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Depois de uma primeira tentativa 
frustrada, a Conferencia Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) está ar
ticulando outra reunião dos membros 
da sua presidência e da Comissão 
Episcopal da Pastoral com os cons
tituintes, «para buscar caminhos e 
apresentar princípios, no sentido de 
contribuir para uma sociedade justa, 
solidária e fraterna, conforme as 
exigências cristãs de uma nova ordem 
constitucional». 

O encontro, marcado a princípio 
para o dia 24, às 20h30. foi suspenso 
porque, naquela data, houve sessão 
extraordinária do Congresso, para 
uma possível votação do regimento 
in terno da Cons t i tu in te . Agora , 
deverá ser realizado, conforme infor
mou a assessoria de imprensa da 
CNBB no final de março, durante 
a reunião mensal da presidência da 
Conferência Nacional, ou somente no 
final de abril, quando já deverão ter 
sido escolhidos os novos dirigentes da 
CNBB. 

Enquanto o encontro não se con
cretiza, a Conferência Nacional dos 
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Bispos do Brasil continua acom
panhando atentamente os trabalhos 
da Constituinte, o que é feito através 
da Comissão de Acompanhamento da 
Cons t i t u in t e , que já elabtfrou e 
distribuiu 17 boletins diários sobre as 
atividades desenvolvidas em plenário, 
além de três encartes abordando as ' 
mesmas ques tões , inser idos no 
Notícias, boletim semanal da CNBB. 

«Não queremos fazer lobby, *' 
pressão, mas, como cidadãos, ex
pressar nossa preocupação para a 
consol idação de um regime ' 
democrático», afirma o vice 
pres iden te da CNBB, Dom 
Benedito de Ulhoa Vieira, referindo-se 
ao convívio dos constituintes com a 
Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil. O tema da Campanha da 
Fraternidade 87, lançada ontem pela 
CNBB, «Quem acolhe o menor aco
lhe a Mim» está diretamente ligado 
à Constituinte, pois, segundo os . 
b i spos , somente com uma nova 
distribuição de renda se poderá *, 
resolver os problemas do menor L 
carente no país. —I 
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