
IGREJA NA AMÉRICA
Por D. Demétrio Valentini
18/11/2010 às 10H34
Nesta semana se reuniu em Roma o "conselho pós sinodal", que ainda acompanha a 
aplicação do sínodo para a América, realizado em 1997. Como se recorda, em vista da 
celebração do jubileu do milênio, a Igreja quis conferir como estava inserida nos diversos 
continentes. Desta decisão, nasceram os "sínodos continentais". 

Eles acabaram evidenciando uma dimensão muito importante da Igreja, a sua 
indispensável "encarnação" em cada continente. Historicamente não é difícil constatar 
que a Igreja teve uma experiência muito exitosa desta "encarnação" continental, na 
Europa, a partir da queda do império romano, até o advento da modernidade. 

Olhada sob este ângulo, a Igreja na América se apresenta como um claro transplante da 
Igreja na Europa. Mas nos últimos anos emerge a consciência de outras valiosas 
contribuições, que ajudam a definir o rosto da Igreja na América, e que não podem ser 
esquecidas ou deixadas de lado, como a contribuição indígena, com a complexa saga dos 
povos que habitavam o continente, e que sofreram o impacto da chegada dos europeus. 

Outro componente indispensável para a caracterização da Igreja em nosso continente, é 
a significativa contribuição dos povos africanos, que também vieram para a América, por 
outros caminhos e com outras motivações históricas. 

Tudo somado, fez com que a Igreja na América se caracterizasse sobretudo pela variada 
procedência de suas populações, com uma pluralidade de expressões religiosas, junto 
com o desafio da indispensável unidade, para que a Igreja na América consolide sua 
identidade, e contribua na implantação da Igreja em outros continentes. 

João Paulo II insistia em sua proposta de "um só continente e uma só Igreja na América". 

Passados mais de dez anos do sínodo da América, é válido perguntar se surgiram novos 
problemas, ou se questões antigas se agravaram, a ponto de merecerem um novo 
sínodo. 

Uma situação nova é a crise econômica mundial, que surpreendeu os Estados Unidos e 
outros países centrais do capitalismo. A questão que se coloca agora, é a tentativa de 
repassar para os países periféricos a conta, dos déficits provenientes dos gastos com 
guerras, falências de bancos e de empresas, e outras dívidas a pagar. Na hora do aperto, 
o capitalismo repassa o prejuízo, forjando uma espécie de solidariedade às avessas, 
através do câmbio artificial ou de outros expedientes. 

Neste contexto, a Igreja teria um papel importante a desempenhar, ajudando a perceber 
equívocos, e convocar para uma nova visão da economia, como instrumento de 
verdadeira solidariedade entre os povos. 

Outra questão, antiga mas agora agravada exponencialmente, é a injusta situação de 
milhões de migrantes, sobretudo nas proximidades das fronteiras. Eles passaram de 
"indocumentados" para "ilegais" e agora são considerados "criminosos". As cifras são 
assustadoras, de pessoas lotando as cadeias ou jogadas em "campos de migrantes 
ilegais" que infelizmente se assemelham aos "campos de concentração" da segunda 
guerra mundial. 



A Igreja na América não pode deixar de ouvir este surdo clamor de milhões de pessoas 
que se vêem rejeitadas, num continente que deve toda a sua trajetória à acolhida 
oferecida aos migrantes que aqui vinham chegando e se instalando, muitas vezes com 
prejuízo dos nativos. 

Valeria a pena um novo "sínodo para a América", que levasse a Igreja a assumir 
profeticamente a causa dos migrantes, e lembrasse à América que ela tem, ao mesmo 
tempo, uma enorme dívida a pagar pela acolhida que os migrantes encontraram neste 
continente, e um testemunho a dar ao mundo inteiro, de que o caminho do futuro passa 
pela solidariedade, e pelo respeito aos direitos fundamentais que hoje estão sendo 
negados aos migrantes. 

GRANDEZA DE ÂNIMO
Por D. Demétrio Valentini
05/11/2010 às 08H26
A hora é de magnanimidade. O momento é de respeitar, relevar, e perdoar. Todos 
convidados para a grandeza de ânimo. 

Publicados os resultados das eleições, urge festejar a democracia. Por mais frágil que 
tenha se mostrado durante a campanha, ela acabou se fortalecendo com esta eleição. 
Podemos fortificá-la mais ainda, se soubermos levar adiante as muitas lições que esta 
campanha nos deixa. 

Quem dá o exemplo é Dilma Rousseff, a candidata eleita Presidente do Brasil. Em seu 
discurso de domingo à noite, logo após a publicação dos resultados, disse textualmente: 
"Dirijo-me também aos partidos de oposição e aos setores da sociedade que não 
estiveram conosco nesta caminhada. Estendo minha mão a eles." 

Estas palavras têm mais força do que todas as injúrias e difamações que a candidata 
recebeu durante a campanha. Tornam ainda mais expressiva sua vitória. 

A nobre atitude do perdão, precisa vir acompanhada da lúcida constatação dos fatos, e 
dos desafios que eles nos apresentam. 

