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~ ~ Menog. •Tiada pelo Abado Jean Boul1er, 
~ de 1ireito internácienal na Univeraidade 

P A = 
"nrei'easor 
i: t 11oa 

izad ~ 1e :Pl ris, a uma recente reuniãe pela Paa 
~ neata cidade. 

/ ~ ~~ Minhas .... ,nherae e !-teus Senhoraess 
a..~ 
r3. CircunstAncias mai e f(r tes do que a. minha vontade obrigam a que me en-

centre longe de v6a esta noite. Lamente-o profundamente e é cem redobrada 
ventade que me associo ao vosae eeforqo para tentar, segunde a expresaãe 
apa Pie XII, Mfechar as~ rtaa deste inferne à guerra"• que eutrea pre-

t,:,ndllriam. deixar abertas. 
Nin~em , dizem, deseja a guerra. Tados querem a felicidade, dizia Paa-

cal , at~ meem1 aqueles que se v.lo enfercar. ~uaando tiverem precipitado 
os povos na guerra come num euicidio c6smiao, os nossos gevernantee 1irãe 
l.nda que querem defender a Paz. 
,..uem quere a guerra? A besta humana que estrebucha neet& ratoeira Dx 
~ absurda, J)Or medo, por cobardia, pr r falta de atenção e truabem por 
~videz. Sie aqueles que em Wroclaw n6a desisnamea púdicamente per "hamena 
de dinheira". 
Haa hoje, n~o nos -demos cantentar cem eata generalidade. Oa pacifi a-

tas devem ser claêividentes e combF~ 'ntaa. 

Em 1949 a agreasão tem que ser ~ scarada. O agressor ' aquele que 
armazena bom.bae at6micas e se reou ·eclaraa ·a sua quantidade; 6 aquel e e que anuncia & BUB ambigio de se Bel 'ela& 1!11 que aproxima Bem oeaeaa & 
conatruqlo de bales donde oa bombal·ieiras atGnticee levantarão e seu vle. 
Uma bemba at6rnica 4 uma arma de agree~es a' pode ser concebida cem• 

um eleaente de arime internacional. Os que a empregasaem de nova submet&r-
-ae-iam automátioamente às sentençaa de Nuremberg. ~ue devemos n's pensar 
daqueles que proferem uma tal ameaqa eu que aceitam, :pctr um silêncie de 
conivência, que ela seja proferida? 
Eooee, desejam a guerra e desde Já a proclamam inevitável. 
E quais aãe os que querem a Po.LJ' . ..Ao aquolea que pedem conversa.çüee. Di-

zeis que eles não são sinceros? Colocai-os entre a espada e  a parede. Mau 
para ise1 sãa ainda necessárias canveraaçõca. 
l.Tãe bae1a v&r claro e designar clarW!lente o agressor. :r: preci ao passar 

à acção. 
Participar na agressão é tornar-se cúmplice de um crime internacional, 

de um 11aosassinate co:ectivo", retomando a expreeaãa de PIO XII. 1.; neoes-
s!rio recuear.mo-noe a tal. t necessário que ca~ cidadão, digno do no~e de 
hlmem, faça a si pr6prie a grande juramento, de 1Ue falava Alaln1 •h6a nAe 
~~!t!c~x::~=·~.~e S=e~~~~são contra e. Rússia I lh~s não noa ba.teeemos con-

e E já que nea apreaetam es1B crime como a grande cruzada do século XX a 
favor da civilisaqão cristã, é necessário sermos maia claroe: e afirmarmea1 
"Recuaama-nos à Cruzada, recusamo-nos a esse crime contra a humanidade". 

No~ tempos paaasados ae cruzadas fizeram-se ao grite de Deus o guereJ 
Não pense que Deu• desejasae ta crimes ~'e os cruzados cometeram em Zara, 
Biz4nc1e e noutros lugares • . Uas eu sei perfeitamente que hoje Deus nãe 
quere a guerra, Deus não que~e que bomba a a t6rni c a e caiam sobre .. .roeceve, 
Deua a.ma.ldiÇf& aquelea que a.iimentam., sem o arrancar da pr6pria. alma, ua 
pensamento t- ~ monstruoee. 
"Celui que oreyait au ciel 1 celui que ne croyait pu", (Awelo que cri 

no o6u • aquele que não cr8) co~ n• belo poama de Aragon, nós tomamos to-
doa esta noite a meema. reao1u9ão. E'U direi me amo de prefer@ncia, aquele 
que cr& em Deus e aquele que or8 ne homem, que todos saibam que Deue nãe 
quere a guerra; Deus ~uere a razão e D~us 1uere a Paz e , para fazer recuar 
eaeaa ter&a de rosto humane, D~ue ~st:~ coneBCI) Be nee eativermoe reeelvl-
dctB a não nos calarmos, maia ainda, a dar à luta a noaaa própria vida. 
Intelectuais dignos da razão não devem contentar-se em anunciar clara-

mente a ameaça da guerra e ae condiçbea da Paz. Re~mando uma fra•e cé-
lebre• "Il ne a•agit pae de penser le monde, maia de le tranefermer• -nAo 
se trata de .pensar na Paz, mas de nos batermo& por ela e ãe ganhá-la. 

Abade Jean BeuliAr 
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