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“OU MUDAR DE RUMO OU MUDAR DE DIOCESE”:
O CONFLITO DO CARDEAL COM O CEAS

Em 30 de junho de 1980, pela primeira vez na história do Brasil, o
país seria visitado por um Sumo Pontífice, o Papa João Paulo II. Na
programação da sua visita, estava incluída a estadia em 13 cidades (in-
clusive Salvador) durante 12 dias. A expectativa para a chegada do Papa
era imensa, inúmeras obras públicas foram feitas nas cidades que seriam
visitadas pelo Pontífice. Altares e igrejas foram construídos especial-
mente para a ocasião. Fiéis que moravam em lugares fora do percurso
que o Papa iria fazer organizavam caravanas para poderem ver, ao vivo, o
bispo de Roma.168 Porém, João Paulo II, na sua primeira visita ao Brasil,
encontrava um país que ainda vivia sob uma ditadura militar.

No editorial do Caderno 66, intitulado O Papa no Brasil: riscos e
esperanças, os membros do CEAS comentavam a vinda do Pontífice ao
país. Avisavam que vários setores da sociedade tentariam capitalizar para
seus interesses tal visita. No texto, defendiam que era importante situar
a visita do Papa na conjuntura brasileira, uma vez que, naquele momen-
to, segundo eles, estava aumentando a exploração dos trabalhadores e a
inflação fazia com que o empregado perdesse o seu poder aquisitivo
rapidamente, isso tudo sem esquecer que “a tal da ‘abertura’ que o
governo procura realizar vem de cima, deixando intacto o aparelho re-
pressivo e excluindo a participação dos mais interessados”. Então, eles
queriam identificar, nesse editorial, os “riscos” e as “esperanças” que a
visita do Papa poderia suscitar.

168 Sobre a preparação para a visita do Papa, ver revista Veja, n. 617, 2 jul. 1980.
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Entre os “riscos” mencionados, figurava o temor de que alguns
setores mais conservadores da Igreja brasileira aproveitassem a vinda do
Papa para revigorar seu poder169 e reforçar, assim, uma posição elitista e
autoritária que excluísse o povo, “apesar de uma aparente participação”
da população. Existia o risco de se ficar preso apenas à manifestação
religiosa, sem perceber o “conteúdo de protesto social e eclesial” que se
mostrava nas várias pastorais populares. Havia também o “grande peri-
go de a visita ser manipulada pelo governo desejoso de capitalizá-la em
favor de sua política, como um atestado nacional e internacional da
existência de ‘novos’ e ‘democráticos’ tempos no Brasil”.

As “esperanças” sucitadas pela visita do Papa eram de que ela fosse
uma “visita pastoral” capaz de “captar as profundas preocupações do
povo brasileiro, sabendo escutar e dialogar, para poder refazer o ‘discur-
so’ romano a partir da nova realidade”, que soubesse denunciar o peca-
do fundamental no continente latino-americano, “a opressão das mas-
sas”, e de que se aproximasse e se deixasse orientar pelos pobres. Se-
gundo eles, na visita de João Paulo II a alguns países, o Papa deu motivos
“para alimentar tais esperanças”. (CEAS, 1980, p. 3-6)

Depois desse editorial, o Cardeal D. Avelar Brandão Vilela fez uma
reprimenda pública ao CEAS através de uma nota distribuída à imprensa
em que desautorizava a instituição. Pela importância desse material para
a análise deste capítulo, a nota será reproduzida na íntegra.

Arquidiocese de S. Salvador

20.05.1980

Declaro, em caráter oficial, que o CEAS – Centro
de Estudos e Ação Social – que obedece à direção
de um grupo de padres jesuítas, residentes, nesta
Capital, à rua Aristides Novis, 101 não tem autori-
dade para falar em nome da Igreja.

169 A partir do final da década de 70, evidenciou-se para a sociedade brasileira um enfrentamento
dentro da Igreja Católica entre os setores chamados conservadores e os chamados progressistas.
Sobre este embate, ler José Oscar Beozzo (1993) e Iraneidson Santos Costa (2007).
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Suas declarações públicas sobre a próxima visita do
Papa João Paulo ao Brasil espelham apenas as suas
preocupações políticas e sociais que, nem sempre,
coincidem com a doutrina normal da Igreja.

Não é o CEAS que vai julgar o Papa. Muito pelo
contrário, é o Papa que deve julgar o CEAS, se ele
quer manter vínculos com a Igreja.

Até hoje, venho tolerando, pacientemente, esse
Centro de Estudos que resolveu assumir posição
de frontal contestação a toda e qualquer atitude
pastoral que não se ajuste plenamente a seus pon-
tos de vista e critérios ideológicos.

Reconhecendo seus serviços como válidos, sob
muitos aspectos, não posso endossar, porém, sua
ação global como orientação para a Igreja, e muito
menos suas colocações de dono absoluto da verda-
de.

Só há dois caminhos lógicos para o CEAS: ou mu-
dar de rumo ou mudar de diocese.

D. Avelar Brandão Vilella170

Nunca, até aquele momento, D. Avelar tinha feito uma crítica tão
dura ao CEAS. Diferentemente de outras ocasiões em que as suas ad-
moestações eram feitas por cartas ou telefonemas, nesse momento, ele
fez questão de desautorizar a instituição pela imprensa, fazendo uma
repreensão pública. Deixando de lado a sua posição moderada, fez críti-
cas severas à instituição dos jesuítas. Afirmou que “tolerava” paciente-
mente o CEAS e a “sua posição de frontal contestação”. E no final da
nota ainda mandava o CEAS escolher entre duas opções: “mudar de rumo
ou mudar de diocese”.

170 Nota de D. Avelar. Disponível no Arquivo do CEAS.



168  |  Os Jesuítas e o Apostolado Social durante a Ditadura Militar - A Atuação do CEAS

Quando tomaram conhecimento da nota de D. Avelar, os jesuítas
do CEAS responderam ao Cardeal, também em uma nota pública. Os
inacianos reconheciam que o CEAS não era um órgão da arquidiocese e
que não tinham “autoridade para falar oficialmente em nome da Igre-
ja”, afirmavam também que de forma nenhuma o Centro Social preten-
dia “ser dono da verdade, ainda menos julgar o Papa”. Explicavam que
o CEAS tinha apenas manifestado “um parecer do seu conhecimento da
situação concreta das classes populares” e terminavam a nota afirmando
que estavam “abertos para críticas e mudanças” que pudessem melho-
rar os seus serviços.171 Dois dias depois da nota do CEAS, o provincial
dos jesuítas reconhecia que “entre o CEAS e a Autoridade Eclesiástica
local criou-se uma real dificuldade”, mas que estavam todos os jesuítas
“empenhados em tirar os obstáculos para uma plena unidade eclesial,
de forma que o CEAS possa continuar sua ação de promoção da Justi-
ça”. E, no final, concordava com a nota elaborada pelo CEAS, conside-
rando “definitivamente encerrado o assunto”.172

É evidente que o assunto não estava encerrado; na verdade, estava
apenas começando. Neste capítulo, será estudado esse conflito do arce-
bispo com o CEAS para analisar a relação, muitas vezes conflituosa,
entre a Igreja diocesana e uma ordem religiosa. Procurarei demonstrar
como setores ligados ao Regime Militar buscaram ampliar esse conflito
como uma forma de marginalizar o CEAS dentro da instituição. E como
evidenciarei depois, o problema maior do conflito de D. Avelar com o
CEAS não estava no que o Centro Social tinha dito sobre o Papa.

171 Nota do CEAS. 22 maio 1980. Disponível no Arquivo do CEAS.

172 Nota Oficial. Pe. Dionísio Sciuchetti. 24 maio 1980. Disponível no Arquivo do CEAS.
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 A CAMPANHA DIFAMATÓRIA CONTRA O CEAS

A nota de D. Avelar desautorizando o CEAS teve uma grande re-
percussão nos jornais baianos. O jornal Tribuna da Bahia comentava: “Dom
Avelar repudia posição do CEAS e dá ultimato a jesuítas”.173 O jornal A
Tarde dizia que D. Avelar tinha emitido uma nota oficial com “severos
comentários sobre a posição do Centro de Estudos e Ação Social”174 e o
Jornal da Bahia apresentava como manchete: “D. Avelar condena ação ide-
ológica do CEAS”.175 O Correio da Bahia foi mais incisivo nas suas conside-
rações e afirmava que o CEAS, “um suposto centro de estudos e ação
social, que opta pela ação política pura e simples”, parecia querer “ban-
car um confronto com o Vaticano”, e, caso a instituição quisesse “manter
vínculos com a população baiana”, era necessário mudar sua posição.176

O conflito entre o Cardeal e o CEAS teve uma repercussão nacio-
nal. O jornal O Globo noticiava que D. Avelar tinha desautorizado o cen-
tro jesuíta da Bahia.177 O jornal O Estado de São Paulo afirmava que os
“extremistas” do CEAS pretendiam, “em sua ousadia, nada mais nada
menos do que desfigurar o papel e a imagem do Papa”.178 A revista Visão
alertava: “padres buscam confronto”,179 e a revista Veja dizia que o Cen-
tro de Estudos e Ação Social, “de jesuítas de esquerda, tirava do sério o
equilibrado Cardeal Dom Avelar Brandão Vilela”.180

Apesar desse conflito entre o Cardeal e o CEAS ter tido uma reper-
cussão nacional, as principais críticas vieram da imprensa baiana. Entre os
jornais baianos que comentaram o caso, o que teve uma posição mais

173 “D. Avelar repudia posição do CEAS e dá ultimato a jesuítas”. Tribuna da Bahia, 22 maio 1980, p. 3.

174 “D. Avelar ao CEAS: Mude de rumo ou de diocese”. A Tarde, 22 maio 1980, p. 1.

175 “D. Avelar condena ação ideológica do CEAS”. Jornal da Bahia, 22 maio 1980, p. 3.

176 “O CEAS e o Cardeal”. Correio da Bahia, 24 maio 1980, p. 4.

177 “D. Avelar desautoriza nota de centro de estudos jesuíta”. O Globo, 22 maio 1980, p. 6.

178 “Documento ‘chocante e leviano”. O Estado de São Paulo, 23 maio 1980, p. 3.

179 “Perigo do Papa”. Visão, 2  jun. 1980, p. 37-38.

180 “O Anjo do Papa”. Veja, 28 maio 1980, p. 82.
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hostil foi o Correio da Bahia. Os próprios membros do CEAS apontaram
isso nos seus documentos internos. Esse periódico tentou ampliar a re-
percussão do conflito entre os jesuítas e D. Avelar. Para se entender o
porquê dessa posição, é necessário lembrar que esse jornal era – e con-
tinua sendo – de propriedade da família do ex-político Antonio Carlos
Magalhães.

