de 1909 na aldeia de 
Altenhundem, no • Sal\erland, arquidiocese de 
Pederborn. Era filho do ferroviário Henrique 
Beste, de Hemer-Westig. Tinha vários irmãos, 
dos quais outros dois se dedicaram à vida re-
ligiosa. Uma irmã freira, que visitou Nova Igua-
çu algumas vezes, trabalha no Uruguai. No mês 
de maio de 1980 visitei, em Hemer, o irmão 
Roberto Beste, com quem visitei o Waldfriedhof, 
o «cemitério do bosque , onde está sepultado o 
P. José. 
Em 10 de outubro de 1924, depois do curso de 
humanidades, José Beste recebeu o hábito reli-
gioso na Congregação dos Missionários da Sa-
grada Familia, em Oberhundem. Nas casas de 
estudo da Congregação fez o curso de Filosofia 
e de Teologia. na Alemanha. No dia 10 de 
agosto de 1935 recebia em Trév.eris (Trier) a 
ordenação sacerdotal, precisamente numa época 
de endurecimento do Nazismo que levaria a Ale-
manha à catástrofe da Segunda Guerra Mundial. 
Na previsão do que .estava para acontecer, os 
superiores mandaram alguns jovens sacerdotes 
para o Brasil, entre eles o P. José. 
Primeiro campo de atividade do jovem missioná-
rio foi o Pará. Segundo a correspondência que 
mandava para a família, sabemos os principais 
lugares onde trabalhou: Macapá (abril de 1936), 
Pinheiro (agosto de 1936). Se uem-se com? ca!f!-
po de ação pastoral: Macapa (1937), Pinheiro 
(1938), Amapá (1939), Pinheiro novamente 
(1940). Deve ter ficado no Pará até 1947. Mas 
é somente de Belford Roxo, onde chegou em 
15 de dezembro de 1948, que a família começa 
a receber novamente cartas do P. José, pois a 
correspondência fora interrompida durante toda 



a fase da guerra e do primeiro pós-guerra. 
Ness.;t altura o P. José já se tinha desligado da 
Congregação da Sagrada Familia e passara para 
o clero secular. Por que veio para Nova Iguaçu?
Talvez a convite. do P. Carlos Frank, que tam-
bém pertencera a mesma Congregação e tra-
balhava em Mesquita. Ou através do 'P. João
Müsch? 
Em Belford Roxo o P. José encontrava uma 
capelinha, que mais tarde foi demolida1 e de-
safios tremendos. Noutro terreno, que foi doado, 
construiu durante lon&"os anos, com a colabora-
ção do Povo, com muito sacrifício e participação 
pessoal, a matriz de N. Senhora da Conceição 
que só muito recentemente pôde concluir. O 
orgulho do P. José era a torre encimada .pela 
imagem de N. Senhora. Com a idade e a doença 
não foi ,possível acompanhar o crescimento ex-
plosivo de Belford Roxo. Mesmo com a criação 
de várias paróquias novas - S. Sebastião, Piam, 
Santa Maria, Lote XV, Jardim Oláucia - ainda 
era imensa a parte restante da paróquia-mãe. 
O P. José é nome de rua, em Belford Roxo, 
precisamente a rua que passa pela matriz. Re-
cebeu esta homenagem ainda em vida, numa fase 
de amizade com pessoas de influência. Pela 
situação social difícil e por seu temperamento 
forte, o P. José encontrou muitas dificuldades no 
exercício do ministério. Foi caluniado, persegui-
do, ameaçado de morte. Todas as vivências do-
lorosas marcaram-no profundamente. Dai o 
pessimismo que demonstrava nos últimos anos 
em relação ao Povo, à Igreja, à Pastoral. Visi-
tei-o muitas vezes e, como a partir de meu co-
nhecimento profundo da Alemanha e dos alemães 
nos entendíamos bem, tentava amenizar um pou-
co a situação. Depois de longa hesitação, re-
conhecia que pela doença não podia trabalhar 
mais na paróquia. Pensava em voltar para a 
Alemanha. Hesitava por medo do frio e das 
mudanças havidas na terra natal. 
Em julh  de 1980 fui a Paderborn, a convite de 
meu amigo o arcebispo Dom João Joaquim De-
genhardt, a quem de acordo com o P. José 
expus a situação: estado de ânimo, saúde, de-
sejo de voltar, receio, vontade de trabalhar 
numa paróquia pequena etc. O are bispo mos-
trou-se receptivo: o P. José seria bem-vindo à ar-
quidiocese de Paderborn, poderia ter um trabalho 
mais suave numa paroquiazinha ou nurpa comu-
nidade religiosa, teria direito a pensã.o-velhice. 
Voltando da Alemanha, comuniquei__ao P. José 

·a conversa que tive com o arcebispo de Pader-
born. P. José apressou a viagem e já no dia 
12 de outubro se despedia de Belford Roxo. 
Foram quase 71 anos de vida. Cerca de 24 anos 
como religioso. Quase 45 anos de sacerdócio, 
dos quais 12 vividos no Pará e 31 - os mais 
cheios e mais meritórios - na Baixada Flumi-
nense, exclusivamente em Belford Roxo. O que 
nestes anos está contido de sofrimento, de espe-
ranças, de alegrias, de decepções, de sac:ifício 
e doação, só Deus sabe. Só Deus pode Julgar 
nossas limitações com justiça. 
No santinho que a famllía distribuiu por oca-
sião da morte do P. José em Hemer lemos este 
resumo: «Em 1936 foi para o Brasil como 
missionário. Trabalhou 12 anos na região ama-
zônica. Depois fundou uma paróquia nova em 
Belford Roxo. Nesta nova comunidade construiu 
em situações difíceis e com dedicação pessoal 
uma igreja matriz em honra de N. Senhora da 
Conceição e um centro escolar. Infelizmente teve 
de abandonar a obra de sua vida por motivo 
de doença depois de 31 anos de atividade. Veio 
morrer na terra natal. Pedimos uma oração». 
Em documento legal, datado de 29 de junho de 
1979, o P. José Beste doou ao Instituto Es-
trela Missionária os bens que possuía em Belford 
Roxo: a casa onde morava ( que eu julgava com 
o Povo que era a casa paroquial) e os aparta-
mentos construídos atrás da igreja, com os res-
pectivos terrenos. l.nvoluntariamente criou-se des-
ta maneira um problema sério para a comuni-
dade de Belford Roxo e para a diocese. Tinha 
boas intenções. Apenas isolou-se do Povo, da 
comunidade e do presbitério. Deste isolamento
foi-se criando um estado de espírito que explica 
certos gestos, também este da doação com pre-
juízo da comunidade e da pastoral.
Nós que conhecemos o P. José e o estimamos, 
rezamos por ele. Temos certeza de que está 
com o Pai, a quem serviu no longo sacerdócio 
de 45 anos. E da visão beatífica terá uma visão 
cJara e definitiva da Igreja, da Pastoral, desta 
sofrida Baixada Flumi.nense e do bom Povo de 
Belford Roxo que, como noutras paróquias de 
nossa diocese tanto espera da Igreja e de nosso 
serviço frat:efno. (Dom Adriano Hypolito, Nova 
lguaç  30-12--80. 
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10-82 - Instituto Estrela Missionária - A pedido 
de sua direção, afastou-se com licença do bispo 
diocesano o Instituto Estrela Missionária.l. da 
Diocese de Nova Iguaçu, para a Oioce e ç_te t'onta 
Grossa. Com esse afastamento cessa a existê'n-
cia jurídica do Instituto, como as_sociação pia 
criada pelo bispo diocesano, tanto o ramo mas-
culino quanto o i;amo fémininp. Aos meml;>ros 
do Instituto agradecemos o bem que fizer-am na 
Baixada Flumjnense. - Catedral, 25-01-82 -

_p. Mateus Vivalda, vigário-geral. 

r·" 
157 

t •  de fevereiro de 1982 
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Decreto 04/82 - Declara extinto o Instituto 
Estrela Missionária 
Dom Adriano Hypolito 0.F.M., bispo diocesano 
de Nova Iguaçu, em comunhão com a Santa Sé 
Apostólica, com o Colégio Episcopal e com a San-
ta Igreja espalhada pelo mundo inteiro: 
• considerando que o «Instituto Estrela Missio-
nária» deixou de cumprir sua finalidade na Dio-
cese de Nova Iguaçu; 
• considerando que o «Instituto .Estrela Missioná-
ria» se retirou da Diocese de Nova lguaçu para 
estabelecer-se noutra diocese; 
• considerando que o «Instituto Estrela Missio-
nária», tanto o ramo masculino como o ramo Je- • 
minino, foi instituído pelo bispo diocesano como 
«associac;ao pia»; 
Depois de ouvir os interessados, e.111 espedal o 
Conselho Diocesan  decreta de acordo com o 
Código de Direito 1...anônico, c. 699: 
1 • Está su1Jress,o, por força do presente decreto, 
a associação pia «Instituto Estrela Missionária», 
tanto o ramo masculino como o ramo feminino; 
2• Os bens do Instituto existentes na Diocese de 
Nova Iguaçu não poderão ser vendidos, alugados 
ou emprestados, no todo ou em parte, sem a li-
cença escrita do bispo diocesano. 
Este Decreto entra em vigor na data de hoje. 
Catedral de S. Antônio, Nova Iguaçu, 25 de ja-
neiro de 1982. t Adriano, b"tspo diocesano 

158/159 
março e abril de 1982 
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«CELEBRAÇÃO DA UNIDADE» 
O BISPO DIOCESANO CONVOCA A DIOCESE PARA 

A CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA NO RIACHÃO (23-05-82) 
Nova Iguaçu, 13 de maio de 1982. 
Meu caro Irmão, minha cara Irmã: 
Os acontecimentos do Riachão e do P. Valdir Ros 
já são do seu conhecimento. Procurei resumir 
a situação no Comunicado 01/82 que saiu no Bo-
letim Diocesano de maio e foi distribuído em 
separata. 
Procuramos sempre tratar o P. Valdir Ros com 
toda a caridade e compreensão, com humild<1de e 
paciência. Mas parece que nossa atitude foi in-
terpretada como fraqueza e omissão, corno acei-
tação das graves acusações que o P. Valdir Ros 
tem feito, oralmente e por escrito, con ra o b1 po 
diocesano, contra nosso clero, no sas religiosa5i
nossos leigos engajados, contra nosso esforço 
pastoral, e ainoa contra a CNBB, contra o epis-
copado ern geral, contra o Vaticano, contra o bom 
Papa João XXIII, etc. Temos a impressão de 
um fanatismo radical que tenta demolir tudo e 
todos, a pretexto de defender a «liberdade dos 
filhos de Deus». 
Creio que chegou a hora de (Jraticarmos caridad  
para com o Povo que, agora como sempre, e 
o maior sofredo . Queremos tomar medidas pas-
torais.
Neste sentido haverá domingo 23 de maio, festa
da Ascensão do Senhor, uma grande concentra-
tração diocesana, com a concelebração eucarís-
tica do nosso presbitério, presidida pelo bispo. 
Os atos têm lugar em frente da matriz do Ria-
chão, a partir das 09h da manhã. Tema da so-
lenidade: «Unidade da Igreja local com o S. Pa-
dre e com o bispo».
Nesta «concentração da unidadi::» devem partici-
par todas as paróquias da -comunidade do Ria-
chão e vizinhas, mas também, de modo muito es-

pecial, como expressão da «comunhão dos san-
tos», todas as paróquias das comunidades de nos-
sa diocese, todas as comunidades religiosas, to-
dos os movimentos e grupos diocesanos. 
Para que haja uma representação excessiva do 
espírito de união eclesiál que reina em nossa 
Igreja de Nova Iguaçu; peço-lhe com insistência 
que no próximo domingo, dia 16 de maio, em 
todas as Missas e encontros: 
a) avise aos paroquianos e aos membros da co-
111t1nidaae que, no próximo domingo dia 23, não 
haverá Missa na paróquia ou comunidade, já que 
todos são convocados a irem ao Riachão;
b) resuma (se assim for conveniente) o que tem 
acontecido no Riachão;
e) lembre o que nossa diocese está sofr-endo, 
para encontrar uma solução cristã para o caso;
d) convoque os paroquianos em geral, os mem-
bros elas diversas comunidades, os religiosos e
religiosas, as associações, os movimentos, os 
grupos paroquiais para comparecerem em grande
número à «concentração da unidade», no Ria-
chão, dia 23 de maio, às 09h da manhã.
e) incentive as pessoas e grupos a levarem car-
tazes, faixas, etc. que exprimam de maneira in-
tuitiva a unidade da Igreja com o Papa, o bispo,
episcopado, a importância do bispo como sinal de 
unidade na diocese; a ligação profunda de todas
as paróquias com o bispo e com os vi ãrios, etc;
a importância da linha pastoral da diocese, etc. 
Tenho certeza de que esta «concentração da uni-
dade» abrirá os olhos a muitas pessoas que estão
sendo mal informadas e mal orientadas.
Com toda estima fraterna, abençoa-os seu irmão
bispo

Dom Adriano 
Bispo Diocesano de Nova Iguaçu - - ' - - - -
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SANTAS MISSÕES NA DIOCESE DE NOVA IGUAÇU 
Meus prezados irmãos padres, religiosas e leigos: 
Nos meses de julho e aiosto nossa diocese vi-
verá em diversas paróquias, uma experiência de 
Santas Missões que merece nossa atenção. 
As «Santas Missões» ou «Missões Populares» 
pertencem à riqueza pastoral de nossa Igreja e à 
tradição de religiosidade popular de nosso Povo. 
No Brasil, de Norte a Sul, de Leste a Oeste, as 
Santas Missões têm o dom de atrair grandes 
massas populares, ansiosas de ouvir a palavra de 
Deus e de alimentar a sua fome de felicidade. 
Apesar das restrições que se têm feito - as res-
trições justificadas valem a respeito de certo tipo 
de missões, não às missões em si mesmas - ,  
as Santas Missões continuam um instrumento pas-
toral válido e um dos mais eficientes, para ,_atini:ir 
as grandes multidões. Para muitas pessoas, quais-
quer que sejam os motivos, as missões são qu'!se 
a única maneira de contacto com a Igreja, a úmc  
ocasião de se sentarem à «mesa» da Igreja, para 
alimentarem sua vida religiosa. 
É inegável que os missionários têm. procurado 
adaptar seus métodos e o conteúdo das pregações 
às admiráveis «maravilhas» que o Espírito Santo 
tem operado na Igreja, a partir do Vaticano li. 
A eclesiologia do Concílio enriqueceu é aprofun-
dou tomou mais concreta e vjvencial o anúncio 
da Fé, por isto mesmo a pregação dos mis ioná-
rios nas Santas Missões. O progresso indiscutível 
neste ponto essencial !1 º podia, no  ntant?, eli-
minar os elementos vahdos de autêntica piedade 
popular. As Santas Missões têm de conservar 
«sinais» e «símbolos», formas e fórmulas que por 
sua natureza podem combinar, com felicidade,_ o 
anúncio da Boa-Nova e o gosto do Povo. Nao 
se pode mais dizer que as Santas Missões_ «m_is-
tificam», «alienam» as massas, uma acusaçao 111-
justa pois as Santas Missões, por sua natureza, 
têm 'de acompanhar a mentalidade concreta do 
Povo. lloje como ontem. Se hoje, graças ao 
Concílio, que foi um grande prese te de Det!S 
à sua Igreja, temos base mais sóhdas e mais 
convincentes para o bom desempenho da Pasto-
ral nem por isto podemos ser injustos para com 
aq eles que, de boa-fé, na me ida de suas P?S-
sibilidades, fizeram o que podiam para anunciar 
o Evangelho ao Povo. . _ 
Convicto da importância das Sa11tas M1ssoes_ para 
a nossa Baixada Fluminense tenho a alegria de 
comunicar-lhes, prezados irn:iãos, qu  uma equi e 
de 8-9 missionários capuchmhos, vmdos do Rio 
Grande do Sul, virão pregar Santas Missões em 
nossa sdiocese, de 24 de julho a 20 de agosto. 

Nesta primeira etapa - espero que outras sejam 
possíveis - ,  serão beneficiadas, no todo ou em 
parte, as paróquias de Austim, Bairro da Luz, 
Bairro São loão, Cabuçu, Comendador Soares, 
Riachão, Queimados-Conceição. 
Apesar de atingirem somente poucas paróquias, 
as Santas Mis!':Ões devem interessar toda a nossa 
diqcese. Todas as paróquias, na medida do pos-
sível ,. c1,ssumem como suas as missões deste ano 
e o seu resultado pàstoral. Neste sentido propo-
J1110 que todas as paróquias, comunidades, movi-
mentos, associações, grupos pastorais façam um 
esforço para entrar em «estado de missão», como 
expressão concreta ela fé na «comunhão dos san-
tos» que professamos todas as vezes que rezamos 
o Credo. 
Para isto podem servir as seguintes sugestões: 
a) celebração de um tríduo ou novena, na pri-
meira quinzena de julho; o material será ofere-
cido pela Comissão Diocesana de Liturgia; 
b) quando possível, pregação, palestra sobre as 
missões e sua importância na vida ela Igreja; 
c) durante as missões as paróquias da diocese, 
em data à livre escolha, farão uma vigília de 
orações pelas missões e seus missionários; 
d) no domingo 15 de agosto em todas as igreias 
e capelas sérá feita uma coleta em favor das 
Santas Missões· para isto os fiéis devem ser avi-
sados com antecedência (por ex. já no domingo 
anterior) e motivados devidamente. Também 
aqui se manifesta a nossa Fé na «comunhão dos 
santos», a Fé numa Igreja que é comunidade de 
Fé, de Esperança e de Amor. 
Para a organização das Santas Missões foi cons
tituida uma equip.e encabeçada pelo P. Mateus 
Vivalda vigário-geral, e pelo coordenador dioce-
sano d  Pastoral Wim Gistelijnck CICM.
Confio em Jesus Cristo que as Santas Missões 
farão muito bem à nossa diocese e às primeiras 
paróquias escolhidas, significando para muita 
gente uma intensificação da Fé e da vida cristã, 
para outros um principio de -conversão profunda, 
para todos uma visão mais clara do mistério da 
Igreja e da unidade da Igreja em torno do Papa 
e. do bispo. 
Espero que a Virgem SSma., Mãe de Jeus Cristo 
e Mãe da lgre_ja, nos ajude na preparação e na 
execução das Santas Missões que procuram em 
primeiro lugar o Reino de Deus e sua justiça. 
Com uma bênção especial, seu irmão-bispo. 

Nova Iguaçu, 24 de junho de 1982 



1 1 

ENTREVISTA SOBRE A P.ARóQUIA DO RIACHÃO 

(D. Adriano a diversos jornalistas, 02-06-82) 
OI. Dom Adriano, o senhor podia apresentar-se 
aos leitores: onde e quando nasceu? desde quan-
do é padre? bispo? quando veio trabalhar na 
Baixada Fluminense? 
- Eu sou nordestino, nasci em 18 de janeiro 
de 1918 em Aracaju, Estado de Sergipe. Minha 
educação recebi em Aracaju e em São Cristóvão 
( onde me criei), em Sergipe; em Salvador, na 
Bahia; em João Pessoa PB e em Rio Negro-PR, 
no seminário franciscano. Desde janeiro de 1937 
sou franciscano. Estudei Filosofia em Olinda-PE 
e Teologia em Salvador. Recebi a ordenação 

sacerdotal em 1942, outubro, na Bahia. Meus, 
primeiros anos de padre dec-0rreram em Lagoa 
Seca, perto de Campina Grande, na Paraíba. Em 
1948 meus superiores me enviaram para Portugal, 
primeiramente para estudar Literatura e depois 
para fazer investigação histórica nos arqmvos 
portugueses sobre a história dos franciscanos no 
Brasil. Em 1951 voltei para o trabalho de pro-
fessor e educador no se'n1inário franciscano de 
Lagoa Seca. Em 1961 fui transferido_ para a 
Bahia. Em novembro de 1962 o Papa Joao XXlll 
me nomeou bispo auxiliar da Bahia. Fui orde-
P<!dO bispo em fevereiro de 1963. Fiquei na 

Bahia até novembro de 1966. No dia 6 de no-
vembro de 1966 tomei posse como bispo de 
Nova Iguaçu. Aqui estou hã portanto mais de 
15 anos. 
02. Como o senhor caracteriza resumidamente a 
sua diocese? 
- Diocese nova, pobre, de Povo humilde e po-
bre, de Povo ordeiro e sofrido que em grande 
parte vem do interior, de re iões agrícolas e 
aqui procura sobrevíver na industria, na constru-
ção civil, nos biscates. Povo religioso, de uma 
religiosidade simples que 'vê na Igreja um sinal 
de esperança. Os problemas sociais da Baixada 
Fluminense condicionam naturalmente o trabalho 
da Igreja, são em certp sentido os problemas da 
Pastoral. Outra característica: a alta densidade 
demográfica. Segundo as estatísticas, nossos mu-
nicípios da Baixada crescem uns 10% ao ano; o 
maior contingente provém da imigração. A Bai-
xada foi sempre difamada e ignorada. Apesar 
disto oferece um contingente de pessoas valiosas, 
mesmo sendo pobres, ordeiras, trabalhadoras que 
orgulhariam qualquer sociedade. Lamentavelmen-
te são muito precárias as estruturas sociais. O 
Povo não tem defesa nem segurança. Não tem 
representação correspondente ao seu valor. Creio 
que, graças a pessoas que amam a Baixada, a 
situação vai-se modificando para melhor. 



03. Quem é o Padre Valdir Ros, que tantos pro-
blemas tem criado na diocese?
- O P. Valdir Ros é· um padre ainda jovem, 
tem apenas 40 anos. Veio da diocese de Lages
em Santa Catarina, em fins de 1968 para traba-
lhar comigo. Vinha com um grupo de rapazes
que pretendia formar para serem missionários 
brasileiros em terras de missão. Aceitei o P. Val-
dir e o que seria o Instituto Estrela Missionária.
com total confiança e muita esperança. Criei a
paróquia de N. Senhora da Conceição, do Ria-
chão, perto de Comendador Soares e de Austim, 
para ele exercer o apostolado e ter um campo 
concreto de atuação missionária. Dei todo apoio
ao P. Valdir e à idéia do Instituto. As coisas
pareciam correr bem. A partir de 1979, por mo-
tivos secundários, foi aparecendo a realidade do 
problema que estava sendo criado no Riachão:
isolamento da paróquia dentro da diocese. Por
motivos pessoais o P. Valdir foi-se afastando da 
Pastoral da diocese, do clero, também do bispo.
A pedido dele, nomeei um outro padre para vi-
gário do Riachão. Com isto a situação se agra-
vou, pois o P. Valdir com algumas pessoas in-
citaram as comunidades contra o bispo, os outros
padres, a pastoral da diocese. Os acontecimentos
dos últimos meses demonstram a gravidade da 
situação. Posso dizer que apesar de tudo sempre
houve da parte da diocese a melhor boa vontade,
o desejo de encontrar uma solução satisfatória. 
No ano passado o P. Valdir transferiu uma parte
do seminário do Instituto Estrela Missionária para
a diocese de Ponta Grossa, no Pafaná. Este ano
devia tudo ser transferido. Em setembro os pa-
dres do seminário tiveram de interná-lo numa 
clínica de doenças mentais. rez um tratamento
e recebeu alta. Fez oaj.ro tratamento em Santa
Catarina. Parecia ter melhofado. Decidiu, sem 
eu saber, uma viagem à Alemanha, para pedir
recursos par-a o novo seminário que ia construir
em Ponta Grossa. Na ausência dele, o P. Fer-
nando Gomes Melo, braço direito do P. Valdir
e seu procurador, pediu oficialmente a transfe-
rência do Instituto Estrela Missionária para Pon-
ta Grossa e também a excardinação de seus
membros sacerdotes. Despachei favoravelmente 
os dois requerimentos, pois assim o P. Valdir
tinha determinado. Tanto isto é verdade que, vol-
tando da Europa, se dirigiu para Ponta Grossa.
Aí houve o que se poderia esperar: o bispo de 
Ponta Grossa, Dom GeraldQ. Pellanda, instruído

pelo falecido N únci_p Apostólico Dom Carmine 
Rocco, disse ao P. Valdir que ia assumir a di-
reção do Instituto. O P. Valdir não se confor-
mou, determinou primeiro a volta do Instituto 
para Nova Iguaçu. Mas como os padres e os 
seminaristas se negassem a voltar, a não ser 
depois de obtida a licença de Dom Geraldo e 
minha, o P. Valdir se exasperou, expulsou todos 
do Instituto e1 sozinho, voltou para Nova Igua-
çu. No fim ae fevereiro começou então a fazer 
dificuldades ao vigário P. Bruno. Sem ter uso de 
ordens na diocese de Nova Iguaçu, sem pertencer 
ao clero desta diocese, decidiu por conta própria 
reassumir a paróquia, tomar posse e expulsar o 
vigário. Foi ocupando as igrejas e capelas, gra-
ças à ajuda de um pequeno grupo de pessoas 
fanatizadas. Com essas atitudes criou uma si-
tuação difícil para o vigário e sobretudo para 
o Povo. Evidentemente também para mim. Posso
dizer que já são três anos de esforço, por parte
da diocese, para contornar o problema e encon-
trar uma solução satisfatória.



