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UMA OPmI1'0 

A REALIDADE 

A situ.ação de conflito existente entre fudios e fazendeiros, sem - 
pre foi wna :praocu.pagão constante doa padres e demaia agontee da. evangeliZa- 

' 
ção em Roraima. 

Para oom:pree.n.der em qu.e realidade I colocado o problema, é só ler , 
os depoimentos dos Tuxau.es nas reu.niÕea que fizeram.. 

Dam. p:t'Oou.rer respo.n.aabilidadee, diretas ou indiretas,, olara adi . - 
ferença existente entre a.e d.u.ae claasos aociaio em questão: os !nd.ios eão ~ • 
:p:M..midoa, o.o fezendciroe, opressores (aqlli é!'.!1 Roraima). Poderão aleg~ae vJ 
rias deaeu.lpes em defesa dos ~azendeiroa, a :Lno:perâ.ncia da FtnTAI em demarcar 
ae terras; o deaempen.l\o doe .6.rgãoe do 4sovemo em reeol ver o problema da re - 
forma agt'ária no BrasiJ.1 a deaort;e.n.iZação das !!lSlooas que, sobretudo no pa.e- , .. 
sa.do, não aot1beram dar valor àa su.aa terras, etc., etc •• Tu.do isso, porém ~ 
não modifica a :realidade, perrÚaneoendo ~ opr.i!rl.dos, esoraVizadoa e na de - 
pendência, outros invasores e opressores. 

No passado, os.padres, partindo do princÍ:pio de que todos eram fi 
lhos do mesmo Pai e de qlle todos deveriam ser salvos, ocuparam-se doa fazcn- • 
deiroe, atendendo,.oe em toda.a as necessidades e não s6 reli5iosas. Rezavam. 

Nisea nas fazendao, ba~izavam e casavam. .nas fazenda.e, q~e eram o ponto de 
apoi? ~aia seguro d.as atividades de desobriga que os r.iisaionários d.esenvol - 

viam. Nas vilas, oe padres eram animadores e organ:i.Zadores de :f'este;Joet al'- 
• I • 

raiai.e, bingos, corridas de oavaloa, etc., eto •• 
Em compensação, os fazendoiroa ajudavam. economicamente as :paróquias 
' 

e os :padres. 
Depois da 2s Conferência dos Bispos d.a Am&rioa Latina em Medallint 

Colômbia, oa m~todos paatoraie e as atitudes doe agentes de pastoral muda - 
• 

ram.. tambwn em Roraima$ 
- abriram-se missões no interior; 
- a pastoral de deoobriga, em parte, acabot1J 
- começaram a trabalhar maia para i'oroar coo.unidades; 
- tornaram a.e I:1alooae, é não mais as fazendas, o centro das atividades; 

- tacbéci a ao.cra'!lentalizagão doa brancos começou a ser feita no contexto ee- 
• 

munitário da malooa. 
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A Pastoral Ind:Í.gens. tornou,...se priori th"ia na I~ ja de Roraiina e 

acentuou,...ae a luta de libertação dos !ndios, eobret11do em defesa c1as terrae, , 
tendo o apoio total dos agentes .evangeliZado:ree d.a Igtoe ja Roreimenee·. 

Nesta nova. visão. aoabararn-ee a msi.o:r parte doe arraiais, feete - 
jos. que cria:vam s6 confusão, 'bebedeiras, br:lgaa1proetitu.ição e 1.m.Oralidadea 
várias, como as apostas da milhÕea de cruzeiros &"1 corridas de oavaloa, com 

' 
aa injustiças sociais gritando ~_ngança aos olhoa de Deus. 

"" ' Os :razend.ed.roé na.o gostaram r:i.u.i to desta nova a.ti tu.de de Ig:ce ;Ja, a,. 
ba.ndon.aaam-na, álegando qu.e na igreja 11ão ae deve falar destas ooisas, ter - . ' 
ra.e, :!ndios. oacha9a, eto., nas só da Palavra do ~aus. (sic) 

Tarn.Wm uma parto doa ac,~ntc.a de paatornl, eobretnd.O innãs, af'ima 
ra.m várias vezas que estávamos; na nossa pasto:,:-al, marginalizando oa :tazen - • 
deiros e ieto, dizel'.'l, & contra o Cristianismo. 

PRINOt.fFIOS TTIOLÓGICOS 

"A imensa maioria de noaeoe irmãos. continu.a vivendo em td.tuaçêo de 
pobreza, e até m.ia,:ria., que ae vem agravando. A Isre ja tez, desde, Medellin , 
u.~ alara e prof&tioa opgão p:re:f'erencial. e solidária pelc,s pc,bres." (Pueb1a, 
ne, Paul.inas, Ni 897-898) 

!.':as, qu.em são estes pobres? 

