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Dedico este livro 
 aos que amam os livros.

Aos que leem os livros.
Aos que cuidam dos livros.

Aos que fazem os livros.
Aos que falam dos livros.
Aos que vivem os livros.
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“Há um tempo em que 
o silêncio é traição.” 

(Martin Luther King)





Um cidadão chamado Luiz 
 

João Dorileo Leal1

O que move o Grupo Gazeta de Comunicação hoje é o mesmo 
desejo que, há 27 anos, levou homens obstinados a criar o 

Jornal A Gazeta, um passo ousado no conceito editorial da época.
Entramos no mercado priorizando valores e era premen-

te abrir o debate sobre o desenvolvimento de Mato Grosso, que 
ensaiava salto econômico e social cuja magnitude conhecemos 
agora.

Acreditávamos – e acreditamos ainda – que toda transforma-
ção precisa ser amadurecida no campo das ideias. E provocar a 
sociedade a participar, o caminho a ser seguido.

Decidimos abrir as páginas de A Gazeta, ofertando genero-
so espaço a artigos de opinião, através dos quais pensadores mul-
tissetoriais pudessem expor teorias, fazer questionamentos e pro-
vocar discussões.

Luiz Henrique Lima surge em A Gazeta e fervilha as edições, 
temperando cautela e acidez, no campo destinado ao debate.

1 João Dorileo Leal é jornalista, presidente do Grupo Gazeta de Comunicação em 
Cuiabá, Mato Grosso.



Construtores de catedrais é uma obra que nos valida a pre-
missa de que a transformação de uma sociedade passa necessaria-
mente pelo olhar crítico de cidadãos como Luiz Henrique.

Este livro, onde os textos são organizados sem preocupação 
cronológica, mostra o quanto instigante é a viagem do autor, quer 
seja na condição de militante estudantil ou como na atualidade 
de homem comprometido com os ideais libertários que apenas a 
democracia pode oportunizar a Mato Grosso e ao Brasil.

Nas propostas imaginadas na obra, Luiz Henrique – um 
defensor intransigente dos direitos humanos, da economia sus-
tentável que preserva o meio ambiente e, sobretudo, da lisura na 
gestão pública –, nos motiva à certeza de que é possível lutar pelo 
que acreditamos e realizar nossos sonhos, apesar do tempo com-
partido de indiferença e esperança.

Na viagem pelas páginas que se seguem, a mensagem do 
autor igualmente nos convence de que a leitura não será indife-
rente aos valores de um pai de família e um profissional, que não 
suporta a omissão e o silêncio.

Ele desafia o senso comum de forma respeitosa, atributo de 
uma escrita vocacionada na realidade, misturada ao desejo de 
elaborar metas. Projetos que surgem pincelados nos textos e que 
apostam apenas e tão somente no interesse público, como a cau-
sa e razão.

A diversidade das temáticas tratadas em Construtores de cate-
drais nos dá a opção de ir e voltar, do último ao primeiro texto, do 
meio ao fim. Mas na memória do leitor, como na minha, trechos 
irreverentes ou de extrema serenidade ficarão eternizados.

Boa leitura!
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