Antonio Carlos Magalhães (ACM) começou sua carreira política na
Bahia elegendo-se deputado estadual pela UDN, em 1954, e depois de-
putado federal por duas vezes em 1958 e 1962. Em 1967, foi reeleito
deputado federal então pela ARENA, partido de sustentação dos milita-
res. Antonio Carlos Magalhães apoiou o Golpe de 1964, e em 1967 foi
indicado para prefeito de Salvador pelos militares. Foi eleito indireta-
mente para o governo da Bahia, assumindo o cargo em 1971. Logo
depois de terminado o seu mandato como governador, foi nomeado,
em 1975, pelo então presidente da República, Ernesto Geisel, para a
presidência da estatal Eletrobrás. Em 1979, foi eleito indiretamente mais
uma vez ao governo da Bahia. Antonio Carlos Magalhães foi um político
que cresceu durante a Ditadura Militar, que apoiou desde a primeira
hora.181

No entanto, é importante notar que nos Cadernos do CEAS, no perí-
odo da Ditadura Militar, as críticas ao governo de Antonio Carlos Maga-
lhães (e aos outros governadores da Bahia do período ditatorial) quase
não existiam, ainda mais se compararmos com a posição que o CEAS
adotou em relação aos militares. Ao ser questionada sobre isto, Elsa
Kraychete argumentou que ACM era, apenas, “um preposto da ditadura
na Bahia”. Ela afirmou que os Cadernos do CEAS sempre se preocuparam
em analisar as estruturas, e no período “a estrutura política era a estru-

181 Sobre a trajetória política de ACM, ver Paulo Fábio Dantas Neto (2006). O livro Memória das trevas,
de João Carlos Teixeira Gomes, trata da perseguição de ACM ao Jornal da Bahia e ao autor do livro
durante a Ditadura Militar. No livro Política é paixão, Antonio Carlos Magalhães concedeu uma longa
entrevista a alguns jornalistas comentando sua trajetória e fatos da vida política.
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tura ditatorial, então Antonio Carlos Magalhães era uma peça disso”, por
isso, os membros do Centro Social não iriam se preocupar em “citar um
ditadorzinho menor” nos Cadernos.182 Nelson Oliveira fez uma análise
parecida:

Para nós, ACM nunca representou nada [...] nós
nunca consideramos essa figura como nada [...] exis-
tia uma ditadura e ele era preposto dessa ditadura
[...] tirando essa ditadura quem era esse Antonio
Carlos Magalhães? Era um pau mandado [...] ele
expressava uma ditadura e a incorporação da Bahia
nesse processo [...] Então atacar o Regime era ata-
car essa figura.183

Para o CEAS, naquele momento, mais importante do que entrar
num confronto em uma perspectiva micro (estadual), era preciso atacar
em uma perspectiva macro (nacional), pois eram os militares que da-
vam o respaldo aos políticos estaduais, aos “ditadorezinhos menores”.
Não era que estivesse totalmente ausente da revista a perspectiva da
política estadual, mas, pelo menos, não estava na medida que queriam
muitos dos seus leitores da Bahia. Em 1980, eles se queixavam que os
Cadernos não tratavam de temas como “a sucessão na Bahia”.184 Joviniano
Neto ponderou o seguinte: os Cadernos do CEAS tinham um público leitor
em todo o país, então, dever-se-ia dar preferência a temas nacionais ou
que tivessem tendo repercussão no país todo, pois assim contemplaria a
maior parte dos leitores.185

Fica evidente, pelo que foi demonstrado, que o CEAS e Antonio
Carlos Magalhães junto com o grupo ligado a ele, estavam em campos
opostos. É isso que explica o porquê de o jornal Correio da Bahia ter sido

182 Entrevista com Elsa Kraychete, 1º dez. 2006.

183 Entrevista com Nelson Oliveira, 21 dez. 2006.

184 Equipe de Redação. I parte – CEAS e conjuntura. Avaliação 80. Disponível no Arquivo do CEAS.

185 Entrevista com Joviniano Neto, 7 fev. 2007.
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o periódico que teve uma posição mais contestatória ao CEAS. E dentro
do jornal, as críticas mais severas, que na verdade já se tinham tornado
em muitos casos ofensas e ameaças, vinham das cartas de supostos leitores
(mas essas cartas estavam contidas em outros periódicos também). Mos-
trarei daqui a pouco, que as cartas desses “leitores”, na verdade, era ape-
nas uma forma de tentar ampliar o conflito que envolvia o CEAS.

Em uma carta intitulada Secundarista explica como o CEAS atua, que
teria sido enviada por Gildásio Tavares, este apresentava-se como estu-
dante e afirmava que já tinha comparecido a várias reuniões no CEAS e
dizia que o padre Cláudio Perani secundado pelos padres Andrés Mato e
Tomás Cavazzutti dirigiam “aquela célula do Partido Comunista do Bra-
sil” na qual muitos comunistas tinham espaço para “destilar o marxis-
mo [...] maestrados pelos jesuítas”. Segundo ele, já estava “na hora desses
jesuítas do CEAS, não mudarem de paróquias, mas saírem do Brasil. Vol-
tem para suas terras” e “vão engrossar as Brigadas Vermelhas”. Ele per-
guntava no final da carta: “Será que o Governo tem medo de expulsar
esses brigadistas do Brasil? Antes tarde do que nunca”.186

Na edição posterior, era publicada a carta de um outro “leitor”
agradecendo a nota de D. Avelar e afirmando que o CEAS deveria “ser
extinto” e os jesuítas estrangeiros deveriam “retornar aos seus países” e
concluía: “o povo baiano precisa de padres e não agitadores”.187 Porém,
várias missivas foram enviadas aos outros jornais também. Uma carta en-
viada ao jornal Tribuna da Bahia por um “leitor” que se identificava como
Francisco José Azevedo, tinha o teor das críticas muito parecido com o
das apresentadas até agora. Ele vinha agradecer a D. Avelar “pela atitude
firme e serena” de dar um ultimato ao CEAS, pois “os integrantes desse
órgão devem mudar de país, devem retornar às suas pátrias, se é que as
têm”. Sobre o padre Cláudio Perani, segundo ele, “é revoltado e

186 Jornal Correio da Bahia, 29 maio 1980.

187 "Leitor faz denúncias contra CEAS”. Correio da Bahia, 30 maio 1980, p. 4.
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indisciplinado para com os seus superiores hierárquicos, tanto o superi-
or provincial, quanto o Cardeal primaz do Brasil”.188

A tentativa de ampliar as manifestações dos “indignados” com a
atuação do CEAS era de tal forma que dois “missivistas” resolveram en-
viar os mesmos “repúdios” contra o CEAS para jornais diferentes. Ag-
naldo Assunção Ribeiro elogiava a posição de D. Avelar Brandão contra o
CEAS, visto que a instituição queria “viver à margem da autoridade mai-
or da Igreja local, além de realizar um trabalho indigno, jogando irmãos
contra irmãos, ao invés de uni-los e congraçá-los para uma vida me-
lhor”.189 Antônio Soares Dutra em sua carta agradecia também ao Car-
deal pela atitude tomada, pois o CEAS vivia “à revelia da orientação do
nosso Pastor”, já que “é um centro onde se faz tudo, menos religião [...]
provocando a luta de classes”.190

Mesmo depois que o Papa foi embora do Brasil, continuaram as
correspondências atacando a instituição na imprensa. Em 14 de julho
de 1980, foi enviada ao CEAS, uma carta de repúdio intitulada A visita do
Santo Padre João Paulo II. Essa carta era assinada por Manoel Silva Santos.
Em um trecho desse documento, ele afirmava:

Mas, meus conterrâneos, causou a mim e a todos os
católicos, estranheza e espanto a não-participação
do CEAS (Centro de Estudos e Ação Social) em
qualquer ato, durante a visita papal. Os seus mem-
bros dirigentes, padres jesuítas, e seus ‘colaborado-
res’ leigos, todos se ausentaram de Salvador, uns
realizando ‘encontros’ na região cacaueira e outros
passeando por aí... Que absurdo! Por que escolhe-
ram o sacerdócio católico? Por que não vão ser mi-
litantes declarados de alguma linha vermelha? Ou,

188 "Agradecimento”. Tribuna da Bahia, 27 maio 1980, p. 3.

189 "Outra denúncia contra padres jesuítas: CEAS”. Correio da Bahia, 28 maio 1980, p. 4; e “D.
Avelar”. Tribuna da Bahia, 30 maio 1980, p. 3.

190 "Mais crítica à ação dos jesuítas”. Correio da Bahia, 28 maio 1980, p. 4; e “Insuflador”. Jornal da
Bahia, 28 maio 1980, p. 3.
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então, por que não vão ser políticos? Estão, agora, a
agitar a região cacaueira, insuflando os humildes tra-
balhadores, incitando-os a luta de classes, tão con-
denada nos discursos papais, entre nós, salientando
que a justiça social deve ser conseguida sem ódio,
sem violência e sem inverdades. Será que esses ho-
mens estão a soldo de alguma ideologia utópica e de
interesses estranhos?! Onde estão as palavras de
fraternidade que Cristo nos deixou por ensinamento,
e que, João Paulo II faz revivê-las?.191

Seria apenas mais “um cidadão” externando a sua crítica contra o
CEAS, se não fosse um “porém”. Este mesmo trecho desse documento,
transcrito aqui, foi enviado para dois jornais, porém, neles, os autores
eram outros. Na Tribuna da Bahia, aparecia como autor Carmelito Silva192

e, no jornal A Tarde, o autor já era Antônio Silva Santos.193 Ou seja, para
um mesmo documento existiam três autores diferentes. Com isso fica evidenciado
que setores contrários ao CEAS estavam enviando cartas para os jornais e
inventavam missivistas para criar um clima de repúdio contra a institui-
ção, como se uma grande parte da população baiana estivesse indignada
com a atuação do Centro Social, tentando assim ampliar o conflito entre
o Cardeal e os jesuítas do CEAS.

Os setores contrários ao Centro Social, durante a Ditadura Militar,
sempre tentaram jogar os membros do clero contra o CEAS, tentando
marginalizá-lo dentro da Igreja Católica. Uma tática muito usada foi a
falsificação da autoria de documentos que eram atribuídos ao CEAS ou
aos membros da instituição. Dois acontecimentos exemplificam isso de
forma clara.

O jornal Tribuna da Bahia reservava um espaço chamado Sr. Redator
para as correspondências dos leitores. Em 26 de agosto de 1982, foi

191 “A visita do Santo Padre João Paulo II”. 14 jul. 1980. Disponível no Arquivo do CEAS.

192 “João Paulo II”. Tribuna da Bahia, 17 jul. 1980, p. 3.

193 “João Paulo II”. A Tarde, 27 jul. 1980, p. 4.
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publicada a seguinte carta intitulada Igreja, que criticava “o dito clero
progressista”:

Os ‘novos’ bispos e padres tentam transmitir, ao
seu rebanho o ódio aos poderes constituídos, uma
ótica desfocada das palavras do Santo Padre [...]

Não! Não posso aceitar o ódio e a luta de classes
como soluções para nossos problemas.

A Teologia da Libertação desvirtua as palavras do
Livro Sagrado, gera desconforto espiritual no ho-
mem e o afasta da Igreja [...]

Esta pequena parcela da Igreja precisa ser desmas-
carada e, os ‘bispos de Juazeiro, Senhor do Bonfim,
Ruy Barbosa e outros tantos religiosos’ precisam ser
expulsos do país para deixar em paz nosso povo.194

Esta carta, que criticava setores da Igreja baiana, continha a assina-
tura de Gabriel Kraychete Sobrinho, marxista e integrante do CEAS.
Porém, a missiva não havia sido remetida por ele. Dois dias depois, o
próprio, aí sim, publicou uma carta no jornal para comunicar que não
era o autor da missiva intitulada Igreja. Gabriel Kraychete afirmava que a
fragilidade das afirmações contidas na carta era tamanha que obrigava
“seu autor, ou autores, a refugiar-se covardemente, no nome de quem,
ao contrário do que ali se diz, se identifica e concorda com a linha de
atuação da Igreja”.195

194 “Igreja”. Tribuna da Bahia, 26 ago. 1982, p. 3.