ºNesta categoria (de pobres) se enoontratll noeeoa ~ttdÍ@!!h asri - ... 
euã, tores1 operú:f.oe marginalizados na cidade ••• " (Pu.ebla, NR 899) 

Disse Jesu.sa 
•• o Esp!rito do Senhor está sobre mim e enviou-me para ~iara Boa Nova ' . , ~ 
aos pobree ••• 0 (I,c. 4,18} 

ns& por essa. razão oa pobres já merecem a atengão preferenoial,een . - 
do os :primeiros destinatários da mieeão.0 (Puebla NR 906) 

LINHAS PASTORJIS 

Seja claro, desde o cOCleço, que, pessoalmente, acho que não se de- , 
va exolu.ir ni.ng~ém do caminho de libértação (ou de aalva.Qão). Jesus ee fez 

• 
homem, morreu e resot1Sci tou para. a. salvação de todoe'. 

Tu!ao não ,podemos pretender qtie todos façam o mesmo caminho, Vi vendo 
• 

em aitu.açõee diferentes, une opressores, outros ol')rimidos. 

Sendo também oiaro qQe a eeco+iia doa pobres, e doe :!ndioa em. pa:rt,1 
ou.lar, não 6 exclusiva, mas priorit'-ria. Sendo prioritária, ilumina e dás~ 
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tido a todas as outras atividades, qu.e devem ser fooaJ.izadas su.bl~nbando e.1 

I 

ta escolha. 
AchO que, nestes anos, nunca os fazendeiros foram abandonadoe,.mas, 

tamb&n. na saoram~ta1:i.z99ão e na presença dos padres e irmãs entre eles, :f',2 
ram privilegiados. Nwioa foi possível fazer um. dieolU'SO comwnt&rio, pelo 
tipo de vida que levaau isolados nas fazendas, com presença rara nas vilas 

; 

ou na cidade e pala .cientalidade individu.al.ista qu.e eles têm • 
.Depois a questão das terras indigenas, q~e toca o aspecto eoonômi - 

co (tão caro à eata o1asse)1 foi o qu.a oriou a aitu.açEo de tensão e de str.1 . - 
to entre fazendeiros, :índios e .missionários. 

Em nossa atividade sentimos o dever de denu.noiar, à opinião pÍb~ 
, "' t .... ;/_ oa eª?ª orgaos oompeten ea, todas a.a invaeoos a desreopeitoa que oe J.U.dios 

sofrem. 
o conteúdo de EvangeliZação doa fazendeirOa deve ser wn conVite à . . 

conversão; 11Convertci-vos, porque o Reino de Deus está :perto.11 (mt. 3,2) e 
ainda lembrar quea "Ai de we que acumulais casas às .casas, campoa aos oam 
po~, terras àa terras até qlle não tem mais lQgar e vós fioais donoe de tu. - 
do." ( Isaías · 5, 8) 

Rezar e esperai~ que entendam que a felicidade está na comunhão , 
não nas riquezas; que, ee compartil.h~ oa aeu.s bens, ae lutam pela juetic;a 
e pela igualdade, o uu.ndo será Llelhor. 

~ isso que nós gritWllos nas malooas, SeLl perder o eap:Í.rito oríti- 
• 

4 , "'Ili. • oo, seJa com. os :í.D.CU.os, eeaa conoeco mesmos. 

3e aJ.gu.lr.i sente ter a vocação para eer evangelizador destee fBZe.Q 

deiroe e quer organizar ~a pastoral, procurando os métodos mais apropria - . ~ - . . 
dos •• • Q campo está aberto. llÓe apoiaremos com prazer. Mas nunca aoei tere- 
mos um diocurao neu.tro1 .morno; criar amizades esquecendo as injuati9ae, que 
nu.noa devem eer lembradas para não .ferir a amiZade, como acontece, àe vezes, 

I 

em. tantas Igrejas do mundo·. 
No dia em que algum fazendeiro diaeer como Zaqt1e1.11 "Do1.1 a .me~~~/ 

doa me~s bens aos pobres;se à ~~ém ro~bei, devolvo ~~atro vezes mais •• ,", 

a!,mi!lha gente, terá grande iesta no c&u (~ na Terra ta:nb&n), :porqu.e o EspÍ, 

rito de De~s foi morar também nas fazendas. \' . v a -r \)l~~ ~I~ 
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