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j Bispos descem do púlpito 
I A partir de agora atenções da Igreja se concentram 
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HENRIQUES 
Da Edltorta de Politica 
Encerrada a Semana 

Santa, a Igreja Católica se 
prepara para outro grande 
acontecimento: a renova
ção da cúpula de seu braço 
politico — a influente e or
ganizada Conferência Na
cional dos Bispos, do Brasil 
(CNBB). De 22 de abril a 1* 
de maio — a primeira se
mana após a Páscoa — a 
CNBB elege os seus novos 
dirigentes e o bispo mais 
cotado para a presidência 
da entidade * o seu atual 
secretârio-geral, dom Lu
ciano Mendes de Almeida. 

Além do progressista 
dom Luciano, considerado 
o mais preparado para a 
sucessão de dom Ivo Lors-
cbeiter. sáo apontados co
mo prováveis candidatos à 
presidência dois bispos mi
neiros: dom Benedito de 
Ulhoa Vieira, atual vicií-
presídente. um moderado 
afinado com os progressis
tas, e dom Serafim Fernan
des de Araújo, o candidato 
dos conservadores, com re
motas chances de se ele
ger 

Correndo por fora e tam
bém com poucas chances 
de se eleger, está o arcebis
po de São Luís do Mara
nhão, dom Paulo Ponte, no
me que já esta sendo arti
culado para a v ice-
presidência, como repre
sentante do Nordeste na dl-
reção da CNBB. Segundo 
diversos bispos consulta
dos pelo CORREIO BRAZI-
LIENSE, tudo Indica que a 
chapa vencedora seja inte
grada por dom Luciano, na 

presidência, dom Paulo 
Ponte, na vice. e dom Celso 
Queiroz, na secretária ge
ral. - _ 

Dom Celso, de acordo 
com todos os bispos consul
tados pelo CORREIO, tá 
pode se considerar eleito 
para Importante cargo de 
secretario-geral. Conside
rado' mnito' competente, 
dom Celso Queiroz Integra 
a chamada aia progressis
ta do ciero. Como dom Lu
ciano, ele ê também bispo 
auxiliar de Sáo Paulo. 

Apesar da divisão entre 
os progressistas, já que uns 
apoiam dom Luciano e ou
tros dom Benedito, a derro
ta dos conservadores é con
siderada certa. "O grupo 
mais reacionárlo da CNBB 
não chega a 20 por cento"", 
afirmou ura bispo progres
sista, para quem os conser
vadores podem no máximo 
"cooptar um grupo um 
pouco maior, que chegue a 
20 por cento". 

Este bispo explica que 7» 
por cento do episcopado 
não tem resistência aos no
mes de dom Luciano e de 
dom Benedito, já dom Se-
rafin "não tem futuro de 
jeito nenhum nesta elei
ção". 

DOM LUCIANO 

Entre as qualidades cita
das por diversos bispos, 
dom Luciano ê "um santo, 
o homem do evangelho e 
um pastor". "Trabalha 
muito, dorme pouco, nao 
pára. E um grande orador, 
tem trânsito internacional, 
nível de representatividade 
e tarimba". Além de ter 
uma "forca moral inten

d e é um "génio" e 
também "bom de voto". 

Humilde, dom Luciano 
prefere não falar sobre as 
eleições na CNBB "Nâo fa
lo sobre este assunte". Mas 
como nâo deixa um repór
ter sem respostas, ele 
acrescenta: "Graças. » 
Deus há muitos e bons can
didatos para assumir a di-
reçáotUCNBB". 

ELEIÇÃO 

A eleição se dará durante 
a Assembleia Geral do 
Episcopado, em Italct 
(SP>. e, pelo regulamento 
da CNBB. ela se realizará 
após "a avaliação da cami
nhada e a votação das dire-
trizes". - O regulamento 
proíbe a formação de cha
pas aliciais. Antes das elei
ções são realizadas pré
vias, nas quais podem ser 
votados lodos os 2*7 bispos 
com direito a voto. Os mais 
votados serão os candida
tos, começando então os es
crutínios oficiais. 

Além da direçáo. com
posta por três bispos com 
quatro anos de mandato, 
serão eleitos oito membros 
para a Comissão Episcopal 
Pastoral que tem a respon
sabilidade dlreta sobre a 
Organização da Acâo Pas
toral da Igreja no Brasil. 
Serão também escolhidos 
os cinco integrantes da Co
missão Episcopal de Dou
trina, o representante do 
episcopado junto ao Ceiam 
(Conselho Epi scopa l 
Latino-Americano I e os de
legados do Brasil ao sínodo 
que se realizará em Roma. 
no mes de outubro próxi
mo. 
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