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Éuma revista trimestral,
editada e distribuída, pelo

CLAI, que tem como objetivo ser
uma ponte para o diálogo entre a
fé e cultura latino-americana de
nosso tempo.

Signos de Vida é uma revista
cristã com a intenção de ser uma
tribuna para a reflexão e o debate
numa perspectiva integral,
considerando a complexa reali-
dade em nossos continente.

Seu conteúdo é planejado
por um Comité Editorial, integra-
do por Dr. Plutarco Bonilla, Dra.
Susana Cordero, Dra. Tirza Ven-
tura, Lic. Leopoldo Cervantes, Dr.
Luis Rivera Pagán, Rev. Nilton
Giese, Rev. Harold Segura e Rev.
João Artur Müller da Silva.

Cada edição aborda um te-
ma, mas também traz artigos
avulsos que são programados
para oferecer boa literatura para
a reflexão de teólogos e teólogas,

líderes de comunidade e Igreja,
estudantes de teologia e pro-
fessores em seminários teoló-
gicos. As edições são publicadas
em março, junho, setembro e
dezembro. Ela é uma revista
bilíngue –espanhol e português–
com aproximadamente 48 pági-
nas.

Assinatura para 2010:
R$ 40,00

(Custos de correio
Ecuador-Brasil incluído)

Faça sua assinatura com:

Rev. Darli Alves de Souza
Secretário Regional do

CLAI/Brasil
Praça Olavo Bilac, 63

01201-050 São Paulo -SP
Tel: 11 4111 4584
claibr@gmail.com
darli@claiweb.org

A Igreja Evangélica da
Alemanha (EKD, a sigla em
alemão) sofreu, no final de
fevereiro, uma grande
defecção no seu quadro de
líderes com a demissão da
bispa Margot Kaessmann.

SEGUNDO analistas alemães,
Kaessmann era, depois da
chanceler Ângela Merkel, a

voz feminina mais vibrante no país
europeu. Sem dúvida, a bispa que
presidia o Conselho da EKD tinha
posições claras, qualificadas, era
engajada e voltada às questões
sociais, não só na Alemanha, mas no
mundo.

Margot foi flagrada por ronda
policial dirigindo embriagada carro
de serviço da igreja, ao furar sinal
vermelho num sábado à noite em
ruas de Hannover, onde reside. Ela
tinha bebido dois, três cálices de
vinho a mais. Levada a uma
delegacia, passou por coleta de
sangue e teve sua licença de
motorista apreendida.

Quatro dias após o episódio, a
bispa reuniu a imprensa e
apresentou sua carta de renúncia à
presidência do Conselho da EKD,
em caráter irrevogável. “Eu não
poderia mais, no futuro, apontar e
opinar sobre os desafios éticos e
políticos com a mesma liberdade
que tinha até agora”, justificou
Kaessmann, alegando que não
poderia permanecer no ministério
com a necessária autoridade e que
o fazia em respeito à sua pessoa,
dignidade e coerência.

A bispa errou ao dirigir em tal
estado. Na carta renúncia ela
admite que cometeu “um erro
grave”, do qual se arrependia
profundamente.

Ninguém exime nem eximiu a
bispa do erro de dirigir alcoolizada,
para os padrões alemães. Errou a
bispa? Errou! Agora, muitas vozes,
de colegas, de amigos, de
autoridades, disseram que ela
deveria continuar, ainda assim, na
presidência do Conselho da EKD.

Não bastou, porém, a ela o
arrependimento. Esse sentimento

teve que vir acompanhado de
penitência, de punição: silenciar a
voz.

É uma pena que a bispa não
tenha, na sua trajetória sacerdotal
de um quarto de século, uma
passagem pelo Brasil. Ou talvez
ainda haja tempo para fazê-lo, pois
certamente sairia convencida,
então, que o erro que cometera
não era para tanto.

