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Após conclusão das obras, esta será a nova fachada da Igreja Cristo Redentor.
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Requerimento

Exm Sr. Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais

O Deputado que este subscreve requer, na forma regimental, a realização de uma
reunião especial para homenagear os 30 anos da Paróquia Criam Redentor, do Barreiro.

Fundada em 26 de março de 1968 por Dom JoAo de Rezende Costa, a Paróquia se
destacou na RegiAo Metropolitana de Belo Horizonte pela sua pastoral voltada a atender
os anseios da classe trabalhadora, lutando incansavelmente pela defesa dos valores da
vida, nesses 30 anos de existência.

Além da ação pastoral engajada, principalmente no mundo do trabalho, várias
ações de apoio e incentivo aos movimentos popularea destacaram a atuação da Paróquia.
Entre as mais expressivas destacamos a efetiva participação da comunidade no
gerenciamento do Hospital Jülia Kubstcheck, da FEBEM e o apoio à Escola Mário Neves,
voltada para o atendimento de crianças portadoras de deficiência.

EstLboznenagem se estende aos padres agostinianoa quuaea3O-anoa,.4&
mediram esforços na construção de uma comunidade religiosa comprometida com os
valores e as causas evangélicas.

Sugerimos a data de 17 de junho do corrente ano para essa homenagem.

Sala das Reunies, 14 de abril de 1998.

Deputd61imfÀngeIo )ndrade,
Vice.Iidér do PT.
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PRONUNCIAMENTO DO DEPUTADO DURVAL ÂNGELO

Senhoras e senhores,
a partir do Concílio Vaticano II, que sacudiu a Igreja Católica, como um novo

Pentecostes, buscando resgatar os princípios do Evangelho Uà luz dos sinais dos tempos",
floresceu o trabalho das Comunidades Eclesiais de Base, mais voltado para os milhões de
miseráveis e excluídos da sociedade. Depois de quase dois mil anos de Cristianismo, o
Vaticano recuperava o verdadeiro sentido da opção pelos pobres.

Afastando-se da linha tradicional da Igreja, moldada à imagem e semelhança das
classes dominantes, em que os padres se tornaram, muitas vezes, a eminência parda do
Poder, germina, sobretudo na América Latina, a Teologia da Libertação, combativa, aguerrida
e com reflexão profunda, que clama por justiça e busca a redenção do homem espoliado e
aviltado de nosso continente.

Surge, assim, na Igreja atual, uma linha pastoral que é bem a imagem do Cristo
Redentor, com o objetivo maior de libertar o ser humano do inferno da vida degradante
imposta pelos poderosos a bilhões de miseráveis pelo mundo afora, ao longo de milênios
de história.

Com certeza, este é o grande pecado daqueles que detêm o Poder: deixar que
impere a miséria num planeta pródigo de riquezas.

No caso específico do Brasil, mais triste ainda é a nossa realidade. Embora seja um
dos países mais bem aquinhoados de dádivas da natureza, campeia aqui, pela incúria do
poder público, a fome e uma pobreza crônica que parece não ter cura. Como disse um
escritor nordestino, numa frase famosa, "existe miséria maior do que morrer de fome no
deserto: é não ter o que comer na terra de Canaà".

No dia 11 último, celebramos o 'Corpus Christi", cujo significado tem passado
despercebido pela maioria das pessoas. É preciso lembrar - e isso está bem entranhado na
consciência dos que professam verdadeiramente a doutrina cristã - que o corpo de Deus é
também o corpo machucado e ferido do seu povo, carcomido pela fome, dilacerado pela
miséria e, sobretudo, abandonado pelo descaso do poder público.

Conforme disse o Cristo, que se identifica com cada ser humano caído à beira da
estrada, "o que fizestes a um desses pequeninos a mim o fizestes", como está em São
Mateus, 25, 40. Ficar, pois, indiferente e insensível às necessidades e aos reclamos do
povo é um pecado estrutural que precisamos extirpar da face da Terra.