195 “Esclarecendo”. Tribuna da Bahia, 28 ago. 1982, p. 3.



176  |  Os Jesuítas e o Apostolado Social durante a Ditadura Militar - A Atuação do CEAS

 Em uma outra ocasião, Paulo Bispo dos Santos, da Sociedade das
Obras Sociais e Educativas da Diocese de Juazeiro da Bahia, enviou o
seguinte livro para o CEAS:

Figura 4 – Livro O AntiCristo
Disponível no Arquivos do CEAS.
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Na capa desse livro, intitulado O AntiCristo, estava  a foto de D. José
Rodrigues de Souza, bispo de Juazeiro no período de 1975 até 2002.196

O conteúdo desse livro estava no formato de literatura de cordel . Ape-
sar de trazer a fisionomia de D. José na capa, o livro fazia críticas à chama-
da “Igreja Popular” de uma forma geral. Nele se criticava o diálogo de
membros da Igreja com o marxismo: “Ouço muita coisa triste/Ouço pran-
to e pessimismo/ Eu nem sei se Deus resiste/ Tanto ataque do MARXIS-
MO”. A publicação também fazia referência às posições políticas do cle-
ro: “Faz política somente/ Para toda a faixa etária/ Em vez de pregar aos
crentes/ Só fala em reforma agrária”. E acrescentava: “Quando a fé vira
carniça/ Todo o povo fica ateu/ Do jeito que anda a missa/ Muda ela ou
mudo eu”.

O representante da diocese de Juazeiro que enviou esse livro ao
Centro Social informava à instituição que todo o bispado estava receben-
do esse material como tendo sido remetido pelo CEAS.197 Enviar algum
tipo de material como sendo remetido pelo CEAS para membros da
Igreja Católica foi atitude corriqueira nesse período, porém, o exemplo
mais grave (que não era para atingir o CEAS em si) foi o envio de um

196 O bispo D. José Rodrigues destacou-se na defesa da população que foi removida dos municípios
que seriam inundados por causa da construção da barragem de Sobradinho. O prelado denunciou
constantemente os problemas sociais sofridos pela população, entre eles, o baixo valor pago pelas
desapropriações. Sobre a atuação de D. José nesse período, ver a dissertação de Margarete Pereira da
Silva, 2002.

197 Carta de Paulo Bispo dos Santos Aos Amigos do Centro de Estudos e Ação Social. 30 out. 1982.
Disponível no Arquivo do CEAS.
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Caderno do CEAS para a nunciatura, em Brasília, com uma bomba den-
tro, mas que foi detectada antes que pudesse explodir.198

D. AVELAR BRANDÃO VILELA E OS MILITARES

Em 30 de maio de 1971, D. Avelar Brandão Vilela tomava posse
como arcebispo da Sé primacial do Brasil, substituindo D. Eugênio Sales,
que tinha assumido o arcebispado do Rio de Janeiro. Antes de assumir a
arquidiocese de Salvador, ele já tinha sido bispo da diocese de Petrolina,
em Pernambuco (1946-1955), e arcebispo da arquidiocese de Teresina,
no Piauí (1955-1971). Projetou-se nacionalmente pelas funções que as-
sumiu junto à CNBB, chegando a ser vice-presidente da Conferência dos
Bispos, em 1964. D. Avelar tornar-se-ia também presidente do Conse-
lho Episcopal Latino Americano (Celam), tendo por isso uma grande
responsabilidade na coordenação da Conferência de Medellín, em 1968.
Já comandando a arquidiocese de Salvador, seria nomeado Cardeal pelo
Papa Paulo VI em 1973. (ZACHARIADHES, 2008)

D. Avelar Brandão Vilela era tido como um bispo “moderado” em
suas posições políticas e sociais. Ele mesmo se atribuiu esse adjetivo em
vários momentos. O arcebispo de Salvador tentava dialogar com os vári-
os setores da sociedade, evitando entrar em radicalismos, deixando sem-
pre a porta aberta para todos. Para Antônio Guerreiro, D. Avelar com-

198 Esse “caderno-bomba” foi enviado logo após a permanência de Theodomiro Romeiro dos Santos
na nunciatura, depois de ter fugido da penitenciária Lemos Brito em Salvador. Theodomiro era
membro do PCBR, um partido da esquerda armada que participou de um assalto ao Banco da Bahia
para angariar fundos para o enfrentamento armado à ditadura. Ele foi preso e condenado por matar
um sargento da aeronáutica para ajudar um integrante do seu grupo a fugir. Theodomiro foi um dos
prisioneiros que não seriam libertos com a anistia, em 1979. Ele fugiu da penitenciária com a ajuda
de membros da Igreja Católica, principalmente do padre Renzo Rossi, por suspeitarem que pudesse
ser morto pelos militares na cadeia. Ele permaneceu na nunciatura até lhe ser concedido asilo
político pelo México. O relato sobre a bomba no Caderno do CEAS foi dado ao autor na entrevista com
o padre Cláudio Perani e está descrito também pelo próprio Theodomiro, no livro de Emiliano José,
(2004, p. 49-50). Sobre o apoio de setores da Igreja Católica na fuga de Theodomiro (que contou
com a participação de Cláudio Perani), ver Emiliano José (2002, p. 348-358).
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portava-se como um “paizão”, aquele que procurava manter todos ao
seu redor.199

Mesmo em um momento de radicalização política como o da Dita-
dura Militar, D. Avelar procurava manter o diálogo com os vários setores
da Igreja Católica e da sociedade, tentando administrar os conflitos, pois
assim ele entendia ser a função do bispo, do Pastor:

Um grupo entende que a palavra do Pastor deve ser
exclusivamente de cunho espiritual [...] outro gru-
po defende a tese de que a missão profética do Pas-
tor deve necessariamente conter denúncias e fazer
acusações abertas e até violentas.

Para uma corrente de sociólogos e de teólogos, o
Pastor deve exatamente conduzir as idéias na esteira
de suas convicções políticas e filosóficas.

Para outros, a palavra do Pastor deve ser revolucio-
nária e dirigida para a ação concreta de transforma-
ção radical das estruturas.

Assim cada cabeça, cada sentença.No meio de toda
essa efervescência de sentimento encontra-se o Pas-
tor.200

No início da década de 1970, a relação entre Igreja e Estado estava
se deteriorando por causa do endurecimento do Regime Militar e da
repressão contra os setores católicos que faziam oposição ao Governo,
eram os Anos de Chumbo. Então, foi criada uma comissão Bipartite, for-
mada por membros do episcopado e dos militares, para tentar amenizar
os conflitos. Foram mantidos encontros informais entre as cúpulas das

199 Entrevista com Antônio Ferreira Guerreiro de Freitas, 31 out. 2006. A figura de “pai” também foi
usada para definir D. Avelar pelo padre Francisco Xavier Barturen (9 out. 2006) e pelo leigo
Joviniano Neto (7 fev. 2007).

200 Páscoa: presença luta e esperança de liberação. 17 abr. 73. Mensagem do Pastor.
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Forças Armadas e da Igreja Católica, de 1970 a 1974, com o intuito de
reduzir as tensões entre as duas instituições. Tomaram parte desses en-
contros bispos e Cardeais de grande influência no Brasil, entre os quais,
D. Eugênio Sales, D. Ivo Lorscheiter, D. Aloísio Lorscheider, D. Paulo
Evaristo Arns e o próprio D. Avelar Brandão Vilela. (SERBIN, 2001)

O arcebispo de Salvador manteve-se sempre disposto ao diálogo
com os militares. Mesmo no momento de maior repressão da ditadura,
ele evitava fazer críticas abertas ao Regime. Não obstante a relação de D.
Avelar com os militares ser complexa, é necessário que seja abordada
neste livro, para que se possa entender melhor a atuação do CEAS nesse
período. Na documentação guardada no arquivo particular de D. Avelar
Brandão Vilela, pode-se perceber como o Cardeal era próximo a setores
do Governo e como, a todo o momento, tentou evitar um conflito que
impedisse o diálogo com os militares, mesmo nos momentos de crise
que o envolvia diretamente.

Atendendo ao convite do general Rodrigo Octávio, comandante da
Escola Superior de Guerra (ESG), D. Avelar aceitou ministrar uma con-
ferência nessa instituição, em 23 de setembro de 1971. O título da con-
ferência de D. Avelar foi A Igreja e o Estado no Brasil. Nela, o arcebispo
perguntava aos militares: “Por que temer o diálogo? Não seria esta a hora
indicada para que se abrisse amplo e criterioso diálogo de âmbito nacio-
nal?”. D. Avelar tocou em pontos mais críticos ao Regime e afirmava que
“a necessidade de Segurança Nacional pode [...] criar um clima de medo
perigoso”. Avisava que com a censura a Imprensa poderia perder o seu
direito de criticar “honestamente” e que a juventude poderia “explodir
em acesso de violência ou, então, acomodar-se excessivamente”. O Car-
deal salientava então: “Deve-se registrar que, tanto na parte ligada aos
poderes de repressão, como nos setores inconformados com o Regime
brasileiro, há comportamentos que excedem a própria orientação das
instituições”.201

Alguns dias depois de D. Avelar Brandão ter ministrado essa confe-
rência, o general Rodrigo Octávio seria destituído do cargo de coman-
201 A Igreja e o Estado no Brasil. Texto. Disponível no Arquivo LEV/ UCSAL, pasta P-Romano OSB – L. F.
Sécrits de Teilhard. Estante 5, cx. 23.
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dante da Escola Superior de Guerra. Esta atitude surpreendeu o próprio
prelado, pois ele não via nada de ofensivo na sua fala. Porém, o problema
não foi o que ele disse, mas, sim, o fato de ele ter distribuído uma cópia
de sua conferência aos jornalistas e o impacto que ela teve na imprensa,
como ele ficaria sabendo por uma carta reservada da ESG endereçada a
ele.

Nesse documento, assinalava-se que, apesar de os militares presen-
tes não terem concordado com as posições defendidas pelo arcebispo,
eles entendiam que ele havia apresentado com “honestidade e patriotis-
mo” o seu ponto de vista. Porém, como o tema era “sujeito a interpreta-
ções emocionais”, deveria ter sido tratado em “caráter reservado”. O
autor da carta se disse surpreso ao ter lido nos jornais trechos da confe-
rência cuja cópia havia sido distribuída pelo próprio arcebispo aos jorna-
listas, e afirmava que D. Avelar tinha deixado o comando da ESG “em
situação bastante embaraçosa” pela repercussão que tivera a publicação
nos jornais e que foi tratada com “evidente sobrecarga da emocionalidade
(sic)”. Nessa carta, o autor lembrava ao arcebispo que o “livre debate”
era para ter ficado “restrito à Escola [Superior de Guerra]”.202

D. Avelar Brandão Vilela respondeu ao general Rodrigo Octávio no
mesmo dia, revelando estar surpreso pela repercussão que estava tendo
o caso, já que para ele era “uma honra falar na Escola Superior de Guer-
ra”. Sobre a publicidade da conferência, ele explicou que “se soubesse
que se tratava de documento estritamente reservado não teria permiti-
do que os repórteres o levassem”. E finalizava: “sinto profundamente ter
sido causa de desgostos e de decepção”.203 D. Avelar ficou tão preocupa-
do com a repercussão do caso que enviou também, no mesmo dia, uma
carta para o presidente Médici, com uma cópia da conferência, dizendo

202 Carta Reservada da ESG a D. Avelar. 24 set. 1971. Assinatura ilegível, mas provavelmente do general
Rodrigo Otávio. Pasta Dom Avelar no tempo e na Igreja: fatos importantes, ago./dez. 1971. Dispo-
nível no Arquivo LEV/ UCSAL, estante 5, cx. 24.