Na verdade, a candidata Dilma Rousseff precisou enfrentar uma avalanche enorme de 
obstáculos, desencadeados sobretudo pela carga de preconceitos, cuja virulência 
surpreendeu, e mostrou quanto a sociedade brasileira ainda está impregnada de resíduos 
tóxicos da ditadura militar. 

O fato de uma candidata ter sido vítima da truculência do regime ditatorial, em vez de 
servir de oportunidade para lavar a honra de todos os que foram presos arbitrariamente 
pela ditadura, acabou dando o pretexto para muitos se acharem no direito de vestirem a 
carapuça de torturadores, e descarregarem sobre a candidata o ódio destilado nos porões 
do regime militar.

Esta pesada constatação nos coloca um grande desafio. Muitos assim pensam e fazem 
sem terem culpa das motivações equivocadas que movem seus preconceitos. Não sabem 
o que foi a ditadura militar. A anistia foi pactuada. Mas de novo se comprova que ela não 
pode prescindir da memória histórica, que precisa ser cultivada e trabalhada, para que 
toda a sociedade, conscientemente, erradique no seu nascedouro as sementes da 
ditadura, que foram plantadas com eficácia pelo regime militar. Caso contrário, elas 
continuam germinando, e produzindo seus frutos maléficos. A Escola precisa ensinar a 



verdadeira história da ditadura militar. 

Este trabalho só pode ser feito com sucesso, se vier acompanhado da garantia do perdão 
e da superação de todo e qualquer tipo de vingança. De novo, as circunstâncias apelam 
para a grandeza de ânimo, que não significa timidez ou subserviência. 

O exercício da cidadania, em tempos de campanha eleitoral, precisa levar em conta as 
circunstâncias de cada um. O que se pede de todos é o voto. Mas existe largo espaço de 
atuação, visando fornecer critérios para o discernimento dos eleitores. 

Atendendo ao apelo de minha consciência, também procurei dar minha pequena 
contribuição. Agradeço as milhares de manifestações, públicas ou particulares, que 
expressaram sua concordância com as ponderações que fui fazendo cada semana, ao 
longo da campanha. Agradeço também aos que sensatamente ponderaram suas 
divergências, às quais procurei responder com respeito e atenção. 

Por outro lado, recebi também algumas furiosas contestações, e alguns ataques de 
caráter pessoal, carregados de ódio, e revestidos da presunção de seus autores de se 
julgarem os justiceiros da ira divina, para condenarem ao inferno todos os seus desafetos.

Pela exorbitância de suas acusações, devo avisá-los que mereceram destino menos 
solene que o inferno. De modo que ainda podem contar com meu perdão. 

Além do mais, não me preocupo com julgamentos humanos. Como Davi, também prefiro 
mil vezes cair nas mãos de Deus, do que ser julgado pela justiça humana. 

Mas o resultado dessas eleições nos convida a tirar muitas outras lições, que, estas sim, 
nos motivam a deixar de lado condenações ou represálias, e contribuir com tudo o que 
estiver ao nosso alcance para levar em frente a nobre tarefa de construirmos juntos um 
Brasil justo e solidário. 

VOTO PELA DEMOCRACIA
Por D. Demétrio Valentini
25/10/2010 às 11H11
Esta campanha eleitoral, que está se concluindo, introduziu um fator novo, que 
compromete o exercício da própria democracia. 

De maneira completamente impune, foi armado todo um esquema de demolição de uma 
candidatura, valendo-se da calúnia, difamação, mentira, e toda sorte de falácias 
enganadoras, sob o anonimato da internet, e sem nenhuma ação da justiça eleitoral, que 
ignorou este fator como se ele não fosse altamente prejudicial para a prática da 
democracia. 

Este fator precisa ser neutralizado pela força do voto. De tal modo que, nestas eleições, 
está em causa não só a eleição para a Presidência da República, mas sobretudo a 
salvaguarda do próprio processo democrático. 

Antes de indicar a Presidência, o voto precisa expressar o repúdio a esses procedimentos 
antidemocráticos, usados impunemente para demolir a imagem de uma candidatura, na 
tentativa de inviabilizá-la eleitoralmente. 

Este o fato. Se este procedimento prosperar, o processo eleitoral fica seriamente 



comprometido. As campanhas eleitorais se reduzirão à corrida para ver quem primeiro 
elimina impunemente o seu adversário. 

A única arma para combater esta dinâmica deletéria é o próprio voto. É pelo voto que se 
frustram os intentos de eliminar arbitrariamente uma candidatura, valendo-se de 
expedientes difamatórios, caluniosos e injustos. 

Cabe ao eleitor identificar qual a candidatura que foi vítima deste intento fascista. 
Pessoalmente, deixo ao eleitor a resposta a esta questão. Mesmo reconhecendo que este 
procedimento sujo e desonesto acabou abalando a consciência de muitas pessoas 
simples, que ficaram atordoadas, pela insistência das acusações e por sua gravidade. 
Mas prefiro apostar na capacidade de discernimento dos eleitores, e no bom senso que 
finalmente vai prevalecer, pois a mentira tem perna curta, e o feitiço pode se virar contra o 
feiticeiro. 

