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Brasil

Quarta, 20 de abril de 2005, 18h07  
Diálogo Brasil vai discutir rumos da fé no mundo após a 
escolha do novo papa 
 
O programa Diálogo Brasil de hoje terá como tema os 
rumos da fé no mundo depois da eleição de Joseph 
Ratzinger para ser o novo papa. Serão debatidas 
questões como o futuro mais conservador ou 
progressista com o papa Bento XVI, a diversidade 
religiosa no mundo, a busca dos católicos pela 
recuperação dos fiéis perdidos nos últimos anos, as 
posições da igreja católica em relação a questões 
polêmicas como o homossexualismo, o aborto, o 
sacerdócio feminino e o avanço da ciência. 

Para discutir o tema, o Diálogo Brasil convidou o 
presidente interino da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB), Dom Antônio Celso de 
Queirós, nos estúdios em Brasília; também o padre 
José Oscar Beozzo, historiador, teólogo e 
coordenador geral do Centro Ecumênico de Serviços 
à Evangelização e educação Popular (CESEP), nos 
estúdios da TV Cultura em São Paulo; além do 
economista da Fundação Getúlio Vargas, Marcelo 
Néri, autor do estudo Retratos das Religiões no 
Brasil, presente na TVE Brasil, no Rio de Janeiro.  

O Diálogo Brasil é realizado através de uma parceria entre a Radiobrás, a TV 
Cultura de São Paulo e a TVE Brasil do Rio de Janeiro. O programa é mediado 
pelo jornalista Florestan Fernandes Jr. e reúne no estúdio na Radiobrás, em 
Brasília, uma personalidade que discute com outros convidados, um no estúdio 
da TVE (RJ) e outro na TV Cultura (SP).  

O programa é exibido ao vivo todas às quartas-feiras, a partir das 22h30 e 
tem uma hora de duração. É gerado pelo canal de TV a cabo da Radiobrás 
(NBR) para 822 pontos de transmissão no país. Em Brasília é transmitido 
também pela TV Nacional e integra a grade da Rede Pública de Televisão, 
sendo veiculado em 19 estados e no Distrito Federal. 20/04/2005  
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