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PREFÁCIO DA 1º EDIÇÃO

Em 1969, ano em que foram publicados os primeiros números dos
Cadernos do CEAS, um jesuíta, cujo engajamento e pensamento fecundo
continuam a inspirar muitos, escrevia um pequeno artigo sobre os cris-
tãos e a ditadura militar no Brasil, no qual denunciava o endurecimento
do regime militar que prendia e torturava militantes (marxistas, cristãos
ou padres, dizia ele), buscando abafar suas vozes. Michel de Certeau ofe-
recia, ao mesmo tempo, àqueles que estavam distantes da realidade bra-
sileira, um olhar diferenciado sobre o que estava acontecendo na Igreja e
sobre os caminhos que cristãos laicos e religiosos estavam trilhando neste
país. Nada escamoteava acerca das divisões internas que pareciam colocar
a Igreja num momento crítico. O que não o impedia de manter-se oti-
mista em relação ao futuro, pois as dissociações derivavam, segundo ele,
de uma conjuntura política nacional que exigia tomadas de posição que
rompiam com a ficção de unanimidades “religiosas” tão cuidadosamente
preservadas noutros países. “Os fiéis são postos diante de dados reais de
um problema de verdade indissociável das responsabilidades que impli-
cam laços espirituais e culturais com as massas populares.”1

A atmosfera política na América Latina e o aggiornamento proposto
por João XXIII tornavam imperativa a reflexão sobre a conjuntura polí-
tica e sobre o lugar a ser ocupado pelo cristão e pela própria Igreja na
sociedade. Em 1963, no periódico jesuíta chileno Mensaje, a palavra revo-
lução era usada para caracterizar o que ocorria no continente: “o povo
pede e exige uma mudança radical, integral, rápida. Seria preciso, ao que

1 Michel de Certeau, La faiblesse de croire. Paris: Seuil, 1987, p. 162. O artigo referido foi publicado
originalmente em novembro de 1969 na revista Politique aujourd’hui, p. 39-53.
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nos parece, ser cego para não chamar isto de revolução”.2 No pontificado
de Paulo VI, no generalato de Pedro Arrupe, houve alguma inflexão nes-
te discurso, com uma tendência a falar-se menos em “revolução” e mais
em “renovações profundas” e “transformações inovadoras”.  Inflexão que
não significou menor engajamento social e político por parte de muitos
jesuítas. O CEAS, como mostra o autor deste livro, é uma prova disso.

Em tempos difíceis, o CEAS foi um importante lugar de resistên-
cia à opressão política que se abatia sobre todos aqueles que manifesta-
vam sua discordância com o governo. Foi também (e continua sendo) um
posto avançado da reflexão sobre a realidade social brasileira, constituin-
do-se num verdadeiro laboratório de ideias no qual se desenvolveu um
diálogo franco e fraterno entre indivíduos de diferentes credos políticos,
que compartilhavam, entretanto, a repulsa ao regime militar e o desejo
de lutar por transformações sociais e políticas no Brasil.

Nestes dias, em que um senador da República e certo dignitário da
Suprema Corte do país fingem esquecer as diferenças entre os que luta-
ram contra a ditadura e seus torturadores, é muito importante que este
bem documentado trabalho venha a público. O trabalho do historiador,
por vezes, pode constituir-se em estorvo a manipulações da memória ou
em poderoso antídoto contra ataques súbitos de Alzheimer.

Em CEAS: jesuítas e o apostolado social durante a ditadura militar, Grimaldo
Zachariadhes mostra a atuação de uma ordem religiosa no contexto po-
lítico conturbado da ditadura militar, explorando um terreno bem me-
nos mapeado do que o da ação do clero secular no mesmo período.  Seu
interesse centrado nos inacianos não o impediu, contudo, de revelar
importantes traços do arcebispado de D. Avelar Brandão Vilela, em par-
ticular no capítulo final, dedicado ao conflito entre o CEAS e o cardeal.
Sua análise mais detida sobre o Centro fundado pelos jesuítas permite
constatar a grande convergência de ideias entre os homens de Igreja que

2 Apud Alain Gheerbrant, L’Eglise rebelle d’Amérique Latine. Paris: Seuil, 1969. p. 91.
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comungaram dos mesmos ideais de justiça social. Como os seculares que
assinaram a Carta de 350 padres à CNBB, em 1968, seus fundadores e mem-
bros estavam engajados naquela que acreditavam constituir a grande mis-
são confiada à Igreja do seu tempo: “ser o sal da terra e a luz do mundo
para o homem do século XX”.3

Evergton Sales Souza
Salvador, 27 de dezembro de 2008.

3 “Carta de 350 padres à CNBB”, SEDOC, set.1968.