Desta vez, portanto, com o voto, em primeiro lugar vamos desfazer o intento de quem 
procurou demolir uma candidatura. Esta candidatura acabou se tornando símbolo do 
repúdio a procedimentos que precisam ser extirpados. Votando nela, votamos contra as 
falácias desta campanha. Assim o voto adquire dupla finalidade. 

Na verdade, além deste duplo valor do voto nesta eleição, ele tem uma terceira tarefa: 
reprovar de vez o intento de instrumentalizar a religião para fins eleitorais. Este também é 
um expediente que precisa ser extirpado do processo eleitoral brasileiro. É urgente rasgar 
as máscaras de muitos fariseus, que utilizam causas e posições religiosas para fins 
eleitorais, pretendendo-se detentores de poderes sagrados para manipular a consciência 
dos eleitores. Está mais do que na hora de abolir de vez este procedimento que já está 
ultrapassado há séculos. 

Faço votos que tenhamos a lucidez de perceber o valor agregado que desta vez o voto 
vai assumir. E estejamos todos prontos para que, passado o processo eleitoral, possamos 
tirar desta campanha lições práticas que precisam ser transformadas em normas 
reguladoras das futuras eleições no Brasil. Para que, apesar de tudo, a democracia saia 
fortalecida! 

REGENERAR A CAMPANHA
Por D. Demétrio Valentini
21/10/2010 às 10H42
Temos pela frente mais uma semana de campanha eleitoral, em segundo turno para a 
Presidência da República. 

Viria bem a propósito uma sugestão: quem sabe nesta semana daria para regenerar a 
campanha, livrando-a de sua mediocridade, e de muitos equívocos que a caracterizaram 
até aqui?

Quem sabe, ainda daria para debater propostas concretas de governo para os próximos 
quatro anos, sem perder de vista, claro, as perspectivas de um projeto de Brasil a longo 
prazo. Realizar em torno destas propostas uma discussão franca, aberta, aprofundada, 
procurando garantir a viabilidade de tudo o que cada um pretende fazer. 

A discussão poderia ser conduzida pelos dois candidatos, mas poderia se estender aos 
chefes dos partidos, visando o engajamento dos parlamentares para a formulação e 
execução dos planos de governo. 



Poderia, poderia, poderia!

Mas infelizmente não vai acontecer. Está mais do que evidente que não existe ambiente 
para isto. A campanha já foi contaminada pelo vírus dos ataques pessoais entre os 
candidatos, na tentativa de desmerecer o adversário e solapar sua imagem junto aos 
eleitores. 

Seria ingenuidade pensar que nesta última semana a campanha vai melhorar. Os ataques 
vão continuar, as tentativas de desestabilização também. Nada vai ser alterado. As 
eleições poderiam ser feitas neste domingo, embora cada lado esteja pensando como 
aproveitar estes dias que ainda faltam para talvez desferir um golpe mais certeiro que 
produza um efeito mais evidente, fazendo pender a balança para o seu lado. 

Portanto, está anunciada mais uma semana de encenação inútil, de promessas 
infundadas. Esta campanha passará para a história como a mais suja já realizada no 
Brasil, levantando grandes apreensões sobre as futuras campanhas, se não forem 
tomadas em tempo sábias providências, a serem transformadas em leis claras e severas, 
capazes de coibir os abusos. 

Dado que as coisas assim estão, vamos nos alertando para o exercício do discernimento. 
É importante conferir como é composta a pauta dos noticiários televisivos, a capa das 
revistas, a primeira página dos grandes jornais. Numa aparente e elegante neutralidade, 
vão desfilando em sequência matérias trazidas à tona e enfileiradas com o único escopo 
de desfazer a imagem do adversário. Sim, do adversário, porque os grandes meios de 
comunicação sabem muito bem escolher quem é o seu candidato, e quem é o seu 
adversário. E não vão poupar nenhum cartucho que julgarem capaz de causar estrago 
efetivo. 

Esta é a realidade política neste país chamado Brasil. 

O que fazer? Valorizar ainda mais o voto! É com ele que podemos frustrar quem faz da 
política um meio de conseguir o poder, para colocá-lo a serviço dos seus interesses 
pessoais e corporativos, instrumentalizando a fé e as instituições eclesiais. 

O voto é nossa arma verdadeira. Ele é a pequena pedra que Davi colocou em sua funda, 
no combate contra o gigante Golias. A verdadeira vitória eleitoral, desta vez, não é em 
primeiro lugar "ganhar a eleição", mas derrotar as trapaças eleitorais. Isto a gente faz 
demonstrando que votamos, não levados pelas falsas acusações que se propagaram em 
abundância nesta campanha, mas pela vontade livre de cada eleitor, definida a partir da 
proposta de governo que cada eleitor achar mais conveniente para todo o povo brasileiro 
e para o futuro do nosso país. 

