Rádio Rural: do sonho à realidade
Tenho lido e ouvido muitas coisas a respeito da origem da Rádio Rural de Natal. Devemos a
sua eminência, o Cardeal Eugênio Sales, a criação da Rádio Rural. Essa honra ninguém rouba
de Dom Eugênio.
Uma noite, no ano de 1954, eu com meus escoteiros e a turma do JAC (Juventude Agrária
Católica), estávamos em Campestre, mexendo no rádio, quando conseguimos, sem qualquer
intenção, captar a Rádio Sutatenza, do Monsenhor Salcedo, na Colômbia. Aquilo me
interessou bastante: cantos, missa, alfabetização pelo rádio, além de belíssimas pregações.
Todos ficamos admirados, contentes e tomamos juntos uma decisão. Eu deveria vir logo pela
manhã a Natal, comunicar ao Cônego Eugênio o acontecimento. Ele me recebeu com muita
alegria e me pediu: "Penha, escreva para o Monsenhor Sal cedo e peça mais detalhes".
Vim para casa e fiz uma carta datilograda para Monsenhor Salcedo, dizendo da alegria por ter
sintonizado a Rádio Sutatenza e do desejo do Cônego Eugênio de receber mais informações.
Poucos dias depois, Monsenhor Salcedo me respondia e me mandava vários prospectos que
entreguei ao Cônego Eugênio. Qual não foi a sua alegria! Logo manifestou o desejo firme de
criar a Rádio Rural seguindo as pegadas da Rádio Sutatenza.
Estava criada a Rádio Rural. Pouco tempo depois, Dom Eugênio foi eleito bispo auxiliar de
Natal. Nesse ínterim, houve o Congresso Eucarístico Internacional, no Rio de Janeiro, para
onde eu fui como secretário de Dom Adelino Dantas, bispo de Caicó. Um dia, Dom Eugênio se
encontrou comigo na Praça do Congresso e me pediu: "Penha, o Monsenhor Salcedo está aqui
e vai fazer uma conferência sobre sua experiência apostólica na Colômbia. Ele me convidou,
mas eu não posso ir, porque vou participar de uma reunião com os bispos. Eu queria que você
fosse para essa conferência e se apresentasse a ele, como meu representante". Foi uma
belíssima conferência. Terminada a conferência, eu me apresentei como representante de
Dom Eugênio. Ele ficou muito feliz e me deu muitos prospectos, revistas e jornais, sobre o seu
trabalho apostólico na Colômbia. Naturalmente, tudo isso eu passei para as mãos de Dom
Eugênio, logo que o encontrei.
A Rádio Rural foi ao ar. Teve muitos diretores, entre os quais: Monsenhor Agnelo, Padre
Sabino e Padre Zé Luiz, que teve a idéia magnífica de propagar a Rádio Rural, aproveitando a
idéia evangélica - "pregai sobre os telhados".
É esta a verdadeira história da Rádio Rural de Natal, que foi modelo para muitas outras rádios.
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