203 Carta de D. Avelar ao Exmo.sr. Comandante da Escola Superior de Guerra General Rodrigo Otávio. 24 set.
1971. Pasta Dom Avelar no tempo e na Igreja: fatos importantes, ago./dez. 1971. Disponível no
Arquivo LEV/ UCSAL, estante 5, cx. 24.
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não ter pretendido ofender o Exército e que estava “profundamente
angustiado”, pois não sabia que a conferência era reservada, já que não
tratava “de nenhum assunto proibido”. Na carta, percebe-se a grande
preocupação de D. Avelar em evitar que esse caso se tornasse o que ele
chamou de um “instrumento de traumatismo”, ou seja, que fechasse o
diálogo entre ele e os militares, pois, para o arcebispo, essa crise não
tinha “a mínima razão de ser”.204

Em 1973, outros dois episódios envolveram D. Avelar Brandão Vilela
e o Governo em uma outra crise que também teve repercussão nacional.
Em 23 de agosto de 1973, o governador de Pernambuco, Eraldo Gueiros,
resolveu outorgar a Medalha do Mérito Pernambucano, classe ouro, a D.
Avelar. Uma semana depois, sem nenhuma explicação, ele cancelou o
ato. Nessa mesma época, o presidente da Câmara Municipal de Salvador
suspendeu a concessão, que seria entregue ao arcebispo, do título de
cidadão da cidade de Salvador por tempo indeterminado.

D. Avelar considerou esses atos como um desrespeito a ele. E en-
trou em contacto com vários representantes da alta hierarquia militar
para tentar resolver o caso. Na documentação pesquisada de D. Avelar
Brandão, estava claro qual o motivo dessa atitude dos militares contra o
arcebispo: a publicação do documento Eu ouvi os clamores do meu povo.205

Como foi demonstrado no capítulo 2, D. Avelar foi convidado a
assinar o manifesto, porém negou-se a fazê-lo por não concordar com o
seu teor. Depois que o documento foi lançado, o arcebispo publicou
uma nota comentando-o. Nessa nota, o prelado afirmava que o docu-
mento manifestava “uma opção religiosa que envolve aspectos de nature-
za política-social” e que a “Igreja tem o direito e o dever de opinar”
nessa questão. Lembrava que o documento fazia denúncias graves e que

204 Carta de D. Avelar ao Excelentíssimo Senhor presidente da República General Emílio Garrastazu Médici. 24
set. 1971. Disponível no Arquivo LEV/ UCSAL, pasta Dom Avelar no tempo e na Igreja: fatos
importantes, estante 5, cx. 24, ago./dez. 1971.

205 No seu livro Diálogos na Sombra, 2001, p. 312, o historiador Kenneth P. Serbin afirmou, equivoca-
damente, que D. Avelar “apoiara Eu ouvi os clamores do meu povo, o documento radical sobre a pobreza
divulgado pelos bispos do Nordeste”. Como será demonstrado nas páginas seguintes, em momento
algum, D. Avelar apoiou este documento.
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deveriam ser examinadas “desapaixonadamente”. Porém, afirmava: “Não
aceito o documento como Diretriz de pastoral Social em minha
arquidiocese”.206

Mas, pelo estilo comedido dessa nota, deu a impressão para setores
militares que o arcebispo poderia ter apoiado o documento e ele se pre-
ocupou muito com isso. D. Avelar escreveu ao núncio apostólico mos-
trando o seu parecer sobre o documento e aproveitou para criticar a
“linha pastoral” de D. Helder Câmara:

Estou preocupado com a situação reinante aqui no
Nordeste.

Como V. Excia. sabe, eu, pessoalmente, não aceito a
linha pastoral de Dom Helder, e já tive oportunida-
de de escrever isso à Nunciatura, antes de V. Excia.
chegar ao Brasil.

O documento – Eu Ouvi os Clamores do meu Povo
– efetivamente ultrapassa os limites do normal.

Mesmo assim contém verdades. Estando eu, aqui
no Nordeste, muita gente passou a perguntar-me
porque não assinara o documento e o que pensava
eu acerca do documento. Chegou [a] um ponto em
que devia dizer algo. Teria de medir bem as pala-
vras. Foi o que fiz no pronunciamento entregue à
imprensa. [...]

Tenho a impressão que certas Autoridades Militares
não compreenderam bem o meu pronunciamento.207

206 “Cardeal analisa documento sobre a situação Nacional”. Jornal da Bahia, 25 ago. 1973, p. 3.

207 Carta Excelência Reverendíssima. 31 ago. 1973. Disponível no Arquivo LEV/ UCSAL, pasta assuntos
referentes a títulos e medalhas. 1973. Estante 5, cx. 23. No índice dessa pasta, consta que essa carta
foi enviada ao Núncio.
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Por ter percebido que os militares tinham entendido de forma er-
rada a sua nota, D. Avelar escreveu uma carta ao comandante da 6ª Re-
gião Militar, em Salvador, para tentar esclarecer o assunto. O arcebispo
começava a carta afirmando que estava “sentindo, no ar, certas manifesta-
ções de desapreço que me deixam preocupado. Minhas relações de res-
peito e de amizade com as Autoridades Militares e Civis do Estado da
Bahia me levam a escrever-lhe esta carta”.  Em seguida esclarecia que os
militares não tinham entendido a nota dele a respeito do manifesto e
que ainda havia um outro problema que ele precisava explicar, pois o Eu
ouvi os clamores do meu povo tinha “saído de uma tipografia católica” em
Salvador.208 Na carta, o arcebispo afirmou discordar do documento por
ter “uma visão radical na interpretação da realidade brasileira”.209

D. Avelar Brandão, por ter se sentido humilhado publicamente com
as atitudes tomadas contra ele, resolveu não comparecer à Parada Militar
de 7 de Setembro daquele ano. Porém, fez questão de explicar para cada
representante das três Forças Armadas, em Salvador, o motivo da sua
ausência. D. Avelar, com isso, não pretendia que esse seu ato, de forma
alguma, fosse entendido pelos militares como um fechamento definitivo
ao diálogo, como ele deixou claro ao comandante da 6ª Região Militar:
“o meu não comparecimento a esta Parada não significa qualquer modi-
ficação no meu comportamento posterior, relativamente ao modo cor-
dial e social como nos vínhamos tratando”.210

208 Essa passagem demonstrava que os militares não entendiam a estrutura da Igreja Católica. Como
foi abordado no capítulo 2, esse manifesto foi impresso na gráfica beneditina, em Salvador. O abade
do Mosteiro de São Bento não precisava da autorização de D. Avelar para adotar tal medida, pois ele
não devia obediência ao arcebispo. Por isso, mesmo que o documento tenha sido impresso em uma
“tipografia católica” em Salvador, isso não queria dizer que tivesse a participação de D. Avelar, como
chegaram a suspeitar os militares.

209 Carta ao General Heitor Fontoura de Morais. Comandante da Sexta Região Militar. 31 ago. 1973.
Disponível no Arquivo LEV/ UCSAL, pasta Assuntos referentes a títulos e medalhas, 1973, estante 5,
cx. 23.

210 Carta ao General Heitor Fontoura de Morais. Comandante da Sexta Região Militar. 7 set. 1973; Carta ao
Major Brigadeiro Alberto Costa Matos. Comandante do Comando Costeiro. 7 set. 1973; Carta ao Almirante
Ernesto Mourão Sá. Comandante do 2° Distrito Naval. 7 set. 1973. Disponível no Arquivo LEV/ UCSAL,
pasta Assuntos referentes a Títulos e Medalhas, 1973. Estante 5, cx.  23.
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D. Avelar escreveu a vários militares para tentar de toda a forma
demonstrar que ele não aprovava o documento Eu ouvi os clamores do meu
povo. O general Antônio Carlos Muricy (de quem D. Avelar era amigo)
afirmou ao arcebispo que estava tentando provar que o seu pronuncia-
mento sobre o documento não era “um ato de luta e sim o de indicar a
conveniência de um estudo do que lá se contém [...] sem que com isso o
Sr. esteja confirmando ou desmentindo o que está escrito”.211 Ao res-
ponder ao General, D. Avelar Brandão queixou-se que ele estava sendo
tratado, nesse “episódio desagradável”, de maneira “muito rude e vio-
lenta”, mas que, mesmo assim, estava procurando agir “com muita pru-
dência e dignidade” para que não ocorresse “uma comoção em nossos
meios religiosos”.212

Para que não ficasse nenhuma dúvida a respeito de sua posição, D.
Avelar Brandão Vilela lançou um outro documento, chamado A legítima
interpretação do meu parecer sobre o documento: Eu ouvi os clamores do meu povo, no
qual ele recordava que o manifesto da Igreja nordestina fazia denúncias
graves, que deveriam ser estudadas por pessoas “de comprovada compe-
tência intelectual e moral”. Em seguida, reafirmava que não aceitava o
documento por ser radical e considerava “o diálogo um instrumento
valioso de comunicação”.213

Mesmo nesse momento de crise que envolveu D. Avelar e certos
setores das Forças Armadas, no qual ele mesmo expressou que estava
sendo desmoralizado publicamente, em momento algum, o arcebispo
fechou as portas para o diálogo com os militares. Ele tentou resolver o
impasse com a alta hierarquia militar, evitando que ocorresse um rompi-

211 Carta do general Antônio Carlos da Silva Muricy a S. Eminência D. Avelar Brandão Vilela 12 set. 1973.
Disponível no Arquivo LEV/ UCSAL, pasta Assuntos referentes a títulos e medalhas, 1973. Estante 5,
cx. 23.

212 Carta de D. Avelar Brandão Vilela ao prezado General Antônio Carlos Muricy 17 set. 1973. Disponível no
Arquivo LEV/ UCSAL, pasta Assuntos referentes a títulos e medalhas, 1973. Estante 5, cx.  23.

213 A legítima interpretação do meu parecer sobre o documento: Eu ouvi os clamores do meu povo. 17 set. 1973.
Disponível no Arquivo LEV/ UCSAL, pasta assuntos referentes a títulos e medalhas, 1973, estante 5,
cx.  23.
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mento definitivo. Finalmente, em 1974, o arcebispo D. Avelar receberia
o título de “Cidadão de Salvador”.

Durante a ditadura, D. Avelar manteve uma relação muito próxima
com os militares e, em várias oportunidades, celebrou missa nas come-
morações das Forças Armadas (essa atitude era evitada por vários bispos,
para que não fosse vista como um apoio ao Regime). Como exemplos,
em 1977, D. Avelar celebrou missa na Catedral Basílica “pelo aniversário
da Revolução”214 e, alguns meses depois, celebrava missa em homena-
gem “à semana do exército”.215 O arcebispo de Salvador evitava apoiar os
documentos publicados pelo episcopado nacional que criticavam o Go-
verno, e que com isso pudesse comprometê-lo com os militares. Quan-
do foi lançado o documento Não oprimas Teu irmão, após o assassinato do
jornalista Wladimir Herzog pelas Forças de Segurança, em que o episco-
pado paulista condenava a violação dos direitos humanos, D. Avelar pre-
feriu o silêncio.216

Parece indiscutível que o Cardeal pretendeu manter sempre um
diálogo intenso com os militares, mas não se pode deduzir que, por
isso, ele apoiava a ditadura e ponto final, pois seria simplificar a questão.
Os setores da esquerda também viam em D. Avelar Brandão, alguém em
quem poderia se socorrer quando se precisava de ajuda durante a Dita-
dura Militar.