RESGUARDAR VALORES
Por D. Demétrio Valentini
13/10/2010 às 15H38
Começa a preocupar o nível de polarização que está atingindo o segundo turno das 
eleições para a presidência da república. A situação requer o retorno ao bom senso, para 
que a campanha prossiga no respeito mútuo entre todos, tanto candidatos como eleitores.

Uma campanha eleitoral, ainda mais quando destinada a eleger a pessoa que vai ocupar 
a Presidência da República, não pode comprometer valores que se constituem em 



precioso patrimônio histórico e cultural de nosso país. É preciso resguardar estes valores, 
evitando que fiquem comprometidos pelo clima de crescente tensão que ameaça 
comprometer o bom andamento do processo eleitoral.

O Brasil é um país com uma mensagem a dar ao mundo inteiro, de respeito da 
diversidade, de convivência pacífica, de aceitação da pluralidade racial e cultural, de 
tolerância, de diálogo e de esportividade em contornar situações difíceis. 

Este patrimônio não pode ficar comprometido pelos equívocos de uma campanha eleitoral 
que apela para os ataques pessoais e para a tentativa de destruir o bom nome e a 
imagem dos adversários políticos, instigando ódio e calúnias. 

Existe uma ética eleitoral, que precisa ser urgida e colocada em prática, enquanto é 
tempo. Antes de cumprir a finalidade de indicar os eleitos pela maioria de votos, a 
campanha eleitoral tem o compromisso de provar que temos maturidade suficiente para 
praticar a democracia. 

A maneira como está transcorrendo a campanha, deixa evidente a urgência de uma 
reforma política, que precisará ser feita de imediato, logo que se iniciar o novo mandato. 
Há lições claras que precisam ser recolhidas, e colocadas na nova legislação, para que o 
exercício da democracia seja amparado por leis que coíbam os abusos que estão sendo 
cometidos nesta campanha. 

Antes ainda do resultado final deste pleito, precisamos demonstrar que somos capazes de 
administrar com responsabilidade o clima de tensão que a campanha está produzindo. 
Para eleger os mandatários da nação, não podemos permitir que fique comprometido o 
convívio pacífico, que é indispensável para que os eleitos possam exercer com eficácia os 
seus mandatos. 

Há sintomas muito preocupantes. Como episódio símbolo pode ser lembrado o caso da 
menina de nove anos, que acabou sendo espancada pelos colegas na escola, só porque 
trazia o emblema de uma candidatura. 

É importante identificar logo o nascedouro dos problemas. Há situações novas, ainda não 
contempladas pela lei. Uma delas, por exemplo, é o uso da internet. Quando associado 
ao fanatismo e à falta de ética, resultam as barbaridades que são propagadas aos quatro 
ventos. Para anulá-las, o melhor antídoto, certamente, será o voto. Precisamos 
desautorizar, pelo voto, a falta de ética de quem inventa calúnias, e as propaga 
impunemente. 

A situação requer uma profunda reflexão sobre as consequências que podem ser 
introduzidas na sociedade brasileira pelos diversos tipos de fundamentalismos que estão 
se manifestando. Neste sentido, junto com a preocupação em resguardar valores de 
nosso patrimônio histórico, é bom perguntar-nos se não é conveniente resguardar a 
finalidade primeira de nossas instituições. As Igrejas, por exemplo, e outras manifestações 
religiosas, que podem ter sua influência positiva também nos processos eleitorais, não 
seria melhor que se resguardassem, para exercerem a função de preservar a tolerância e 
o convívio pacífico na sociedade?

Antes de irmos de novo para a urna, temos todos o compromisso de consultar nossa 
consciência, e nos perguntar o que podemos fazer para preservar o exercício da 



democracia em nosso país, no respeito dos valores éticos que incumbem a todos, cuja 
violação precisa ser coibida adequadamente. 

DESMONTE DE UMA FALÁCIA
Por D. Demétrio Valentini
07/10/2010 às 12H57
A questão do aborto está sendo instrumentalizada para fins eleitorais. Esta situação 
precisa ser esclarecida e denunciada.
Está sendo usada uma questão que merece toda a atenção e isenção de ânimo para ser 
bem situada e assumida com responsabilidade, e que não pode ficar exposta a manobras 
eleitorais, amparadas em sofismas enganadores.

Nesta campanha eleitoral está havendo uma dupla falácia, que precisa ser desmontada. 

Em primeiro lugar, se invoca a autoridade da CNBB para posições que não são da 
entidade, nem contam com o apoio dela, mas se apresentam como se fossem 
manifestações oficiais da CNBB. 

Em segundo lugar, se invoca uma causa de valor indiscutível e fundamental, como é a 
questão da vida, e se faz desta causa um instrumento para acusar de abortistas os 
adversários políticos, que assim passam a ser condenados como se estivessem contra a 
vida e a favor do aborto. 

Concretamente, para deixar mais clara a falácia, e para urgir o seu desmonte: 

A Presidência do Regional Sul 1 da CNBB incorreu, no mínimo, em sério equívoco 
quando apoiou a manifestação de comissões diocesanas, que sinalizavam claramente 
que não era para votar nos candidatos do PT, em especial na candidata Dilma. 