Sem dúvida, o corpo de Deus é sempre vilipendiado toda vez que massacres de
sem-terra ocorrem no Pais, crianças de rua são chacinadas, doentes morrem pela negligência
do poder público, epidemias se alastram sem nenhum controle das autoridades, prisioneiros



são executados de forma truculenta nos presídios.
Assim, de massacre em massacre, que acaba virando 'show" de televisão, perde-se

a dimensão ética do problema, e a consciência nacional vai ficando cada vez mais
anestesiada

Enquanto isso, na periferia das cidades, que extrapola as avenidas do contorno,
perambulam os excluídos e marginalizados, vítimas da lógica fria das políticas neoliberais,
que têm o lucro e a idolatria do mercado como seus novos deuses.

Senhoras e senhores,
foi no Barreiro da pobreza e da miséria, que infestam as reges periféricas de nossa

Capital, que surgiu, há 30 anos, a Paróquia Cristo Redentor. Foi com o barro do Barreiro de
Cima que se moldou uma obra portentosa, empreendida pelos religiosos da Ordem de
Santo Agostinho

Fundada em 1968 e dirigida pelos padres agostinianos a partir de 1973, a Paróquia
Cristo Redentor congrega hoje 11 comunidades e mais de 25 pastorais.

Atuando em bairros de classes operárias e convencidos de que a fé cristã requer
condições dignas de vida, os religiosos vêm desenvolvendo, ao longo dessas três décadas,
uma ação pastoral eficiente, que bem justifica o nome da Paróquia: o Cristo Redentor, que
liberta do pecado da miséria, da fome, do subemprego, da corrupção e de tantas outras
mazelas sociais.

Lutando contra todos os tipos de dificuldade, a Paróquia nasceu, tal como o Menino
Deus, na humildade de um chão pobre e lamacento, desprovida de recursos, onde
praticamente faltava tudo.

Convencidos de que a política deve ser um meio para construir uma sociedade mais
justa, igualitária e fraterna, os religiosos agostiniarios, empenhados na redenção e libertação
do povo de Deus, realizaram uma eficiente ação pastoral de conscientização e participação
política, em que os pobres e excluídos do Barreiro passaram a ter voz e vez.

Hoje, com o trabalho obstinado que se empreendeu e contando com a colaboração
das religiosas que atuam na região e centenas de leigos, os padres conseguiram mobilizar
as diversas comunidades que integram o Barreiro de Cima e apresentam uma folha de
serviço marcada pela eficiência e seriedade.

Assim é que, na defesa dos interesses coletivos, a comunidade lutou bravamente
pelo não-fechamento do Hospital Júlia Kubitschek, destinado ao desaparecimento no Governo
Newton Cardoso. Hoje, aberto ao atendimento geral, o Hospital é monitorado de perto por
um conselho comunitário, que continua a lutar para eleger democraticamente sua direção,
direito este negado no atual Governo do PSDB.
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Renhido igualmente foi o movimento contra a extinção da FEBEM pelo Governador
Eduardo Azeredo, quando se organizou o Conselho Comunitário Paulo Campos, que
acompanha os trabalhos do instituto, fiscalizando e denunciando as arbitrariedades de
que são vítimas as crianças carentes e deficientes mentais que nele residem.

Destaca-se, também, na pastoral da Paróquia, a Ação Social Cristo Redentor -
ASOCRE -, escola profissionalizante com mais de 300 alunos, que oferece cursos de
tornearia mecânica, corte e costura, além de supletivo de primeiro grau. Em alguns projetos,
o nosso Mandato esteve fazendo parceria.

Sempre com o propósito de resgatar os excluídos da sociedade, a Paróquia tem
organizado ações eclesiais, atuando em praticamente todas as áreas em que existam
carências. Junto aos jovens, por exemplo, a pastoral dos adolescentes tem proporcionado
boa formação na vida da fé e na experiência comunitária. Entre eles, formou-se um grupo
de teatro - o "Novas Raízes'.