Quando os estudantes da UFBA se viram com problemas com o
Governo e a Reitoria da universidade, por causa da greve de 1975, eles
foram pedir a D. Avelar para intermediar as negociações.217 O Cardeal
apoiou os encontros nacionais que ocorreram em Salvador, promovidos
pelas esquerdas em defesa da anistia em 1978 e 1979.218 No arquivo
214 “Missa na Catedral pelo aniversário da revolução”. Tribuna da Bahia, 1° abr. 1977, p. 3.

215 “Missa deu início ontem à semana do Exército”. Diário de Notícias, 20 ago. 1977, p. 3.

216 “Dom Avelar não opina sobre documento da CNBB”. Tribuna da Bahia, 3 dez. 1975, p. 3. O CEAS
publicou esse documento no Caderno do CEAS, n. 41, jan./fev. 1976. p. 71-73.

217 Entrevistas com Gabriel Kraychete, 26 out. 2006; Elsa Kraychete, 1º dez. 2006; e Ana Cecília
Bastos, 10 jan. 2007.

218 Entrevista com Joviniano Carvalho Neto, 24 out. 2006. O Iº Encontro Nacional ocorreu em 1978,
no CEAS, e o II Congresso Nacional pela Anistia ocorreu no Colégio 2 de Julho, de confissão
presbiteriana, em 1979.
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particular do arcebispo, existe uma cópia de um telegrama dele para o
comandante da 6ª Região Militar em que ele queria saber sobre o trata-
mento dado aos presos políticos a pedido de “um grupo de esposas e
mães”.219 Segundo um ex-prisioneiro político, D. Avelar era “um solidá-
rio amigo dos presos políticos”. (JOSÉ, 2006, p. 12)

Porém, a questão mais importante a ser colocada é a seguinte: Se D.
Avelar Brandão Vilela tivesse oferecido um apoio incondicional aos mili-
tares, como explicar que logo em sua diocese existisse uma instituição
como o CEAS que fazia uma oposição declarada à Ditadura Militar? Além
disso, não se pode esquecer que todas as vezes que os militares se volta-
ram contra algum jesuíta da instituição, D. Avelar teve uma atitude enér-
gica na defesa dos religiosos.

Quando o autor questionou a Ana Cecília Bastos como ela via D.
Avelar Brandão com relação ao CEAS durante a Ditadura Militar, ela res-
pondeu: “ele era um aliado”.220 Nenhum membro entrevistado fez al-
gum comentário que discordasse dessa afirmação. Eles demonstraram,
nas entrevistas, que o arcebispo de Salvador servia como um escudo con-
tra a repressão militar. E essa questão não pode ser menosprezada, pois
uma das primeiras preocupações dos integrantes do Centro Social, logo
após a nota de D. Avelar desautorizando a instituição, foi que a perda da
“cobertura do Cardeal pode enfraquecer o CEAS”.221

O Centro de Estudos e Ação Social contou com o apoio de D.
Avelar durante o Regime Militar. Como seus próprios membros confir-
maram, o arcebispo era “um aliado” naquele momento. Mesmo fazendo
severas restrições aos posicionamentos do CEAS, como veremos mais
tarde, D. Avelar sempre foi em socorro da instituição quando preciso.
Apesar de ter sempre procurado manter um diálogo com os militares, D.
Avelar dialogou também com os seus opositores, pois como ele mesmo

219 Telegrama do Eminentíssimo e reverendíssimo Cardeal de São Salvador da Bahia ao Excelentíssimo Sr.
Comandante da VI Região Militar. 6 set. 1973. Disponível no Arquivo Disponível no LEV/ UCSAL, pasta
Assuntos referentes a Títulos e Medalhas, 1973, estante 5, cx.  23.

220 Entrevista com Ana Cecília Bastos, 10 fev. 2007.

221 Reunião Conjunta CEAS Jurídico – CEAS executivo. 23 maio 1980. Disponível no Arquivo do CEAS.
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afirmou: “A convivência [com o Governo] não significa nenhuma vinculação,
muito menos submissão”.222

CEAS E D. AVELAR: UMA RELAÇÃO COMPLEXA

Quando ficou sabendo da nota de D. Avelar Brandão ameaçando o
CEAS de expulsão da arquidiocese, o padre Cláudio Perani, diferente-
mente do provincial dos jesuítas, não se preocupou, pois sabia que, pelo
temperamento moderado do arcebispo e do mesmo querer dialogar com
todo mundo, ele não desejaria nunca expulsar o CEAS. Perani lembrou
que D. Avelar era avesso a atitudes radicais e expulsar essa instituição dos
jesuítas seria uma atitude extrema, pois o Centro Social tinha uma im-
portância muito grande para vários setores da sociedade baiana e para
a própria arquidiocese naquele momento.223 Se D. Avelar seria capaz ou
não de expulsar o CEAS, não cabe neste trabalho discutir. Importa, en-
tretanto, constatar que, na década de 1980, o Centro Social estava viven-
do o seu auge e tinha uma enorme importância para vários setores da
sociedade.

No início da década de 1980, o CEAS já se tinha tornado uma
referência para as esquerdas. A luta travada durante a ditadura contra os
militares e o apoio oferecido aos movimentos sociais e às organizações
civis durante esse período davam à instituição uma credibilidade muito
forte para vários setores da sociedade. No trabalho de base, o contato da
instituição com as classes populares permitia alcançar vários segmentos
sociais, tanto na zona urbana de Salvador, quanto na zona rural de vários
estados. Esses trabalhos eram feitos pelas suas equipes de assessoria: a
“Equipe Urbana” e a “Equipe Rural”, que desenvolviam uma grande
diversidade de trabalhos.

A “Equipe Urbana”, além de promover seminários e encontros
para trabalhadores e agentes de base, acompanhava escolas comunitárias

222 Jornal do Brasil, 12 set. 1978.

223 Entrevista com padre Cláudio Perani, 20 jan. 2006.
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em bairros populares, preparando, entre outras atividades, o treinamento
de professores. Trabalhava também, nesse momento, com “Grupos de
Mulheres” e “Clubes de Mães” de vários bairros do subúrbio. Orientava
na organização dos “biscateiros” da construção civil, das lavadeiras e as-
sessorava a Pastoral Operária em Salvador e na cidade de Camaçari. Man-
tinha um trabalho constante na Associação dos Moradores do Bairro de
Plataforma, Federação das Associações de Bairro de Salvador (Fabs) e
Associação de Cooperação Comunitária Áreas Problemas (Accap). Du-
rante a década de 1980, os membros da “Equipe Urbana” liderados pelo
jesuíta Gianfranco Confalonieri (ou padre Confa como era conhecido)
começavam a trabalhar, com uma maior ênfase, com os moradores das
invasões e favelas, para organizar essas pessoas para pressionarem a pre-
feitura por melhorias na localidade e lutando contra as desapropriações
feitas pelo Governo Municipal. Para se ter a dimensão do trabalho de-
senvolvido, somente no ano de 1984, eles trabalhavam com mais de duas
dezenas de invasões em Salvador.224

O trabalho da instituição com as camadas populares na zona rural
ficava sob a responsabilidade da “Equipe Rural”. Essa equipe trabalhava
com os trabalhadores rurais e posseiros na organização de grupos para
pressionarem por melhores condições de vida, auxiliando em greves e na
luta pela Reforma Agrária. A “Equipe Rural” fazia um trabalho sistemá-
tico na Bahia: nas zonas do café, em Vitória da Conquista; e do cacau, no
sul do Estado. Trabalhava periodicamente também nos estados que for-
mavam o que eles chamavam de “zona da cana-de-açúcar” – Pernambuco,
Alagoas e Sergipe – e com posseiros em Imperatriz, no Maranhão. Po-
rém, essa equipe fazia esse trabalho de base em outros estados brasileiros

224 Pelo seu trabalho político com os moradores das invasões, o padre Confa sofreu uma campanha
difamatória intensa contra sua pessoa. Várias cartas foram enviadas aos jornais o ofendendo. Em uma
missiva, o jesuíta foi chamado de “Duce” pelo seu “engajamento inescrupuloso” com os oprimidos
(Tribuna da Bahia, 12 maio 1983); em outra, de “bandoleiro do velho oeste” por explorar os
moradores das invasões (A Tarde, 31 mar. 1983) e outra carta afirmava que o padre Confa era um
“meliante” que “corrompe as mentes dos menos favorecidos”, além de defini-lo como “violento,
maldoso, altamente periculoso, marxista e adepto da luta de classes” (A Tarde, 10 abr. 1983).
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com menor frequência.225 Pelo seu trabalho com posseiros na zona sul da
Bahia, o padre Cláudio Perani, do CEAS, e o padre João Schmidt, da
CPT, estavam jurados de morte por um pistoleiro de alcunha Zé Isquei-
ro.226

O trabalho que o CEAS fazia na zona rural creditou a instituição a
auxiliar na fundação da Comissão Pastoral da Terra (CPT) nacional. Para
ver a importância do Centro Social na fundação dessa instituição, o diálo-
go de dois dos seus principais representantes é revelador. Ivo Poletto foi
o primeiro secretário da instituição e D. Tomás Balduíno, bispo emérito
da diocese de Goiás, foi presidente por alguns anos da CPT. Eles comen-
taram a participação do CEAS dessa forma:

Ivo – Acontece um primeiro encontro de articula-
ção em Salvador, Bahia, e aí já não entram só Igre-
jas, entram também grupos de assessoria, tanto as-
sim que ele é até patrocinado pelo CEAS, dos Jesu-
ítas, e havia muitos outros grupos que assessoravam
áreas urbanas e o meio rural. [...]

Dom Tomás – Isso que você levanta é muito im-
portante. O fato de termos tido a ajuda daquele gru-
po de jesuítas da Bahia, dos jesuítas, do CEAS, nos
deu a possibilidade de abarcar uma realidade cultural
e politicamente plural.  [...] Mas, o mais importante
era a clareza em reconhecer nos trabalhadores rurais
os verdadeiros sujeitos de sua própria história.227

225 A diversidade de trabalhos e de lugares da “Equipe Urbana” e da “Equipe Rural” está contida nos
Boletins Informativos e Atividades do CEAS de 1980-1985. Além desse material, foram analisadas as
Avaliações anuais que cada equipe tinha de fazer do seu trabalho. Disponível no Arquivo do CEAS.

226 Jornal da Bahia, 9 nov. 1983 e Voto de solidariedade do vereador do PMDB, Fernando Schmidt, aos padres
Cláudio Perani e João Schmidt. 14 nov. 1983. Disponível no Arquivo do CEAS.

227 Entrevista com D. Tomás Balduíno. Disponível em: <http://www.cptnac.com.br/
?system=news&action=read&id=1188&eid=26>. Acesso em: 16/12/08.
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O Centro de Estudos e Ação Social também participou da assesso-
ria para a fundação de algumas CPTs regionais e de outras instituições, de
acordo com os seus documentos internos. O CEAS já se tinha tornado
um modelo para alguns setores católicos que trabalhavam com a Questão
Social. A instituição assessorava na fundação e no desenvolvimento de
muitas outras instituições em vários estados brasileiros. Na segunda me-
tade da década de 1970, a vice-província setentrional dos jesuítas fun-
dou, com o auxílio do Centro Social, uma instituição homônima em
Pernambuco. O CEAS-Recife ficou durante algum tempo sob a respon-
sabilidade da instituição baiana.