04. É certo que o P. Valdir é doente mental? 
- Como disse, em setembro do ano passado, 
depois de uma crise grave, os próprios padres 
do Instituto Estrela Missionária resolveram inter-
ná-lo. Não tinham outra solução. Passou quin-
ze dias. Deram alta. O diagnóstico, por questões 
de ética profissional, foi entregue apenas a pes-
soas discretas que só em último caso o usarão. 
Numa pequena reportagem publicada no Jornal 
do Brasil em 25-05-82 o diretor dioico da Clí-
nica da Gávea, embora negando-se a fornecer ao 
jornalista o diagnóstico específico 'da doença, 
«observou (segundo o jornal) só que as pessoas 
que sofrem ou sofreram alguma vez de doenças 
mentais deviam ser poupadas, até mesmo pelos 
velculos de comunicação, tendo em conta o pre-
conceito que a sqcieda.de tem contra elas>. O re-
pórter entendeu bem a colocação do Dr. Prestes 
Lemos, tanto assim que intitula a pequena re-
portagem «Clínica da Gávea confirma». De uns 
três anos p-ara cá foi nascendo em mim a con-
vicção de que o P. Valdir sofria de esquizofrenia 
ou de paranóia. Por causa do comportamento 
incoerente, das decisões incoerentes, das viradas 
incoerentes. Também se delineavam sempre com 
mais clareza e gravidade tanto a mania de gran-
deza quanto a mania de perseguição. la aumen-1 
tando também a tendência para a mania réllgiosa. 
A alguns dos nossos padres, também a alguns 
bispos, revelei minha verificação, mostrando mi-
nhas preocupações com o que poderia acontecu. 
l.nfelizmente os receios se concretizaram. Agora, 
baseado no laudo mécl1co, não tenho a menor dú-
vida, Com isto nãi? faço nenhuma aci1sação ao 
P. Valdir. Dizer que ele sofre de doença mental 
implica em aceitar menor responsabilidade dele 
no que diz e faz. Embora ,apresente lucidez e, 
creio eu, saiba perfeitamente o que está fazendo. 
Como estou convicto de que é doente grave, não 
tomei nenhuma medida canônica, não decidi ne-
nhuma punição. Sempre tentamos, .no Conselh-0 
Diocesano e no Conselho Presbiteral, evitar du-
reza, punição, e ao mesmo tempo descobrir a 
fórmula mais humana, mais cristã, mais evan-
gélica, para atenuar a situação. 
05. O P. Valdir tem muitos adeptos? 
- Várias vezes disse e escreveu que e-0nta com 
cinco mil pessoas. Em ocasiões importantes para 
ele, quando pretendia mostrar for a e «desmas-
carar» a diocese e o bispo, não conseguiu reunir 
mais do que umas 150 pessoas. Contando crian-
ças que gritavam pelo prazer lúdico de gritar. 
Mas dispõe de um grupinho fanático disposto a 
tudo. Como eles se expressam : «decididos a 
morrer, a derramar a última gota de sangue pela 
Verdade, a ir para o Inferno junto com o Padre 
V<!ldir>. 
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ENTREVISTA SOBRE A PARÓQUIA DO RIACHÃO 
(Continuação da entrevista de D. Adriano a diversos jornalistas, 02-06-82) 

06. O P. Valdir tem feito acusações graves con-
tra o senhor e a diocese. Corno o senhor se 
coloca em face dessas acusações? 

- No que me toca, sei que devo absorver as 
acusações que são de fato muito graves. São 
injúrias, difamações, calúnias, inverdades, detur-
pação dos fatos. Tenho de assimilá-las como 
cristão que devo ser fiel ao mistério da Cruz 
de Jesus Cristo. Isto é uma atitude pessoal. Mas 
de outro lado, como sou bispo da Igreja e res-
ponsável pela comunidade diocesana e pela Igreja 
particular de Nova Iguaçu, é necessário respon-
der pelo menos a algumas das acusações levan-
tadas contra mim, contra o clero, contra a Pas-
toral da diocese, contra o episcopado, contra o 
Vaticano, contra a Igreja em geral. Com o correr 
do tempo, em fórmulas concretas, espero que se 
possa dar uma explicação ao Povo e. ao:., inte-
ressados. Pessoa$ humildes do Rié!chão me 'dis-
seram: «Dom Adriano, o senhor tem de explicar 
essas coisas, senão o Povo pensa que tudo é 
verdade; quem cala, consente». É possível que 
daí nasça uma verdadeira cateciuese sobre o que 
é a lgr_eja, o Papa, o bispo 1 o padre, o cristão 
na Igreja, o que é a di cese, a paróquia, o que 
são os ministérios etc. Já descobrimos, nós pa-
dfCS e catequistas, que o mistério da unidade da 
Igreja com o Papa e sob o Papa - sinal visível 
da unidade - tem de ser muito mais ensinado 
e mencionado do que tem acontecido. 
07. O Povo do Riachão está com o P. Valdir? 
- Adeptos fiéis são poucos. Há um grupo pe-
queno de fanáticos e talvez umas cento e tantas 
pess-oas que aceitam o que. o P. Valdir faz e 
diz como um evangelho. Há também aqueles que, 
embora lamentando as atitudes dele, não perde-
ram a amizade tecida durante doze anos. Num 
bairro abandonado como foi o Riachão (e são 
quase todos os bairros da Baixada) é claro que 
o vigário vale sempre como propulsor de pro-
gresso. O grande prédio do seminário, que se 
vê muito bem da Presidente Outra. é um sinal 
de atuação do P. Valdir e de progresso do bairro. 
Há também uma creche. Há várias igrejas e 
capelas. Isto explica a amizade que o P. Valdir 
encontra. De outro lado é verdade que muitas 
pessoas se afastaram dele - en1bora o estimas-
sem - em vista das atitudes de revolta, de re-
beldia, de oposição sistemática, de separação que 
tem tomado. Há no Povo também um acentuado 
«senso da Fé» que o faz perceber as anomalias 
religiosas e sociais. O Povo tem consciência im-
plícita do que é a  unidade da Igreja; do que 
é o bispo como sinal da unidade visível na dio-
cese; do 'que é o Papa como sinal da unidade 
visível da Igreja universal. No Povo do Riachão 
reina também um grande medo dos castigos in-
fernais que o P. Valdir anuncia e ameaça, para 
quem não o segue. Reina assim uma penosa 
atmosfera de opressão. 



08. Por que o p·. ·vatdir acusa ô senhor, os bis-
pos da CNBB, os cardeais do Vaticano de «co-
munistas» e «ma.çons»? 
- Atribuo essas e muitas outras acusações à 
doença de que é portador. As provas que o 
P, Valdir afirma possuir são interpretações que, 
obsessivamente, dá a certos fatos ou palavras. 
Não são provas. Assim quando diz que eu 0L1 
os bispos da CNBB ou o Papa João XXIII per-
tencemos à Maçonaria. Nunca o P. Valdir apre-
sentará provas, porque a acusação é totalmente 
ipfundada. 
09. O Senhor pode dizer francamente se a dio-
ce.se tem culpa nesta crise? 
- Certo é que durante mais de onze anos dei 
confiança total e liberdade total ao P. Valdir. 
Oura11te mais de onze anos ele atuou na diocese 
e fora da diocese como bem entendeu. Nunca 
deixei de tentar orientá-lo, pois o bispo é o res-
po.nsável por seminários e por associações piedo-
sas existentes no território da diocese. Tanto 
mais que, canonicamente, era eu o fundador do 
Instituto Estrela Missionária. Realmente criei, 
como associações piedosas, tantó o ramo masculi-
no quanto o ramo feminino do Instituto. Certos 
sintomas - percebidos sobretudo pelos padres. 
muito mais do ·que por mim - me faziam acon-
selhá-lo de vez em quando. Mas o meu ponto 
de partida, em todos os casos, era sempre a 
confiança que depositava no P. Valdir. Hoje te-
mos a impressão de que a oposição começou 
bem cedo. Em certo escrito o P. Valdir diz que 
eu o persegui «desde o principio». O que não é 
verdade, mas corresponde ao esquema da doença. 
Outro aspecto: a diocese tratoit ct,o caso com a 
máxima caridade e compreensão. Se comparar-
mos todas as decla-rações da diocese sobre o 
tema, verificamos sempre o esforço de evitar 
medidas rigorosas e de empregar toda caridade. 

10. Como se coloca o clero da diocese em face 
do P. Valdir? 

Aos poucos ficou bem claro que não se trata 
ele um problema entre o bispo e o P. Valc\ir, 
como interpretaram alguns comentaristas. O 
problema está noutro nível: o Padre Valdir, 
aos poucos, se revelo!! contrário ao clero, aos 
bispos da CNBB, ao Vaticano (faz exceção para 
o S. Padre, elo qual no entanto afirma que «está 
preso l)Or cardeais comunistas e/ou maçons»; que 
«não tem autoddacle»), às diversas Igrejas cris-
tãs. Todos são 'li «grande meretriz» do livro do 
Apocalipse. Por mais compaixão e amizade que 
algum -padre de nossa diocese tenha por ele, 
ninguém o pode seguir. A situação é clara de-
mais. Agora, posso dizer que o clero tem evi-
tado qualquer atitude de violência, de rancor, 
ele vingança. Trata-se de um irmão doente. 

11. A atuação do P. Valdir tem implicações po-
líticas? 
- Há quem pense assim, há quem veja por 
detrás do comportamento do P. Valdir interesses 
de dificultar, já agora no próprio seio da Igreja, 
o trabalho pastoral da nossa diocese. Certo, a 
mentalidade do P. Valdir corresponde à mentali-
dade de grupos radicais de direita. Mas não 
disponho de elementos suficientes para dizer se 
grupos políticos o atiçam ou manipulam. 



12. Não haverá atrás do P. Valdir grupos inte-
ressados em desmoralizar a Igreja e o senhor? 
- Possível, mas não tenho provas.

13. Não se poderá dizer que esta crise na dio-
cese de Nova Iguaçu ê apenas uma divergência 
entre um padre e o seu bispo? 
- Aqui julgo poder dizer, que é pouco imaginar
apenas uma dificuldade pessoal entre mim e o
P. Valdir. A crise é muito mais do que pessoaL 
Tem sua causa imediata e mais profunda, me pa-
rece, na doença do P. Valdir. E lembro àqueles
que vêem semelhança entre este caso e o caso 
de dissidentes soviéticos condenados a clínicas 
psiquiátricas, lembro que o internamento cio Pa-
dre Valdir e o diagnóstico aconteceram sem eu 
saber de nada, sem o nosso clero estar envol-
vido no assunto. Lembro que na diocese sem-
pre reinou e reina um bom espírito de co-res-
ponsabilidade e de participação; que nosso cle-
ro e nossos religiosos têm espírito crítíc:o mais 
do que suficiente, muito adulto, filara não permi-
tirem que o bispo manipule seu clero e seus 
colaboradores. A doença é a única explicação coe-
rente e clara para o comportamento do P. Valdir. 
Não se trata de conflito pessoal comigo. Nos 
seus ataques violentos o P. Valclir procura atin-
gir toda a Igreja, excetuando apenas o Papa
atual. Para o P. Valdir, com o Papa João XXIJI 
o diabo sentou-se no mais alto cimo da Igreja 
e ameaça destruí-la. Somente o P. Valdir e seus 
seguidores incondicionais poderão salvar o de-
sastre fatal, pensam eles. 

14. O senhor mais alguns bispos e muitos padres
da diocese celebrou no dia 23 de maio a «missa 
da unidade». Unidade em que sentido? 
- Alguns jornais entenderam a nossa «celebra-
ção da unidade» como um tentativa suprema e
última de oferecer reconciliação ao P. Valdir. 
Certamente: estamos dispostos sempre a constru-
ção da Paz, a ser ministros da recbnciliação. 
Mas a «celebração da- unidade» visava a outra
coisa: queria ser a expressão da t nidade da 
Igreja universal em torno do Papa; da Igreja par-
ticular (a diocese de Nova Iguaçu) em torno do 
bispo; da Igreja paroquial em torno ao vigário. 
Foi neste sentic\o que convoquei todas as paró-
quias e todos os padres da diocese a participa-
rem da S. Missa que ia ser telebrada na paró-
quia do Riachão. Mais de dez mil pessoas com-
pareceram, portando faixas e. cartazes que res-
saltavam, nos mais diversos aspectos, o valor 
eclesial da unidade visível da nossa Igreja. Ape-
sar da vaia ininferrupta de uma cento e tantas
pessoas que seguiam o P. Valdir - não para-
ram nem sequer na hora da Consagração -
tivemos todos a impressão de que a idéia da 
unidade e seu contraste, a idéia da separação, li-
caram bem ilustradas na celebração da unidade 
em união física e pessoal com o bispo, em união 
espiritual com o S. Padre. Tenho certeza de que 
nossa catequese, nos mais diversos níveis, tem 
de dar ênfase especial ao «mistério ela unidade» 
de nossa Igreja .. Também aqui se vê a impor-
tância do «espírito profético» ou do «senso cri-
tico» que a conscientização procura transmitir:
nenhum prestígio pessoal, nenhuma realização, 
nenhuma obra, nenhuma ligação afetiva, nenhuma 
fórmula, nenhuma tradição, nenhuma novidade, 
nenhuma ideologia etc. etc:. deverá em tempo 
algum sobrepor-se e concorrer ou enfraquecer ou 
eliminar a nossa vis.ío clara para o mistério da 
Fé que é a unidade visível da Igreja, com o Papa
e sob o Papa (no sentido mais amplo) e com 
o bispo (em nível ele Igreja particular). Também
deve ficar bem claro que a minha função de bis-
po da Igreja católica só tem sentido pleno dentro
da unidade com o Papa, com o colégio episcopal, 
com o Povo de Deus. E na linha de Jesus Cristo 
é em Pedro-Papa que se decide a unidade d'<! 
Igreja. Era mais ou menos o que pretendia a 
«celebração da unidade» no dia 23 de maio. 



.15. A «celebração da unidade» melhorou ou pio-
rou a crise? 

- Quis ser e foi um testemunho. Foi testemunho 
para quem, de coração aberto, se dispunha a 
viver concretamente a Igreja. Para o grupo faná-
tico que, segundo declarou o P. Valdir fazia a 
«celebração da separação», a S. Eucaristia cele-
brada pelo bispo com mais três bispos, com mais 
de quarenta padres e com mais ele dez mil pes-
soas em representação ela diocese nada significou. 
Ou antes significou que é impossível a conciliação. 

16. A nunciatura está informada destes fatos? 

- O Núncio Dom Carmíne Rocco, falecido re-
centemente, sempre acompanhou de perto a evo-
lução do Instituto Estrela Missionária. E com sim-
patia. Por isto mesmo sempre se esforçou em 
achar solução para as dificuldades. Dom Carmine 
sugeriu por ex. a transferência do Instituto para 
Ponta Grossa. Creio que a Nunciatura contínua 
acompanhando a evolução do prôblema, embora 
eu mesmo não tenha referido nada ao atual En-
carregado de Negócios. 

17. Que atitude tomou até agora a CNBB?
- A CNBB não interfere nos problemas internos 
das dioceses. Mas não faltou até agora a soli-
dariedade de Dom Luciano Mendes de Almeida, 
secretário. Dom Ivo e outros membros da cúpul;;i 
da CNBB nos têm dado apoio. Também muito!; 
outros membros de nosso epíscopaclo 

18. Que bispos se mostraram solidários? 
- Muítos. Quero ressaltar a presença de Dom 
Valdir, ele Volta Redonda, de Dom Mário, dé 
Duque ele Caxias, de Dom Hermínio, bispo resig-
natário de Governador Valadares, na celebração 
do dia 23 de maio. O Cardeal Dom Eugênio 
veio-me visitar e mostrar solidariedade, dispón-
do-se a nos ajudar no que pudesse. Dom Carlos 
Alberto, bispo de Campos; que tem um peso 
enorme para carregar, me escreveu linhas de ami-
zade. Também Dom Paulo Evaristo Arns, car-
deal-arcebispo de São Paulo. Também Dom 
Cândido Padim. Será difícil recqrdar todos de 
memória. A solidariedade do episcopatto é um 
fato. 

19. Num contexto mais amplo, o que sucede 
agora em Nova Iguaçu não está sucedendo tam-
bém na diocese de C,ampos? em Niterói? e111 
Volta Redonda? Sempre se trata de padre que 
se rebel  contra a autoridade do bispo. 
- Todos os casos são diferentes. Há motivos e 
conotações muito diferentes de caso para caso. 
Mas no fundo são expressão de uma crise in-
terna de Igreja e, enquanto esta Igreja encar-
nada participa cio momento histórico, são ex-
pressão da crise do mundo moderno. Concedo 
que essas crises, que pertecem ao cotidiano de 
nossa Igreja, nos fazem sofrer muito, muito mais 
do que as perseguições externas. Mas olhadas 
em espírito de Fé, são crises purificadoras. 
20. Por que o caso do P. Valdir é diferente? 
- Não consta doença diagnosticada nos outro
casos. Nem nos outros casos há uma oposição 
total à hierarquia. No caso do Riachão existe 
uma agressividade conquistadora, através do gru-
pinho de pessoas fanatizadas, que, ao que sei, 
não aparece nas outras dioceses. Certo é que 
em todos os casos a lfforeja sofre e realiza, em 
situações diversas, o mistério da cruz de Jesus 
Cristo que é loucura para uns e escândalo para 
outros. 
21. O senhor pode provar que se trata de um 
doente mental? 
- Basta ler os escritos do P. Valdir do mes de 
 arço para cá, o  artigos que manda para os 
J9rna1s (ao que sei, somente um jornal de Nova 
Iguaçu os tem publicado), as cartas as declara-
ções1 as entrevistas, para ver a doe ça concreta-
mente. Apesar da lucidez aparente. Mas há a 
declaração autêntica da autoridade responsável. 
Já me referi a isto, quando citei o comentário 
do Jornal do Brasil, de 25-05-82 intitulado: «Cli-
ni.ca da Gávea confirma . 



Aviso 32/82 - Acontecimentos do Riachão: as 
Santas Missões tivéram bom êxito, apesar de to-
das as dificuldades. Os missionários capuchinhos 
fizeram um excelente trabalho em favor dos fiéis 
e em favor também da unidade em nossa dio-
cese. Lamentavelmente o grupo radical que cerca 
o P. Valdir Ros e dele recebe orientações tentou 
'Perturbar as Santas Missões e o trabalho poste-
rior da diocese. Em todas as paróquias é cun..ve-
niente que os fiéis sejan.1 esclarecidos sobre. a 
dolorosa situação criada pela doença do P. Val-
dir, com sua campanha demolidora e irrespon-
sável contra o bispo lliocesano, contra a Confe-
rência Nacional dos Bispos, contia o episcopado 
do mundo inteiro, contra a Santa lgreia. É cho-
cante o desrespeito com que trata o S. Padre 
João XXlll. A diocese tem agiclb com paciência 
e humildade. Mas também com firmeza, procúran-
do os instrumentos Qtte melhor correspondam à 
q1ridade evangélica. Todas as tentativas têm-se 
mostrado inúteis. Péctimos que todas as comu-
nidades rezem paTa que Deus abrevie o tempo 
de provação e abrà os olhos ele nossos irmãos 
radicalizados e fanáticos para o mal que têm 
feito à Santa )greja, a pretesto de salvá-la do 
Comunismo e da Maçonaria. 



BOLETIM 
DIOCESANO 

19 

165 Diocese de Nova lguacu 1 • de outubro de 1982 

ENTREVISTA SOBRE A PARÓQUIA DO RIACHÃO 
(Continuação da entrevista de O. Adriano a diversos jqrnalistas, 02-06-82) 

22. Quem é o vigário atual da paróquia do Ria-
chão? 
- É o P. Luís Costanzo Bruno, italiano, joveri1 
ainda, da diocese de Fossano, no Norte da Itália. 
É um padre zeloso e tranqüilo que aceitou o 
posto em espírito de sacrifício. Desde setembro, 
quando tomou posse, tem sofrido toda espécie 
ele dificuldades, causadas pelo P. Valdir e segui-
dores. Num mandato-tampão de três meses, de 
julho a setembro, o primeiro substituto do Padre 
Valdir na paróquia do Riachão foi o P. Agostinho 
Pretto. Suportou toda sorte de perseguição. É 
lamentável que em nome de Jesus Cristo, da 
Virgem SSma, do Evangelho pessoas radicaliza-

das, que perderam p senso da unidade, se arvo-
rem em defensores da Igreja -contra o com.unis-
mo, a maçonaria, a heresia etc. Desde 26 de 
julho do ano passado o P. Valdir deixou de ser 
vigário da paróquia d,o Riachão. Não pertencen-
do, desde dezembro, ao clero da diocese de Nova 
lguaçu1 está proibido de exercer ·funções sacer-
dotais no ter,ritôrio de nossa diocese. Quanto aos 
casamentos que faz, sã inválidos: não são ca-
samentos, nljo criam nenJrnm vínculo contratual 
entre os noivos, não J)odem ser aceitos pelo  
cartórios para efeifos civis. É bom lembrar isto 
de novo: só pode assistir aos casamentos em 
nome da Igreja aquele que recebeu da autori-
dade competente a autorização de fazê-lo. Se eu, 
como bispo, for a uma paróquia qualquer fora 
da diocese, tenho de receber autorização, sob 
pena de nulidacle do casamento. O Direito Ca-
nônico é rigoroso neste ponto, para salvaguardar 
a integridade do matrimônio e a dignidade dos 
noivos. 
23. O P. Bruno tem podido exercer tranqüila-
mente o seu ministério? 
- Não. Apesar do apoio que encontra em quase 
todas as comunidades da paróquia do Riachão, 
o grupo fanático intervém sempre, arromba e 
ocupa as igrejas e capelas, ameaça os que com-
parecem, exercendo assim um verdadeiro terror 
religioso. Felizmente até agora as pessoas, em-
bora deixem de se reunir nas igrejas para se 
reunirem nas casas (onde o P. Bruno celebra 
geralmente a S. Missa), felizmente até agora não 
se deixaram envolver pelas provocações. Por isto 
não houve ainda conflito ,grave. Minha preocupa-
ção é encontrar quanto antes uma solução satis-
fatória, para que, aos poucos, não cresça a in-
dignação da essoas perseguidas e ameaçadas. 
24. O senhor acha que pelo Direito Canônico o 
P. Valdir deveria estar excomungado? 
- Na convicção de que o P. Valdir é doente, 
nunca pensei nessas penalidades previstas no Di-
reito Canônico. 



