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A tônica da presen te  edição da ENTREVISTA é o 
entrelaçamento de passado, presente e futuro pelas vozes 
dos entrevistados e pelo próprio tecer do tempo em 

relação à história da revista. Neste casof em função do oitavo 
aniversário do projeto, comemorado justam ente com este 
número. Naquele, devido à riqueza, multiplicidade, emoção, dor, 
felicidade e ao humanismo com que as pontas de histórias de 
vida são potencializadas nos depoimentos aqui contidos.

Raimundo Rosélio Costa Freire, ou simplesmente Rosélio, 
emerge de um passado não tão distante para sentir-se mais vivo 
que nunca ao viver um presente com uma ponta de olho nesse 
passado e outra no futuro Ele fo i guerrilheiro asssumido e um 
dos sequestradores do empresário Abílio Diniz, em 1989, 
experiências que são fartam ente abordadas na prim eira  
entrevista e cujas lembranças determinam o hoje e tornam 
incerto o amanhã.

Manoel Marcílio Maciel, Seu Marcílio, é um homem que se 
alimenta do passado com as lembranças da rixa entre as famílias 
Maciel e Araújo e da história de Antônio Conselheiro, de quem 
éparente. Na segunda entrevista, ele impressiona pela memória 
prodigiosa e simpatia, além de uma simplicidade que emociona.

A terceira entrevista é  com Carlos Alberto Libânio Christo, 
o Frei Betto, um homem cuja característica é a fé  aliada à 
política, ou a política como coadjuvante da fé. Frei Betto aceitou 
o convite da revista e veio de São Paulo especialmente para 
uma entrevista marcada pela inteligência que cativa, pela 
simplicidade que emociona e pela sinceridade envolvente. São 
páginas que enriquecem a história deste projeto.

Frei Betto

Niède Guidon é a nossa quarta personagem . Para ouvi-la, a 
equipe de entrevistadores deslocou-se 900 quilómetros até São 
Raimundo Nonato, no Piauí, no Parque Nacional Serra da 
Capivara. E uma entrevista rica, apaixonante, reveladora de 
uma mulher cuja personalidade desperta todos que a conhecem.

A equipe deste número merece o reconhecimento público pela 
maneira como se envolveu com o projeto. Um envolvimento 
pela razão e emoção, pelo trabalho árduo e a magia, responsável 
e contagiante cujo resultado final são as próximas páginas que 
você lerá a seguir.
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