Trabalhando na formação de lideranças, por meio de cursos de Teologia para
leigos e da universidade popular, onde damos também a nossa contribuição à Paróquia,
sensível e atenta aos problemas da região, movimenta-se em todas as direções, solidária
com os sem-terra, os sem-teto, os doentes e os portadores de deficiências.

Por outro lado, desenvolveu-se, junto à comunidade, um trabalho preventivo na
área de saúde, por meio de palestras sobre medicina alternativa, hábitos de higiene e
aproveitamento de alimentos.

Hoje, conciente de sua cidadania e bem estruturada em ações eclesiais e pastorais,
a população, sempre que se faz necessário, aciona o poder público, exigindo direitos
básicos para uma vida digna, como escola, postos de saúde, habitação, água, luz,
transporte, segurança, pavimentação de ruas.

Para ter voz junto aos bairros que integram o Barreiro de Cima, há muito circula o
"Boca do Povo", jornal bimestral muito bem cuidado e impresso, que divulga o trabalho da
Paróquia, atualmente dirigida pelo amigo e irmão Frei Ronaldo Gomes Neves.

Desde 1979 acompanhando o trabalho desenvolvido pela Paróquia Crista Redentor,
da qual tenho procurado participar ativamente, tanto que a considero a minha Paróquia -
não por questão geográfica, mas afetiva e de engajamento pastoral -, quero aqui dar o
meu testemunho e aplaudir, de público, a obra realizada pelos religiosos agostinianos.

Ao expor tão eloqüente exemplo de solidariedade com os excluídos da sociedade e
de crença na capacidade redentora da ação pastoral, que não se perca na formalidade
desta homenagem, que ora rendemos à Paróquia Cristo Redentor, pelos seus 30 anos de
existência.

Que permaneça em nós a lição de obstinação e garra dos religiosos da Ordem de
Santo Agostinho. Que o Cristo, que liberta de todas as prisões, nos dê força e coragem
para romper os grilhões da opressão e da miséria, buscando sempre a redenção dos
pobres e indefesos.
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Senhoras e senhores,
para encerrar as minhas palavras, faço um apelo à sensibilidade de todos, lendo um

poema de Pe. Paulo Gabriel, ex-pároco e hoje provincial dos agostinianos, que é também
poeta e articulista constante do Boca do Povo.

MONOTONIA

O latido triste do cachorro,
nesta tarde fria de Junho,
muda a paisagem do Barreiro.

Na periferia,
o mundo se reduz, hoje,
a simples coisas banais:
carvão,
fumaça,
ferro,
operários a pé
de volta para casa.

No horizonte,
lá no bairro Milionários.
o Crista Redentor
preside a tragédia desse povo,
intui as paixões,
fortalece os amores,
acolhe as promessas
e leva à luta.

Periferia
nascida ao ritmo do suor,
das mãos calejadas,
do sangue derramado.
No dia em que tu explodires,
esta cidade tremerá.

Quem sabe a poesia, que voa pelas dimensões altaneiras da liberdade e tem o poder
mágico de redimir, possa comover os duros corações dos homens e mulheres deste Pais,
sensibilizando-os para uma ação política eficaz e redentora?

Deputado Durval Ângelo,
1 8/Jun/98.



Mesa da Sessão Especial.

Moradores do Barreiro de Cima prestigiaram a homenagem à Paróquia Cristo Redentor,
no dia 18 de junho, na Assembléia Legislativa.



DISCURSO DE FREI RONALDO GOMES NEVES, O.S.A. -
PÁROCO DA PARÓQUIA CRISTO REDENTOR.

Senhoras e Senhores,
há trinta anos, o Sr. Arcebispo da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom João de

Rezende Costa, criava uma paróquia na região do Barreiro de Cima, aos pés da Serra do
Curral.

Naquela época, como a capela que serviria de Igreja Matriz era dedicada a São
Sebastião, a população local pedia que o mesmo Santo seguisse como padroeiro da nova
Paróquia.