25. O P. Valdir pode exercer funções sacerdotais 
na diocese de Nova Iguaçu? 
- Não. Como não foi aceito na diocese e como, 
à maneira ele visitante, não pediu licença para 
uso de ordens, o P. Valdir está proibido de 
exercer qualquer função na diocese de Nova Igua-
çu. Isto é do Direito comum. E vale para qual-
quer padre em qualquer diocese. 

26. Que medidas o senhor pretende tomar, para 
restabelecer a paz na paróquia do Riachão? 
- Temos feito muitas reuniões para descobrir, 
com a luz do Espírito Santo, as maneiras de re-
solvermos o problema pastoral da paróquia do 
Riachão. Claro que, para casos atípicos como 
este, não existem fórmulas fixas. Temos de achar 
os instrumentos e recursos pastorais mais ade-
quados à situação. Depois ele consultarmos e 
discutirmos com as lideranças das comunidades 
do Riachão (convidamos também os adeptos do 
P. Valdir, mas não vieram) às medidas mais 
viáveis, chegamos a admitir como oportuno con-
vidar missionários capuchinhos cio Rio Grande cio 
Sul, para pregarem missões durante algumas se-
manas na paróquia do Riachão. Em anos pas-
sados fizeram na diocese um bom trabalho. As 
missões populares são sempre muito bem aceitas 
pelo Povo. Aqui há muita gente do Nordeste 
que conta os anos e os fatos de acordo com as 
missões pregadas pelo conhecido e santo Fr. Da-
mião. Tenho certeza de que as missões farão 
muito bem ao Povo, no sentido de aprofundar a 
Fé católica, a união com o Papa, o Bispo e o 
vigário; no sentido de esclarecer os erros ensi-
nados nos últimos tempos - calúnias, difama-
ções, injúrias, deformações etc - ;  no sentido ele 
transmitir a sã doutrina sobre a Eucaristia, Nossa 
Senhora, a Igreja etc. Além <¼S Santas Missões 
decidimos formar duas equipes: uma de padres 
e leigos outra de religiosas e leigas, que vão 
morar na área do Riachão, para co-111 seu apos-
tolado, sua catequese, sua presença, sua solida-
riedade ajudar na pastoral e na restauração da 
Paz. Eu mesmo vou tent ir de vez em quando 
às comunidades, para celebrar a S. Missa, pregar 
e esclarecer dúvidas. Várias paróquias e comu-
nidades, vários padres e religiosas, vários movi-
mentos e organismos pastorais de nossa diocese 
se ofereceram para dar uma ajuda às comunida-
des do Riachão. 

27. Essas medidas serão eficazes e suficientes? 

- .  Cr.eio que sim. Õepois, com a experiência dos 
pnmeJTos esforços, talvez possamos descobrir ou-
tros métodos, outros caminhos. Evidentemente 
temos também de achar um meio de fazer o 
P. Valdir e adeptos respeitarem a liberdade do 
cult  que a Constituição garante a todos os ci-
dadaos e a todas as confissões relirriosas. No 
seu messianismo o P. Valclir não qu"'er admitir 
nenhum espaço para a pastoral ele nossa cliocese 
e para o trabalho cio vigário e dos lideres leigos. 
Isto ele escreve e diz constantemente. Fruto e 
prova da doença. De nossa parte temos a con-
vicção profunda de que temos de ser caridosos e 
pacientes para com ele e as pessoas dele. Nunca 
o ofendemos nem pretendemos ofender. Em res-
posta às acusações _gravíssimas e odiosas que nos 
fazem, temos mostrado sempre caridade. Eu me 
admiro profundamente da paciência de nosso 
Povo. Em espírito de Fé tem aguentado um peso 
normalmente insuportável. De qualquer modo 
acho que temos de manter firmeza e caridad
em perfeito equilíbrio. Também quero deixar bem 
claro qu.e confiamos muito nas orações da Igreja, 
das muitas pessoas de Nova Iguaçu e de fora 
que, sabendo de nosso sofrimento, rezam por nós 
e pedem ao Pai uma solução do problema para 
bem breve. Estou certo de que virá o dia da 
Paz. E de todo este sofrimento tenho certeza 
sobrará, como fruto do Espírito Santo, um apro-
fundamento da Fé e um estreitamento dos laços 
da -caridade. 







A DIOCESE DE NOVA IGUAÇU CONVIDA 

GRANDE CELEBRAÇÃO DA UNIDADE 

MATRIZ 00 RIACHÃO, DIA 23 DE MAIO (OOMINGO), ÀS 09 HORAS 

O Povo de Deus da Diocese de Nova Iguaçu está convidad0 a reafirmar e test  
nhar a unidade de nossa Igreja local com o Santo Padre João Paulo II, cem o mss0 
bispo diocesano fum Adriano Hyp:üi to e com todos os bisp)S na comunhão com a I  
ja Universal. 

C0RIA DIOCESANA DE NOVA IGUAÇU 

PROGRAMA 
09h - concentração diocesana em frente ã rratriz do Riachão, à Rua Nossa Sra. da 

Conceição, ro bairro do Riachão 
09,30h - concelebração da Santa Missa pelos padres de nossa Diocese, presidida :[Xlr 

nosso bispo furn Adriano 

10,30h - no local, encontro das comunidades de -mssa Diocese em redor do nosso 
bispo. 

TrensIX)rtes para o Riachão: 

OBSERVA Ç Õ E  

Ôh,jpus Nova Iguaçu-Palhada (Empresa, Nossa Sra. de -Fátima) 
ô us Nova Iguaçu-Rosa dos Ventos (Empresa Nossa Sra. de Fátima) 
Saída: Rua Bernardino de Melo, defro!lte à Cateral 

A CARITAS oferece S Ônibus, saindo da Catedral às 08 horas 



Diocese de Nova Iguaçu 
Para a Celebração da Unidade 

CONSAGRAÇÃO DA IGREJA A NOSSA SENHORA, DO 

SANTO PADRE JOÃO PAULO li 

ô tu, Maria, / mais que todos os outros seres humanos / toste cons 
sagrada ao Espírito Santo / ajuda a Igreja do teu Filho / a perseverar. 
na mesma consagração / a fim de que Ele derrame sobre todos os ho-
mens / os Inefáveis bens da Redenção e da Santificaçã'J ,; para que se 
liberte a Criação inteira. / ó tu, Maria. / estiveste com a Igreja / nos 
inícios da sua missão / intercede por ela / para que / indo por todo o 
mundo / ensine continuamente as Nações todas / e anuncie o EvaAge-
lh0 a toda criatura. / A Palavra da Verdade divlna / e o Espíri�o de 
amor / encontrem acesso nos corações dos homens / que sem esta 
Verdade e sem este Amor / não podem na realidade / viver a plenitude 
da vida. / ó tu, Maria, / do modo mais pleno / conheceste a força do 
Espírito Santo / quando te foi concedido conceber / no teu se:o virginal 
( e dar à luz. o Verbo Eterno / obtém para a Igreja / poder continua-
mente levar / a que todos renasçam da água e do Espírito Santo / os 
filhos de toda a familiai humana / sem qualquer distinção de língua. de 
r�ça e de cultura / ajudando-os a poderem tornar-se filhos de Deus. 

ó tu, Maria, / profunda e maternalmente ligada à Igreja / prece-
dendo nos caminhos da fé, da esperança e da caridade / todo o Povo 
de Deus / abraça todos os homens ,que estão a caminho / p-eregrinos 
através da vida temporal para os destino·s eternos / com aquele mesmo 

�.- amor / que o Redentor divino. teu Pilho / derramou no teu coração do 
alto· da cruz. / Sê a mi!e de todos os nossos caminhos terrestres / mes-
mo quando eles se tornem tortuosos / para ,que todos nos encontre-
mos / naquela grande Comunidade / que teu Filho chamou de Reba-
nho / oferecendo por ela a sua vida como Bom Pé15tor. / ó tu. Maria. 1 
és a primeira serva da unidade do Corpo de Cristo / ajuda-nos / ajuda 
todos os fiéis / que sentem tão dolorosamente / o drdma das divi,s.ões 
do Cristianismo / a proourarer:n com constância / a via da unidade per-
feita do Corpo de Cristo / mediante a fidelidade incondicional / ao Es-
pírito de Verdade e de Amor / que lhe foi dado à custa da Cruz e da 
morte do teu Filho. 

ó tu, Maria. / que sempre desejaste servir! / Tu que serves como 
mãe toda a família dos filhos de Deus / obtém para a igreja / enrique-
cida pelo Espírito Santo com a plenitude do.s dons qlvinos / que ela 
prossiga constantemente / pel<> caminho daquela renovação / que pro-
vém do que diz: o Espírito Santo / e encontrou expressão / no ens'na-
mento do Concilio Vaticano li / assumindo em tal obra de renovação / 
tudo o que é verdadeiro e bom / s-em se deixarem enganar / nem numa 
d'reção nem na outra / mas discernindo assiduamente entre os sinais 
dos tempos / aqui,lo que serve ao advento dó Reino de Deus. / ô mãe 
dos homens e dos povos / tu conheces todos os seus sofrimentós / e 
todas as suas esperanças / tu sentes maternalmente / todas as lutas 
entre o bem e o mal / entre a luz e as trevas que agitam o mundo / aco-
lhe o nosso grito / dirigido no Espírito Santo / diretamente ao teu co-
ração / e abraça / com o amor da Mãe e da Serva do Senhor / os 
povos que mais esperam este abraço. Toma debaixo de tua proteção 
maternal / a família humana inteira / que com afetuoso impulso / a ti. 
ó Mãe, nós confiamos. Aproxime-se para todos nós / o tempo da paz 
e da .liberdade / o tempo da verdade e da justiça / o tempo do amor 
e da esperança. 



ó tu. Maria, / mediante o mistério de tua particular santidade / li-
vre de toda a mancha desde o momento de tua Conceição / sentes de 
modo e:pecialmente profundo, / que toda criatura geme e sofre nas do-
res do parto / enquanto submetida à corrupção. / ó Mãe de Jesus / 
glorificada agora no céu no corpo e na alma / como imagem e princí-
pio da Igreja / que deverá alcançar o seu termo na idade futura / não 
deixes de brilhar / diante do povo peregrino de Deus / como s'nal se-
guro de esperança e de consolação. 

Espírito Santo Deus / que és adorado e glorificado com o Pai e o 
Filho / ace:ta estas palavras de humilde consagração / dirgidas. a Ti / 
no coração de Maria de Nazaré / tua esposa e mãe do Redentor / que 
também a Igreja chama de Mãe / porque desde o Cenáculo de Pente-
costes / d'ela aprende a própria vocação maternal / aceita estas pa-
lavras da Igreja peregrina / pronunciadas entre as fad:gas e as alegrias 
/ entre os medos ,e as esperanças / palavras de entrega humilde e es-
perançosa / palavras com que a Igreja / confiada a Ti, Espírito do Pai 
e do Filho / no Cenáculo do Pentecostes / não cessar de repetir / junta-
mente contigo, Maria, / ao seu Esposo divino: Vem! 

O Espírito e a esposa ,dizem ao Senhor Jesus: "Vem!" / Assim a 
Igreja universal / apresenta-se como povo reunido / na un:dade do Pai, 
do Filho e do Espírito Santo. / Ass'm repetimos nós hoje: Vem! / con-
fiando na tua maternal intercessão / ó clemente, ó piedosa, ó doce Vir-
gem Maria! 

1 - Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém / po's só 
quando vivemos unidos, o Espírito Santo nos vem. 
1 . Ninguém pára este vento passando, hingµém vê, ele sopra on-

de quer. / Força igual tem o Espírito quando faz a Igreja de 
Cristo crescer. 

2. Fei-ta de homens, a Igreja é divina, pois o Espírito Santo a
conduz / como um fogo que aquece e ilumina, que ,:g pureza,
que é vida, que é luz.

3. Sua imagem são línguas ardentes, pois amor é eomunicação
/ e é preciso que todas as gentes saibam quanto felizes se-
rão.

2 - Maria de Nazaré. Mari-a me cativou, fez mais forte a minha f.é e 
por filho me adotou. 
1 . As vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a 

rezar / e meu coração s.e põe a cantar pra Virgem de Nazaré. 
Menina que Deus amou e escolheu pra Mãe de Jesus, o Filho 
de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e Mãe do 
céu. 'Ave Maria! 

2. Mar:a que eu quero bem, Maria do puro amor, igual a Você
ninguém, Mãe pura do meu Senhor. 'Em cada mulher que a
terra criou, um traço de Deus Maria deixou, um sonlio de 
mãe Maria plantou, pro mundo encontrar a paz. Maria que
fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus cam·inhar, Maria que
só viveu pra seu Deus, Maria do povo meu. Ave, Maria!

3 - 1. A treze de maió, na cova da Iria, do c,éu aparece a Virgem 
Maria. 

Ave, ave, ave, Maria! 
2. ·A três pastorinhos, cercada de luz, visira Maria, a Mãe de 

Jesus.
3. A luz lhes parece sinal de trovão, e com o rebanho pra casa

se vão.
4. Da agreste azinheira a Virgem falou e aos três a Senhora

tranqüilos deixou.



5. Então da Senhora o nome indagaram, do céu a Mãe terna
bem claro escutaram.

4 - 1. Com m:nha Mãe estarei, na santa glória um dia / ao lado de 
Maria, no céu triunfarei. 
No céu, no céu, oom minha Mãe estarei. 

2. Com minha Mãe estarei, aos anjos me ajud�ndo, do Onipo-
tente ao mando, hosanas lhe darei.

3. Com minha Mãe estarei e sempre neste exílio, do seu pie-
doso auxílio, com fé me valerei.

5 - ô PAI, SOMOS NóS O POVO ELEITO, QUE CRISTO VEIO REUNIR. 
1. Pra viver a sua vida. aleluia, o Senhor nos enviou, -aleluia!
2. Pra ser Igreja peregrina, aleluia, o Senhor no_,, env:ou, aleluia!
3. Pra anunciar o Evangelho, aleluia, o Senhor nos enviou, ale'.uia!
4. Pra servir na unidade, aleluia, o Senhor nos enviou. aleluia!
5. Pra celebrar a sua glória, aleluia, o Senhor nos enviou,

aleluia!
6. Pra construir um mundo novo, aleluia, o Senhor nos enviou,

aleluia!
7. Pra caminhar na esperança, aleluia, o Senhor nos enviou,

aleluia!
8. Pra ser sinal de salvação, aleluia, o Senhor nos enviou,

aleluia!

6 - Vós so's o Caminho. a Verdade e a Vida / o Pão da alegria, des-
cido do oéu. 

1. Nós �amos caminheiros que marcham para os céus / Jesus
é o Caminho que nos conduz a Deus.

2. Da no'te da mentira, das trevas para a luz >' busquemos a
Verdade, Verdade é só Jesus.

7 - 1. Sevhor, vos ofertamos, em súplica oração, o cálice com v:nho 
e na patena o pão. 

2. O pão vai converter-se na carne de Jesus e o vinho ·será san-
gue que derramou na cruz.

3. Senhor, vos damos tudo, nosso pesar e gozo, nossa alegr'a
e dores, trabalhos e repouso.

4. Am igos e parentes, os vivos, e defuntos, em torno à vossa
mesa, estamos todos juntos.

5. A voz do sacerdote, que é a nossa voz, vos dá a hóstia viva,
que somos todos nós·. 

8 - Paz, paz de Cristo, paz, paz que vem do amor, lhe desejo; meu 
irmão. Paz que é a felicidade de ver em você Cristo, nosso Irmão. 
Se algum dia na vida você de mim precisar, saiba: eu sou seu 
amigo, pode comigo contar. O mundo dá tantas voltas, a gente 
vai se encontrar. Quero, nas voltas da vida, a sua mão apertar. 

9 - 1. Eu quis comer esta ceia agora, po:s vou morrer, já chegou 
minha hora. 
Comei, tomai é meu corpo e meu sangue que dou, vivei no 
amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. 

2. Comei o pão, é meu corpo imolado por vós, perdão para
todo pecado.

3. E vai nascer do meu sangue a esperança,. o amor, a paz, uma
nova aliança.

4. Vou partir, deixo o meu teistamento: vivei no amor, eis o meu 
mandamento.

5. 1 rei ao Pai, sinto a vossa tristeza, porém no céu vos preparo
outra mesa.

6. De Deus virá o Espírito Santo, .que vou mandar pra enxugar
vosso pranto.



10 - Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. 
1. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns 

aos outros como eu vo•s tenho amado.
2. Vós sereis os meus amigos se seguirdes meus preceitos:

amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado.
3. Como o Pai sempre me ama, assim também eu vos amei:

amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. ,
4. Permanecei no meu amor e segui meu mandamento: amai-vos

uns aos outros como eu vos tenho amado.
5. E chegando a minha Páscoa, vos amei at·é o fim: amai-vos

uns aos outros como eu vos tenho amado.
6, Nisto todos saberão que vós sois os meus discípulos: amai-vos 

uns aos outros como eu vos tenho amado. 
11 :-- Nós buscamos a vida em Ti, Senhor, pois sustentas com ela o 

.. nosso amor / e pedimos concedas, cada dia, a paz que Tu. 
somente Tu nos pode dar. 
1. Onde há ódio levamos o amor, onde há ofensa levamos o

perdão/ para que reine, em cada coração, tua paz que ·é fruto
do amor.

2. Onde há d:scórd:a levemos. a união, onde há incerteza levemos
nossa fé, / para que reine, em cada coração, tua paz que é
fruto do amor.

3. Onde há erro levemos a verdade, onde há tristeza levemos a
alegria / para que reine, em cada coraçãp, tua paz que é
fruto do amor.

4. Onde há angústia levembs a esperança, ohde há trevas
levemos tua luz / para que reine, em cada coração, tua paz
que é fruto do amor..

5. Onde há injustiça levemos compreensão, onde há guerra
levemos tua paz / para que reine, em cada coração, tua paz 
que é fruto do amor.

12 - 1. O Povo de Deus no deserto andava, mas à. sua frente Alguém 
eaminhava. O Povo de Deus era rico de nada. só tinha 
esperança e o pó da estrada. Também sou teu Povo, Senhor, 
e estou nessa estrada, somente a tua graça me basta e mais 
nada. 

2. O Povo de Deus também vacilava, às vezes · custava a crer
no amor. O Povo de Deus chorando rezava, pedia perdão e
recomeçava. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa
estrada. perdoa se às vezes não creio em mais nada.

3. O Povo de Deus também teve fome e tú lhe mandaste o pão
lá do céu. O Povo de Deus  antando deu graças, provou teu
amor, teu amor que não passa. Também sou teu Povo,
Senhor. e estou nessa estrada, tu és alimento na longé
caminhada.

4. O Povo de Deu ao long.e avistou a. Terra querida que o amor
preparou. O Povo de Deus, corria e cantava e nos seus 
louvores t-eu poder proclamava. Também sou teu Povo.
Senhor, e ·estou nesta estrada, cada mais perto da Terra
esperada.

13 - Isso é a felicidãde. isso •é a felicidade! Sem ter amor nesta vida, 
não há quem ·seja feliz de verdade. 
1. Andar sem temor pela vida e sentir o valor de se ter liberdade /

poder abraçar um amigo e sentir o calor de uma grande
amizade.

2. Sentir que se está sempre perto de Deus, que n'Ele encontro1
a verdade / sorrir·com a paz de um menino. a olhar para e
sol que começa a brilhar.

3. Saber que jamais se perdeu a ilusão, saber perdoar co_n 
bondade / andar sem temor pela vida e· sentir o valor de s
ter liberdade.

Nova Iguaçu, 23 de maio de 198 
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Já faz algum tempo que a ParoQUia do Riachão vem pass  
do por sérios prohlemas pastorais. Acontec:e  e alguns dos 
paroquianos de lá,estão sendo levados pela açao do Pe. Valdir 
Ros (FAVOR NAO CONFUNDIR com_ o Pe. VALDIR DE OLIVEIRA -Vigá-
rio de MESQUITA). 

Pe. Valdi r· lios já não pertence mais à nossa Diocese. D  
la ele se retiTou em dezembro de 1981, transferindo-se com o 
INSTlTUTv i:;STRUA MISSIONÁRIA, para a Diocese de fonta Grossa, 
no Paraná. 

, Ele voltou e, dando mostras de que não está bem de saúde, 
1 vem criando probl,:mas para a Diocese e para o Povo de Deus 
presente no Riacháo, Ele e seu grupo de seguidore invadir,·11 
com violência a Isreja Matriz do Riachão e algumas comunida-
des vizinhas e auto-nomeou-se vigário, desrespeitando assim 
a autoridade do Bispo -que é quem por direito pode nomear vi-
gários. Mesmo proibido de fazer batizados,c  
sarnentos, ouvir confissões, celebrar missas, 
ele continua exercendo estes ministérios. (A 
proibição existe porque ele já não pertence 
à diocese, porque para exercer tais minist  
rios é necessária a nomeação do bispo e a 
aprovação do Conselho Presbiteral). 

Invadindo e fechando as Igrejas, o Pe. 
V ldir Ros impede o Povo de ter acesso às 
éelebraçÕes, à catequese, aos batizado,s e 
aos demais sacramentos. -----  --- Pe. V-ALr.-n ROS 



Ele rompeu_com a Unidade do Povo de Deus. E já nao quer 
viver em comunhao com a Igreja de Cristo presente e atuante 
em Nova Iguaçu. Sua ação procura semear discórdia no meio de 
nós. No meio do trigo que plantamos, ele semeia o joio da d_!, 
visão. Acusa..;-ios de comunistas. Chama o nosso innão-bispo, D. 
Adriano de maçon, comunista e até de demônio. Calunia e per !:. 
gue a todos. Diz que os Bispos do Brasil e o Vaticano são co_!: 
ruptos e que o Papa não tem liderança nen'huma. E mais: afinna 
que quem não escutar o Pe. Valdir Ros estará condenado ao fo 
godo inferno. 

11 CELEBRANDO A UNIDADE 11 

Para não pecannos contra a caridade fraterna a gente foi 
levando o problema, sem fazer escindalo ou usar as annas da 
violência. Mas até isto foi visto como covardia da nossa pa_!: 
te ou como um "quem cala consente". Durante muito tempo, s  
fremos calados a sexta-feira santa de sofrimento e de cruz. 
Sofremos o peso da discórdia e da desconfiança, o enfraque-
cimento da caminhada. Mas percebemos que já era hora de ex-
perimentannos o doce sabor da ressurreição. 

