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lqreia aciona em fevereiro 
riáXjonstituinte 

Da Reportagem Local 

Com o apoio de cientistas políticos, 
juristas e parlamentares de vários 
partidos, além de uma infra-estrutu-
ra baseada na informática, a-Igreja 
Católica acionará, a partir dos pri
meiros dias do próximo mês, o seu 
"lobby" no Congresso constituinte. 
Seu objetivo é garantir a inclusão, no 
novo texto constitucional, de princí
pios que vão da "democracia partici
pativa" até a defesa de teses como a 
proibição do aborto e a redistribuição 
mais equitativa da renda nacional. 

A presidência da CNBB —respon
sável pela organização* do "lobby"— 
será assessorada' neste trabalho por 
uma comissão de assuntos constitu
cionais presidida pelo bispo de Bauru 
(SP), d. Cândido Padin. Integram 
também a comissão, entre outros, o 
jurista Fábio Konder Comparato 
(que preparou o anteprojeto constitu
cional para o PT), o deputado federal 
eleito Plínio de Arruda Sampaio 
(PT-SP) e o sociólogo jesuíta Fer
nando Bastos de Ávila, do Rio. 

Também em fevereiro, deverá co
meçar a funcionar a mais nova 
pastoral da Igreja no Brasil —A 
Pastoral Constituinte—, que. dará 
assessoria especifica aos congressis
tas católicos. A pastoral irá fornecer-
-lhes subsídios baseados no documen
to "Por uma Nova Ordem Constituci

onal", aprovado pelo episcopado bra
sileiro na reunião da CNBB em abril 
do ano passado, e cobrar destes 
constituintes o cumprimento de seu 
compromisso cristão. A Arquidiocese 
de Brasília contribuirá com a infra-
estrutura para o funcionamento da 
pastoral. 

Com base no documento "Por uma 
Nova Ordem Constitucional", a Igre
ja fiscalizará os trabalhos constituin
tes, observando, de modo específico, 
cinco itens, com vistas e eventuais 
denúncias: tentativas de introduzir 
na Constituição "elementos incompa
tíveis com a dignidade e os direitos 
da pessoa humama"; eventuais 
"manobras, manipulações e enten
dimento de cúpula para frustrar 
aspirações democráticas"; tentati
vas de "limitar a liberdade e a 
soberania" do Congresso; casos de 
"manifesto abuso do poder económi
co", além de ameaças "aos valores 
éticos e religiosos fundamentais".' 

Outra preocupação da Igreja será a 
"criação de canais de comunicação 
independentes entre a Constituinte e 
a sociedade", multiplicando, para 
isso, a publicação de boletins. O 
"lobby" da Igreja será apoiado pelas 
CEBs (Comunidades Eclesiais de 
Base), que montarão plantões espe
ciais no Congresso Nacional, com 
representantes de totjas as regiões do 
país. 