No entanto, como já houvesse várias Paróquias dedicadas a São Sebastião, Dom
João propôs que o padroeiro fosse Crista Redentor.

Dessa forma, senhoras e senhores, nosso Emérito Arcebispo, de modo profético,
prenunciava o que mais tarde seria a marca da espiritualidade e da ação pastoral da Igreja
naquela região periférica da cidade de Belo Horizonte.

Na região do Barreiro de Cima, Cristo é sobretudo uma realidade Redentora, que
convoca o Povo de Deus à Redenção.

Durante vinte e cinco anos, nós, religiosos agostinianos, estamos presentes junto
ao povo, numa atitude de serviço e animação solidária, e é com essa experiência que venho
aqui, em nome de todos os religiosos agostinianos, que vivemos e partilhamos a fé junto a
essa gente, testemunhando o que Dom João, ao propor como padroeiro de nossa Paróquia
Crista Redentor, incutia no coração de nossas comunidades: uma espiritualidade e uma
ação pastoral que coloca toda missão apostólica a serviço da vida e apresenta um Crista
que, libertando o ser humano das correntes da injustiça, da dor e da morte, resgata toda a
existência para Deus.

Na realidade, no transcurso desses trinta anos, a dimensão da Redenção marcou
a experiência de fé de nossas comunidades, ajudando-nos a unir fé e vida, oração e luta por
libertação, mostrando-nos que "a terra e o céu não estão em oposição". Bem na linha de
Ruysbroeck, um místico holandês que, interpretando Mestre Eckart, disse: "Se você está
em êxtase e um pobre bate à sua porta, pedindo remédio, deixe o Deus que você tem no
êxtase para encontrar o Deus que está no pobre, porque o Deus que você encontra no
pobre é mais seguro que o Deus que você deixa no êxtase". Aprendemos que uma mística
que não luta contra a injustiça e a exclusão, que não alimenta atitudes de retidão e de
partilha, não é mística, é mistificação.

Aprendemos a reconhecer Deus como Pai, ou Mãe, de Misericórdia, que tem seu
coração derramado sobre os miseráveis dessa terra; e que essa Misericórdia Divina é
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experimentada e vivida através das mãos e dos gestos solidários de uma Igreja Misericordiosa.
E durante esses trinta anos buscamos ser uma Igreja Misericordiosa.
Nessa caminhada de trinta anos, a dimensão da Redenção nos mostrou o rosto de

um Deus Trinitário, marcando a prática religiosa e social de nossa vivência eclesial dentro
de um espírito comunitário de uma só alma e um só coração voltados para Deus', como
nos inspira Santo Agostinho. Aprendemos que Deus só será tudo em todos" (1 Cor. 15,28:
Ef. 123) se, na vida, vivermos intensamente a liberdade, entendendo que essa liberdade
nos faz, na sociedade e na Igreja, sujeitos ou, como nos diz o teólogo Leonardo Boff, "seres
responsáveis e, por isso mesmo, éticos".

Aprendemos a viver uma eclesialidade plural e fraterna, uma Igreja como nos inspira
o Concílio Vaticano li, Povo de Deus (L.G.), e que essa Comunhão dos Santos é
experimentada e vivida através das atitudes construídas, em regime de mutirão, numa Igreja
Participativa.

Durante esses trinta anos, no Barreiro de Cima, forjamos essa Igreja Participativa.
No desenrolar histórico desses trinta anos, a dimensão da Redenção nos apresentou

uma vocação, e aprendemos que somos todos chamados a levar, "até os confins da terra"
(At 1,8) o Evangelho, a Boa Notícia do Reino de Deus Aprendemos que, através dos vários
ministérios, deveríamos ultrapassar as fronteiras territoriais de nossa Paróquia e estar a
serviço da vida em todos os cantos da terra onde houver vida.

