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O bispo Edmundo Kunz garan
tiu ontem, em Porto Alegre, que a 
Igreja continuará a atuar politica
mente em 1987, ressaltando que 
"duas linhas de trabalho impõem-se 
nesta fase de nossa história: dentro 
do Congresso, a aliança firme e sem 
racha dos constituintes, que têm 
compromisso com a sua consciência 
pessoal e com a alma popular, para 
em bloco defender um programa mí
nimo de promoção dos valores hu
manos e cristãos; fora da Casa do 
Congresso, a mobilização do povo e 
sua saída às ruas, para exigir que na 
futura Constituição não sejam pos
tergados esses mesmos valores éti
cos e religiosos fundamentais". 

Falando no programa radiofóni
co semanal Voz do Pastor, de respon
sabilidade da Arquidiocese Metropo
litana de Porto Alegre, o bispo co
mentou que "vivendo dentro e não 
ao lado de um mundo em contínua 
transformação, a Igreja tem a missão 
de inserir-se nas novas condições 
desse mundo.. Fiel ao Evangelho, 
compete-lhe não fugir do mundo, 
mas agir nele como fermento dentro 
da massa para transformá-lo". 

Depois de observar que "a nova 

forma de a Igreja ser tem a intenção 
de tornar presente o exemplo e mo
delo de uma sociedade para esse oca
so do segundo milénio", d. Edmundo 
Kunz frisou: "A organização da co
munidade eclesial de base, que ques
tiona a sociedade atual, que defende 
e integra em seu seio os mais margi
nalizados, que enfatiza a dimensão 
ética do mundo humano, aponta pa
ra uma sociedade alternativa de ins
piração evangélica, realmente parti
cipativa e fraterna. Nós, cristãos, a 
partir de nossa fé e de nossa comuni
dade, tentaremos anunciar que é 
possível construir uma pátria digna, 
decente, justa e solidária". 

Para o bispo gaúcho, "muita coi
sa boa aconteceu em 1986. A princi
pal delas foi a mudança institucional 
sem violência. De um regime mais 
autoritário, passamos para uma de
mocracia mais participativa. O pri
meiro fruto saboroso dessa passa
gem foram as eleições de novembro". 
No entanto, prosseguiu, "herdamos 
do velho ano muita indecência social 
e moral no que diz respeito à alimen
tação, à saúde, à educação, à corrup
ção e à libertinagem". Assim, acres
centou que "um ano de grandes lutas 
nos espera", e que, com a Constituin
te, "estarão em jogo os alicerces de 
um novo Brasil". 
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