E foi assim que às 9 horas, do dia 23 de maio, estávamos 
todos reunidos no Riachão, para celebrar a FORÇA da nossa 
UNIÃO. Solidários a nós,estava o bispo de Volta Redonda, D. 
Waldyr; o bispo de Caxias, D.  auro e nosso companheiro D. 
Henn!nio. 

Os grandes jornais noticiaram que ha-
via dez mil pessoas participando da Missa, 
A gen e não sabe bem se isto é verdade. T  
do o que sabemos é que tinha gente, e tan 
ta - que não dava para contar. 

Aquele mundaréu de gente, vindos de 
todas as partes da diocese, estava ali p  
ra celebrar a força da união e expressar 
a sua solidariedade ao nosso bispo D.Adria 

# - -

no Hypolito. Nossas oraçoes e o nosso cél!! 
to eram uma PROFISSÃO DE F , como aque-



la que se exigia dos primeiros cristãos nos 

momentos da mais forte perseguição. 
Pe. Valdir Ros não apareceu. Tran-

cou-se na sede do antigo Seminário (dizem 
que ele tem medo de tudo e de todos. Qua!!_ 
do chega QUalquer pessoa querendo falar com 
lle, imediatamente, toca uma sineta e logo 

seus seguidores aparecem). 
Seus seguidores, no entanto,tumultuavam a celebração. 

Eram uma minoria .fonnada de mulheres, adolescentes e crianças. 
E que aos gritos de "queremos Pe. Valdir" tentavam impedir a 
nossa oração. E tamanho era o fanatismo que não respeitaram 
nem mesmo a Palavra de Deus e muito menos ainda a Eucaristia. 
porque a leitura do Evangelho e a Consagração foram re  
lizadas debaixo de vaias. 

Voltamos para casa mais esperançosos. Caminhando na cer-
teza de que nada será capaz de impedir a caminhada do Povo de 
Deus. 
****************************************1"** ****************** 

A PALAVRA DO POVO 
*"Estou rouca de tanto rezar e cantar. Nunca rezei com tanta 
convicção quanto hoje". 

* "Eu que nunca canto quando participo da missa; c;em querer me
vi cantando. Sentia que era preciso unir forças".

. À 

*"Tinha gente chorando. Foi umq experie_n.cia que marcou a mi-
nha vida : Professar a minha .fé em meio às vaias e os gritos 
dos que achavam loucura a nossa fé." 

*"Me emocionou ver uma senhora que com gestos laÍotgos de abrir 
os braços e bater no peito, rezava a oração da Paz". 

* "Uma velhinha solidária a Dom Adriano evangeliz
va uma outra velhinha, seguidora do Pe. Valdir
que estava vaiando na hora da consagração."

* 11 Uma mulher me disse que o hino de Nossa Senhora 
que cantamos, tínhamos aprendido çom eles e, com 

' - ... 
o Pe. Valdir. En tao eu disse: "Por que en tao, a 
senhora n'ào canta junto conosco ?" 
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o . acontecimentos da paróquia do Riachão

Nota oficial da cúria Diocesana de lfova Iguaçu 

Dianto dos fatos que, com pesar para todos nós, têm-se dado a.a paróquia 
de Nossa Senhora da Conceição, do Riachão, a cúria Diocesana de Nova Iguaçu 
acha neceacário dar uma explicação à comunidade diocesana. 

01 Em dezembro de 1968 nosso bispo diocesano Doo AJriano Hypolito, de acor-
do com o Conselno Presoiteral de então, aceitou na Diocese de Nova Iguaçu o 
P. Valdir Ros acompanhado de alguns seminaristas que, por dific ldades com
o bispo diocesano Dom Honorato Piazera, deixavam a sua Diocese de Lajes, em
&anta Catarina. Aceitou-os de b  çoe aoertos, de coração aberto, na certesa
de que iria começar para nosaa aiocese um periodo fecundo de apostolado vo-
cacional e missionário.

02 A paróquia de Nossa senhora <ia Conceição, do Riachão, i'oi criada por Dom 
&driano em 15 de dezembro de 1963 e confiada ao P. Valdir Ros. A confiança 
depositada pelo bispo diocesano no P. 1.·aldir era total; valia tanto para o 
crescimento do seminário que o P. Valdircomeçava oomo germe de um futuro 
instituto missionário como sobretudo oara o desempenho pa toral de acordo 
com as prioridades ass.llllidas pela dio ese e com a orien ação do bispo dio-
cesano. Nunca, em nenhum momento, se podia icaJinar outra atitude num pa-
dre jovem que quer fazer na diocese trabalho vocacional e missionário. 

€- -
03 1tns anos passados o ;. Valdir foi eleito para coordenador de sua Regiao
Pastoral e membro do conselho Pre ... oiteral.. Cor,stantemente pedia para ser 
dispensaQo, por causa do s minário. Apresentando como razão os trabalhos 
que devia assumir na formação dos seus seminaristas, faltava às r uniÕes 
e cursos, ao retiro do clero. Embora compreendesse a situação do P. Valdir, 
o bispo diocesano sempre recomendava-lhe que participasse de tudo, porque
assim fac iitaria o creocimento ão instituto.

04 D o  ano passado para cá o P. Valdi  pedia  ara ser liberado da paróquia 
  dos cur, tos que asst:mira. Bo princípio do  o foi posslvel alvia-lo dos 
dois curatos do a.rupui. Em fevereiro pedia por escrito para entr gar a 
paróquia do Riachio. Dom Adriano prometeu várias vezes atende-lo desde 
que tivesse um padre disponlvel._Com a _:re:::spectiva da vinda do P. Bruno 
para a diocese, apareceu a ocasiao propicia. no dia 13 de julho o P. Val-
d.ir e o bi po diocesano tiveram uma lonsa conversa sobre a paró uia e taill.-
bém sobre o Instituto :Estrela Missionária. Ficaram combinados diversos pon 
tos. Concordaram que a posse do vigário interino P. Agostinho Pretto, na -
parÓquk.a do  iachão, seria uada no dia 26 de julho. 

05 Nessa conversa i )Ol l l  Ao.riano pediu ao P. Valtiir que 11pela cario.ade ó.e Je-
sus Cri to e pelo amor da I::;reja11 explicasse ao Povo a mudança que ia ha-
ver e procurasse acalmar certas fesaoas mais exaltadas. O P. Valúir pare-
ceu compreender. Depois ambos s e r a   para percorrer algumas capelas da pa-
róquia. Tratava-se de descobrir o iugar mais central para a futura matriz 
e para a casa paroquial. Da visita, oue durou cerca da duas horas, nasceu 
a idéia de que seria conveniente, logo que possivel, criar duas pGrÓquias: 
uma oeiranuo a Estrada da Madureira e outra beirando a roa.avia Presidente 
Outra. Como lugar mais c nvral para a paróquia do Riachão parecia ser a 
capela do conjunto b.abi tacional Roi.,a dos Ventos. Tudo isso eram primeiras 
impressões que deviam amadurecer, para serem di.,cutidas no Conselho Dioce-
sano. Para os primeiros meses o F. Valdir chegou a oferecer o seainário 
como morada do novo vigário. O P. Valdir mostrava-se satisfeito e algl.ltlas 
pessoas ouviram-no dizer que tinha feito com o bispo um "pacto de paz 11 • 
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06 No dia 26 de julho o bispo diocesano deu poeae ao P. Abostinho como vig  
rio interino do Riacbão. Como costuma fazer, Dom Adriano dirigiu algumas f!
lavras ao Povo, expondo aa linhas mestras da pastoral, agradecendo ao viga-
rio que sala, manifestando confiança no vigário que começava e pedindo col! 
boração do Povo. Em seguida foi feita a leitura da provisão (que é o docu-
mento 01icial de nomeação) e i posta a estola, como sinal doe deveres e di-
reitos paroquiais. Hpuve manifestações de agradecimento e de coniiança. E 
o bispo diocesano afastou-se. Sentia-se no entanto wna atmosfera carregada.
Havia. ent:ee os presentes, que se zr1antinnc:.:.n r s_? .. itooos e compreensivos, um 
p  u no grupo que manifestava desagrado. Depois das. Missa houve algum tu-
multo provocado por esse  rupo. O P. Agostinho, com muita paciencia e deli-
cadeza, conseguiu contornar as dificuldaaes. ú P. Valdir, que não concele-
brou a S. H:issa de posse mas foi trazido para a reunião depois da S. Missa,/
conservava-se um to.nto passivo. 

07 O P. Agostinho procurou informar- e da situação pastoral da paróquia e 
d.as uiversaa comunidades. Procurou a colaboração do seminário. O mesmo fez 
o P. Enrique Blanco que assumiu o curato da Cacuia e uma comunidaae do Ria-
chão. Houve toda sorte de diálo o sobre os trab:tlao$  astorais, sobre a co-
laboração do instituto, soore aspectos priticos. P. Agostinho, ajuaado por 
outras padres, fez o posGivel para atender ae capelas, sem modificar o ritme 
anterior. Em toàa parte tinha de explicar a mudança havida, as razões da 
nudança. F.u1 toda parte encoutr. va a o,t1..,..,i-:; -e do pe.1., .... nc  .·u .. e inconformado. 
Aconteceraci alguns excessos, como na capela da Palhada 1: pessoas exal.tadas, 
entre as quais alguns seminaristas do P. Vãl.dir, forçaram o P. Agostinho a 
um i11terrogatÓrio e a um II julgamcnto t1 ( expressão de-es), a tal ponto que 
o vigário não pÔàe cel.ebrar as •• -i.,sa.

08 Não estava portanto acontecendo aqui o que o bispo diocesano tinha peúi-
do ao P. Valdir. Ao contrário • .c,lementos exaltados movimentavam as capelas 
contra. o vigário, contra o bispo. Criavam assim um clima cte intolerância e 
semeavam toda espécie de acusações e ooatos. Nessa linha de radical.ização 
foi convocada _para o dia 3u de a.gosto uma 1u.aniiestaçãon , 11presidida por 
Nossa Sentora'', ·•em fa·,or da libertação dos filhos o.e Deus contra toda sor-
te de dominação psicolÓgica 11 • Realizou-se a manifestação-S.Miasa, presidida 
pelo P. Valdir Rcs e concelebaada pelo P. Fernandos Go;:ies Melo e pelo P. Nel 

iJci Marcos Ramos, com a participação doa seainaristas e de algumas centenas -
· ae pessoas.

09 Nessa concelecrnção a direção do instituto rompeu publicam.€nte com a 
Igreja part c :ar de .tov  Ióuaçu. Fora.e: distribuidos folhetos, entre os
quais um, que tinha o ti.tu.lo c.e 11s.o.s. - Igreja de Nova Iguaçu, um organis-
mo intoxicado 11 • A_: se misturavam inverdades, cal,únias, insinuações, d.istor
çÕes, tudo lançado contra a diocese, a pastoral, o clero, o bispo. Tru::bém -

1-lnão foram poupados o episcopado e a Conferência Nacional dos Bispos do Bra-
sil. O próprio P. :Fernando Gomes Melo disse, posteriormente, que durante a 
concelebração notou que o P. Valdir estava perturbado de óUÍzo. 

10 Faz já alb--uns meses o oispo diocesano teve a impressão ae que o t. Valdir 
estava doente. Sobre isto falou a algwnas pessoas, prevendo o que poderia a-
contecer par  muito breve. Outras pessoas che6ara.t1 à mesma verificação.Boram 
meses de muito sofrimento e de muita tentativa de so:uçào. Eouve da pante do 
bispo e dos Conselhos da diocese um esforço sincero para acertar,  ara pou-
par o P. Valdir, para encontrar uma solução hulllana e cristã. Tudo :falhava 
na falta de um interlocutor capaz de assumir o que co oinava. 

11 lfo dia 1Q de setembro asruvou-se e acelerou-se o processo. O P. Fernanó.o 
coounicou  ue somente à força foi possivçl dominar o p. Valdir e levá-lo pa-
ra o sanatorio. Lamentavelmente, este fato Qoloroso que devia levar o grupo 
exaltado (entre os mer:;bros desse grupo há também muitos seminaristas) auuma-1 
parada, para meditar e refletir, par  uma vevi ão sincera, parece que con-
tribuiu para maior exasperação. Cresceu o lmpeto da oposição contra o vigá-
rio e contra a diocese. 

; · 1  
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12 A substituição de um vigário é processo rotineiro na vida da Igreja. To-
dos os anos há várias mudanças de padres na Diocese de Nova Iguaçu, por mo-
tivos pessoais, por razões pastorais, por transferência de religiosos, por 
término de contrato. Todos oe serviços da Diocese de Nova Iguaçu são tempo-
rários, duram um perlodo de um ou dois anos. Todas as mudanças são discu í-
das lonsamento no Conselho Diocesano e decididas por maioria de votos. Ha 
sempre uma vontade firme de acertar o que é ,melhor para a comunidade e para 
o Povo. Nun<:a se fez uma susbtituição qualquer por motivos menos nobres.
uem é substituido entrega tranquilamente o cargo ao sucessor. Dal o inédi-

to, para a Diocese de lfova Iguai;u, do que está acontecendo na -paróquia do
Riachão. Sa 

' 
p qu . entamos a direção do neti-

tu per a rtUllo e tri pa a a   ça 
Q e s rd&'cio e t' na instit 

Sempre nos resta ainda a força da oração, em espirito de Fé. Confiamos 
que a paz de nossa diocese será reencontrada. Confiamos que o Povo à.a paró-
quia do Riachâo saberá conservar a unidade com a Igreja universal através 
da unidade com o seu bispo e com a diocese. Confiamos que todas as pessoas 
de Fé darão apoio ao P. Bruno, seu vigário, que assume o serviço da paróquia 
com idealismo e vontade de servir. Con.fiamos que a Virgem Maria, a humilde 
e santa mulher que é Mãe de Deus e Mãe da Isreja, que sob o titulo de "Nos-
sa senhora da Conceição 11 foi dada pelo bispo diocesano, em 1968, come pa-
droeira da par quia do Riachão, protegerá o seu Povo, esta diocese, nosso 
bispo, nossos padres, nossos religiosos, nossos agentes de pastoral, nossos 
seminaristas. Ela conseguirá do seu :Pilho Jesus, nosso Único Salvador, que 
ttdeponha do trono os soberbos e exalte os h-umildes0 • 

Esta nota, que,po  sua nat reza, teve de ser longa, substitui por ora 
qualquer entrevista ou declara ão por parte da diocese. Lamentamos ter de 
publicá-la. Fazemo-la pom caridaqe e esperança. 

Nova Igu_açu, Cate-dral de $ .  Antônio, 17 de setembro de 1981 

P. Mateus Vivalda, vigário-geral



Ct!RIA DIOCESANA 

NOVA IGUAÇU ,RJ. 

Prezado Irmão, 

3r 

Em 12/03/82 

Fazemos chegar às Suas mãos exemplares do jornal o HOJE, de Nova Iguaçu. 

Nas páginas deste jornal, transcreve-se um texto do Padre Valdir Ros contra 

o Bispo Diocesano e a Diocese de Nova Iguaçu.

O Padre Valdir Ros encontra-se mentalmente insano. Uma entre as diversas

manifestações de seu quadro clínico transparece em doentia rejeição da pes-

soa de Dom Adriano e da Pastoral diocesana. 

Tudo foi feito,dentro da maior caridade fraterna,para ajudar o Padre Val-

dir. Nossos esforços continuam na mesma direção. 

Ele desligou-se da unidade diocesana, mas .promove diariamente campanha 

sistemática contra o Bispo e a Pastoral •• Como soe acontecer, a doença do Pa-

dre Valdir começa a ser aproveitada por aquele tipo de pessoas que nao se con-

formam;quando a Igreja deixa de servir aos seus interesses. 

Não sentimos nephum prazer em envolver o prezado Irmão neste problema do-

loroso para todos nós. Mas,na ausência de Dom Adriano, achamos que é nosso 

dever transmitir às pessoas interessadas informações que as ajudem a fazer 

avaliações corretas. 

Como se trata de oaso patológico, julgamos que não devíamos fazer reaçoes 

respondendo aos ataques, o que interessaria aos que faturam em cima de escân-

dalos.Nossa atitude foi de permanente expectativa,motivada pela caridade. 

O C8rpo Presbiteral da Diocese de Nova Iguaçu,juntamente com as Coordena-

çoes das diversas Pastorais, intencionamos, com a presente remessa,contribu-

ir para que o prezado Irmão avalie corretamente. 

Em Cristo 

Wim Gisterlink - Coordenador da Pastoral 

P.Matteo Vivalda - Vigário Geral
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DIOCESE DE NOVA IGUAÇU 

COMUNICADO 01/82 - P ARóQUIA DO RIACiliO 

Diante dos fatos que têm perturbado os trabalhos pas-
torais na paróquia do Riachão e nas comunidades vizinhas, 
desejo como bispo diocesano de Nova Iguaçu fazei: ao 
Povo de Deus da região perturbada e de toda a Diocese de 
Nova Iguaçu as seguintes comunicações de esclarecimento e 
advertência 

01. O vigário legítimo da Paróquia de Nossa Senhora
da Conceição do Riachão, nomeado pelo bispo diocesano, com 
todos os direitos e deveres de seu cargo de vigário, é unica-
mente o P. Luís Costanzo Bruno. 

02. Por nomeação do bispo diocesano, respondem com 
todos os direitos e deveres do seu cargo: a) o P. José Fer-
nandes Sá CSSp e seu cooperador pela Paróquia de S. João 
Batista do Baino de São João ; b) o P. Ari Antunes pelo· 
curato da Cacuia; c) o P. Jacinto Miconi pelo curato do 
Sarapuí. 

03. Desde 26 de julho de 1981, quando em ato oficial
presidido pelo bispo diocesano foi empossado o novo vigá-
rio, o P. Valdfr Ros deixou de ser, de direito e de fato, 
vigário da paróquia do Riachão. Aí cessaram suas fonções 
e atribuições na paróquia. J á  muito antes o P. V aldir Ros 
entregara a outros padres nomeados pelo bispo dioce anq 
suas funções nos curatos da Cacuia e do Sarapuí. 

04. Em dezembro de 1981 o P. Valdir deixou de per-
tencer ao clero e à Diocese de Nova Iguaçu, da qual se 
retirou livremente, com o seminário do Instituto Estrela 
Missionária para a Diocese de Ponta Grossa, no Parariá. 
Assim se desligaram (excardinaram) definitivamente da 
Diocese de Nova Iguaçu, a conselho e instâncias também dó 
sr. Núncio Apostólico Dom Carmine Rocco, o P. Valdir Ros, 
o P. Fernando Gomes de Melo e o P. Nelci Marcos Ramos.



05. Em Aviso de 25 de janeiro de 1982 (cf. Boletim
Diocesano n. 157) o vigário-geral P. Mateus Vivalda de-
clarava oficialmente que, por sua transferência para a Dio-
cese de Ponta Grossa, cessava a existência jurídica do Ins-
tituto Estrela Missionária, em seus dois ramos, masculino 
e feminino. Mais: por Decreto, que levou o número 04/82 
e foi publicado no Boletim Diocesano n. 158/159, o bispo 
diocesano, baseado no que lhe faculta o Direito Canônico, 
declarou extinto o Instituto Estrela Missionária, ramo mas-
culino e feminino. Um dos considerandos dessa medida de 
extinção é precisamente o fato de o Instituto se ter retirado 
da Diocese de Nova Iguaçu para outra diocese. 

06. Por divergências internas com o P. Fernando e o
P. Nelci, o P. Valdir Ros autoritariamente expulsou-os do 
Instituto e, poT conta próp1·ia, sem âar satisfação ao bispo
diocesano de Ponta Grossa que o aceitara com o Instituto,
voltou para a Diocese de Nova Jguaçu. O bispo diocesano
de Nova Iguaçu declarou que não o aceitava, já que o P.
Valdir Ros pertence, de direito e de fato, à Diocese de Ponta
Grossa, como aliás escolhera livre e deliberadamente.

07. O P. Valdir Ros ão pertence, portanto, à diocese
e ao clero de Nova Iguaçu. E por isto não recebeu licença 
para exercer _gualquer função, qualquer cargo, qualquer ofí-
cio na paróquia do Riachão, no curato da Cacuia, no curato 
do Sarapuí ou em qualquer outra comunidade da Diocese de 
Nova Iguaçu. Isto lhe foi comunicado oficialmente de viva 
voz e por escrito. 

08. Sem nomeação oficial para qualquer cargo e contra
a proibição expressa da autoridade competente que é o bis-
po diocesano, o vigário-geral e o Conselho Diocesano, o P. 
Valdir Ros tem ousado exercer funções sacerdotais e paro-
quiais, autocapacitando-se contra todas as determinações do 
Direito Canônico e da Igreja, enganando o Povo com distor-
ções e sofismas, pai-a se justificar perante a comunidade. É 
preciso que todos saibam a realidade: o P. Valdir está ex-
pressamente proibido de exercer qualquer função paroquial 
ou sacerdotal na Diocese de Nova Iguaçu, como batizados, 
confissões, celebração da S. Missa, casamentos, pregações, pro-
cissões, ,novenas etc. São gravemente ilícitas essas funções, 
segundo as leis de nossa Igreja. E quando se trata de atos 



que p1·essupõem jurisdição ou capacitação canônica, por exem-
plo, celebração de casamentos, são atos sem nenhum valor. 

09. Usando meios ilícitos e mesmo violência, o P. Valdir
Ros com algumas pessoas por ele insufladas invadiu e ocupou 
intrusamente a igreja matriz, capelas e salões da paróquia 
do Riachão e de algumas comunidades vizinhas. É preciso 
que todos saibam : pelo Dfreito Canônico todos estes bens 
pertencem à Diocese de Nova Iguaçu e pelo Direito Civil 
de nossa Pátria pertencem à Mitra Diocesana ( denominação 
jurídica da Diocese) de Nova Iguaçu, da qual o único res-
ponsável, 1·epresentante e administrador legal é somente o 
bispo diocesano. 

10. Mais grave ainda: por autoridade p1·ópria, portanto
sem provisão canônica de nomeação e, acintosamente, em 
oposição ao Direito Canônico e à autoridade do bispo dio-
cesano, o P. Valdir Ros ousou autonomear-se vigário da 
paróquia do Riachão e tomar posse como tal, e ameaça fazer 
o mesmo na paróquia do Bairro de São João . .A'.ssim proce-
deu também no curato da Cacuia. Trata-se de uma atitude
que implica em penas graves da Jgreja.

11. Também de muita gravidade é o fato que o P. Valdir
Ros, pessoalmente ou por pessoa  q_ue ele tem insuflado, está 
impedindo o P. Bruno, como vigário da paróquia do Riachão, 
o P. Sá, como vigário eCÔ!f0mo dà paróquia do Bairro de 
São João e o P. ,Ari, como cura do curato da Cacuia, de 
exercerem o seu ministério paroquial. Para isto la,nça mão
de todos os meios. Também esse proceder está sujeito a pe-
nas graves.

12. Podemos ainda mencionar, ainda que de passagem,
a carnpanha cerrada, através de sermões e artigos, que move 
contra a diocese, injúrias, calúnias, difamações, inverdades, 
distorções, mistificações para atingir o bispo diocesano, o 
vigário, o clero da diocese, as religiosas, os leigos que não o 
seguem, as instituições da diocese e a Igreja, não hesitando 
ofender também, global ou nominalmente, o Núncio Apostó-
lico, cardeais, arcebispos e bispos, cúria romana e Direito 
Canônico. Numa obsessão cega vê maçons e comunistas, de-
mônios e fogo do inferno em todas as pessoas e lugares. 
Chegou ao ponto de dizer que o Santo Padre vive aprisio-
nado por cardeais maçons que tomam conta do Vaticano e 
que o bom Papa João era também maçom. 