Foi também comum, nesse período, o CEAS receber membros de
outras instituições católicas que queriam saber como a instituição funci-
onava. Por exemplo, o coordenador do recém-fundado Instituto de Fi-
losofia Social, o jesuíta Paulo Meneses, de Recife, enviou duas repre-
sentantes para ficarem no CEAS, durante algum tempo, observando o
trabalho da instituição. Segundo o padre, as representantes voltaram “im-
pressionadas” com o alcance das atividades do Centro Social, tendo reve-
lado que esperavam um dia fazer da sua instituição algo que se comparas-
se “com esse admirável CEAS”. O coordenador finalizou afirmando que
esperava também um dia se tornar algo parecido com “essa potência
toda” chamada CEAS.228 Não se pode pensar que esses elogios fossem
apenas meros agrados. Como já foi dito, o CEAS já se tinha tornado um
modelo para alguns setores católicos que queriam trabalhar com a Ques-
tão Social.

Em 1980, os Cadernos do CEAS alcançavam a tiragem de 4.500 exem-
plares por edição, maior número atingido durante o período do Regime
Militar.229 Os Cadernos já se tinham tornado um referencial teórico para a
esquerda católica, influenciando agentes de base, religiosos, bispos e lei-
gos comprometidos com a Questão Social. O bispo D. Moacyr Grechi
afirmava que sua conversão aos oprimidos, entre outros fatores, se dera

228 Carta de Paulo Meneses, coordenador do Instituto de Filosofia Social, a Cláudio Perani. 21 abr. 1988.
Disponível no Arquivo do CEAS.

229 Boletim Informativo CEAS. 1980. I Semestre. Disponível no Arquivo do CEAS.
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graças ao estudo de livros e artigos especializados e citava, como exem-
plo, os Cadernos do CEAS, que permitiram a ele “ver as coisas numa dimen-
são que os simples fatos não permitem ver”. (SALEM, 1981, p. 124)

Na década de 1980, o CEAS tinha uma importância muito grande
até para a própria arquidiocese de Salvador, assessorando e trabalhando
com várias instituições arquidiocesanas. Também era comum os jornais
baianos chamarem o coordenador do CEAS para falar sobre algum tema
relativo às questões sociais, dado o prestígio que a instituição tinha para
setores da sociedade baiana. Essa importância do CEAS, de certa forma,
nesse momento, já incomodava D. Avelar Brandão Vilela, e isto ele dei-
xou transparecer em uma carta, em que se queixava que: “o poder de
autoridade do CEAS tem sido maior do que o meu próprio”.230 A rela-
ção de um bispo com membros da Companhia de Jesus é complexa e tem
de ser mais bem trabalhada para entendermos a relação de D. Avelar com
o CEAS.

O marxista e integrante do Centro Social Nelson Oliveira declarou
que D. Avelar Brandão “não controlava” o CEAS.231 Os outros integran-
tes leigos também destacaram, nas entrevistas, essa independência que o
Centro Social tinha em relação ao arcebispo. A autonomia que os jesuítas
(e os membros de outras ordens religiosas) têm em relação a um bispo é,
de fato, muito grande. Um inaciano não deve obediência direta a um
prelado como um padre diocesano. Porém, seria mais exato falarmos de
uma autonomia relativa dos jesuítas, pois não se deve menosprezar o poder
de um bispo, já que ele continua sendo a autoridade máxima da Igreja
Católica em uma diocese.

É correto afirmar que um bispo não tem um poder direto sobre
um jesuíta, mas, para que os membros da Companhia de Jesus possam
trabalhar em uma diocese, eles precisam da autorização do bispo local.
Então, D. Avelar Brandão Vilela tinha autoridade para expulsar o Centro
de Estudos e Ação Social da arquidiocese de Salvador quando quisesse. É

230 Carta de D. Avelar aos prezados Sr. Signatários da carta de 27/05/80. 30 maio 1980. Disponível no
Arquivo do CEAS.

231 Entrevista com Nelson Oliveira, 21 dez. 2006.
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isso que explica a ameaça feita ao Centro Social no final de sua nota; D.
Avelar não poderia obrigar o CEAS a “mudar de rumo”, mas poderia
obrigá-lo a “mudar de diocese”.

No momento em que os membros da Companhia de Jesus preci-
sam da autorização do bispo para trabalhar em uma diocese, naturalmen-
te, isso gera um compromisso de respeito e de obediência por parte dos
inacianos ao prelado. Apesar da autonomia dos integrantes dessa ordem
religiosa em relação ao bispo, os jesuítas têm de trabalhar tendo sempre
em conta os limites que o mesmo coloca, para não gerar um conflito que
possa atrapalhar a sua atuação na diocese.

É necessário observar que D. Avelar sempre criticou o CEAS por
vários motivos. O Cardeal fazia severas restrições à atuação do Centro
Social e às ideias que a instituição defendia. Ele não concordava com o
diálogo do CEAS com o marxismo e os marxistas, como já foi demons-
trado em outros momentos. Em uma carta enviada ao Centro Social em
1972, ele afirmou que o CEAS não aceitava “a orientação oficial da Igre-
ja” pelas posições defendidas pela instituição.232 Em uma outra missiva,
ele criticou a “opção radical” pelos oprimidos que o CEAS defendia,
“segundo a qual a sociedade está dividida em duas partes e quem não
estiver com os chamados opressores deve estar com os oprimidos e vice-
versa”, ele afirmou que nunca aceitaria essa tese como Pastoral oficial da
sua diocese.233

O importante de se notar é que, apesar de D. Avelar Brandão Vilela
não concordar com várias posições do CEAS, ele nunca procurou se tor-
nar um obstáculo para a instituição, muito pelo contrário. O que se quer
defender aqui é o seguinte: O CEAS não se teria desenvolvido até tor-
nar-se “uma potência” (como chegou a afirmar um jesuíta), se a
arquidiocese de Salvador não estivesse sob a direção de um arcebispo
moderado, a ponto de, mesmo discordando de várias posições do CEAS,

232 Carta Ao grupo sacerdotal do CEAS (religiosos) aos cuidados do Pe. Luciano e do Padre Tarcisio. 29 out. 1972.
Disponível no Arquivo do CEAS.

233 Carta ao Padre Cláudio Perani, Diretor do CEAS. 29 ago. 1980. Disponível no Arquivo do CEAS.
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permitir que a instituição atuasse sem grandes problemas por parte dele
e ainda defendê-la quando necessário.234

Também é preciso salientar que o CEAS sofria críticas de vários
setores da Igreja baiana e não só do Cardeal. O então bispo-auxiliar de
Salvador, D. Boaventura Kloppenburg, no dia do lançamento de seu li-
vro Igreja Popular, criticou algumas publicações católicas, entre elas, os Ca-
dernos do CEAS.235 Queixas ao CEAS também eram feitas por setores dos
jesuítas da vice-província da Bahia. O padre Cláudio Perani afirmou, na
entrevista, que todos os provinciais durante o período da Ditadura Mili-
tar sempre apoiaram o CEAS. Porém, alguns jesuítas se queixaram da
instituição, nesse período, como consta de um documento interno do
Centro Social. Nesse documento, afirmava-se que “um setor” da Com-
panhia não concordava com o CEAS pelos seguintes motivos: “pela ori-
entação política (só ataca o governo), pela pouca espiritualidade/teolo-
gia, pelo ‘perigo marxista’”.236

A Igreja (e a Companhia de Jesus) é mais conflituosa do que muitas
vezes supõem alguns pesquisadores. Os conflitos internos são constantes
e ocorrem por vários motivos. Tanto a Igreja diocesana quanto a ordem
de Inácio de Loyola são diversidades dentro de uma unidade. Sob o man-
to chamado Igreja Católica escondem-se formas de perceber o mundo e
de atuação sobre ele totalmente diferentes e muitas vezes opostas. No
entanto, essa pluralidade tem limites, o que a alta hierarquia não aceita é
um setor que ameace a unidade da instituição, o que não era o caso do
CEAS. É verdade que os jesuítas do CEAS pretendiam transformar a
Igreja, torná-la, na opinião deles, mais próxima do povo. Porém, esses

234 Estou demonstrando as críticas de D. Avelar à instituição, porém, o Cardeal também sempre
destacou a importância do trabalho do CEAS para a arquidiocese, apesar de não concordar comple-
tamente com ele.

235 “Bispo lança livro contra pedido do Cardeal Arns”. Jornal do Brasil 17 ago. 1983, p. 5. O livro Igreja
Popular, de D. Boaventura Kloppenburg, é uma dura crítica à chamada Igreja progressista, ou Igreja
Popular. Na capa da obra, aparece uma cruz rachada que é sugestiva do que o autor defende, ou seja,
que esses setores queriam dividir a Igreja.

236 Equipe de Redação – I parte – CEAS E CONJUNTURA. Avaliação 80. Disponível no Arquivo do CEAS.
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inacianos que trabalhavam nessa instituição eram “homens de Igreja”, no
sentido de quererem transformá-la, porém, fazendo parte dela. E em
relação às autoridades eclesiásticas, não pretendiam enfrentar a hierar-
quia, mas trabalhar junto com ela.

VENDO MAIS DE PERTO O CONFLITO ENTRE O
CARDEAL E O CEAS

Logo depois da nota desautorizando o CEAS, o provincial dos jesu-
ítas, Dionísio Sciuchetti, foi se encontrar com D. Avelar. O Cardeal estava
muito irritado com os jesuítas do Centro Social e afirmou, naquele mo-
mento, que não queria dialogar com o CEAS, já que a instituição liderava
a “contestação na Bahia” a ele. Pelo lado dos membros do CEAS, eles
achavam que a nota pública de D. Avelar por causa do editorial não tinha
razão de ser e afirmavam que não havia “motivo proporcionado na rea-
ção do Cardeal”.237 Porém, não foi por causa do “editorial” do CEAS
sobre a visita do Papa que D. Avelar se tinha manifestado publicamente
contra o Centro Social (como os integrantes da instituição sempre pen-
saram), mas sim por causa de uma “nota” entregue aos jornais pelos
jesuítas do CEAS que tratava do mesmo tema.238

D. Avelar Brandão Vilela deixou isso claro quando respondeu a um
grupo de padres que havia enviado uma carta a ele e ao presidente da
CNBB apoiando o CEAS e criticando a postura do Cardeal de Salvador.
Na sua carta, D. Avelar afirmou o seguinte: “O CEAS fez publicar, em sua
revista, um artigo sobre a vinda do Papa (Riscos e Esperanças). Eu não me
incomodei. Era uma circulação de linha elitista”, porém, “o CEAS resol-
veu dar publicidade ao artigo, com assinatura firmada pelo seu diretor
Pe. Cláudio Perani, entregando-o aos jornais de Salvador e do Sul”. Ele
afirmou ter tomado conhecimento da nota através de um repórter e

237 Reunião Conjunta CEAS jurídico – CEAS executivo. 23 maio 1980. Disponível no Arquivo do CEAS.

238 Nota do Centro de Estudos e Ação Social – Salvador. O Papa no Brasil: Riscos e Esperanças. 16 maio 1980.
A nota tem o mesmo teor do editorial. Disponível no Arquivo do CEAS.
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lendo trechos do documento na imprensa. Segundo o Cardeal, pelo que
havia lido nos jornais, a nota desprestigiava o Papa e a ele mesmo.239

Na nota em que D. Avelar Brandão desautorizava o Centro Social,
ele tinha afirmado que o CEAS queria “julgar o Papa”, e foi por isso que
ele advertiu a instituição publicamente. Porém, na verdade, não foi isso
que incomodou o arcebispo de fato. Para D. Avelar, o problema era que
o CEAS, na sua visão, estava julgando ele próprio, o arcebispo de Salva-
dor. E nessa carta, como em outros documentos, ele demonstrou isso.
Para ele, com a nota do CEAS entregue a imprensa, os membros da ins-
tituição estavam o criticando diretamente:

Foi a pretensão de estar por cima do Bispo e julgá-
lo como alguém secundário, dentro da realidade
diocesana, vendo nele um perigo à vista, capaz de
influir negativamente sobre o Papa, a ponto de po-
der colocá-lo contra os interesses do povo. [...]