Ora, os Bispos do Regional já tinham manifestado oficialmente sua posição diante do 
processo eleitoral. Por que a Presidência do Regional precisava dar apoio a um 
documento cujo teor evidentemente não correspondia à tradição de imparcialidade da 
CNBB? Esta atitude da Presidência do Regional Sul 1 compromete a credibilidade da 
CNBB, se não contar com urgente esclarecimento, que não foi feito ainda, alertando 
sobre o uso eleitoral que está sendo feito deste documento assinado pelos três bispos da 
presidência do Regional. 

Esta falácia ainda está produzindo consequências. Pois no próprio dia das eleições foram 
distribuídos nas igrejas, ao arrepio da Lei Eleitoral, milhares de folhetos com a nota do 
Regional Sul 1, como se fosse um texto patrocinado pela CNBB Nacional. E enquanto 
este equívoco não for desfeito, infelizmente a declaração da Presidência do Regional Sul 
1 da CNBB continua à disposição da volúpia desonesta de quem a está explorando 
eleitoralmente. Prova deste fato lamentável é a fartura como está sendo impressa e 
distribuída. 

Diante da gravidade deste fato, é bem vindo um esclarecedor pronunciamento da 
Presidência Nacional da CNBB, que honrará a tradição de prudência e de imparcialidade 
da instituição. 

A outra falácia é mais sutil, e mais perversa. Consiste em arvorar-se em defensores da 
vida, para acusar de abortistas os adversários políticos, para assim impugná-los como 



candidatos, alegando que não podem receber o voto dos católicos.

Usam de artifício, para fazerem de uma causa justa o pretexto de propaganda política 
contra seus adversários, e o que é pior, invocando para isto a fé cristã e a Igreja Católica. 

Mas esta falácia não pára aí. Existe nela uma clara posição ideológica, traduzida em 
opção política reacionária. Nunca relacionam o aborto com as políticas sociais que 
precisam ser empreendidas em favor da vida. 

Votam, sem constrangimento, no sistema que produz a morte, e se declaram em favor da 
vida. 

Em nome da fé, julgam-se no direito de condenar todos os que discordam de suas opções 
políticas. Pretendem revestir de honestidade, uma manobra que não consegue esconder 
seu intento eleitoral. 

Diante desta situação, são importantes, e necessários, os esclarecimentos. Mais 
importante ainda é a vigilância do eleitor, que tem todo o direito de saber das coisas, 
também aquelas tramadas com astúcia e malícia. 

NAS MÃOS DOS ELEITORES
Por D. Demétrio Valentini
28/09/2010 às 09H03
O dia das eleições está chegando. Agora a decisão está nas mãos dos eleitores. O voto é 
soberano. Ele se constitui no fundamento da democracia. Todo o arcabouço jurídico que o 
protege tem a finalidade de garantir que ele seja, de fato, a expressão da vontade de 
cada eleitor. Por isto, o maior atentado contra a democracia é perverter o voto do eleitor, 
pela compra e venda, ou por qualquer outro expediente. 

A sabedoria popular cunhou a afirmação contundente, e acertada: voto não tem preço, 
tem consequências! 

A campanha eleitoral deveria fornecer elementos para os eleitores fazerem sua escolha, 
livremente, a partir das conclusões a que cada um chegar.

Quanto menos a campanha cumpre sua missão, maior a responsabilidade do eleitor. É o 
que se pode dizer da campanha deste ano. Por muitos motivos, ela deixou a desejar. 
Pouco contribuiu para o debate sereno, claro, objetivo, em torno de propostas de governo 
para o país. Ficou por demais carregada de ataques pessoais, em tentativas de 
desmoralizar os adversários. 

Por isto, o eleitor tem algumas tarefas a mais, desta vez. 

Em primeiro lugar, sacudir o clima de acusações e calúnias perversas e fantasiosas, 
lançadas não importa contra quem. Precisamos neutralizar estas tentativas de 
desestabilizar candidaturas com ataques pessoais e acusações infundadas. É necessário 
desencorajar seus autores. Caso contrário inviabilizamos a prática democrática em nosso 
país, incentivando os que se escondem no anonimato da internet para desferir seus 
golpes contra os desafetos de seus preconceitos. Contra o obscurantismo, nada melhor 
do que a lucidez e a coragem dos eleitores em livrar seu voto da asfixia de acusações 
gratuitas e injustas. 



Urge também depurar as versões da grande mídia, que são no mínimo tendenciosas, 
para dizer pouco, e para deixar que cada eleitor imagine quais são os interesses que se 
escondem por trás destas posições veiculadas às vezes com rara virulência contra alguns 
candidatos. Formar a própria opinião, prescindindo das grandes manchetes, é tarefa 
difícil, mas não impossível para cidadãos maduros e adultos que queremos ser. 

Como a campanha pouco ajudou para compreender o que está se passando em nossa 
realidade brasileira, nos últimos anos, cabe a nós fazer uma análise ponderada, com a 
lucidez de nosso bom senso, e conferir o que está no bom caminho, e o que seria 
possível melhorar. E então, com nosso voto, sinalizar em quem depositamos nossa 
confiança para garantir que nossas expectativas possam, minimamente, se cumprir. 