São estes, em 1·esumo, os fatos mais importantes que 
têm amargurado nos últimos tempos a vida de nossa dio-
cese. Temos de rezar muito para que cessem esses escânda-
los que ferem gravemente a unidade da Igreja, sem produzi-
rem bem algum. Com caridade e firmeza temos de enfrentar 
esses desatinos que fomentam ódios e desconfianças, que im-
pedem a Pastoral como h'abalho da Igreja, que prejudicam 
profundamente a consciência do Povo, que enfraquecem a 
caminhada do Povo para Jesus Cristo. 

Estamos certos de que também depois desta Sexta-Feira 
Santa de sofrimento e cruz - o mistério da cruz ou a lou-
cura da cruz, de que fala S. Paulo, pertence ao mistério da 
Igreja - chegaremos à vitória da Ressurreição e da Páscoa. 
Precisamos estar unidos à S. Igreja, ao Santo Padre, ao 
bispo diocesano. 

Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine e for-
taleça, neste momento doloroso da História da Salvação em 
nossa diocese. Vamos pedir à humilde Virgem Maria, Mãe 
de Deus e Mãe da Igreja - nossa M ã e - ,  que é padroeira 
da pai'óquia do Riachão que, em nosso nome, peça ao Pai 
humilhe os soberbos e exalte os humildes. 

Catedral de Santo Antônio, 
Iguaçu ! 26 de abril de 1982 

t Adriano Hypolito 
bispo diocesano de Nova Iguaçu 

Vozes Imprimiu 
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BISPO DIOCESANO 
Diocese de Nova Iguaçu, RJ 

Nova Iguaçu, 13 de maio de 1982. 

P a r a  . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • .  
  . a/C . / -P a r o q u i  orrru.nidade Assoc i açao  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Meu caro Irmão, minha cara Irmã: 

Os acontecimentos do Riachão e do P. Valdir Fos já são do seu conhecimento. 
Procurei resumir a situação no Comunicado 01/82 que saiu no Boletim Dio cesano de ma 
io e foi distribuído em separata. 

-

Procurarros sempre tratar o P. Valdir ::Ros com toda a caridade e cornpreensão,rom 
humildade e paciência. Mas parece que nossa atitude foi interpretada como fraqueza 
e omissão, como aceitação das graves acusações que o P. Valdir Ros tem feito, or  
mente e por escrito, contra o bispo diocesano, contra nosso clero, nossas religiQ 
sas, nossos leigos engajados, contra nosso esforço pastoral, e ainda contra a CNBB, 
contra o episco do em geral, contra o Vaticano, contra o bom Papa João XXIII etc. 
Terrosa impressao de um fanatisnn radical aue tenta denolir tudo e todos, a pre 
texto de defende  a "liberdade ·dos filhos de Deus". 

-

Creio que chegou a hora de praticarrros caridade para com o Po  .. que, agora 
no sempre, e o maior sofredor. Quererros tomar medidas pastorais. 

Neste sentido haverá domingo 2 3 de maio, festa da Ascensão do Senhor, uma 
grande concentração diocesana, com a concelebração eucarística do nosso presbité 
rio, presidida pelo bispo. Os atos têm lugar em frente da matriz <b Riachão, a par 
tir das 09h da manhã. Tema da solenidade: "Unidade da Igreja local com o S. Pa<:h:B 
e com o bispo". 

Nesta "concentração da unidade" devem participar todas as paróquias da c  
dade do Riachão e vizinhas, mas também, de rroào muito especial, com::, expressão da 
"comunhão dos santos", todas as paróquias d comunidades de nossa diocese, todas as 
COl1lllflidades religiosas, todos os mvimentos e grupos diocesanos. 

Para que haja uma representação expressiva do espírito de união eclesial que 
reina em nossa Igreja de Nova Iguaçu_, peço-lh  com insistência que no. próxim:> cb 
mingo, dia 16 de maio, em todas as Mtssas e encontros: 

a) avise aos paroquianos e aos Jrembros da comunidade que, no próxim:> domingo
dia 23, não haverá Missa na paroquia ou comunidade, já que too.os são convo
cados a ire.'TI ao Ria eh ;

b) resuma (se assim fcr conveniente) o que tem acontecido no Riachão;

c) le.TJlbre o que nossa diocese está sofrendo, para encontrar uma solução cris
tã para o caso;

d) convoque os paroquianos em geral, os membros das diversas comunidades, os
religiosos e religiosas, as associações, os m:>vimentos, os grupos paroqui
ais, para comparecerem em grande número ã "concentração da unidade", no
Riachão, dia 23 de maio, às 09h da manhã.

e) incentive as pessoas e grupos a levarem cartazes, faixas, etc.que
de maneira intuitiva a unidade da Igreja com o Papa, o bispo, episcopado
a importância do bispo como sirial de unidade na diocese; a ligação profun
da de todas as parÓquias com o bispo e com o vigários etc; a importância dã.
linha pastoral da âiocese etc.

Tenho certeza de que esta "concentração da unidade" ab,;i;;:4'á os olhos a muitas 
pessoas que estão sendo mal informadas e mal orientadas. 

Com toda estima fraterna, abe...Dçoa-os seu irmão bispo 

IbmAdriano 
Bisp::, Diocesano de Nova Iguaçu 









 CLÍNICA DA GÁVEA S .A .  
Estrada da Gávea, 151 · Tels. 274-5646 · 399-0038 • 274-5697 _ RIO _ RJ 

Rio de Janeiro, 24 de maio de 1982 

Do Diretor Médico 

Ao Dr. José Roberto,Mbura 

Abrigo de Emergência são Francisco de Assis 

Assunto: Informações sôbre paciente, Pre$ta 

Caro Colega: 

Em resposta à sua carta, sem data, onde que sao 

requeridas informações sôbre o paciente VALDIR ROS, adianto-lhe que 

êle, filho de Elias Rose de Anita Ros, nascido em Santa Catarina/ 

em 1942, Padre, solteiro, leucodérmico, esteve internado em nosso 

Serviço de 01/09/81 a 15/09/81, em tratamento, com o diagnóstico de 

295.3 (CID-IX) • 

••
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graves. São injúrias, difamações, calúnias, inverdades, deturpação dos fa-
tos. Tenho àe assimilá-las como cri tão que devo ser fiel ao mistério da 
Cruz de Jesus Cristo. Isto é uma atitude pessoal. Mas de outro lado, como 
sou bispo da Igreja e responsável pela comunidade diocesana e pela Igreja 
particular de Nova Ie,'Uaçu, é necessário respono.er pelo menos a algu1.Jas das 
acusações levantadas contra mim, contra o clero, contra a Pastoral da dioce-
se, contra o episcopado, contra o Vaticano, contra a Igreja em geral. Com 
o correr do tempo, em fórmulas concretas, espero que se possa dar uma expli-
cação ao Povo e aos interessados. Pessoas humildes do Riachão me disseram:

"Dom Adriano, o senhor tem de explicar essas cosas, senão o Povo pensa que 
tudo é verdade; quem cala,consente 11 • É possível que dai nasça uma v rdadeira 
catequese sobre o que é a Igreja, o Papa, o bispo, o padre, o cristao na I-
greja, o que é a iiocese, a paróquia, o que são os ministérios etc. Já des-
cobrimoo, nós padres e catequistas, que o mistério da unidaae da I reja com 
o Papa e sob o Papa - sinal visível da unida e - tem de ser muito mais ensi-
nado e mencionado do que tem acontecido 

07 O Povo do Riachão está Com o P. valdir? 

- Adeptos fiéis são poucos. Há um  rupo pequeno de fanáticos e talvez
umas cento e tantas pessoas que aceitõm o que o P. Valdir faz e diz como 
um evangelho. Há também aqueles que, embora lamentando as atitudes dele, 
não perderam a amizade t cida durante doze anos. Num bairro abandonado como 
foi o Riachão (e são quase todos os bairros da Baixada) é claro que o vigá-
rio vale sempre como prppulsor de progresso. O grande prédio do seminário, 
que se vê muito bem da Presidente Dutra, é um s1nal de atuação do P. Valdir 
e de progresso do bairro. Há também uma creche. Há vá ias igrejas e capelas. 
Isto explica a amizade que o P. Valdir encontra na população. De outro lacto 
é verda e que muitas pessoas se afastaram dele - embora o estimassem - em 
vista das atitudes de revolt , de reb ldia, de oposição sistem[tica, de se-
paração que tem tomado Há no Povo também um acentuado "senso da Fé 11 que o 
fazperceber   anomalias re1igiosas e soci is. O Povo tem consciência implÍ• 
cita do que e a unidaue da Igreja, do que e o bispo como sinal da unidaue 
viaÍv l na diocesel do que é o Papa como sinal da unidbde visível d  Ibreja 
universal. No Povo do Riachão heina também um grande medo dos ''castigos in-
fernais"que o P. Valdir anynci  e ameaça, para quem não o segue. Reina assim 
uma penosa atmosfera -de oproosao. 

08 Por que o P. Valdir acusa o senhor, os bispos da CNBB, os cardeais do 
Vaticano 'd "comunistas•t e "maçons"? 

- Atribuo essas e muitas outras acusações à doença de que é portador.As
provas que o P. Valdir afirma possuir, são interpretações que, obsessivamen-
te, dá a certos fatos ou palavras. Não são provas.Assim quando diz que eu 
ou os bispos da CNBB ou o Papa JoãoXXIII pertencemos à Maçonaria. Nunca o 
P. Valdir apresentará provas, porque a acusação é totalmente infundada.

09 O Senhor pode dizer francamente se a diocese tem culpa nesta crise? 

-- Certo é que durante mais de onze anos dei confiança total e liberdade 
total ao P. Valdir. Durante mais de onze anos ele atuou na dioceee e fora 
da diocese como bem entendeu. Nunca deixei de tentar orientá-lo, pois o bis-
po é o responsável por seminários e por associações piedosas tllWI existentes 
no território da diocese. Tanto mais que, canonicamente, era eu o fundador 
do Instituto Es 1-rela Missio{j.ária. Realmente criei, como as ociações piedoàas, 
tanto o ramo masculino quanto o ramo feminino do Instituto. Certos sintomas 
- percebidos sobretudo pelos padres, muito ruais do que por mim - me f ziam
aconselhá-lo de vez em quando. Mas o meu ponto ue partida, em todos os casos,
era sempre a co fiança que depositva no P. Valdir. Hoje temos a i pressão
de que a oposiçao começou uem cedo. Em certo es0rito o P. Valdir disque eu
o perse ui desde o principio. O que não é verdade, mas corresponde ao esque-
ma da doença. Outro aspecto: a diocese tratou do caso com a máxima cariàade
e compreensão. Se compararmos toda  as del  raçÕ s da dioce e àobre o tema 
verificamos sempre o esforço de e itar medidas rigorosas e de empregar  oaà 

caridade. 
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29 Conforme a revista Veja (02-06-82) o senhor teria dito que o Vaticano II 
tem culpa nessas rebeldias de padres contra os bispos. É verdade? Em que 
sentido? 

- Toquei no assunto do Concilio Vaticano II, com a repórter da Veja que
me entrevistou. Minha colocação é a seguinte. Primeiramente, não falo de 
culpa. O Vaticano II, de que tive a felicidade de participar de 1963_a 
1965 ainda como bispo-auxiliar da Bahia, trouxe uma profunda renovaçao na 
vida de nossa Igreja, em todos os seus aspectos. Fii convocado e realizado 
na hora certa, por inspiração do Espirita santo. João XXIII e Paulo VI, duas 
figuras extraordinárias da Igre,a do século XX, foram os artífices do Conci-
lio, juntamente com os bispos do mundo inteiro e com muitos cristãos de to-
das as categorias. No documento máximo que é a constituição dogmática tLu-
men Gentium / Luz dos Povos, o Concilio apresenta sistematica e organicame  
te a doutriaa catblica sobre a Igreja, como Povo de Deus. Nesta Igreja que 
é Povo de Deus todos, em seus diversos serviços e funções, constroem o 
Reino de Deus, realizam o plano de amor do Pai. É formidável como o Vatica-
no II numa sistematização clara e oréãnica trata primeiro do mistério da 
Iõreja, depois da Iifeja como Povo de Ueus, para então apresentar no seu 
lugar de serviço da caridade 11a constituição hierqriquica da Ig;reja em em 
especial o Episcopado", depois sucessivamente os leigos, a vocação univer-
sal da Igreja à santidade, os religiosos, a indole escatológica da Igreja 
peregrina e sua união com a Igreja celeste e, afinal, como sintese da Igre-
ja e da humanidade, como testemunha preem nente e como modelo de santidade, 
a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, no 0istério de Cristo e da I0re 
ja. Precisamos ter umas noções iundam.entais claras e fé profunda, para  em-
preendermos a visão profunda, sistemática, orgânica do mistério da Igreja: 
como no-lo apresenta a const tuição Lumen Gentiu . Nesta visão, o bispo é 
como Jesus Cristo e como o Papa, um servidor dos irmãos. Sua presença é 
presença de irmão. Seu ma6istério é serviço do Pai e dos irmãos. sua auto-
ridade é autoridade de serviço frat,rno. Exercendo o triplice múnus de en-
sinar, de santific r, de governar, o bispo "enviado pelo Pai de familia pa-
ra i;overnar sua !a,11ilia',' , tem diante dos olhos o exemplo de Jesus, o bom 
pastor, que veio, não para ser servido, mas para servir (Ht 20,26; Me 10, 
45) e para dar a vida pelas ovelhas (Jo 10,11) (cf LG 27. Não se pensa mais
no bispo, brão senhor, dominador, rei absoluto, principe baroco cercado
de mil baroquices de Binais e de beatos, não: trata-se do servidor dos ir-
mãos, em todos os momentos de sua vida e em todos os aspectos do seu caris-
ma episcopal. Mas o Vaticano II atribui a todo o Povo de Deus, basicamente,
o que atribui aos bispos: os leigos participam no sacerdócio comum e no
culto; participam no múnus profético de Cristo e no testemumho; participam
no munus de 6overnar. vê-se como se aproximam bispos, sacerdotes e leigos. 
Atenuando-se ou, até eerto ponto, procurando eliminar da imafem essencial 
do bippe os traços da autoridade dominadora, absoluta, infalivel, parares-
sal.tar a essência evangélica da missão do bispo - que é perceptível antes 
de tudo na visão da F é - ,  parece que houve uma corajosa 11desmitização11 

ou melhor uma identificação maior, mais clara, mais profunda com a imagem 
do Filho de Deus, Jesus Cristo, que "se esvaziou a si mesmo 11 (Fil 2,7) 
e se tornou modelo para todo o Povo de Deus - Papa, bispo , padres,fiéis. 
Com esta nova configuração, parece que o bispo perdeu força e autoridade, 
ficou mais vulnerável, mais fraco, mais dependente. Partindo desta minha 
colocação, procuro compreender por que se tornam tão frequentes os desa-
fios de leigos aos padres e aos bispos, os desafios de padres aos bispos. 
Nessas rebeldias 2 que se repetem e se m ltiplicam 1 não vejo sinal de cri-
se ou de separaçao, mas sim concretizaçao do misterio da cruz na vida da 
Igreja e dos cristãos. Como sucessor dos apóstolos, tenho para mim que 0
bis o deve ser mé;rcado de modo especia  com a marca da cruz de Cristo. Es-
ta e uma consequencia que eu tiro da Fe e da doutrina do Vaticano II, sem 
que possa falar de "culpa". Não há culpa, há vivência de Igreja. 
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30 O senhor cvnta com a solidariedade de Dom Eugênio Sales? Consta que ele 
o visitou para levar-lhe solidariedade e conforto.: verdade? Como o senhor
vê essa visita? Que consequências traz?

- É verdaae que Dom Eugênio me visitou e me trouxe a certeza de sua soli-
dariedade fraterna e de sua vontade de me ajudar a resolver o problema do 
Riachão. Trata-se de um beato fraternal, muito claro e importante. Não ape-
nas pelo fato de a Diocese de Nova Iguaçu fazer parte da Província Eclesiás-
tica do Rio de Janeiro, da qual Dom Eu0ênio é o metropolita, e estar situada 
na área do GrQnde Rio, e fazermos ambos parte do Regional Leste I d a  CNBB: 
tudo isto nos aproxima. ná entretanto em Dom Eubênio a consciência da cole-
gialidade episcopal, pedindo, em ocasiões diffeeâs para os irmãos bisp2s, 
uma demonstração clara e concreta de espirito eclesial e de participaçao. 
Com o prestl io de que goza, Dom Eubênio quer colaborar comigo para a solu-
ção do problema. 

31 O P. Valdir o acusa veementemente de comuniota. Ta.Jtbém outros grupos já 
fizeram a mesma acusação. Como é que o senhor se coloca diante destes seus 
acusadores? 

- Diante dos meus acusadore ,neste e noutros casos, eu só me posso colo
car co ,o criQtão que perdoa e esquece, que, apesar de todo o sofiimento, a-
firma o mistério da cruz como mistério da vida cristã e marca do ser cris-
tão. Geralmente não me preocupo em r fut r as acusações que je gêem feito 
no correr de minha vida. Tenho confiança absoluta na justiça divina que sem-
pre age no momento oportuno, para o bem de todos nós. Aluumas vezes, por 
causa do escândalo que podem causar no Povo, me vejo forçado a dar explica-
ções aos acus dores. Uma das acusações é esta: que eu sou comunista. Preci-
so dizer logo de inicio que nunca tive, não tenho a menor simpatia pelo mar-
xismo ou pelas experiências marxistas de 80verno, como acontecem na Rússia, 
na China, na Iugoslávia, na Albânia, na Polônia, na Hungria etc.etc. Os dog-
mas fundamentais do Marxismo não exercem o menor atrativo nem - posso afirmá-
-lo sem rec io de contr dição - a menor influência na minha atuação de cris-
tão ou debippo. O meu ponto de partida é a Fé, é o Evangelho, é a Igreja, é 
Jesus Cristo. Para mim pessoalmente &Jllm uma importância fundamental e concre-
ta a realidade da Fé que nos diz: ºDeus criou o homem à sua irna0em e seme-
lhança" uma colocação biblica inicial que acompanha toda a Revelação de Deus
aos homens e toda a liistÓria da Salvação. Mais: importância fundamental, de
consequências práticas formid:veis, tem para mim e minha ação do bispo a cer
teza da Fé de que Deus é nosso Pai; de que Jesus Cristo, Deus e Homem, é o
primogênito dos irmãos ou o "irmão mais velho"; de que todos somos irmãos;
de que formamos, como comunhão dos santos, como Igreja perebrina que está 
unida com a Iõreja celeste, a grande familia dos filhos de Deus. Aui está o
fundamento essencial e definitivo em nosso esforço de conscientização, em 
nossa luta pela cons rução da Paz, em nossa empenho pela justiça social.
O fato de partirmos da Fé e termos como objetivo de nossos esfoços a realiza
ção do plano de Deus que é um plano de amor; o fato de usarmos somente recur
aos da caridade e da paz; o fato de acreditarmos em Deus como senhor da his
tÓria; o fato de acreditarmos numa vida eterna que começa, de algum modo, na
vida terrena, mas com esta não se identifica; o fato de pertencermos, fºr 
decisão e convicção, à Igreja una, santa, católica e apostólica (poderiamos
citar mais outros muitos fatos) - tudo iato mostra que não tenho nada, abso-
lutamente nada com o Marxismo. Considero aliás a maior das detur açÕes ideo-
lÓgicas, ai:ibuir Marxismo a quem luta pela justiça social. Havera propag nda 
mais convincente do que esta, para as peuooas que gemem sob o peso das injus 
tiças sociais? Eu poderia prolonbar-me ainda muito. Basta por ora dizer com-
humildade e firmeza: desatio quem quer qu  seja a mostrar qualquer coinciden 
eia real entre a ideologia marxista e o meu pensamento, e a minha atuação de 
bispo, e os meus poftulados de justiça social. Justamente, porém, por que a-
credito na dignidade da pessoa humana, criada à imagem e semlhança de Deus , - , ,
e que me esforço sempre em respeitar e compreender as pessoas - nao so os 
comunistas - que têm suas idéias e seus princfpios próprios e que, coerentes 
com as idéias, lutam a seu modo par  construir um mundo 1>1elhor. 
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32 O P. Valdir também o acusa de maçom. O senhor é maçom? 

- Não eou, nunca fui comunista. Não sou, nunca fui maço . A quem afirma
que eu sou maçoa,peço apresente um documento qualquer, provando em que dia, 
mês e ano, em que lu&ar, em que Loja 1-laçÔnica em me inscrevi, que Lot}a cu 
frequentei ou frequento em qualquer parte do mundo. Neste contexto, repito 
o que disse antes: o.  maçons me merecem todo respeito. O  ande mandamento
do amor, que,na lição de Jesus Cristo, é antes de tudo mandamento de amor
fraterno, já que todos somos irmãos, não me permite odiar, desprezar, rejei-
tar quem quer que seja. Praticada em sua essência evangélica, a caridade
me torna capaz de conviver com todos os irmãos e irmãs, sem exceção. Os co-
munistas são meus irmãos. Os maçons são meus irmãos. Espero deles o respei-
to que eu, por convicção cristã, lhes dedico.

 3 O P. Valdir tem dito e escrito que o Papa João XX.III era maçom, que com 
ele o demoni.o se sentou nç cátedra de Pedro.O que o senhor diz a esse res-
peito? 

- Trata-se de uma calúnia que surgiu já uur nte o Concilio Va,icano, pro-
palada por 0rupos radicai  que não aceitavam qualquer adaptação das estrutu-
r s eclesiásticas. A cààÚnia continua. Nem P. Valdir nem qualquer outra a-
cusador provará jamais que o bom Papa João eru maçom. Fazem acusações gra-
uitas, caluniosas, mas não provam nada.   não provaa, porqu  a verdaoe é 
muito outra. Agor , e pena que u a fi6ur  sLcular, que marcou a história 
da Igreja e do mundo, com sua personaliuade riqulssima e humanlstiima, se ve-
ja insultada por  rupos radicais, fanáticos. Lament velmente o 1anatisillo ob-ceca - - . -ceca e fecha mente, coraçao, maos a toda mensa_em de amor cristao. 

34 O P. Val.dir sempre se intitula "fundador e superior i,;e al do Instituto 
Estrela l·ü.s_ion ia".  ue instituto é este? 