Com a nota [...] Quis que ficasse clara uma cousa:
que não aceito interferência pública do CEAS, ca-
paz de desmoralizar e desacreditar o Arcebispo aquele
que, por direito canônico e eclesial, deve ser o sinal
e o centro da unidade local e o ponto de referência
das diretrizes pastorais. Se o CEAS pretende
minimizar a missão do Bispo já não poderei aceitá-
lo.240

D. Avelar Brandão Vilela entendeu que, com a nota entregue aos
jornais (e não com o editorial), os membros do CEAS estavam tentando
enfrentá-lo e desmoralizá-lo perante a opinião pública em sua diocese, e

239 Nessa carta, D. Avelar afirmou que tinha mandado telefonar ao CEAS pedindo a nota que fora
entregue à imprensa para que fosse analisada por ele, mas o CEAS não enviou nenhum documento
como ele pediu. Os membros do Centro Social afirmaram, nas entrevistas, não se lembrarem desse
pedido de D. Avelar.

240 Carta de D. Avelar aos prezados Sr. Signatários da carta de 27/05/80. 30 maio 1980. Disponível no
Arquivo do CEAS.
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isso ele não poderia aceitar. Para compreender o que fez D. Avelar pensar
dessa forma, é necessário saber que, naquele momento, o Cardeal de
Salvador estava sendo muito criticado por vários segmentos da socieda-
de, inclusive dentro da Igreja Católica.

Na visita do Pontífice pelas cidades brasileiras, o trajeto que o Papa
iria percorrer e todas as providências para recebê-lo ficaram a cargo de
cada bispo ou arcebispo da diocese visitada. Então, D. Avelar Brandão era
o responsável pelo preparo do trajeto e por se relacionar com o poder
executivo estadual para a recepção e a estadia de João Paulo II em Salva-
dor. A forma como ele estava conduzindo as negociações e o percurso
que programou para o Papa estavam sendo muito criticados. Também as
negociações que estavam sendo feitas pelo Cardeal com o governador
Antônio Carlos Magalhães não eram aceitas. Para muitos segmentos, ACM
estava trabalhando para capitalizar a imagem do Papa à sua própria e com
a permissão do Cardeal. Para setores católicos, o que D. Avelar estaria
permitindo era quase um sacrilégio. Ou, como ele próprio se queixou,
estava sendo tratado como um “profanador das cousas sagradas”.241

O padre Antônio, da paróquia de Nossa Senhora dos Remédios em
São Luís, no Maranhão, dizia ser “amigo” de D. Avelar, a quem “amava”
como a um irmão, porém, fez questão de escrever uma carta pública para
dizer “que o comprometimento político com ACM” do arcebispo, nesse
caso, só poderia fazê-lo expressar a seguinte frase: “Que falha pastoral”.
Afirmou que, se o CEAS o estava criticando por isso, a instituição estava
“dando uma boa colaboração aos católicos brasileiros”.242 Um grupo de
católicos da cidade de Alagoinhas, na Bahia, foi também muito crítico nas
suas colocações contra D. Avelar: “Chega de panos quentes, de conivên-
cia, de salamaleques com quem nos quer ver pelas costas. Caridade, sim,
mas não subserviência. ‘Quem não está comigo está contra mim’”.243

241 Carta de D. Avelar aos prezados Sr. Signatários da carta de 27/05/80. 30 maio 1980. Disponível no
Arquivo do CEAS.

242 Carta Pública do Padre Antônio da Paróquia de Nossa Senhora dos Remédios. 3 jun. 1980. Disponível no
Arquivo do CEAS.

243 Carta ao Sr. D. Avelar Vilela. 26 maio 1980. Assinatura ilegível. Disponível no Arquivo do CEAS.
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O perigo da capitalização do simbolismo do Papa pelo governador
Antônio Carlos Magalhães era uma das maiores queixas contra o arcebis-
po, mas existiam várias outras. As críticas que D. Avelar Brandão estava
recebendo, naquele momento, estavam contidas na edição do jornal A
Visita, que comentava a vinda do Papa à Bahia (ver Caderno de Fotos).
Nesse jornal, estavam expressas as principais censuras que o arcebispo
vinha recebendo naquele momento e também esta foi a publicação que
mais o deixou indignado.

O jornal começava criticando os gastos públicos que estavam ocor-
rendo na preparação da visita do Papa (os setores católicos criticaram
muito esse ponto também). Em seguida, o jornal afirmava que era D.
Avelar quem queria receber o Pontífice com muita pompa e para isso, na
comunidade pobre do bairro dos Alagados, onde muitos moradores vi-
viam em casas de palafitas, o Governo Estadual construiu uma ostentosa
“catedral” para receber o Papa, mas os moradores não tinham obtido
nenhuma melhoria significativa para as suas vidas. Para A Visita, D. Avelar
havia entrado no jogo do “toma lá, dá cá” com o governador ACM, uma
vez que ele queria receber o Papa com toda pompa, porém “a Igreja não
tinha condições de custear a visita do Papa, pelo menos nos termos em
que dom Avelar pretendia”; então, em contrapartida, ele tinha aceitado
as imposições do governador da Bahia.244

O jornal e vários setores da esquerda criticaram o percurso que o
Papa fez em Salvador. O problema começou no momento em que o avião
onde estava o Papa aterrissou em solo baiano, pois, em vez de o Pontífice
ter desembarcado no Aeroporto 2 de Julho, ele desceu na Base Aérea de
Salvador. Muitas outras críticas foram feitas ao percurso estabelecido para
a visita do Papa (por exemplo, João Paulo II não foi à Igreja do Bonfim).
Mas a parte do trajeto papal em Salvador que deixou mais indignado
setores da esquerda e da Igreja Católica foi, sem dúvida, o Papa ter reza-
do a missa campal no Centro Administrativo da Bahia (CAB), onde ficava

244 Jornal A Visita – O Papa na Bahia. Salvador, julho de 1980. Edição Única. Disponível no Arquivo do
CEAS.
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a sede do governo baiano; além disso, o Pontífice preparou-se para a
missa na sala de trabalho do governador Antonio Carlos Magalhães.245

O Cardeal D. Avelar teve de explicar, em vários momentos, o por-
quê de a missa ter ocorrido justamente no CAB. Segundo o próprio D.
Avelar Brandão, ele não queria a missa no Centro Administrativo da Bahia:
“– Eu, de fato, procurei, o mais que pude, evitar que a Missa fosse lá no
CAB”, pois ele reconhecia que com isso poderia capitalizar o prestígio
do Papa ao governador ACM. Mas, segundo o Cardeal, todos os outros
locais possíveis cogitados para a realização da missa não tinham condições
de receber o povo que iria assistir ao evento, por isso, afirmou o arcebis-
po que: “objetivamente falando, não tive outra alternativa”.246

Foi uma preocupação em vários setores da sociedade que os milita-
res e os políticos ligados a eles capitalizassem para si a visita do Papa.
Porém, é necessário observar que as esquerdas não assistiram passiva-
mente à vinda do Pontífice, elas entraram também nessa disputa. Jorge
Almeida, um dos membros do PT na Bahia naquela ocasião, afirmou
que o que ele se lembrava da primeira visita do Pontífice ao país era do
momento em que ele com alguns companheiros de partido estavam no
meio da população distribuindo panfletos com os seguintes dizeres: “O
Papa veio para os trabalhadores” e “O Papa é dos Trabalhadores”.247 Com
isso fica evidenciado que, na verdade, houve uma disputa entre vários
setores da sociedade que tentaram capitalizar a imagem do Papa para os
seus objetivos.248

Entender esse clima de pressão pelo qual passava D. Avelar é o que
explica o porquê, quando ele soube da nota do CEAS na imprensa, inter-
245 Essa cena foi lembrada como a mais simbólica da visita do Papa nas entrevistas com Júlio Brandão,
Luis Antonio Amorim de Aguiar e Elsa Kraychete.

246 Carta de D. Avelar aos prezados Sr. Signatários da carta de 27/05/80. 30 maio 1980. Disponível no
Arquivo do CEAS.

247 Entrevista com Jorge Almeida, 1º fev. 2007.

248 Porém, não se pode perder de vista que essa disputa pela capitalização do simbolismo do Papa era
feita de forma desigual. Enquanto Jorge Almeida estava no meio da multidão distribuindo panfletos
com a imagem de João Paulo II, o governador ACM estava ao lado do Papa e João Paulo II saía da sua
sala para realizar a missa.
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pretou como mais um ataque a sua pessoa e, o mais grave para o arcebis-
po, vinha de padres que trabalhavam na sua própria diocese. Foi por isso
que ele lançou a nota ameaçando o CEAS de expulsão, pois entendeu
que o CEAS resolvera afrontá-lo quando se referiu “a hierarquia”, ape-
sar de a nota em momento algum falar no nome dele.

 Os integrantes do CEAS reuniram-se para tentar analisar como se
comportar em relação a D. Avelar; eles se mostraram surpresos com a
reação do Cardeal, pois não tinham pretendido atacá-lo. Os membros
consideraram que a nota do arcebispo poderia ter relação com as “pres-
sões estruturais” que ele vinha sofrendo no período. Então, decidiram
evitar entrar em conflito com o Cardeal. Sabendo das manifestações de
apoio que iriam receber, eles alertavam que “a solidariedade é melhor
que não seja pública”, para que não parecesse um ataque a D. Avelar. E
finalizavam: “É importante salvar o CEAS: não entrar em polêmica, mas
deixar cair a poeira; não atacar o Cardeal, mas defender o positivo do
trabalho”.249

No momento em que os jesuítas do CEAS evitaram entrar em con-
fronto com o Cardeal, aceitando a sua autoridade, ele mudou o tom de
voz e concordou em conversar com o coordenador do CEAS. Nesse en-
contro, D. Avelar mostrou o jornal A Visita ao padre Perani e falou das
infâmias que havia contra ele nesse material. O arcebispo foi claro quan-
to ao motivo da nota pública contra o CEAS, ele “achou que a crítica à
hierarquia visasse a ele e não podia permitir que o CEAS impusesse sua
autoridade na diocese”. O padre Perani lembrou, no encontro, a ques-
tão da exploração do conflito pelo jornal Correio da Bahia e afirmou que o
CEAS não tinha tido a “intenção de atacar o Cardeal” e convidou-o para
um encontro no Centro Social com o grupo todo.250

249 Reunião Conjunta CEAS Jurídico – CEAS Executivo. 23 maio 1980. Disponível no Arquivo do CEAS. No
arquivo da instituição, existem dezenas de cartas de apoio ao CEAS enviadas pelo clero, por institui-
ções civis, políticos, leigos e representantes de instituições católicas no país e no exterior.