Para esta análise, não pode faltar uma referência às grandes desigualdades sociais que 
são a marca registrada de nosso país, e perceber como estão sendo enfrentadas. Com 
nosso voto, precisamos expressar nosso juízo de valor sobre o processo de superação de 
nossas mazelas sociais, que está em andamento, e dar nosso voto em favor das 
propostas apresentadas pelos candidatos, não as fantasiosas e irresponsáveis, mas as 
realistas e consistentes.

Esta campanha não vai deixar saudades para ninguém. Mas o voto tem o poder de 
redimir até uma campanha mal realizada. Afinal, a responsabilidade recai mesmo sobre 
cada eleitor. Quanto menos ele precisar de recomendações, melhor será o seu voto. 

O FATO RELEVANTE
Por D. Demétrio Valentini
23/09/2010 às 15H25
Nestas eleições um fato novo está acontecendo. Fato verdadeiramente relevante. Mas 
que não precisa ser publicado na grande imprensa. Aliás, o fato relevante consiste 
exatamente nisto: o povo já não se guia pelos "fatos relevantes" publicados pela mídia. A 
grande imprensa perdeu o poder de criar a "opinião pública". 

A "opinião pública" não coincide mais com a "opinião publicada". 

O povo encontrou outros caminhos para chegar às suas próprias opiniões, e traduzi-las 
em suas opções eleitorais. 

Já houve eleições que mudaram de rumo por causa do impacto produzido pela 
divulgação de "fatos relevantes", tidos assim porque assim divulgados pela grande 
imprensa.

Agora, a grande imprensa fica falando sozinha, enquanto o povo vai tomando suas 
decisões. 

Bem que ela insiste em lançar fatos novos, na evidente tentativa de influenciar os 
eleitores, e mudar o rumo das eleições. Mas não encontram mais eco. São como foguetes 
pífios, que explodem sem produzir ruído. 

A reiterada publicação de fatos, que ainda continua, já não encontra sua justificativa nas 
reações suscitadas, que inexistem. Assim, as publicações necessitam se apoiar 
mutuamente, uma confirmando o que divulga a outra, mostrando-se interdependentes 
mais que duas irmãs siamesas, tal a impressão que deixam, por exemplo, determinado 
jornal e determinada revista. 



Esta autonomia frente à grande imprensa, se traduz também em liberdade diante das 
recomendações de ordem autoritária. Elas também já não influenciam. Ao contrário, 
parecem produzir efeito contrário. Quando mais o bispo insiste, mais o povo vota contra a 
opinião do bispo. 

Este também é um "fato relevante", às avessas. Não pela intervenção da Igreja no 
processo eleitoral. Mas pela constatação de que o povo dispensa suas recomendações, e 
faz questão de usar sua liberdade. 

Este "fato relevante" antecede o próprio resultado eleitoral, e pode se tornar ponto de 
partida para um processo político muito promissor. O povo brasileiro mostra que já 
aprendeu a formar sua opinião a partir de "fatos concretos", que ele experimenta no dia a 
dia, dos quais ele próprio é sujeito. Já passou o tempo das falácias divulgadas pela 
imprensa, onde o povo era reduzido a mero expectador. 

Em tempos de eleições, como agora, fica mais fácil o povo identificar em determinadas 
candidaturas a concretização da nova situação que passou a viver nos últimos anos. Mas 
para consolidar esta mudança, e atingir um patamar de maior responsabilidade política, 
certamente será necessário trabalhar estes espaços novos de autonomia e de 
participação, que o povo começou a experimentar. 

Temos aí o ponto de partida para engatar bem a proposta de uma urgente reforma 
política, e também de outras reformas estruturais, indispensáveis para superar os 
gargalos que impedem a implementação de um processo democrático amplo e eficaz.

O fato novo, a boa notícia, não consiste só em saber quem estará na Presidência da 
República, nos Governos Estaduais, e nos parlamentos nacionais e estaduais. A boa 
notícia é que o povo se mostra disposto a tomar posição e assumir o seu destino de 
maneira soberana e responsável.

GOVERNAR O BRASIL
Por D. Demétrio Valentini
02/09/2010 às 07H48
Estamos em plena Semana da Pátria, neste ano de 2010. A própria data facilita as contas. 
Caindo a festa da independência no dia 07, é fácil a partir dela montar uma semana. Mas 
seja qual for o jeito de calcular a Semana da Pátria, ela nos envolve a todos, e nos faz 
partilhar com alegria os sentimentos de mística ufania e de surpreendente encanto, ao 
percebermos como a multiforme diversidade de pessoas encontra um denominador 
comum em ter este generoso país como pátria de todos os seus habitantes. 

Em ano de eleições como este, a Semana da Pátria nos convida a superar, nestes dias, o 
clima de disputa eleitoral, para olhar a Pátria com simpatia, e nos revestir da 
responsabilidade comum pelo seu futuro. 