Basta acompanhar notícias nos
jornais, no rádio, na TV para se
convencer disso. Aqui, governador
e assessores são filmados –por
quem ficou de fora do esquema -
colocando dinheiro em meias, em
envelopes, e a autoridade maior
vem à mídia dizer que iria comprar
panetone para presentear os
pobres.

Aqui, político já foi flagrado
com dinheiro na cueca, metendo a
mão na merenda escolar,
desviando recursos públicos para o
próprio bolso, levando família,
quando não a namorada, a
passeios internacionais a custa do
erário, comprando badulaques
com cartão de crédito
corporativo... E quantos políticos
em apuros não afirmam que se
trata de conspiração da imprensa?

Essa verve da sacanagem, que
passa pela certeza da impunidade
ou do “sabe com quem está
falando?”, escorrega dos escalões
mais altos da escada social e vem
descendo a pirâmide como
chocolate derretido em cobertura
de bolo.

- O sinal de trânsito vai fechar?
Já está acusando o amarelo? Ah,
mas eu ainda vou passar. Que o
outro espere.

- Trânsito congestionado na
auto-estrada, as filas movem-se
devagar nas três pistas? Mas tem
uma quarta, o acostamento, e eu
vou por ali.

- Meu filho sairá da escola em
cinco minutos. Não tem nenhum
problema se eu estacionar em fila
dupla esse tempinho.

- Só vou ali buscar um material,
volto logo, logo, pensa o
apressado, sequer levando em
conta que estacionou o carro
defronte uma garagem.

São apenas situações do
trânsito. Exemplos outros é que
não faltam, pois acontecem no dia-
a-dia em um sem-número de
situações. Arrisco a dizer que já é
uma espécie de traço cultural.
Bobo é aquele que não adere.

A bispa certamente não
suportou a pressão, dela para
consigo mesma, dos dois, três
cálices de vinho, e chamou a
imprensa para informar que se
retiraria, silenciosa e arrependida,
da vida pública. O governador
meteu a mão na cumbuca, não se
sabe quanto tinha nela, chamou a
imprensa para “explicar” o recurso:
comprar panetone para dar aos
pobres! E insistiu em continuar na
vida pública.

Dona Margot: a senhora
continuará na vida pública, de
maneira mais pacata, sim, como
pastora de comunidade. Subirá o
púlpito e será porta-voz do Evan-
gelho, dos profetas, dos apóstolos.
Agora mais retirada, o seu silêncio
na sociedade alemã, no mundo
protestante e ecumênico trará
perdas muito maiores do que as
consequências de dois cálices de
vinho.

Mire-se nos nossos exemplos.
Mas só um pouquinho, porque a
causa é nobre. Seus conterrâneos
já a perdoaram. E na próxima festa
tome vinho e água mineral, e coma
panetone. Ou volte para casa de
táxi.

De qualquer forma, que a sua
digna atitude respingue por aqui e
faça a gente refletir sobre a res
publica.

De vinhos e panetones

Edelberto Behs.

ALC

“O Conselho Indigenista
Missionário (Cimi) repudia

essa ação da Polícia Federal por
entender tratar-se de conduta
ilegal e despropositada, porque
realizada às 2h40 da madrugada,
sem apresentação de qualquer
mandado de prisão e de forma
violenta”, diz nota do organismo
vinculado à Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB).

Para o Cimi, é inadmissível e
inaceitável que a Polícia Federal
utilize “expedientes próprios do
período da ditadura militar na sua
relação com o povo Tupinambá”.