Aprendemos que, como diz São Tiago, "a fé, se não tiver obras, está morta em seu
isolamento" (Tg 2.17) e, por isso, somos cidadãos do universo, chamados a concretizar
nossa fé nos serviços à vida numa Igreja Missionária.

Dessa forma, no Barreiro, em Belo Horizonte, nas Minas Gerais, no Brasil e na
América Latina, procuramos ser uma Igreja Missionária.

Senhoras e Senhores, venho aqui dar testemunho que "no barro do Barreiro", como
gosta de se referir o Deputado Durval Angelo, Deus soprou, e segue soprando, o seu "Ruah",
seu "Pneuma", seu "Spiritus Creator", e um novo Adam (filho da terra), um "homo", ou,
porque não dizer, um "humus" (filho da terra fecundada) foi criado, gerando, assim, com
seus sonhos, suas organizações e suas lutas, "vida, e vida em plenitude" (Jo. 10,10).

Nesse sentido, durante esses trinta anos, a mística do Cristo Redentor nos ensinou
a todos, homens e mulheres do Barreiro de Cima, que nossa fé deve ser vivida num processo
de conquista, de libertação. Em nossas lutas e organizações, fomos experenciando um
Deus que arranca seu povo da escravidão para ligá-lo a Si (Conf. Ex. 6,6).

Dessa forma, respondemos àqueles que dizem, bem aos moldes da Ditadura Militar
(de tão triste memória), que devemos cuidar das almas, rezar e cuidar da Bíblia, em vez de
estarmos metidos nos Movimentos Populares, em vez de sermos solidários com os pobres,
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excluídos, os que sofrem - como, há pouco tempo, declarou, pela imprensa local, um
representante da direção do Hospital Júlia Kubitscheck, e por estar autorizado e respaldado
por seus superiores, ouso dizer, um representante do Governo Eduardo Azeredo - que
temos plena consciência de que, ao nos colocarmos no lugar em que nos colocamos, ao
lado dos pobres e excluídos, seguimos a tradição espiritual que nos foi delegada pelo
nosso pastor, a tradição bíblica da Redenção, ou seja, a tradição da libertação para podermos
ser, cada vez mais, todos, homens e mulheres de Deus.

Por isso, Senhoras e Senhores, hoje, em pleno sistema neoliberal, pensado para
que tenham direito à vida três bilhões de habitantes, quando a população mundial é de 5,6
bilhões de pessoas, o que torna os três bilhões restantes uma população supérflua; num
Brasil onde o planejamento da política social supõe cem milhões de habitantes, quando
somos cento e cinqüenta e três milhões, o que torna cinqüenta e três milhões de brasileiros
"zeros econômicos", para os quais não há política de saúde, de educação, de moradia, de
terra; num mundo em que, como nos diz Roger Garaudy, "o regime atual de acumulação de
capital leva à ocorrência de uma Hiroshima ou Nagazakii, na história humana, em cada dois
dias", ou seja, "a cada dois dias morrem cento e cinqüenta a duzentas mil pessoas em
conseqüência da exclusão e da falta de políticas ligadas à vida.

Quero, então, reafirmar que a Paróquia Cristo Redentor quer seguir vivendo sua fé
a serviço da vida. Respondemos, assim, ao chamado do Cardeal Arcebispo da Arquidiocese
de Belo Horizonte, Dom Serafim Fernandes de Araújo, nosso querido pastor e amigo, para
estarmos presentes, num gesto de esperança e solidariedade, "onde escorrer uma lágrima,
seja de alegria ou de tristeza, de um rosto humano".

Queremos, nas terras do Barreiro de Cima, nessa Belo Horizonte, nas Minas Gerais,
no Brasil e no mundo, ser sempre presença de fé, a serviço da vida e construindo a esperança.
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PRONUNCIAMENTO DO DEPUTADO CLEUBER CARNEIRO,
VICE-PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.