Nesta perspectiva, é possível incluir as próprias eleições, mas já olhá-las além do 
resultado eleitoral que tiverem, para nos sentirmos, desde agora, convocados a colaborar 
com os futuros governantes, sobretudo com quem ocupar a Presidência da República. 

O Brasil é tão grande, que para ser bem governado precisa da colaboração de cada 
cidadão e cidadã. Vistas nesta perspectiva, as eleições tem a salutar função de despertar 
para o desafio comum de assumirmos, cada vez mais, a missão de tornar este país a 



pátria de todos os seus habitantes, dando-nos conta dos muitos desafios que se 
apresentam. 

Olhando nossa caminhada de país independente, não há dúvida que estamos vivendo um 
momento excepcional de nossa história, pelas transformações profundas que estão em 
curso, e pelo que o Brasil está conseguindo em termos de desenvolvimento e de 
afirmação de suas potencialidades. 

A percepção da grandeza deste momento nos convida a superar a mesquinhez das 
acusações pessoais ou os preconceitos oriundos de convicções subjetivas, para abrir 
espaço para a disposição de contribuir positivamente com os futuros governantes. 

Este me parece ser o recado maior da Semana da Pátria deste ano. Somos um grande 
país. Só seremos dignos dele se tivermos a grandeza de ânimo motivando todas as 
nossas ações. Desde o fato de depositar nosso voto consciente e responsável no dia 03 
de outubro, até o trabalho cotidiano de nossos compromissos profissionais. 

Assim todas as ações podem se revestir de grandeza. Ao contrário, se não soubermos 
impregnar desta motivação o que fazemos, até as grandes causas que defendemos 
podem se tornar expressão de mesquinhez. 

Na medida em que um país se desenvolve, aumenta a complexidade dos seus 
problemas. Um exercício salutar para esta Semana da Pátria seria elencar os principais 
desafios que aguardam o novo governo. 

A sequência certamente resultaria diferente, dependendo do critério adotado. Alguns 
desafios são mais importantes do que outros. Basta pensar, por exemplo, na educação. 
Ela é, sobretudo, estratégica. E assim a lista seria certamente mais extensa do que o 
número dos próprios ministérios, que pretendem englobar todos os desafios. 

Os candidatos serão eleitos em outubro. Mas já neste dia Sete de Setembro, todos 
fazemos voto de que o Brasil conte com a dedicação dos eleitos e a colaboração de todos 
os eleitores. 

PÁTRIA E PLEBISCITO
Por D. Demétrio Valentini
29/08/2010 às 07H02
Está marcado para a Semana da Pátria um plebiscito, sobre o limite da propriedade rural 
no Brasil. 

A própria iniciativa levanta uma porção de perguntas. Isto é bom sinal. Pois a intenção é 
suscitar um questionamento, em torno de um assunto de indiscutível importância, como é 
a questão da terra no Brasil. O ponto de partida para um país elaborar sua identidade é a 
sua terra. Sem terra não há país. Disciplinar o uso da terra é uma tarefa patriótica de 
primeira grandeza! A questão da terra tem tudo a ver com a soberania nacional, e com 
destinação primordial da terra, que é a de produzir alimentos para a humanidade. 

O plebiscito é proposto para a Semana da Pátria. Bem intencional, mesmo! Para dizer 
que a questão da terra é de interesse nacional. Nisto o plebiscito, como outros já 
acontecidos sobre a Dívida Externa e a Alca, segue a intuição do Grito dos Excluídos, 
colocado em 1996 pela CNBB em seu plano de pastoral, para ser realizado em cada ano 
na Semana da Pátria. Dá para dizer que o plebiscito deste ano serve de gesto concreto 



do Grito dos Excluídos, cuja realização ainda continua acontecendo pelo Brasil afora. 

Outra questão, que volta com frequência, se refere ao envolvimento da CNBB neste 
plebiscito. São diversas perguntas, pedindo respostas adequadas. 

- Foi a CNBB que decidiu fazer este plebiscito? 

- Não, não foi a CNBB quem decidiu! Esta questão não foi colocada em votação na sua 
recente assembléia, diferente, por exemplo, da decisão tomada em 1996 sobre o Grito 
dos Excluídos. Mas uma decisão como esta, de caráter típico de exercício da cidadania, 
para ser válida não necessariamente precisa ser de iniciativa da CNBB. 

- Então este plebiscito não tem nada a ver com a Igreja?

- Tem, sim! Pois diversas vezes e de diversas maneiras a CNBB já manifestou sua 
preocupação com a questão da terra, inclusive dedicando a este assunto diversas 
sessões de estudo em sua última assembléia. Além disto, a realização do plebiscito sobre 
o limite da propriedade rural consta como uma das recomendações da última Campanha 
da Fraternidade. Sabemos muito bem como as campanhas da fraternidade são ótima 
oportunidade para a Igreja participar da sociedade, propondo assuntos que merecem a 
atenção de todos. Como este, por exemplo, da questão da propriedade da terra, com 
seus múltiplos desdobramentos. 

- Quem está promovendo, então, este plebiscito?