O jornal A Região, de Ilhéus,
noticiou que “foi de alívio o clima
no sul da Bahia, ao receber a
notícia de que o suposto cacique
Babau, na verdade Rosivaldo
Ferreira da Silva, foi preso pela
Polícia Federal”, uma vez que ele
“estava sendo caçado desde
agosto do ano passado, quando a
justiça decretou a (prisão) preven-
tiva por uma série de acusações
de crimes”. Os “crimes” de Babau
estão relacionados à luta pela
terra que o povo Tupinambá trava
no sul da Bahia. O cacique é
acusado de formação de qua-
drilha, ameaça de morte, pertur-
bação da ordem, bloqueio de
rodovias, vandalismo, coerção. O
vice-presidente do Grupo Tortura
Nunca Mais (GTNM) da Bahia,
José Antônio de Carvalho, lamen-
tou a situação. “Estão criminali-
zando o movimento em prol de
toda uma comunidade que luta
por direitos legais”, afirmou.

Há 15 dias, índios expulsaram
agricultores a tiros da área e
feriram quatro deles, outro crime
imputado ao “suposto” cacique
Babau. “Ele não é bandido. É
respeitado por várias entidades e
por outras lideranças”, disse a
coordenadora executiva da Asso-
ciação Nacional de Ação Indige-
nista (Anaí-Bahia), Marta Timon,
ao jornal A Tarde, de Salvador.
Segundo notícia do Correio da
Bahia, as ameaças entre índios e

fazendeiros aumentaram no mês
passado, depois que os Tupinam-
bá ocuparam fazenda em Buera-
rema. A Serra do Padeiro fica
entre os municípios de Buerarema
e Una, a 435 quilômetros ao sul
de Salvador, onde vivem cerca de
3 mil índios.

Em relatório divulgado no
final do ano passado, a Fundação
Nacional do Índio (Funai) apontou
que os Tupinambá tinham direito
a 47 mil hectares na região, quase
dez vezes mais do tamanho da
área que hoje ocupam. Fazendei-
ros contestam o laudo da Funai. O
território em disputa tem mais de
600 propriedades, a maioria
produtora de cacau. De acordo
com a TV Santa Cruz, desde o
início do conflito os Tupinambá
invadiram 23 fazendas.

O conflito com Tupinambá no
Sul da Bahia não é de hoje. Em
2008, durante uma tentativa de
prender Babau, a Polícia Federal
ingressou na aldeia e destruiu a
escola da comunidade, além de
agredir Babau, seu irmão Jurandir
Ferreira e o ancião Marcionilio
Guerreiro com tiros de borrachas.
Dois dias depois, cerca de 130
agentes voltaram à comunidade,
agindo com forte e despropor-
cioanl aparato policial. Na oca-
sião, eles destruíram móveis, quei-
maram roças e feriram dezenas de
pessoas, historia o Cimi.

AIgreja Episcopal Anglicana
do Brasil está organizando

seu XXXVI Sínodo Geral Confelider
2010 para os dias 2 a 6 de Junho
em Embu Guaçu, Sao Paulo. Nesse
sínodo se tomarao varias decisoes
que vão marcar o rumo da vida da
Igreja para os próximos anos. O
tema desse sínodo será Acolher e
Servir. A logomarca traz uma
imagem contemporânea da
“deisis”, um tema da iconografia
cristã do primeiro milenio, que
mostra Cristo em glória com a
Virgem Maria e João Batista em
oração.

A IEAB entende que esa
imagem reflete bem seus eventos
comemorativos em 2010. De um
lado a posição de proeminência da
Virgem Maria, lembra o ministério
feminino desde o início da era
cristã e que a IEAB celebra há 25
anos. Do outro João Batista,
chamado de “o predecessor” pela
Igreja do Oriente, lembra o
trabalho missionário, do pionei-
rismo e do anúncio de uma nova
mensagem, o que está relacionado

com a missão da IEAB e sua
presença no Brasil há 120 anos. Ao
mesmo tempo, além da adoração e
oração, a imagem chama a
atenção para o serviço do Reino,

representado pela eucaristia. Jesus
Cristo a frente, cercado pelos
santos, chamando para completar
um grande círculo no qual todos
são convidados a participar.

Polícia Federal encara
como crime a luta de
Tupinambá por terra

Rosivaldo Ferreira da Silva, de 35
anos, cacique Baubau.
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