Senhoras e senhores,
a grata comemoração de hoje, promovida por esta Assembléia ao ensejo do 300

aniversário de instalação da Paróquia Cristo Redentor, faz-nos lembrar a relevância da ação
social da Igreja, em que nossa homenageada se tem empenhado de modo admirável. Por
essa razão, ao participarmos deste evento, na qualidade de Presidente do Legislativo mineiro,
permitimo-nos iniciar nossa mensagem com breve retrospecto sobre a atuação da Casa de
São Pedro, no contexto socioeconõmico da civilização contemporânea.

Foi exatamente em 15 de maio de 1891 - há, portanto, 107 anos - que o insigne
Papa Leão XIII trouxe à luz sua Carta sobre a questão social, documento em que foram
enfrentados, corajosamente, os problemas suscitados pela Revolução Industrial. O texto
foi precedido por dois outros, nos quais foram enfatizados os princípios fundamentais da
democracia. Ele veio ratificar a preocupação da Igreja de Cristo com o trabalho e o trabalhador,
ao mesmo tempo em que enfatizava o direito de associações e formalizava reconhecimento
aos institutos da família e da propriedade privada.

Ao definir, de forma tão equilibrada, as diretrizes da doutrina católica no campo
social, o grande Pontífice abria caminho para que, em nosso século, o catolicismo romano
viesse a fazer da dignidade material do homem uma de suas metas. Hoje, a humanidade
conta com o apoio dos discípulos da Santa Igreja não só para atenderás suas inclinações
religiosas, mas também para conseguir a realização integral da pessoa humana. Como
bem recomendava o venerável Papa, essa ação deve cumprir-se sem a conotação de mero
proselitismo e de instrumento para disseminar ideologias, mas tendo em vista,
exclusivamente, o amor ao próximo, base da doutrina cristã. Pois foi assim pensando que
Dom João de Rezende Costa, à época Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte, houve
por bem instalar, naquele 26 de março de 1968, a Paróquia Cristo Redentor. Certamente, o
ilustre Arcebispo levava em conta os preceitos do Concílio Vaticano II, o qual, pouco antes,
introduzira os católicos em autêntico espírito de renovação. E, sem dúvida, considerava
Dom João a oportunidade de norteara ação pastoral pelo amparo às justas reivindicações
de bem-estar da já então numerosa comunidade.

A Paróquia foi instalada na antiga Capela de São Sebastião, sendo seu primeiro
vigário o Pe. José Cabral. Alguns anos mais tarde, foram chamados a assumi-Ia os religiosos
agostinianos, verdadeiros soldados de Cristo, que, atualmente, respondem pela obra que
estamos reverenciando.

Seu trabalho, desnecessário talvez dizê-lo, atinge proporções extraordinárias e de
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sobejo conhecidas. Sem muito nos alongarmos, lembraremos que responde, nos dias que
correm, por 11 comunidades e por cerca de 25 pastorais, colaborando na alfabetização de
adultos e de crianças deficientes, no gerenciamento da rede hospitalar da região, no
equacionamento da questão dos transportes, de saneamento e habitação, no incentivo às
atividades desportivas e culturais, enfim, onde quer que aflorem os legitimos anseios dessa
privilegiada comunidade. Privilégio, evidentemente, também materializado pela inestimável
orientação espiritual de que dispõe.

Está de parabéns, portanto, a coletividade do Barreiro e dos demais bairros que
usufruem da benfazeja influência da Paróquia Cristo Redentor. Em nome da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, pedimos aos felizes paroquianos que nos
acompanhem na saudação de júbilo e agradecimento aos responsáveis por essa célula
modelar da organização católica. Aos padres agostinianos, aos membros e coordenadores
das pastorais e, sobretudo, a essa figura amorável e admirável, que é o atual Vigário, Frei
Ronaldo Gomes Neves, apresentamos nossos emocionados cumprimentos. Que continuem
todos a se superar no trabalho sublime e meritório, eis os nossos votos e a nossa certeza.
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Mandato Coletivo Dep. Durval Ângelo
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