-- Num idealismo que era motivo de simpatia e com um dinamismo que desper-
tava colaboradores, o P, Valdir se entusiasmou pela idéia de fundar um ins-
tituoo que for as e missionários brasileiro  para trabalhar em terras de 
missão. Chat1ou-o ''Instituto Estrela Missionária". Na certeza de meu apoio, 
transferiu i.l obra que começara em Urubici, Santa Catarina, para Nova Ib-ua-
çu. Achava que as dificuld des com o vigário de Urubici e com o bispo dioce-
sano de Lajes - Dom Honorato Piazera, que foi o segundo bispo de Nova Igua-
çu - eram insuperáveis nem lhe permitiam desenvolver seu plano. Veio para 
nossa diocese, em dezembro de 1968. O plano do P. Valdir era fundar uma con 
grebação religiosa  ue seria a primeira c ngr gação mssionáru:aa brasileira: 
Como sempre acontec  em tais casos e de acordo com as normas da Ibreja, os 
primeiros anos foram de experiência, Deveria ser umu experiência sob a au-
torida.e e direção do bispo. Posso di-er que acompanhei a experiência com 
interesse e carinho, porque eu acreditava na idéia e no P. Valdir a quem 
dei toda confiança e total liberdade. Na certeza de que ei·a bom para ele 
e para os membros do instituto fazer um trabalho pastoral, criei a paróquia 
de boa  Senhora da Conceição do Riachão. No momento oportuno fiz a criação 
canônica do Instituto Estrela Nissionária, como "associação piedosa" ou "pia 
un ão 11 , É assim que se procede em tais casos. A ereção canônica do ramo 
masculina foi em maio de 1977; do ramo feminino em agosto de 1979. Seria 
l.ongo demais entrar em minúcias. De 1)79 par  cá a evolução dos dois ramos 
do instituto se processou num constante distanciainonto em relação ao bispo ' - ' 
ao clero, a pastoral de nossa diocese. Cedo chamei a atneçao do P. Valdir 
para um isolamento perigoso que sempre leva a marbinalização, à incompreen-
são, à hostilidade, Hoje, em face dos acontecimentos que se precipitaram de 
agos o de 198a para cá, vejo confirmadas  mnhas preocupações (que não eram 
so ente minhas, mas também de quase todo o nosso clero) e realizados os 
meus receios. E m  princlpios de 81 o P. Valdir transferiu uma parte do se i-
nário para a Diocese de Ponta Grossa, avisando-me da transterência depois 
do fato consumado. Dur nte o ano de 1981 planejou transferir todo o insti-
tuo para a mesma diocese, na esperança du certeza de encontrar no bispo 
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de Ponta Grossa o que, pensava, não tinha mais em Nova Iguaçu. Em julho de 
81 avisei ao P. Valdir que, com a vinda do · Luis Cost nzo Bruno far  a 
Diocese de Nova Iguaçu, eu estava em condiçoes de libera-lo da paroquia, de 
acordo com o que me pedira diversas vezes oralmente e uma vez por carta. 
Com a posse do vigário novo (primeiramente durante três meses o P.Agostinho 
Pretto) e depois o P. Bruno, o P. Valdir assessorado por algumas pessoas fa-
náticas, entre as quais se distingue pelo radicalismo fanático uma senhora 
alemã Dona Johanna Schmidt mandada pela Diocese de Rottenburg, na Alemanha, 
fez um movimento ôunto ao Povo da paróquia de oposição aberta ao vigário, ao 
bispo, ao clero, à linha pastoral da diocese. Numa celebração de protesto 
realizada na paróquia no dia 30 de agosto do ano passado, o P. Valdir oompeu 
publicamente comigo, com o clero, com a diocese. O desequilibrio era paten-
te e acntuou-se no dia seg inte. A ponto de os padres do instituto se verem 
obrigados, como solução extrema e Única no momento, a interná-lo numa cllnica 
psiquiátrica. Somente dias depois é que o P. Fernando Gomes Melo, braço dir i 
to do P. Valdir durante muitos anos, me avisou chorando do que fora forçado 
a fazer, para salvar a saúde do P. Valdir. O internamento do P. Valdir não 
teve nenhum aspecto de sequestro ou de má intenção: foi um ato de carictade, 
feito pelos membros do instituto, num momento difícil para eles. Nem houve 
a menor interferência minha ou de qualquer padre da diocese. Segundo o esque-
ma de oposição cerrada contra o bispo, o clero e a nossa pastoral que o P. 
Valdir foi implantando no seminário e na paróquia, nenhum deles me comunicou 
nada sobre o colapso do dia 30 e seguintes e sobre o internamento no dia 01 
de setembro. O lugar e o nome da clinica fui saber muito recentemente. Tanto 
era o segredo que pretendiam esconder do bispottinimi6o do instituto'] Dos re-
latórios do próprio P. Valdir e do P. Fernando se vem a saber que o P. Val-
dir fez outro tratamento em Santa Catarina e viajou em dezembro para a Euro-
pa, com a finalidade de obter recursos para construir o novo seminário do 
Instituto Estrela Missionária, em Ponta Grossa. Executando o plano decidido 
pelo P. Valdir (é assim que o P. Fernando relata), o P. Ferando como procu-
rador do P. Valdir pede a excardinação ou desligamento dos padres do insti-
tuto para se incorpordrem à diocese de Ponta Grossa e pede também a transfe-
rência oficial do seminário par  a mesma diocese do Paraná. Ambos os reque-
rimentos foram despachados favoI'i;Velmente, porque eu sabia que assim fora  
decidido pelo conselho d-0 Instituto e também por sugestão insistente do pró-
prio Núncio Apostólico Dom oarmine Rocco, recentemente falecido. O P. Fer-
nando agiu conforme o que?. Valdir tinha anteriormente resolvido; o próprio 
P. Valdir na Europa pediu ajuda financeira para o seminário de Ponta Gros-
sa e quando regressou ao Brasil,foi para Ponta Grossa, Ai houve o desenten-
dimento final: P. Valdir não aceitou Dom Geraldo Pellanda, bispo de Ponta
Grossa, como responsável pelo seminário. Numa carta posterior, injuriosa e
caluniosa, o P. Valdir relata ao bispo de Ponta Grossa que não o aceitava.
Decide reconduzir o seminário, com padres e seminaristas e móveis, para No-
va Iguaçu. Padre e seminaristas negam-se a obedecer, a não ser se o bispo
de Ponta Grossa permitisse a salda e o bispo de Nova Iguaçu consentisse na
volta. P. Valdir expulsa o P. Fernando, o P. Marcos e o P. Candinho do IEI4
suprime o seminario de Ponta Grossa e volta, por conta própria, para Nova
Iguaçu. No dia 22 de fevereiro me telefona, já em Nova Iguaçu, dizendo que
tinha voltado, que Nova Iguaçu era a diocese deele e eu, seu bispo. Com toda
clareza eu disse que ele pertencia à diocese de Bonta Grossa, que não o acei-
tava, que tinha lavrado o decreto de extinção da pia união Instituto Estre-
la Missionária já em data de 25 de janeiro de 1982, que todas as medidas de-
madas estavam de pé e bão seriam revogadas. Contra toda a evidência dos Últi
mos meses e dos fatos, o P. Valdir gritou que o P. Fernando era um traidor,-
que não tinha autoridade para pedir a excardinação dos padres nem a sransfe-
rência do IEM para a diocese de Ponta Grossa, que eu não podia unilateràà-
mente extinguir o instituto. Tentei explicar que todas as medidas foram to-
madas corretamente. No correr da semana de 22 a 28 telefonou-me diariamente 
para anunciar que faria uma irocissão e a bênção de cinzas; que queria minha
licença para exorcizar o demonio que estava solto para arruinar a Ibreja;
que ele e o grupinhib me 11amavam11 muito; que no domingo 28 faria uma grande
procissão de expiação, com o SSmo Sacramento, do Riachão até o centro de No-
va Iguaçu, convidando-me a presidir. No dia 10 de março, de manhã, telefonou
dizendo que a procissão tinha sido um triunfo. De tarde o vigário-@eral P.
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P. Mateus Vivalda me entregou uma carta manuscrita do P. Valdir, como apen-
dice do folheto 11s.o.s. - Igreja de Nova Iguaçu - Um organismo Intoxicado 11 , 

mim ografado e assinado: na carta me exorta à conversão, diz manter todas 
as palavras do folheto, declara que lutará até a morte 11para que caiam as 
máscaras e apareça toda a verda ... e 11 • Tudo, diz, por amor à Igreja, por amor 
ao bispo, por amor a todos os redemidos de Cristo "que caíram nos embustes 
de Satanás". Pela tardinha, o P. Valdir me telefona e, depois de perguntar 
se eu tinha recebido a carta, abre a torneira das injúrias e ofensas gra-
ves. Foi este o nosso Último contacto. Na noite do dia 19 de março viajei 
para a Europa. Lá recebi os recortes de jornal, com os artigos caluniosos 
e ofensivos do P. Valdir. Qoltando à pergunta: o fato de o P. Valdir conti-
nuar intitulando-se "fundador e superior geral do IE11'' mostra que não pode 
aquilâtar a situação dele pessoalmente e do eupresso instituto. 

35 O Povo da Baixada Fluminense é sensível a influências religiosas de gru-
pos fanáticos? 

- Deixar-se envolver por grupos fanáticos e cair no fanatismo não é pri-
vilégio do Povo ordeiro e trabalhador da Baixada Fluminense. Os fenômenos 
do fanàstismo repetem-se em todos os lugares e em todos os tempos, no seio 
de todas as religiões. O fanatismo pode acontecer na Baixada Fluminense e 
em qualquer pante do Brasil. Tanto a pessoa inculta como os intelectuais 
podem ser vitimas de fanáticos e de fanatismo. Naturalmente, é preciso que 
se juntem algumas circunstâncias favoráveis, como por ex., num determinado 
contexto social, o surgimento de um pseudo-lider religioso. Parece conve-
niente lembrar aqui a necessidaue de se faz r uma catequese sólida que se 
baseia na Fé, na Revelação divina, na doutrina da Igreja e também, a neces-
sixade de se formar o espfrito crítico,  partir da Fé em Jesus Cristo. A 
Fé verdadeira em Jesus cristo, Único salvador dos homens, tem o dom de des-
mi tizar ou desmistifi ar .o sentimento reli..,ioso , sem destni-lo ou en1pobre-
cê-lo; tem o dom de purificar as práticas religiosaaa e as nossas formas 
pessoais ou comunit rias d  religiosidade. Fanatismo (que aliás pode ser 
observado em todas as áreas dos grandes valores) significa sempre uma ra-
dicalização d  aspectos parciais de um todo, sem o todo e contra o todo. 
A Fé verdadeira é o melhor e talvez Único remédio contra toda sorte de fa-
natismo. 

36 Como o senhor carac eriz o Povo da Baixada Fluminense? 

- Já declarei diversas vezes que o Povo da Baixada Fluminense é um Povo
excelente: ordeiro e pacifico, trabalhador e sofredor, resistente e espe-
rançoso. Apesar de,todos os sofrimentos e desesperanças, nosso Povo nunca 
chega à revolta e ao desespero. Apesar de tudo é um Povo ainda alegre. A 
melhor prova de que é um Povo bom e excepci@nalmente forte, está no fato 
de nunca assumir posições radicais, de nunca desesperar. Dizem que as 
instituições de 9egurança consideram a Baixada eomo área de seburança e 
de conflito. Razões não faltariam parij uma explosio de violência: vêm de 
longe os sofrimentos, o descaso, oabandono deste Povo. Mas nada acontece 
porque o nosso Povo é visceralmente bom. Porque é bom, Ótimo, excelente, 
mais nos deveríamos interessar em resolver,por meios pacíficos e com a 
participação eficiente e capaz do Povo, os graves problemas sociais que 
se enraizaram e se prolongam indefinidamente. Nosso trabalho pastoral é 
uma contribuição válida para o crescimento de nosso Povo, para a solução 
pacífica mas eficaz das conhecidas mazelas sociais. Temos certeza de que 
com os recursos do Evangelho podemos conscientizar o nosso Povo e, nesde 
que encontrem correspondência da parte das autoridaaes, chegar a gma 
pacífica solução de nossas dificuldades. Este Povo merece confiança. Este 
Povo tem qualidades extraordinárias que devEim ser aproveitadas, para a 
construção da Paz e do Brasil que todos nós sonhamos para amanhã. 
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37 Mas os numerosos crimes que se cometem na Baixada Fluminense nada signi-
ficam? Por que acontecem aqui tantos crimes? 

- Precisarlamos ter dados seguros, estatisticas rigorosas, para podermos
afirmar o que tantas vezes se diz, creio eu, levianamente. Sobre queda, coi-
ce: como o Povo da Baixada é um Povo humilde e sofrido, abandonado e mar ina-
lizado, sem defesa, sem proteção das estruturas sociais, é posslvel acusa-lo 
de muita coisa ruim. Na minha convivência de mais de 15 anos tenho a certeza 
- um saber de experiência feito - que o Povo da Baixada é excelente, carrega
valores extraordinários, entre eles a capacidade imensa de sofrer, sem jamis
perder a esperança e a alegria. Marginais procuram a Baixada, para cometerem
aqui os seus desmandos? Procuram porque sabem, aqui não lhes acontece nada.
Isto aqui é uma como terra de ninguém. Na esperança de ser um dia ouvido
por meus irmãos das elites, eu lembro aqui mais umavvez: o grande pecado
da América Latina e do Brasil é a divisão trá ica entre pequenos  rupos de
elite que sãm tudo e têm tudo de um lado, e do outro as imensas multidões
marginalizadas que não são nada e não têm nada. Tudo neste pais funciona sob
o comanio das elites e para o bem das elites. O Povo recebe as sobras que
caem da mesa dos grupos de elite. Fazendo este julgamento, eu me baseio na
histDria de nossa Pátria e t mbém nos fatos que a1 estão acontecendo aos
nossos olhos. Não faço um julgamento definitivo, mas ·anges uma advertência
séria a todos os responsáveis em todas as áreas de importância social. As
elites são necessárias, desde que sejam integradas nos anseios do Povo e,de
algum modo, sejam nascidas do Povo. Elites que têm sua origem nas elites e
se comprometem essencialmente com as elites, deviam chamar-se castas privi-
legiadas que não suportam a menor análise cristã t que são um escândalo para
o Evan0elho de Jesus Cristo. comvém embrar q e, conforme tanto se repete,
somos um país cristão e, mesmo, o màior pais católico. Por que não tiramos
do  !angelho, de nossa Fé cristã os impula   para um  Tande projeto de inte-
geaçao de nosso Povo no proces o social? Nao somos utopicos, para imaginar
uma sociedade per1Ui ta. Mas somos suficientemente lúcidos e cristãos, para
postular uma ordem social mais justa, mais humana, mais sensata, na qual as
distâncias astronômicas entre os pquenos 5rupos elitistas e o Povo margina-
lizado, sejam reduzidas a proporções aceitaáveis. Não pedimos uma sociedade 
perfeita, pedimos uma sociedade menos imperfeita. 

38 Há quantos anos o senhor está na Baixada Fluminense? 

- Chetuei a Nova Iguaçu em 6 de novembro de 1966. Em novembro próximo com-
pleto 16 anos de Baixada Fluminense e de convivio com o Povo e nossos proble-
mas sociais. Gruças a Deus, pertenço a uma Igreja que, conscientemente, fez 
uma opção pelos pobres, o que vale uizer: pelo Povo, e, apesar de todas as 
dificuldades, se esforça em ficar fiel à sua opção. Por amor do Pai. Por a-
mor dos irmãos pequenos e fracos, humildes e pobres, 

39 O senhor se sente bem na Baixada Fluminense? 

- Na Baixada eu mea sinto em casa, eu me sinto bem. Desde o primeiro dia,
em novembro de 1966. Até hoje. Nunca tive a menor sensaçao de medo, de des-
prezo, de rejeição. Nunca tiver a menor desejo de sair. 

40 Como o senhor se coloca diante do Governo? 

- Certo, eu sou bispo da Igreja. Mas como me sinto e me compreendo, na mi-
nha condição de bispo, como um servidor dos irmãos, eu me coloco diante do 
Governo como um cidadão comum: sem qualquer privilégio, sem qualquer influên-
cia pessoal, sem qualquer stjperioridade. Dos poderes constituídos, a quem de-
dico todo respeito e lealdade, só espero o que esperam todos os cidaàãos como 
direito seu. Res eito e lealdade ao Governo se fundam na minha Fé de cristão. 
Mas é na mesma F e d e  cristão que ..se funda a minha lealdaàe a este valor máxi-
mo de nossa Pátria, fuddamento e ponto de partida para todas as iniciativas 
nacionais, que nós chamamos Povo. A lealdade de meu serviço de bispo da Ibre-
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ja ao Povo exi ge , em certas ci rcunstânci as , que me coloque em posição apare  
temente de contestação ao Gover no. Apar entemente: porque de fato, procuran-
do de aco r do com nossas leis (que são Ót i mas) defende r e ajudar o P vo, eu • e b. me situo dentr o daquela promoçao do bem-comum que, necessariamente, o o Je-
t vo de todo Governo. Devi a ficar.bem claro que! a es r de evaatua i s conv E 
genc i as com os partidos de opos i çao , a Igreja nao e nem podej ser um par ti-
do de oposição. O que ela deve fazer é exercer a sua mi ssão profét i ca. E 
a mi ssão profética, em sua pureza e i ntegr i dade , não pode ficar atrelada 
a qualquer Governo ou regime ou sistema polÍ.tico. Por i sto mesmo não há nem 
no meu comportamento de bispo nem no comportamento de nossa CNBB qualquer 
preocupação de parecer o  de ser partido de oposição, qualquer preocupação 
de chegar, di reta ou indi retamente, ao poder, ao Governo. Cr ei  que a Igre-
ja, em largos sectores pelo menos, compreendeu que não pode marchar com as 
elites privilegi adas que margiI1.Pli zam o Povo. Justamente por amor ao Povo e 
à Pátr i a . A Igreja, que, na linha de Jesus Cri sto , existe para servir e não 
para ser servida, que, em fi delidade ao  vaneelho, f z uma opção pelos po-
bres, isto é: pelo Povo, a Igreja tem de li bertar -se de todo jugo do poder , 
para ser vir melhor ; tem de denunciar o jogo das el i tes do poder que margi na 
li zam o Povo; tem de empregar todos os seus riqulss i mos me os de evangel i zã -
ção, para promover a i ntegração do Povo no processo soci al . 

41 Não haverá polit i cos interessados em conquistar ou mesmo manipular as 
comuni dades eclesiai s de base? em fazê-la$ _parti do de oposi ção? 

- Cr ei o que ni nguém leva a mal, se os politicos, usando r cur sos limpos,
se apr oximar em das comuni dades de base e de outros organismos de Igreja, pa-
ra fazerem suas propostas, a resentarem seus projetos, di scutir em os proble 
mas da comuni dade. Uma autêntica comuni daue de base, acho eu, terá de sua -
experiência cr escente da Fé cr itéri os para recusar qualque r tipo de manipu-
lação ou conquista; saberá exer cer seus deveres civi cos , sem se compr ometer 
ou identificar com um partid polltico ou mesmo com um candidato. A mim me 
parece evi dente que nenhuma i nstitui ção que existe par a o serviço de todos, 
pode i dentificar-se polit i camente com um gr upo ou com uma pessoa deter mina-
da: com isto dividi.r i a a comunidade a que, em principio, dever ia prestar ser

viços. Xsto vale, me  arece, para a Igreja (diocese, par óquia , comuni dades -
de base; or bani smos eclesiais, gr upos pastor ais etc), para o sindicato, para 
as associações de moradores, para o movimento de ami5os do bairro etc.etc. 

42 Tem hav2do infiltração comunista nas comunidades de base de Nova Iguaçu? 

- Não. Pode ser que tenha havido tentati vas tanto de comuni stas quanto
de outras ideologias, quanto de outros partidos. Mas aqui vale o que disse 
antes: uma comunidade àcelsial de base, autêntica, genuína, di spõe de su-
fi ci ente espirita critico para não se de i xar seduzir, manipular, identifi: 
car com um partido. Se essa resi stência será sempre pos6lvel? As comunida-
des eclesiai s de base deverão passar também por uma prova de fo5o, para se 
pur i ficarem (quando necessár i o), para amadurecerem, pa.ra serem Igreja, como 
realmente devem ser. 

43 Existem muitas comunidades eclesiais de base em sua diocese? 

- Como eu cons i dero as comunidades eclesiais de base como Igr eja (e não
como grupos ou instituições dentro da_I reja), eu as i centivo e pr omovo , 
sem no entanto me pr eocupar com organi za-las e cadastra-las. A comuni dade 
eclesial de base é Igr eja , na sua expressão mais simples e mais i mediata, 
Como na Igreja pr imitiva , onde as comuni dades cr istãs se caracter i zavam 
pelas reààçÕes pr imár i as entre seus membros: i rmãos que vivi am na mesma co-
muni dade , na doutr i na dos apóstolos, na oração, na partilha do Pão; que se 
conheciam de perto; que servi am uns aos outros como irmãos. A comunidade 
ecles i al d  base é portanto um elemento ant i go na vi da da Igreja e hoje se 
faz necessar i a , ur gente , para desmassif i car e personal i zar as grandes co-
munidades paroquiais, sobr etudo na área das grandes cidades. Es-ou que as 
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comunidades eclesiais de base deveriam, dentro das estruturas e organizaioes 
existentes em nossa Igreja, deveriam conservar um máximo de liberdade, evi-
dentemente sem sacrificar nada de essencial da Igreja; sem quebrarem a unida-
de com a Ibreja particular e com a Igreja universal, muito pelo contrário; 
sem se fecharem em si mesmas, a modo de seitas; sem sucumbirem a qualquer 
tentação ideológica; sem se ideologizarem a si mesmas dentro da Igreja. 

44 A Folha, o jornal litúrgico da Diocese de Nova Iguaçu, é também acusada 
de harxismo e Comunismo pelo P. Valdir e outros. Como o senhor considera 
esta acusação? 

- É uma acusação sem fundamento. É uma acusação que demonstra ignorância
tanto daquilo que é o Harxismo como daquilo que é o Cristianismo. Por isto 
mesmo é uma acusação gratuita e leviana. Não é com citações fora do conte -
to, não é com manchetes separadas do artigo, não é com interpretações sub-
jetivas e tendenciosas que se prova qualquer coisa. Prova-se com provas. E 
eu desafio quem quer que seja a mostrar na Folha qualquer doutrina que, de 
longe ou de perto, expresse dogmas, métodos, instrumentos de ação próprios 
do Marxismo ou do Comunismo. É uma acusa ão injusta, caluniosa, ofensiva 
a quem, na força de sua Fé, na força do Evanbelho de Jesus Cristo, acredita 
na possibilidade de se realizar neste mundo al uma coisa da justiça do 
Reino de Deus. E por4ue acredita, procura tambem apressar, com meios pací-
ficos, o proces.so de libertação Cilo Povo. As provas que o P. Valdir apresen-
ta para demonstr r o Comunismo de nossa A Folha,nada mais são do que proje-
ção de uma obsessão doentia. Ao coronel Morais que me entrevistou unà dez 
dias antes do sequestro de setembro de 19"76 e também apontava, não o 11Mar-
xismo 11de A Folha mas as interpretações marxistas que grupos comunistas davam 
ao nosso jornalzinho, eu dizia: 11Se o senhor me mostrar um artigo de A Folha 
que defenda, prop gue, use o Harxismo ou Comunismo, eu fecho immediatamente 
o jornal." Confirmo, atualizado, o mesl!lo desafio.

45 O P.  aldir pertence  Diocese de Nova I açu? 

- Não. Como disse anteriormente, despachei favoravelmente o pedido ofi-
cial que o P. Fernando Gome.s Melo, com procuração de P. Valdir, me fez para 
excard naa QS padres do IEM, de sorte que pudessem ir para P nta Grossa. De  
de o mês de dezembro de 1981 o P. Valdir não pertence mais à Diocese de No-
va Iôuaçu. Devo dizer que também não foi aceito mais aqui, quando, por conta 
própria, sem qualquer satisfação, veltou para a Baixada. Expressamente o avi 
sei desta situação. Seria necessária uma radical mudança no comportamento -
do P. Valdir, para que o Conselho Diocesano o aceitasse e incorporasse a nos 
sa diocese. 

