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A voz de dom Helder Câmara foi ouvida novamente em sua histórica oração “Mariama”, na noite
de ontem, 27, no auditório Rainha dos Apóstolos, na
47ª  Assembleia  Geral  dos  Bispos  do  Brasil,  que
acontece até o próximo dia 1º de maio, em Itaici,
município de Indaiatuba (SP).

“Dom Helder  foi  um homem de muita  atividade  e
grandes  iniciativas  que  recebeu  de  muitos  o
reconhecimento pela sua atuação em favor da paz e
da  justiça”,  disse  o  presidente  da  CNBB,  dom
Geraldo Lyrio Rocha. O presidente também citou os
prêmios recebidos por dom Helder, os livros publicados e as entidades das quais o arcebispo de
Olinda  e  Recife  participou  ao  longo  de  sua  vida.  “Dom Helder  foi  membro de  mais  de  40
entidades internacionais. Publicou mais de 20 livros. Cerca de 30 cidades lhe concederam o
título de cidadão honorário. Recebeu 25 Prêmios nacionais e estrangeiros. Foi-lhe conferido o
título  de  Doutor  honoris causa por  mais de  30  Universidades de  várias partes do  mundo”,
lembrou dom Geraldo.

A amiga e colega de trabalho do Dom, como dom Helder era conhecido, Marina Bandeira contou
sobre o trabalho do arcebispo no Rio de Janeiro. Um dos
trabalhos marcantes, segundo a educadora e ex-secretária
do Movimento de Educação de Base (MEB), a Cruzada de
São  Sebastião,  foi  uma  idealização  de  dom Helder  que
consistiu  na  construção  de  um  conjunto  habitacional
localizado no bairro do Leblon, na zona sul da cidade do Rio
de Janeiro. A  obra foi  inaugurada em 29  de  outubro  de
1955.

O arcebispo emérito da Paraíba, dom José Maria Pires, também deu seu testemunho sobre o
papel de dom Helder na Igreja do Brasil ao longo do século XX. “Dom Helder ficou marcado pelos
grandes contextos sociais de seu tempo, principalmente no âmbito do Regime Militar, pelo qual
foi acusado de ser comunista”. De acordo com o arcebispo, dom Helder foi o grande responsável
de “projetar nas questões sociais de seu tempo a luz do Evangelho”.
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Um  dos  cantos  entoados  pelo  coral  arquidiocesano  de  Campinas  (SP)  que  emocionou  os
participantes da sessão foi “O Pastor da Paz”, composição do padre José Freitas Campos, que
lembrou a figura de dom Helder.

Repercussão

De acordo com o arcebispo de Brasília, dom João Braz de Aviz, a
figura de dom Helder  é emblemática e singular  no seu modo de
ser, um exemplo a ser  seguido pelo episcopado brasileiro. “Dom
Helder para nós é uma figura em cujo lugar não é possível colocar
outra  igual.  Ele  tem uma beleza,  uma luz,  um profetismo,  que
ocupou um momento histórico como símbolo eclesial e importante
do  nosso  povo  que  nós  não  podemos  diminuir,  nem esquecer.
Precisamos compreender dom Helder de modo profundo porque ele
traz de volta um aspecto do Evangelho que nós tínhamos esquecido
e deixado de lado. Penso também que, em torno da figura de dom
Helder e de sua vocação de bispo e de fé, nós podemos revisar o

caminho  que  nós  fizemos  em torno  da  Teologia  da  Libertação.  Em Cristo  nós  temos  que
reencontrar essa ligação com o pobre”, sublinhou.

Já o arcebispo de Salvador (BA), cardeal  Geraldo Majella Agnelo, definiu a sessão como um
momento de recordação e de graça. “Para nós foi um momento de
muitas recordações e de muita gratidão a ele. Dom Helder foi um
lutador  sem  medo,  sem  ficar  na  escuridão,  no  esquecimento
durante sua vida e sua missão. Ele pregou o Evangelho do amor, do
perdão, da misericórdia e esteve sempre ao lado das causas mais
difíceis.  Nós,  que  convivemos  com  dom  Helder  pessoalmente,
podemos resumir esta noite como um momento de recordação e de
graça”.
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