250 Encontro Cardeal – Cláudio. 19 ago. 1980. Texto manuscrito. Disponível no Arquivo do CEAS.
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D. Avelar aceitou o convite e compareceu ao CEAS, e lá encontrou
todos os membros presentes: jesuítas, leigos católicos e os marxistas. Ele
começou o encontro abordando mais uma vez a questão do jornal A
visita, que tinha o sentido “de um ataque, uma perseguição clara contra a
sua pessoa”. Ele disse que pretendia dialogar com todo mundo, por isso
se relacionava com as autoridades, mas não apoiava um partido ou um
candidato. Afirmou que quando ele tinha dito ao CEAS para “mudar de
rumo”, estava se referindo “ao problema da crítica à hierarquia eclesiás-
tica”, já que o bispo tem de ter “o lugar central em questões de Igreja”.
E foi claro ao afirmar que, na orientação pastoral dele: “cabe muito bem
o trabalho do CEAS”.251

Um dia após o encontro com os membros do CEAS, D. Avelar
enviou uma carta ao padre Cláudio Perani falando que tinha sido provei-
tosa a reunião da noite anterior, mas queria aprofundar algumas ques-
tões que por falta de tempo não foram suficientemente trabalhadas.  O
Cardeal pedia aos membros do Centro Social que tivessem mais “cuida-
do de conhecer melhor e com mais compreensivo espírito, a pessoa e a
missão do Arcebispo”. Ele afirmou que sabia que vários bispos tinham
apoiado o CEAS, pois “sintonizam em gênero, número e caso com a sua
orientação”. Mas fez questão de lembrar que “o Bispo desta diocese tem
um nome e um campo de trabalho”.

Nessa carta, D. Avelar insistiu em tocar mais uma vez na questão do
percurso que o Papa fez em Salvador. O arcebispo tentou explicar os
principais acontecimentos, em especial, a realização da missa no CAB.
Isso demonstrava como D. Avelar Brandão estava preocupado com a re-
percussão negativa que esse evento gerou em alguns setores católicos.
Pois o que vemos nesse documento é um bispo tentando se explicar a um
padre por suas atitudes tomadas, quando, pela posição que cabe a cada
um na estrutura da Igreja Católica, o normal seria que ocorresse o con-
trário.252

251 Encontro D. Avelar – CEAS.  28 ago. 1980. Texto manuscrito. Disponível no Arquivo do CEAS.

252 Carta ao Padre Cláudio Perani, diretor do CEAS. 29 ago. 1980. Disponível no Arquivo do CEAS.
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Para tentar encerrar o assunto definitivamente, o integrante do
CEAS Joviniano Soares de Carvalho Neto publicou um artigo na revista,
intitulado O Papa no Brasil: impacto e sentido de uma viagem. Esse trabalho
pretendia avaliar o impacto e o sentido da visita do Papa ao Brasil. O
autor lembrou dos vários setores conservadores – dentro e fora da Igreja
– que haviam tentado capitalizar a imagem do Pontífice em prol de seus
interesses, pretendendo enfraquecer os progressistas. Entretanto, o au-
tor afirmou que João Paulo II acabou por confirmar a ação política da
Igreja Católica mais progressista e reafirmou a urgência da luta pela Jus-
tiça Social na realidade brasileira. Por fim, Joviniano Neto comparou Karol
Wojtyla a um porta-voz místico “de uma Igreja comprometida com os po-
bres” (CARVALHO NETO, 1980, p. 9-24).

 Neste capítulo, não se pretendeu analisar a visita do Papa em si,
mas sim analisar o conflito que ocorreu entre D. Avelar e o CEAS. Ten-
tou-se demonstrar como setores ligados ao Regime Militar quiseram
ampliar a repercussão do conflito para tentar marginalizar o CEAS den-
tro da Igreja. Também foi evidenciada a relação conflituosa entre D. Avelar
e o CEAS durante o Regime Militar, porém se fez questão de frisar que,
apesar das restrições que o arcebispo fazia ao Centro Social, ele nunca
procurou ser um obstáculo à instituição.

Os membros do CEAS, nas entrevistas, mostraram um respeito muito
grande a D. Avelar Brandão Vilela e reconheceram sua importância para
o CEAS, sempre realçando a tentativa do arcebispo de dialogar com to-
dos. O CEAS, após a nota pública do Cardeal criticando a instituição,
evitou o confronto direto com ele, aceitando a sua autoridade e com isso
impediu que o conflito continuasse e as relações fossem reatadas sem
grandes problemas. Mesmo depois desse conflito, o CEAS continuou
defendendo as mesmas posições de antes e tendo a mesma prática com as
classes populares. D. Avelar também continuou fazendo as mesmas críti-
cas à instituição. Mas isso deve ser entendido levando-se em conta a rela-
ção complexa entre D. Avelar e os jesuítas, dentro da pluralidade que
perpassa toda a Igreja Católica. Apesar da ameaça feita pelo Cardeal na
sua nota aos membros do Centro Social, no final das contas, o CEAS não
mudou de rumo e nem mudou de diocese.
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 À GUISA DE CONCLUSÃO

O Centro de Estudos e Ação Social foi fruto das transformações
pelas quais passou a Companhia de Jesus (e a Igreja Católica como um
todo) durante o século XX e da sua preocupação cada vez maior com a
Questão Social. Esse CIAS que foi fundado em Salvador, na década de
1960, foi uma forma de os jesuítas da vice-província da Bahia tentarem
responder aos problemas colocados no seu tempo. Essa instituição nas-
ceu com o objetivo principal de lutar pela promoção humana.

O CEAS começou a se estruturar, de fato, após o ano de 1967,
quando o país estava vivendo em uma Ditadura Militar.  Essa instituição

destacou-se na resistência aos militares, mesmo no período mais repressor
do Regime, nos chamados Anos de Chumbo. Através, principalmente, dos
Cadernos do CEAS – uma revista da instituição que começou a ser publicada
em março de 1969 –, os membros do Centro Social denunciaram o
caráter autoritário do Governo e a violação dos direitos humanos por
ele promovida e criticaram o modelo econômico excludente adotado
pelos militares. Os Cadernos tornaram-se, também, um referencial teóri-
co para setores católicos que se preocupavam com a problemática social.

Durante todo o período ditatorial, o Centro Social tornou-se um
local de aglutinação das esquerdas baianas que pretendiam lutar pela vol-
ta ao regime democrático no país e dos movimentos sociais que queriam
organizar-se para pressionar o Governo por melhores condições de vida.
Pela sua oposição à ditadura e pelo seu trabalho político com as camadas
populares, seus integrantes sofreram várias ameaças e tiveram de enfren-
tar uma campanha difamatória promovida por setores da sociedade que
apoiavam os militares.

O CEAS contou com a proteção do Cardeal D. Avelar Brandão Vilela
durante o Regime Militar. Mas, ironicamente, o conflito mais grave em
que a instituição se envolveu foi justamente com o prelado. D. Avelar se
sentiu ofendido em razão de uma nota pública que o CEAS entregou a
imprensa na primeira visita do Papa João Paulo II ao país. Dois anos após
o conflito entre D. Avelar e o CEAS, a jornalista Maria Helena Passos, da
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revista Istoé, entrevistando o Cardeal, voltou a abordar o episódio que
ocorreu com o Centro Social.  Na oportunidade, D. Avelar Brandão ex-
pôs o seu ponto de vista sobre o conflito e aproveitou para se autodefinir:

Eu trato as instituições com o maior respeito. Mes-
mo quando discordo de sua orientação. Me encon-
tro periodicamente com o CEAS, sei qual é seu pen-
samento, sua preocupação política, social e econô-
mica que é muito forte [...] Quando da vinda do
Papa, em 1980, o CEAS [...] conscientemente ou
não, atingiu a figura do bispo de modo injusto. E
ainda interpretou perigosamente a visita, julgando
que o Papa poderia ser manipulado por forças polí-
ticas. Não pude aceitar que entrasse nessa seara.
Dei uma nota enérgica, pela primeira vez. [...] Sou
um moderado, não sou água estagnada. Sou apenas
de dizer basta quando se ultrapassam os limites. É
um estilo de vida, um desejo de Pastor.253

Entretanto, esse conflito que envolveu o Cardeal de Salvador e os
jesuítas do Centro de Estudos e Ação Social não minimiza a importância do
prelado para a instituição durante a Ditadura Militar. Mesmo discordando
de várias posições do Centro Social, como ele mesmo confirmou, D. Avelar
nunca procurou ser um empecilho ao CEAS, indo em seu auxílio sempre
que necessário.

O CEAS foi um exemplo raro de como era (e é) possível a convi-
vência, em uma mesma instituição, entre padres, leigos católicos e mar-
xistas na luta por um objetivo comum. Os inacianos que formaram o
CEAS assimilaram certos pontos do marxismo e sempre foram muito
criticados pelo seu diálogo com o pensamento marxista. Em uma carta
confidencial enviada pelos jesuítas do Centro Social a alguns “amigos”,
eles explicavam o seguinte:

253 “não sou oposição, sou Pastor”. Revista Istoé, 23 jun. 1982, p. 95.
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Na caminhada feita entramos em contato e colabo-
ramos com marxistas. Nós mesmos utilizamos de-
terminadas categorias para análise da realidade. [...]
Devemos reconhecer o que foi positivo na nossa
experiência: adquirimos uma visão mais concreta
da realidade, conseguindo pôr em prática a orienta-
ção da Doutrina Social da Igreja. Mais que uma
aquisição teórica, a utilização de instrumentos mar-
xistas ajudou a descobrir a questão do ‘poder’ e a
procurar atitudes mais coerentes em defesa dos opri-
midos e, consequentemente, atitudes mais evangéli-
cas. [...] Nós pretendemos dar uma pequena cola-
boração na linha apontada por Dom Helder Câma-
ra: ‘fazer, hoje, com Karl Marx, o que S. Tomás fez
com Aristóteles’.254

Os jesuítas e os leigos católicos do CEAS por motivações essencial-
mente religiosas dialogaram com o marxismo, como uma forma de enten-
der as transformações pelas quais passava a sociedade brasileira no siste-
ma capitalista e para tentar transformá-la. Eles reinterpretaram o pensa-
mento marxista com base na sua tradição cristã, contribuindo para a cons-
trução de um novo pensamento social católico.

Os jesuítas do Centro Social (junto com vários outros setores da
Igreja Católica) lutaram para transformar a sociedade brasileira, para torná-
la mais justa, e, por conseguinte, mais cristã. Isso ocorria durante uma
ditadura que procurava reprimir qualquer tipo de oposição. Eles se en-
volveram nas questões sociais e políticas do seu tempo, pois entendiam
que os problemas sociais eram obstáculos para a preparação, na Terra, do
Reino de Cristo. Esses inacianos que trabalharam no CEAS agiram, a
cada momento, com o intuito de fazer valer o lema da Companhia de
Jesus, ou seja, toda sua práxis foi sempre orientada pela certeza de que se
deve fazer “Tudo por uma maior glória de Deus”.

254  Carta dos Jesuítas do CEAS aos Amigos (confidencial). 6 jun. 1980. Disponível no Arquivo do CEAS.