46 Por que o P. Valdir nao quis ficar em Ponta Grossa? 

- Porque não quis aceitaf a autoridade de Dom Geraldo Pallanda, bispo de
Ponta Grossa, no instituto e no seminário. 

47 A transferÊncia do IEM para Ponta Grossa foi decisão do senhor, do P.Val-
dir ou do NÚneio Dom Carmine Rocco? 

- Repito resumidamente o que já contei antes. P. Valdir tinha decidido
transferir o IEM para Ponta Grossa, também o seminário. Motivo? Julgava que 
em Nova Iguaçu o IEM não poderia desenvolver-se, para se tornar em instituto 
de direito ponitÍficio; julgava que eu o perseguia; julggava que o bispo 0

clero, os movimentos, toda a Pastoral da diocese ensinavam o Comunismo. o 
Núncio Apostólico, o falecido Dom Carmine Rocco, diante da tensão que se pro 
longava por cerca de t;ês anos, achava mais conveniente a transferência parã 
Ponta Grossa, no Parana. Desde o ano passado o P. Valdir agia neste sentido 
tanto é que transferiu (como já disse a tJt iormente) uma parte do seminário' 
do IEM para aquela diocese do Paraná;-o iJispo diocesano Dom l!Peraldo Pellan-
da o aceitou. Através do Núncio Apostólico soube que o plano do P. Valoir 
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da Cruz de Jesus Cristo. O mist rio da Cruz, a loucura da Cruz, de que fala 
s. Paulo, deve ser um sin l da I reja, em se.;uimento de Jesus Cristo que
sofreu e morreu na Cruz. Aoho que deverlamos ficar preocupados se uma dioc -
se não experiment sse de vez em quando a provaç;o libertadora da pessebuiçao
e da incompreensão, da calÚr.ia e da difamação, das inj'rias e detu .. paçõe.,.
O bispo, o clero, o religiosos, os lei0os enh· jados - todos temos de ex e-
ri entur o cálice do oofri cnto. Sofrendo, port nto, nossa diocese participa
na vrÓpria c rne do sofrim nto do Povo e tãmbé. do soir  ento de Jevus Cris-
to. Tenho certeza n  ent nto de iue a palavra f_nal n o é a cruz ma  a Res-
surreição. são cerca de trêu anoõ de sofrimento crescente. Dai resultará
qualque1· coisa ou mui ta co sa boa para todos nós.

52 Que pode fazer a Pollcia num caso destes? 

- Ew si não se trata de caso policial. ,:ias o fato de as i reja& t capelas
e sala .... serel"l arrombadas e tomadc.s à força, o fato de as ct.h,bra;Õee eucari  
tica  e outros atos ao culto serem perturbados e mesmo impedidos, tuuo isto 
peca gravemente contra a liberdade de exercer ema religiÃo 'lU"' é aeseburad ... 
ao cidadão e à  d \ersas co .• fissÕeo reliu 06as. Sob e  e a...,pcc o o procedi-
mento fanático do . Valdir   se uidore  & um caso de pollcio, úma Grave
perturba;ão d oraem, uma provoc ção. A aQressividade do P. Valdir não tem 
limites. Embora quase nunca apareça em cena (prefere ficar isolado no semi-
r;ário), ::tanda o grupinho fanático executar a . E  operações conquistadoras. Em 
viwta da ameaça de perturbação da ordem  ·b::ca, foi necessário avisar a 
Policia e pedir a presença de policiais e, ce tos casos. 

53 Diante do fato de que o P. V,l ir ocupa igrejas, capelas e salões, o se  
nhor pretende tomar algumo. provi "'ncia? 

- Temos usado a maior cai•ida e para com o P. Valdir e seguidores. Mas não
podemos levar a mal, s  àlauns membros das comunidades, sendo tão provocados 

reabir com violência, De vez em quando houve a 
..,. No r.1orn1.nto oportuno, e só aepois dt- termos 
diáloú o e persuasão, pensamos recorrer à Justi-

54 A quem pertencem as igrejas, capelas, slÕes e outros bens loc lizados na 
paróquia'? 

- P. Val ir e se ilidores espalhar:t que todos os beno uao do Povo, que o bis
po não construiu nad ,_e i'ºr isto o "Povo" tem o direito de tomar tudo e ocu-: 
par. De fato, a situ çao e muito diferente. Todos os bens da IbTeja perten-
cem à r eJa• Pelo Direito Civil pertencem à u1tra Diocesana (que é o titulo 
jur dico da diocese) e são admiuistrados pelo unico admini trldor responsá-
vel que é o bispo. O Povo é usuário, mas não dono. Como vi6ário, o P. Valdir 
se vi  na obrig ção e na necesuidaae de construir iurejas, cupelas e salões. 

o que faço eu, como bispo, em nlvel diocesano. B o que f  em todos os vi:
oárivs em n:vel de paróquia. Pouco importa qu m constrói, quem financia,quem 
diri e: se não houver declaração expressa em contrário, todos os bens que 

( .  - • - f -no exer  cio de no  s funçoes de bis o, de pad e sao construidos nao perten-
cem a nos mas sim a hitra Diocesana, a I·reja. B a f itra pelo bispo diocesano 
quem assina contratos de compra e venda, quem responde perante a Governo, a 
Administração PÚ!:>lica, a Justiça. Se uma pessoa invado e toma, arromba e usa 
violência contra oe bens alheios - como são o.: bens do. llitra -, comete w:i
crime quwificado Las leis de noeso paÍn e de  odos os iuÍoes. Somen e o fa-
natisrno desconhece esta realidade. A intervençao da PoL.cia o da Ju tiça se 
impõe então, não porque se trata de reli ei.ão ou de clero, waú p rque se tra-
to. da defesa aos oens particulares da Igreja. 
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MINHA MACONHA 
AGORA É JESUS 
Dois jovens americanos se encontram no 
fim d'as aulas na saída da Universidade. 
A moça pergunta: "Que livrão é esse que 
você tem dentro do bolso?" O rapaz res-
ponde: " É  a Bíblia l E sabe o que é 
que eu trazia no bolso antigamente? Ma-
conha! Isso mesmo, maconha! Era com-
pletamente viciado; quando eu acordava, 
pegava logo de maconha e ia dormir na 
base do fumacê. Nunca faltava a droga 
nos meus bolsos. Cheguei até a negociar, 
aí peguei cadeill. N a  cadeia, começou a 
minl1a vida nova e meu passado morreu. 
Lá  nas grades, tive de cair de joelhos, 
porque o sangue de Cristo me purificou". 
Tempos depois, a moça mudou de Uni-
versidade e, no contato com a patota, 
ficou também viciada. Seu amigo lhe 
respondeu. a uma carta, nestes termos: 
"Por amor de Deus, leia a Bíblia, pois 
para mim ela foi a salvação!" No de-
poimento dado à revista -amet:icana, aque-
la moça diz: "Não entendi nad'a da car-
ta dele. Pensei que ele tivesse ficado 
maluco. Isso até o momento em que uns 
colegas se apl'oximaram de mim e me 
abriram os ollros. Foi difícil, mas eu 
também me entreguei .a Jesus. Minha vi-
da mudou radicalmenté. Agora meu ami-
go e eu corremos cafés e bares, para 
til·ar os outros nossos amigos da sujeira. 
Estou tão alegre e me sinto tão feliz 
que colegas que me conheciam me lan-
çam na cara: "Você está na maconha de 
novo!" E é verdade, só que minha ma-
conha agora é Jesus". 
"Quinze prisioneiros lotam uma minús-
cula sala de um instituto penal da Geór-
gia, Estados Unid'os, e conversam a 1·es-
peito de Deus com um diplomado em 
exegese bíblica. Metros adiante, um ou-
trn religioso dirige entusiástica discus-
são sobre o patria1·ca hebreu Abraão. 
E na capela do instituto penal, qua-
renta sentenciados inclinam as cabeças 
em oração, tendo na mão direita exem-
plares do Velho e do Novo Testamento. 
Tais exemplos de devoção, ainda que 

recolhidos num único local, atestam cla-
ramente o despertar espiritual que, nos 
últimos dois anos, vem ocorrendo em pra-
ticamente todas as prisões americanas". 
" À  margem do tradicional trabalho dos 
capelães regulares, protestantes ou ca-
tólicos, esse apostolado é feito po1· um 
respeitável contingente de autodenomina-
dos "ministros de celas" e "ministérios 
de prisões", em ação entre os sentencia-
dos. Por sua vez; o conhecid·o capelão 
Glenn Monison, à frente de 100 "solda-
dos" de seu Esquadrão de Deus, dedica-
se a levar a mensagem de Cristo às pri-
sões da Califórnia: "Aqui na Califór-
nia está ocorrendo justamente esse des-
pertar espiritual. Os sentenciados já  ha-
viam experimentado drogas, mulheres e 
violência. Agora, confiam no Salvador" 
("Veja", 17-11-76). 
Há uns dez anos, da Europa co'rreu o 
mundo a teologia da morte de Deus. 
John Lennon podia declarar com ti·an-
qüilidade que os Beatles erall'.!. mais po-
pulares qQe Jesus Cristo. Tornou-se co-
mum na Europa falar-se em é1·a pós-
cristã. U.Jls dez anos depois, quase não 
se fala mais em Beatles, Deus está mais 
vivo que nunca e Jesus é a droga do 
momento. Sei;.ia uma reação natural à 
violência, às drogas e à Hberdade sexual? 
Não se d'eve porém esquecer que a po-
breza espiritua e a imoralidade do pa-
ganismo eram, para os primeil·os cris-
tãos, forte impulso para realizarem a 
vida nova. A s  mazelas deste nosso mun-
do, tais como a droga, o tédio, a dis-
criminação, as injustiças, as guerras, a 
poluição despertar?m, p incipalmente nos 
jovens, o desejo de um mundo melhor, 
cuja descrição eles encontram em Cristo 
e nos Evangelhos: 
E os jovens O procuram nessa onda 
de misticismo d"e Jesus Cristo mistura-
do com filosofias orientais. Para muitos, 
o caminho até Já não são as Igrejas,
pois Cristo deve ser sintonizado em ou-
tros canais. Em ve1- de darem C1·isto, 

as Igrejas O escondem, dizem eles. Nes-
sa onda, boates de Nova Iorque tiveram 
de ser remodeladas para servirem de 
lugar para a meditação. Um congresso 
de jovens do mundo intei1·0 constatou, 
em Nova Iorque, as seguintes ten-
dências no movimento: Desligamento das 
igrejas oficiais. Pouco interesse de par-
ticipar em serviços litúrgicos oficiais. 
Procura da meditação transcendental, 
emoção e consciência individual. Grupos 
pequenos à procura de tarefas ativas. 
Busca de formas religiosas que possibi-
litem o contato com a experiência ime-
diata de Deus. Rompimento dos limites 
entre as igrejas e ecumenismo espontâ-
neo. Finalmente, cansaço político e dimi-
nuição do interesse por problemas e so-
luções políticas. 
Parece que o assunto tem ligação direta 
com os textos da missa de hoje. No mo-
mento da Transfiguração, os discípulos 
sentiram oomo era bom se a coisa toda 
ficasse por lá mesmo, sem essa de per-
s guição e morte. É o que sentimos, após 
dias de recolhimento espiritual: "Como 
é bom a gente estar aqui! Vamos voltar 
aqui muitas vezes! A gente pensava que 
religião fosse outra coisa. Como nossa 
fé é bonita! Encontramos o Cristo e 
agora nossa felicidade é completa! Aqui, 
sim, é que é bom; Já fora a vida é dura 
e o mundo caminha longe de Deus. A 
religião dá um consolo à gente, em meio 
a tanta ruindade". 
"Conta a tradição que o ex-Presidente 
Médici via diariamente o Jo-rnal Nacio-
nal, para acompanhar como o País esta-
va bem, aquele mar de tranqüilidade, 
aquela ausência de crises. Hoje a situa-
ção não se alterou: no vídeo de nôssos 
lares não têm vez a inflação, o desem-
prego, os b6ias-frias, a crise de combus-
tível, a dívida externa, os números as-
sustadores da economia nacional. As  
crianças que aparecem são go1·das e 
saudáveis. Os casamentos são sólidos e 
indestrutíveis como nos contos de fadas. 
Quase nunca chove. Sempre faz sol. Não 
existe a esquistossomose, o mo1-ro não 
tem vez, o Nordeste é uma região rica e 
industrializada" ("JB",  29-12-76). 
E a fé o que· tem com isso? Religião 
não é justamente a fuga disso tudo? 

CATABIS & CATACRESES _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

A PALAVRA FINAL 
1. Dentro da Campanha da Fraternida-
de anêmico doce brasilino, será que você 
já

1 
sentiu u·m pouquinho mais de calor 

humano? será que teus irmãos já  pensa-
ram um minuto em teus problemas e 
angústias? 
2. As vezes parece que estamos malhand1, 
em ferro frio. A grande multidão de SO·· 
fredores continua sofrendo. A pequena 
multidão de roedores continua roendo. 
E daí? 
3. Daí, leitor bem amado, parecer inútil 
nossa posição e nossa luta. E no entanto, 

como a esperança é a última que morre, 
lá estamos nós dispostos a lutar contra 
toda esperança. 
4. Lutamos, sim, e lutamos com gosto. 
Porque se com luta é ruim, já pensou o 
que seria sem luta? 
5. E há mais: a classe dos roedores tem 
um medo danado da palavra de verdade 
e de amor. É uma palavra 'fraca, que 
se furida na própria Palavra de Deus 
que se encarnou, é uma palavra que aca-
ba morrendo na ·cruz. Lembram-se? 

6. E no entanto esta palavra de ver-
dade crucificada abala os tiranos e os 
roedores de todos os tempos. Desespe-
rados, amedrontados, desmoronados, a 
única solução que os roedores encontram 
é matar a verdade. Como se a ve1·dade 
morresse! Como se a morte da cruz fos-
se o final da história! Não, a morte da 
cruz não é o final, a verdade semp1·e 
ressuscita. A palavra final e definitiva 
é a 1·essurreição. 11: por isso que lutamos, 
b1·asilino ! 



IMAGEM FRUSTRADA 

1. Misa.el nasceu com a vocação. 
de construir. Com dois aninhos
sentava-se no chão de barro so-
cado, pegava uns pauzinhos e
construía. Tinha as suas regras
lá dele. Construía. Aos 7 anos
construía. Na escola construía. E
quando, por um acaso da sorte e
muito duro do pai e da mãe, che-
gou à Faculdade, o sonho de Mi-
sael era sempre construir, cons-
truir, construir. Pergunta alguém
se queria ser engenheiro. Misael
diz que não, que não tem jeito
pra ser engenheiro.

2. Como é que é, seu Misael ?
Você quer construir e não quer
ser engenheiro? Não. Nem quer
ser arquiteto? Não. Mas como é
que pode, Misael? Não te enten-
do. Mas Misael se entendia. E Mi-
sael construía, na esperança des-
contraída dos 20 anos, dos 21, dos 
22, sim, ·Misael construía sem pe
dra nem cimento, sem ferro nem 
areia o seu mundo de paz e de 
harmonia. Misael andava léguas a
pé, de ônibus, de bicicleta, de ca-
rona, para lá no bairro distante
construir qualquer coisa de ,espe-
rança.

3. Qualquer coisa de esperança?
Aí é que está, Misael. Encontraste
zedasilva enrolado de miséria. En
contraste zefamariadaconceição a-
braçada em sofrimento. E se to . .
dos os z.ezinhos e todas as zefi-
nhas do teu bairro de eleição,
mais toda esta imensa multidão
de zés e zefas que enchem todos
os bairros e confins do mundo, 
te respondessem aos teus sonhos
de esperança, sabes que todos se-
riam como tu doces construtores
de esperança? Onde a frustra-
ção? Dize, Misael. (A. H.).

LEITURAS PARA A SEMANA: 

Segunda-feira: Dn 9 ,4b-1 0; Lc 6 ,3 6 -38 / 
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COMECE EM SUA CASA! 

O slogan da Campanha da Fraternidade 
de 1977 é simples e aparentemente banal: 
"Comece em sua casa". Comece o quê? 
Estamos em plena Campanha da Fra-
ternidade. E é fraternidade o que deve-
mos começar em casa. 
Sempre que a Igreja enfrenta dificul-
dades graves, um dos meios de se forta-
lecer, ela encontra no fortalecimento da 
família. A família cristã deve oferecer 
à sociedade um exemplo de virtudes bá-
sicas e um testemunho de Jesus Cristo. 
Por vários motivos os membros da fa-
mília estão próximos uns dos outros: pro-
ximidade de sangue, proximidade de edu-
cação, proximidade de interesses. A fa-
milia forma uma oorouni-dade de intimi-
dade e de destino. 
Conhecemos os exemplos negativos de fa-
milias que não são família, porque a 
comunidade de sangue não foi assumi-
da conscientemente em comunidade de 
intimidade, de doação e de destino. Há 
então família material, jurídica, mas não 
comunidade familiar profunda. 
Apesar de todas as deformações, fica em 
todos nós a imagem da família que vi-
ve as dimensões comunitárias, na qual 
os membros inter-agem com respeito e 
afeto, se ajudam, se perdoam, se com-
plementam. 
Insistindo no valor da fraternidad'e -
todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai 
- ,  a Igreja gosta ·ia de ver realizado 
na familia este ideal de fraternidade 
cristã. 
Se Jesus C1;sto nas diz que somos to-
dos irmãos, é claro que dá ao conceito 
de irmão um sentido mais p:rofund'o do 
que a fraternidade segundo o sangue. 
Mas ;na fratemidade evangélica há tam-
bém um laço de sangue: o sangue do 
irmão mais velho, do primogênito dos fi-
lhos do Pai: Jesus Cristo. l!: pelo san-
gue de Jesus Cristo que se unem intima-
mente os irmãos segundo a fé. 

LITURGIA E VIDA 

Quando a mulher do povo exalta os seios 
d'e Maria Santíssima porque alimenta,. 
ram Jesus Cristo, escutamos de Jesus a 
palavra um tanto estranha: "Felizes an-
tes os que ouvem a palavra de Deus e 
a praticam" (Lc 11 ,27) . Temos expres-
são ainda mais clara desta verdade: al-
guém diz a Jesus: "Tua mãe e teus 
irmãos estão lá fora e querem falar 
contigo". Jesus pergunta: ) uem é mi-
nha mãe? quem são meus· irmãos?" E 
ultrapassandv a foi:ça ão sangue, d:ecla-
ra com as m·ãos estendidas sobre os 
discípufos: "Ei,q .aqui minha mãe e meus 
irmãos. Porque todo aquele que faz a 
vontade de meu Pai quê está no céu, 
este é meu irmão, minha irmã e minha 
mãe" (Mt. 12,4 6 -49 ) . 

A dimensão do reino de Deus não des,. 
trói, mas alarga, aprofunda, enriquece 
os laços de família. Na familia temos 
de começar o nosso esforço cristão de 
fraternidade. 
Não é só a justiça que começa de casa, 
como diz o provérbio. Também a frater-
nid·ade. Podemos assim dizer que o amor 
fraterno na comunidade social, na co-
munidade profissional, na comunidade 
eclesial, etc., em última análise é o amor 
fraterno da comunidade familiar que se 
alarga. 
Com outras palavras: se eu sou irmão 
em casa, tenho condições de ser irmão 
fora de casa. E o contrário: se dentro 
de casa eu não atuo como irmão que 
compreende, que perdoa, que serve, que 
respeita, dificilmente serei ca_paz de _pra-
ticar a fraternidade com os estranhos de 
meu caminho. 
Como se vê, a Campanha da Fraterni-
dade toca um ponto muito concl'eto de 
nossa vida. Ser irmão começa em casa, 
com os nossos entes que1;dos. Daí é que 
transbol'da ·para a rua, para o trabalho, 
para a própria comunidade eclesial. -
Dom Adriano. 

UM POUQUINHO DE QUARESMA 

Durante muito tempo, praticamente até 
o Concílio Vaticano II com sua reforma 
litúrgica, a Quaresma era entendida co-
mo tempo de penitência ou de mo1tifica-
ções. Dava-se importância especial ao je-
jum e à abstinência de carne. Os mora-
listas dedicavam atenção especial às di-
versas modalid'ades de penitência. Os an-
tigos eram muito rigorosos nestas obras 
de penitência. Muita gente ainda se lem-
bra que os antigos, nos dias de jejum, 
afora urna refeição moderada ao meio-
dia, não comiam nada mais nem sequer 
bebiam água. 
As mitigações introduzidas nas obras de 
penitência - praticamente entre nós pou-
ca coisa sobrou: apenas o jejum na quar-
ta-fei1·a de cinzas e na sexta-feira san-
ta; apenas a abstinência nas sextas-fei-
ras da Quaresma - ,  si , as mitiga-
ções não pretendem eliminar nem a pe-

nitência nem o valor mais impo1tante da 
Quaresma e mesmo d'a vida cristã, en-
quanto atitude do homem que responde 
à graça de Deus: a conversão. 

Esta insistência na conversão, na mudan-
ça de mentalidade e de vida, como proces-
so permanente de um cristianismo au-
têntico, é hoje o aspecto mais salientado 
na Quaresma. Sem esta conversão as 
obras de penitência caem num formalis-
mo estéril e mesmo farisaico. 
A verdadeira conversão interior nos leva 
facilmente a assumir ob1·as de penitên-
cia - privamo-nos d'e certas coisas e 
aceitamos as confusões da vida pa1·a nos 
identificarmos melhor com a cruz de 
Cristo - e também obras de misericór-
dia, a começar da justiça que pratica-
mos em relação ao nosso próximo. Qua-
resma sem justiça é impossível. 





























CANTEMOS AO SENHOR 
SANTAS MISSÕES - 1982 - NOVA IGUAÇU - RJ 

1 - Vem ouvir a palavra de Deus 
ouvir a palavra. 

Sou semeador / Pelos campos vou / 
Levando a semente / Que a terra hã de 
comer. / Sou semeador / E vou semear / 
Quem quiser bons/ Venha o amor plantar 
Toda a semente / Que você plantar / 
Precisa bom solo / Prá viver e se fir. 
mar / Não a jogue ao léu / Procure 
saber / Junto aos espinhos / Ela não 
pode crescer. 

Também entre as pedras / À beira do 
caminho / Sem a luz do sol / Sem amor 
e sem carinho / Não pode a semente / 
Um dia dar flor / Ela necessita / Sobre-
tudo de amor. 

2 - Juntos como Irmãos, membros da 
Igreja, vamos caminhando, vamos 
caminhando, juntos como irmãos, 
ao encontro do Senhor! 

Somos povo que caminha num deserto 
como outrora / lado a lado sempre uni· 
dos para a terra prometida. 

  Na unidade caminhemos, foi Jesus quem 
tn nos uniu / nosso Deus hoje louvemos, 
j)> seu amor nos r<:!uniu. 
;ti Ai Igreja está em marcha, a um mundo 

novo vamos nós / onde reinará a paz, 
onde reinará o amor. 

< 
O 3 - Nós buscamos a vida em Ti, Senhor, 
  pois sustentas com ela o nosso amor 
t1 / e pedimos concedas, cada dia, a 

paz que Tu, somente Tu nos pode 
il> dar. 
::o - -

Onde há ódio levemos o amor, onde há 
ofensa levemos o perdão / para que rei-
ne, em cada coração, tua pa,z; que é fruto 
do amor. 

