
 

 CANAIS     SERVIÇOS         

Brasil, sexta, 22/4/2005 Assine Clube Terra Central do Assinante Aviso Legal

 

 

Capa

Últimas Notícias

Fotos

Vídeos

Pôsteres

No celular

Atentado

Biografia

Imagens

Linha do tempo

Pontificado

Saúde

Trajetória

Viagens

 Sites relacionados
 O novo papa 

Capa de notícias

Últimas Notícias

Brasil

Ciência

Diversão

Economia

Esportes

Gente & TV

Informática

Jornal do Terra

Loterias

Mundo

Popular

Fale conosco  
 Participe! Envie suas 

sugestões ao canal   

 Notícias por e-mail  
 Receba todas as 

novidades por email   

O Novo Papa

Quinta, 21 de abril de 2005, 00h02  
América Latina precisa de atenção do Papa, diz CNBB 
 
O novo papa olha para o Brasil e para a América 
Latina "como uma parte do mundo que necessita de 
especial atenção e apoio". A afirmação é do 
presidente interino da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil, Dom Antônio Celso de Queirós, que 
participa da discussão sobre os rumos da fé no 
mundo, no programa Diálogo Brasil, exibido em rede 
pública de televisão. 

Segundo Queirós, que participa do programa em 
Brasília, apesar das diferenças entre o papa Bento 
XVI e teólogos brasileiros, "é preciso encontrar 
caminhos e superar a miséria e a exclusão".  

Também participam do Diálogo Brasil, no estúdio da 
TV Cultura , em São Paulo, o padre José Oscar 
Beozzo, do Centro Ecumênico de Serviços à 
Evangelização e Educação Popular (CESEP), e no 
estúdio da TVE Brasil , no Rio de Janeiro, o 
economista Marcelo Néri, que coordenou o estudo 
Retratos das Religiões no Brasil.  

Para o padre Beozzo, no entanto, o novo papa 
centrará suas atenções na Europa. "Ele tem uma preocupação fundamental 
com a Europa. O nome que escolheu, de Bento, reforça essa posição. A 
América Latina não está no horizonte do papa, ela vai ter que apresentar uma 
agenda para o papa e traze-lo para essa agenda".  

O programa Diálogo Brasil é exibido ao vivo e gerado pelo canal de TV a cabo 
da Radiobrás para 822 pontos de transmissão no país. Em Brasília, é 
transmitido também pela TV Nacional e é veiculado em 19 estados.  
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