- Foi inicialmente lançado pelo Fórum Nacional da Reforma Agrária, que agrupa mais de 
quarenta entidades, entre as quais estão alguns organismos e pastorais da Igreja, como 
por exemplo, a Cáritas Brasileira e a Pastoral da Terra. 

- Então, é para participar deste plebiscito, ou não?

- Quando se trata de livre exercício da cidadania, dá até para perguntar a pessoas de 
nossa confiança o que devemos fazer. Mas cabe a cada cidadão decidir o que faz ou 
deixa de fazer. O plebiscito é livre, participa quem quiser, e cada um vota como quiser.

- Quais as grandes questões levantadas por este plebiscito?

- São maiores do que as perguntas que o plebiscito faz. Quase todos os países do mundo 
estabelecem limite para a propriedade rural. Nos Estados Unidos, por exemplo, era de 76 
hectares e passou para 36. Na Índia é de 03 hectares. A proposta levantada por este 
plebiscito seria de estabelecer como limite 35 "módulos fiscais", que variam de Estado 
para Estado, desde 05 a 110 hectares. Uma indicação clara de que a legislação sobre o 
limite de propriedade precisa levar em conta a grande diversidade regional, existente no 
Brasil em questão de tipo de terras e de seu uso racional

As perguntas do plebiscito só levantam timidamente a questão. Ninguém precisa se 
assustar, achando que este plebiscito vai colocar em risco a situação fundiária no país! 

ALEA IACTA EST
Por D. Demétrio Valentini
22/08/2010 às 00H09



"Alea iacta est". "A sorte está lançada". 

A frase famosa é de Júlio César, ao atravessar o Rubicão. Ela retrata uma das passagens 
marcantes do império romano. Mas pode se aplicar também ao momento político que 
vivemos, com o início da propaganda eleitoral gratuita. A sorte já está lançada. Pouca 
diferença vai produzir a campanha gratuita por rádio e televisão. 

Como era proibido a um chefe militar chegar em Roma com suas tropas, ao atravessar o 
Rubicão, Júlio César já sabia que sua fama de vencedor teria mais peso do que as 
precauções republicanas do Senado Romano. Ele tinha acabado de conquistar a Gália. 
Ele confiava na força política desta façanha militar. Sua fama tinha crescido entre o povo, 
que costumava aclamar os vencedores. Mas tinha suscitado também a oposição do 
Senado, que não desejava ver seu poder político diminuído com a chegada de um 
general vitorioso. 

Pesava muito mais a façanha já feita, do que os cuidados pela legalidade republicana. 

Olhando o panorama eleitoral, constata-se que ele já está propriamente definido, e não 
sofrerá grandes transformações. As atenções se voltam, quase exclusivamente, à eleição 
presidencial, onde despontam três candidatos. Algum destaque é dado a raras disputas 
para o senado. As eleições majoritárias despertam muito mais a atenção dos eleitores. O 
fascínio pelos vencedores ainda continua, desde os tempos do império romano. 

Os milhares de candidatos à Câmara Federal e às assembléias legislativas, estes sim, 
percebem que sua sorte ainda vai depender de quantos eleitores conseguirão amealhar 
para suas candidaturas. Mas eles se parecem a um bando de pombas catando os grãos 
que caem à beira do caminho, depois que a caravana principal já passou. 

Esta a situação política que vivemos no Brasil. Ela carrega um peso enorme de fatalidade, 
que vai repetindo o mesmo panorama, que é decidido por forças alheias à dinâmica 
propriamente política, que estaria baseada no poder, na liberdade e no discernimento dos 
eleitores. 

Como o poder que Júlio César experimentava por ter conquistado a Gália, existem no 
Brasil poderes que se fazem valer no tempo das eleições, e que definem muito mais o 
resultado eleitoral do que a consciência livre dos cidadãos. 

Mas isto não tira o valor democrático, e pedagógico, das eleições. Elas continuam sendo 
o melhor instrumento para estimular e captar a responsabilidade política dos eleitores. Por 
ocasião das eleições nos damos conta de como o processo político poderia ser 
modificado, para que expressasse melhor o empenho constante dos cidadãos em 
constatar necessidades, identificar problemas, e criar consensos para resolvê-los. 

Existem desafios políticos muito grandes para pensarmos a administração de um país 
com tamanho continental como o nosso. Precisaríamos definir com muito mais clareza e 
convicção o projeto de país que queremos, para implementá-lo através da participação 
permanente dos cidadãos, e não somente por delegação a representantes do povo, 
mesmo que esta continue sempre sendo válida e necessária. Mas ela não pode nunca 
significar uma abdicação do poder popular direto. 

Mas para isto é preciso garantir um processo adequado, definido e votado antes que os 
interesses eleitorais entrem em jogo. É por isto que uma reforma política verdadeira só é 



viável no início de mandato. 

O desafio para o próximo governo é promover, logo no seu início, uma verdadeira reforma 
política, que garanta e estimule a participação do povo na definição dos seus destinos. 
Uma façanha maior do que aquelas que rendem os votos para os vencedores desta 
eleição. 