H 

e;) Onde há discórdia levemos a união. onde 
  há incerteza levemos nossa fé / para que 
: ;  reine, em cada coração, tua paz que é

fruto do amor. 
Onde há erro levemos a verdadr, or.de há 
tristeza levemos a alegria / para que 
reine, em cad;. coração, tua paz que é 
fruto do amor. 
Onde há angústia levemos a esperança, 
onde há trevas levemos tua luz / para 
que reine, em cada coração, tua paz que 
é fruto do amor. 
Onde há injustiça levemos compreensão 
onde há guerra levemos tua· paz / para 
que reine. em cada cot·ação, tua paz que 
é fruto do amor. 

4 - V-em caminheiro, o caminho é ca-
minhar / vai pe:regrino meu amor 
testemunhar. 

- Eu escutei os clamores do meu povo/ 
e pensei no mundo novo que está 
no coração / de cada homem que 
responde a vocação. 

- Você, que tem o futuro pela frente/ 
anda multo descontente/ e não tem 
tempo pra pensar / DEUS tem um 
plano pra você realizar. 

- Nosso Senhor é a parte da herança/ 
pra quem vive na esperança / sem 

orgulho, sem temor / a LIBERDA-
DE é conquistada com amor.

5 - Graças demos à Senhora / que por 
Deus foi escolhida / para ser a 
Mãe de Cristo / à Senhora Apare· 

clda. 
- Virgem Santa, Virgem bela / Mãe 

amável, Mãe querida / amparai-nos 
socorrei-nos, 6 Sz:nhora Aparecida. 

- Nos momentos de perigo / que são 
tantos nesta vida / confiantes re· 
corremos / à Senhora Aparecida 

- Protegei a Santa Igreja / nossa 
mestra, nossa guia / protegei à nos.
sa pátria ó Senhora Aparecida 

- Pelos lares brasíleiros / pela in-
fância desvalida / oh, velai mater-
nalmente / Virgem-Mãe Aparecida. 

6 - Pão e vinho apresentamos ao Senhor 
E pedimos o teu reino! V-em, Senhor! 

Pão e vinho repartidos entre irmãos 
São o laço de unidade de teu povo 
Nossas vidas são também pequenos grãos 
Que contigo vão formar o homem novo 
Eis aqui a nossa luta, dia a dia, 
Prá ganhar com o trabalho nosso pão 

Mas tu és o alimento da alegria 
Que dos pobres fortalece o coração. 

7 - Se as águas do mar da vida quise:rem 
te afogar 

Segura na mão de Deus e vai. 
Se as tristezas desta vida quiserem t6 
sufocar 

S gura na mão de Deus e vai. 

Seg-ura na mão de Deus 
segura na mã9 d::t Deus 
Pois ela, ela te- sustentará. 
Não temas, segue adiante 
e não 9lhes para trãs 
SegÜrã na mão de Deus e vai 

Se a jornada é pesada e te cansa a 
carn!nhada / Segura na mão de Deus e vai 
Orando,jejuando, confiando e confessando 
Segura na mão de Deus e vai. 

O Espírito do Senhor sempre te re-
vestirá / Segura na mão de Deus e vai. / 
Jrnus Cristo prometeu, que jamais ti> 
de,xarã / Segura na mão de Deus e vai. 

8 - Queremos Deus, homens ingratos 
Ao Pai supremo, ao Rf'dentor 

Zombam da fé os insensatos, 
Erguem-se ·em vão contra o Senhor. 

Da nossa fé, ó Virgem 
O brado abençoai, 
Queremos Deus, que é nosso 'Rei 
Queremos Deus, qlle! é nosso Pai 

Queremos Deus! Um Povo aflito 
ó doce Mãe, vem repetir 
Aios vossos pés d'alma este grito, 
Que aos pés d<! Deus fareis subir. 
Queremos Deus e a sã doutrina, 

Que nos legou na Santa Cruz! 
Leva à escola e à oficina 
A lei de Cristo, amor e luz. 
Queremos Deus! Na pátria amada 

Amar-nos todos como irmãos, 
Ver a Igreja respeitada; 
São nossos votos de cristãos. 
Queremos Deus! e pronto vamos 

Sua lei santa defender; 
Sempre s!!!l:vi-lo aqui juramos, 

Queremos Deus, até morrer! 

9 - FeHzes os que ouv.em a palavra do 
Senhor ./ Fellzes os qu.2: buscam a 
justiça e o amor: 

- Volta, meu povo, ao teu ,Senhor 
mudando a vida / mudando a his· 
tória por TI mesmo construída. 

- Clamas por DEUS, mas o oprimes 
no operário / que tem direito ao bom 

trabalho e bom salário. 

- Quebra as cadeias da miséria e
opressão / eis o jejum, eis a sincera 
conversão. 

- Ouve a palavra que te dá coração 
novo / e que te faz sentir irmão /
.formar um povo. 

10 - Com minha Mãe'starei / Na santa 
glória um dia; Ao lado de Maria / No 
céu triunfareã. 

No céu, no céu, com minha Mãelstarei. 

Com minha Mãe'starei, / Aos anjos me 
ajuntando / Do Onipotente ao mando, / 
Hosanas lhe darei. 
Com minha Mãe'starà / E sempre neste ',j 
,é)(j,1io / De seu piedoso auXilio / Com fé ?-
me valro:el.  

11 - Vitória! Tu reinarás! 
ó Cruz! Tu nos salvarás! 

Brilhando sobre o mundo 
Que vive sem Tua Luz, 
Tu és um sol fecundo 
De amor e de paz, ó Cruz! 

Aumenta a conliança 
Do pobre e do pecador, 
Confirma nossa -esperança 
N'a marcha para o Senhor. 

À sombra dos Teus braços 
A Igreja viverá, 
Por Ti no eterno abraço 
O Pai nos acolherá. 

12 - O Senhor me chamou a trabalhar 
A messe grande vai ceifar 
A, ceifar o Senhor me chamou 

Senhor, aqui ·estou. 

Vai trabalhar pelo mundo a .fora 
Eu estarei até o fim contigo 
Está na hora, o Serihõrm  chamou 
Senhor, aqui estou 

Dom de amor é a vida entregar 
Falou Jesus e assim o fez. 
Dom de amor é a vida entregar 
Chegou a minha vez. 

Teu irmão à tua porta vem bater 
Não vás fechar teu coração 
Teu irmão a teu lado fez sofrer 
Vai logo o socorrer. 

Todo bem que na vida alguém fizer 
Jesui:: no céu vai premiar. 
Cem por um já da terra Ele vai dar 
No céu vai premiar. 

::o 

t ,

i 



13 - Estar.emas aqui reunidos, como es· 
tavam em Jerusalém, pois só quando v1. 

vemos unidos, o Espírito Santo nos vem. 

Ninguém pâra esse vento passando 
Ninguém vê Ele sopre onde quer. V 
Força igual tem o Espírito quando faz 
a Igreja de Cristo crescer. 

Feita de homens a Igreja é divina, pois 
o Espírito Santo a conduz / como um 
fogo que aquece e ilumina, que é purc?· 
za, que é vida, que é luz.

Sua imagem s o  nguas ardentes, pois 
amor e comunicaçao / e é preciso que 

todas as gentes saibam quanto felizes 
serão. 

14 - Vai, vai, missionário do Senhor 
vai trabalhar na messe com ardor! Cris  
to também chegou para anunciar: «Não 
tenhas medo de evangêlizar!> 

Chegou a hora de mostrarmos quem e 
Deus à América Latina e aos sofridos 
povos seus, que passam fome; labutam; 
s:-- condóem, mas acreditam na liberta· 
ção. 
Ai daqueles que massacram o pobre vi· 
vendo mui tranquilos, ocultando a '  ex-
ploração, enquanto o irmão a sua porta 
vai bater. 
Ai daqueles que promovem a guerra, se· 
meando discórdias' injustiças e rancor. 
Um mundo novo nós vamos construir; 
na paz e no amor. 
Se és cristão, és também comprometido, 

chamado foste tu e também foste esco· 
lhido; pra construção do Reino do Se-
nhor. Vai, meu irmão, sem reserva e 
sem temor. 
15 - ó Pai, somos nós o povo eleito; que 

Cristo veio reunir. 

Pra viver ::i sua vida, aleluia, o Se .  
"lhor nos enviou, aleluia! 
Pra ser Igreja peregrina, aleluia; o 
Senhor nos enviou, aleluia! 
Pra anunciar o Evangelho, aleluia, o 
Senhor nos enviou, aleluia! 
Pra servir na unidade, aleluia; o Se· 
nos enviou, aleluia! 
Pra celebrar a sua glória, aleluia, o 
Senhor nos enviou, aleluia! 
Pra construir um mundo novo, ale-
luia, o Senhor nos enviou, aleluia! 
Pra caminhar na esperança, aleluia, o 
Senhor nos enviou; aleluia! 
Pra ser sinal de salvação, aleluia, o 
Senhor nos enviou, aleluia! 

16 - Maria de Nazaré / Maria me 
cativou fez mais forte a minha fé / e por 
filho me adotou 
As vezes eu paro e fico a pensar / 'C 
sem perceber me vejo a rezar 
e meu coração se põe a cantar / pra 
Virgem de Nazaré 
M·nina que Deus amou e escolheu / pra 
Mãe de Jesus, o Filho de Deus 
Maria que o povo inteiro -elegeu / 
senhora e Mãe do céu. 
Ave Maria. 

Maria que eu quero bem / Maria do 
puro amor 
igual a você ninguém / Mãe pura do 
meu Senhor. 
Em cada mulher que a terra criou / um 
traço de Deus Maria deixou 
um sonho de mãe Maria plantou / pro 
mur.do encontrar a paz. 

Maria que fez o Cristo falar / Maria 
que fez Jesus caminhar 
Maria que só viv.m pra seu Deus/ Maria 
do povo meu. 

17 - V.<.m, Senhor, vem nos salvar, / 
com teu povo vem caminhar (BIS) 

Senhor, vem salvar teu povo / das 
trevas, da escravidão / Só TU és nossa 
esperança / és nossa Libertação. 

TU marchas à nossa frente / és for-
ça, caminho e luz / Vem logo salvar teu 
povo / Não tardes, SENHOR JESUS!  

18 - Neste pão e neste vinho / o suor 
de nossas mãos / o trabalho e a justiça / 
piira todos os irmãos: 

Ofertamos, ó Senhor, os sofrimentos / 
dos pequenos e dos pobres, teus amados / 
dos que lutam à procura do trnbalho. / 
Das crianças e anciãos abandonados. 

Ofertamos a fii-meza e a coragem / 
aos que lutam em favor dos oprimidos / 
 os famintos e sedentos de justiça / e que 

sao, por tua causa, perseguidos. 

Ofertamos, ó Senhor, toda a certeza 
/ na vitória ào amor sobre o pecado / 
tua luz há de brilhar, vencendo a treva ) 
sobre o mundo convertido e renovado. 

19 - Senhor, fazei-me instrumento d? 
vossa paz 
Onde houver ódio, que eu leve o amor 
Onde houver ofensa, que eu leve o 
ptrdào 
Onde houver discórdia, que eu leve a 
união 
Onde houver dúvida, que eu eve a fé 

Onde houver  ro, que eu leve a verdade 
Onde houver desespero, que eu leve a 
esperança 
Onde houver trevas, que eu leve a luz. 
ó Mestre, ,fazei que eu procure mais 
consolar que ser consolado; 
compremder que ser compreendido; 

am r. que ser amado. 
Pois é dando que se xecebe, 
é pel'doando que -se é perdoado 
e é morrendo que se vive 
para a vjda eterna ..... 

20 - O Povo de Deus no d- serto andava, 
mas à sua frénte alguém caminhava. O 
Povo de Deus era rico de nada, só tinha 

esperança e o pó da estrada. Também 
sou teu Povo, Senhor, e estou nessa 
estrada, somente a tua graça me basta 
e mais nada. 

O Povo de Deus também vacilava, às 
vezes custava a crer no amor. O Povo 
d  Deus chorando rezava, pedia perdão 

e recomeçava. Também sou teu Povo, 
Senhor, e estou nessa estrada, perdoa se 
às vezes não creio em mais nada. 

O Povo de Deus t a mbém tev.:'! fome e 
tu lhe mandaste o pão lá do céu. O 
Povo de Deus cantando deu graças, pro  

vou teu amor, teu amor que não passa. 
Também sou teu Povo, Senhor, e estou 
nessa estrada, tu és alimento na longa 
caminhada. 

O Povo de Deus ao longe avistou a Ter -
ra querida que o amor preparou. O Povo 
de Deus, corria e cantava e nos seus 
louvores teu poder proclamava. Taro· 
bém sou teu Povo, senhor, e estou nes-
ta estrada, cada dia mais perto da Terra 
esperada. 

21 - P.eUas estradas da vida, nunca sOZi· 
nho estás / contigo, pelo caminho, Santa 
Maria, vai, 

ó vem conosco, vem caminhar, Santa 
Maria, vem! 

Mesmo que digam os homens que nada 
podes mudar / luta por um mundo novo 
de unidade e paz. 
Se pelo o mundo os homens sem conhe· 
cer-te vão / não negues nunca a tua 
mão / a quem te encontrar. 
Se parecer tua vida inútil caminhar / 
lembra que abres caminho, outros te se· 

guirão. 

2 · - Eu quis co er €<Sta ceia, agora 
pois vou morrer, Ja chegou minha hora 

C1)mei, tomai, é meu corpo e meu sangue 
que dou 
vi\llc?i no amor, eu vou preparar a c ia 
na casa do Pai 

Comei o pão: é meu corpo imolado 
por vós: perdão para todo pecado. 

- E vai nascer do meu sangue a 
esperanc.a o amor, a paz: uma nova 
aliança.

- Vou partir: deixo o roeu testamento 
vivei no ámor: eis o meu mandamento.

- I r á  ao Pai: sinto a vossa tristeza
Porém, no céu, vos preparo outra mesa. 

- De Deus virá o Espirito Santo 
que vou mandar pra enxugar vosso 
pranto.

23 - Senhor, vos o:llertamos / Em súplice 
oração O cãlice com vinho / E na patena 
o pão.

O pão vai converter-se / Na carne 
de J.:,sus E o vinho será sangue / Que 
derramou na cruz. 

Senhor, vos damos tudo / Nosso 
p sar e gozo / Nossa alegria e dores / 
Trabalhos e repouso. 

Amigos e parentes / Os vivos e 
d·efuntos / E m  torno à vossa mesa / Es-
tamos sempre juntos. 
A voz do sacerdote / que é a nossa voz / 
vos dá a hóstia viva / que somos todos 
nós. 

24 - Sabes, Senhor, o que temos 
é tão pouco pra dar 
Mas, este pouco, nós queremos 
com os irmãos compartilhar. 

Queremos nesta hora, diante dos 
irmãos, / Comprometer a vida buscando 
a união. 
Sab mos que é difícil os bens / compar· 
tilhar, / Mas com a tua graça, Senhor, / 
queremos dar. 

Olhando teu exemplo, Senhor, vamos 
seguir, / Fazendo o bem a todos, sem 
nada exigir. 

25 - Paz, paz de Cristo / paz, paz que 
vem do amor / lhe desejo, irmão / Paz, 
q u · é felicidade / de ver em você / Cristo, 
no so irmão. 
Se algum dia na vida / você de mim pre· 
cisar / Saiba: eu sou seu amigo / pode 
comigo contar / O mundo dá tantas vol-
tas / A g.·nte vai se encontrar / Quero 
nas voltas da vida / a sua mão apertar. 



.- I 

VOCE JA SABIA QUE ... 
e Padre Valdir Ros está fazendo uma Igreja Independente, separada da unidade católica, 
quase do tipo da Igreja Brasileira? 

e Padre Valdir impede a qualquer padre de celebrar a missa nas igrejas que ele ocupa? 

e Nenhum padre da Diocese (são 60 padres) acompanhou o padre Valdir nesta desobe-
diência contra a disciplina católica? 

e Se Dom Adriano fosse o que o padre Val dir diz, o Papa o teria removido porque, com 
certeza, está mais informado sobre os bispos do que o padre Valdir? 

e A Conferência Nacional dos Bispos (CNBB), que reúne todos os Bispos e Cardeais, 
a:Póia Dom Adriano? 

e O representante do Papa no Brasil está solidário a Dom Adriano? 

e Em consequência desta agitação nascida das idéias fixas do p. Valdir Ros contra o 
Bispo, os seguidores do p. Valdir estão se afastàndo da verdadeira Igreja Católica? 

e Os matrimônios celebrados pelo p. Valdir não são válidos, porque ele não tem juris-
dicão eclesiástica em nenhuma Paróquia?   . 
e O p. Valdir não tem o direito de batizar e que esses «batizados» vão causar muitos 
problemas para serem reconhecidos? 

Você quer continuar católico, unido à Igreja, aos Bispos e ao Papa? 

Pense . . .  Reflita . . . .  Não se deixe levar pelas idéias dos outros. 

Padre Valdir está destruindo com suas próprias mãos tudo o que ele construiu em 
14 anos de trabalho. 

A amizade por ele não deve fazer esquecer que a religião é de Cristo e não de 
um padre; que o barco da Igreja é confiado ao Papa, aos Bispos unidos a Ele e a: todo 
o Povo de Deus.

Dom Adriano está unido ao Papa, aos outros Bispos e ao Povo de Deus, bem solida-
mente. Aliás, o verdadeiro amigo não é aquele que acompanha o amigo pelo caminho 
errado, mas aquele que o ajuda a reencontrar o caminho certo. 

Não dividamos a Igreja que Cristo quer unida! Deus traga a paz e esclarecimen. 
to ao povo! 

Desejamos vivamente que as Santas Missões dos padres capuchinhos sejam se-
mente de Evangelho e de Paz. 

Diocese de Nova Iguaçu 



Diocese de Nova Iguaçu - Lembrança das San.tas Missões que os Missionários 
Capuchinhos pregaram na Diocese de Nova Iguaçu, de 24-07 a 22-08-1982. - "Senhor, 
a quem iremos? Vós tendes Palavras de vida eterna" (Jo 6,68) - "Minha alma 
glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador" (Lc 1,46-47). 
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Oração pelas Santas Missões 

Pai santo e bom, / com alegria, / ouvimos a voz do Espírito / que nos convida 
às Missões / em nossa comunidade. / Abandonamos trabalho, / esquecemos interesses 
/ e viemos escutar / a Palavra de verdade e vida / que vossos . missionários / vêm 
anunciar-nos. 
Somos vosso Povo humilde / da Baixada Fluminense / que, através do sofrimento, 
/ se identífica e assemelha / ao vosso Filho Jesus. 
Somos Povo abandonado, / por causa de nossas faltas / e de nossas omissões, / 
pecados comunitários, / pecados de gerações / que se amontoam e esmagam / nossa 
Baixada querida. 
Apesar de tudo, / somos vosso Povo: / Povo de eleição, / Povo da aliança, / Povo 
sacerdotal, / destinado a proclamar / as virtudes de Jesus / que das trevas nos 
chamou / à vossa luz admirável. 
Marcados de Cruz, / somos também Povo / marcado de Esperança. / Somos Povo pascal. 
Protegei, Pai santo e bom, / o Santo Padre João Paulo, nosso irmão-bispo Adriano, 
/ nossos padres, nossas freiras, / nossos leigos engajados / no serviço do Evangelho, 
/ no serviço dos irmãos. 
Conservai-nos sempre unidos / na Fé, no Amor, na Esperança, / unidos sempre com 
o Papa, / unidos ao nosso bispo, / unidos sempre com a Igreja, / vossa Igreja que 
se encontra / presente no mundo inteiro. 
Pedimos, Pai santo e bom, / por intercessão / da Virgem Maria / que é Mãe de 
Jesus Cristo / e Mãe da Igreja: / abençoai nossas Missões, / abençoai os missionários. 
Que estas Santas Missões sejam, / em nossas comunidades, / fonte abundante de 
impulsos, / para cumprirmos melhor / vossa divina Vontade; / sejam perene incen-
tivo, / para servirmos melhor / nossos irmãos pequeninos, / fracos, pobres, explo-
rados / que habitam nossa Baixada. 
Por Jesus Cristo, nosso Senhor, / vosso Filho e nosso irmão. / Assim seja. Amém, Jesus. 
(éom aprovação eclesiástica) . 

O Papa e os Bispos na Igreja 

"O Romano Pontífice, como sucessor de Pedro, é o perpétuo e visível princípio e 
fundamento da unídade quer dos Bispos quer da multidão dos fiéis. E os Bispos 
individualmente são o visível princípio e fundamento da unidade em suas Igrejas 
particulares, formadas à imagem da Igreja universal, nas quais e pelas quais existe 
a Igreja católica una e única. Por este motivo cada Bispo representa a sua Igreja, 
e todos juntamente com o Papa representam a Igreja inteira no vínculo da paz, do 
amor e da unidade" (Constituição conciliar Luz dos Povos, n. 23). 



S A N T A S  

( M i  s s i  o n á r i  o s  

M I S S Õ E S 
e a p u c b i n h o s )  

A Missão é uma graça extraordinária para uma comunidade. Tudo transcorre 

bem quando é organizada e preparada. A semente boa nasce e produz frut s 

quando o terreno é bem preparado. A Palavra de Deus é comparada a umas  

mente que é lançada durante as }. i ssões no coração das pessoas, Para que 

ela produza frutos é necessário que haja preparação. 

Preparação em n{vel diocesano: 

Todas as comunidades e paróquias da diocese participarão das Santas Mis-

sões, mesmo aquelas que não serão atingidas diretamente pelos missioná-

rios. Haverá orações especiais de preparação das Santas Missões em todas 
as comunidades. Todas as comunidades da diocese são convidadas a organi-

zar um 'Tríduo em preparação às santas Missões'. As comunidades não ati  

gidas diretamente pelos missionários organizarão as suas missões e refl  

tirão sobre a possibilidade de serem missionárias, aceitando comunidades 

irmãs. Na medida do possível, todas•as comunidades da diocese mandarão 

representantes para o Encerr.amento das S{l.ntas i i ssões no dia 22 de agos·· 

to (local a determinar ainda). Todas as comunid1des organizarão uma co-

leta para ajudar a financiar as Santas  issões (data proposta: 15 de a-

gosto, Assunção de Nossa Senhora). Para coordenar as Santas Missões foi 

nomeada uma EQUIPE DIOCESA'l-JA: 

- composição da equipe: Pe. 1!lateus, sada, Wim

tarefas da equipe:

1. elaborar o 'Tríduo em preparação às Santas Missões'

2. programar concretamente as Santas  {issões (paróquias e com1.rni-

dades diretamente atingidas)
, 

3. mandar imprimi.,r: . ca-rtazes grandes para igrejas e lugares pu-

blicas 
• cartazes para pôr nas portas das casas

•NOSSA FM,ÚLIA PARTICIPA DAS MISSe:íES'

. folhas de cantos 

• programas das Santas Missões

• oração pelas missões

. postais com retrato de D. Adriano

4. organizar a coleta diocesana

5. providenciar a imagem de N.Sra. da Conceição (com andor)

6. comprar terços baratos para serem vendidos

7. organizar os dias de descanso dos missionários

8. colocar à disposição das comunidades UIT! carro-propaganda

9. providenciar cálice, patena, missal e Bíblia para cada missi-
I • onario 

10. ajudar as comunidades atingidas na preparação das Santas His-

sões.



















CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E 
INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR - UFRRJ 


	Página em branco



