O herói prudente
Luiz Carlos Bresser-Pereira
Depoimento, limitado a 25 linhas, a ser publicado em livro que está sendo
organizado por Sampaio Geraldo Lopes Ribeiro com os pronunciamentos de Dom
José Maria Pires enquanto foi arcebispo de João Pessoa, entre 1966 e 1995.
Conheci Dom José Maria Pires nos anos 70, quando ele era bispo de João Pessoa.
Informado do trabalho social e político que vinha realizando, decidi usar as minhas
férias e de minha família, em julho de 1973, para oferecer a Dom José alguma
assessoria de ordem econômica e administrativa. Dom José recebeu com alegria minha
oferta. E passei três semanas em João Pessoa, visitando as comunidades rurais autogeridas, às quais ele dedicava enorme entusiasmo, e às comunidades rurais de base,
que então surgiam no Brasil, e das quais ele foi um dos pioneiros. Não creio que minha
assessoria tenha valido grande coisa, mas aprendi a conhecer um grande cidadão e
bispo da Igreja.
Naqueles anos de chumbo da ditadura militar, Dom José foi, juntamente com o cardeal
Dom Paulo Arns, e mais alguns outros grandes bispos brasileiros, um dos heróis da
luta contra a violência e a tortura. Herói porque precisou de muita coragem para fazer
o que fez, mas herói prudente, porque nunca se esqueceu de suas responsabilidades
como bispo da Igreja.
O mineiro Dom José Maria Pires é um homem de posições firmes e claras. Um homem
de esquerda, preocupada com a justiça, e pronto a arriscar a ordem em nome dela. A
ordem é naturalmente, para ele, um bem político fundamental, mas, ao contrário do
que afirmam os conservadores, não se pode sacrificar tudo a ela.
Como todo homem de esquerda, Dom José tem seu grão de utopia, que, naqueles anos,
se manifestava nas comunidades rurais auto-geridas. O socialismo democrático
concretizar-se-á no dia que a maioria das empresas puderem ser organizações autogeridas eficientes. Acredito nesse sonho, mas, como disse então a Dom José,
estávamos ainda muito longe de poder alcançá-lo. Suas comunidades rurais, dirigidas
por agricultores com reduzido nível de educação, e rodeadas por empresas capitalista,
tinham pouca chance de verdadeiro êxito.
A vida, porém, não se mede por nossas realizações mas por nosso esforço, dedicação,
prudência e coragem. Dom José Maria Pires pode não haver realizado todos os seus
sonhos, mas a vida deste grande bispo da Igreja vem sendo marcada por essas virtudes
republicanas.
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