encontro de reflexão teológica – 2018
Tocar o indizível: A poesia e os nomes de Deus
O poema, dizia Octávio Paz, "é a casa de uma presença". E
acrescentava: "tecido de palavras feitas de ar, o poema é
infinitamente frágil e, não obstante, infinitamente resistente: é um
perpétuo desafio ao peso da história".
Faremos este encontro em torno daquilo que os poemas tocam, da
forma como percorrem os fios das nossas vidas múltiplas, com as
suas fulgurações e os seus lamentos, e da forma como se tornam
lugares plurais de uma presença incerta e prometida. Percorreremos
um conjunto de poetas e de textos na procura comum de uma casa
habitada.
As palavras, na sua intensa corporeidade, são a matéria do poema.
Ao contrário dos registos da ciência ou da filosofia, o poema não
abstrai, não classifica, não explica. Mas, ao mesmo tempo, em cada
leitura recomeça e em nós convoca paisagens insuspeitas. Por isso
talvez nos sirva ainda para tocar o indizível. Não dizê-lo, que
estamos roucos; não ouvi-lo, que não sabemos. Tocá-lo apenas.
Também os nomes de Deus são o que a boca oculta. E,
simultaneamente, as fendas por onde a nossa experiência se
ilumina. A pergunta que esse balbuciar comporta está contida no
último verso de um poema de um autor quase desconhecido,
desaparecido há muito, o António Pinto de Sousa:
“se estamos tão perto, que importa que a fonte seja no fim do
mundo?".

Inscrição:
https://goo.gl/forms/bLuhlPGofN6bFjSF2
Associados: 20 €
Não associados: 40 €
Local: Seminário Diocesano de Leiria.
GPS:39.738605,-8.804857

www.metanoia-mcp.org

ERT 2018 – Tocar o indizível: A poesia e os nomes de Deus
Programa

Sábado, 28 de julho
11:00 – Acolhimento e café
13:00 – Almoço
15:00 – Apresentação das pessoas e do encontro
15:30 – Tema 1: “que lume acenderei quando nem cinzas?”
(L. S. Barbosa)
17:00 – Pausa
17:30 – “A minha sorte é ser surdo (1) – Juntos vamos erguer
montanhas” (J.C. Cantante)
18:30 – Ensaio de Cânticos
19:00 – Oração da tarde
20:00 – Jantar
21:30 – Conversas à volta das mesas: João Madureira,
Rute Prates, Sofia Sequeira

Domingo, 29 de julho
08:30 – Pequeno Almoço
09:30 – Tema 2: “o que o olhar não guarda é pura perda”
(L. S. Barbosa)
11:00 – Pausa
11:30 - Tema 3: “não é consolo o amor, mas espessura”
(L. S. Barbosa)
13:00 – Almoço
15:00 – Conversa com o poeta Fernando Echevarría
17:00 – Pausa
17:30 – “A minha sorte é ser surdo (2) – De peito aberto à arma fria”
(J.C. Cantante)
18:30 – Ensaio de cânticos
19:00 – Eucaristia
20h00 - Jantar
21:30 – Conversas à volta das mesas: Catarina Castel-Branco e
Júlio Martin

Segunda, 30 de julho
08:30 – Pequeno Almoço
09:30 – Visita à Igreja N. Srª da Encarnação e partilha de poemas
13:00 – Almoço
15:00 – Tema 4: “a palavra que me habita é onde eu moro”
(L. S. Barbosa)
17:00 – Pausa
17:30 – “A minha sorte é ser surdo (3) – Dá um salto e deixa-te ir...”
(J.C. Cantante)
18:30 – Ensaio de cânticos
19:00 – Oração da tarde
20h00 - Jantar
21:30 – Festa

Terça, 31 de julho
08:30 – Pequeno Almoço
09:30 – Tema 5: “do teu rosto apenas sei que me reergue, do teu
nome só que o meu contém” (L. S. Barbosa)
11:00 – Pausa
11:30 – Conclusão e oração final
13:00 – Almoço

Ao longo do ERT haverá um espaço para mostra de livros de poesia.
Quem quiser participar nesta mostra, poderá trazer um livro que tenha
alguma singularidade ou significado pessoal, cuja leitura queira
partilhar.

Modalidades de inscrição:
- Formulário disponível no sítio do Metanoia:
www.metanoia-mcp.org
ou no endereço:
https://goo.gl/forms/bLuhlPGofN6bFjSF2
- Contactos:
metanoia.ert@gmail.com
Pagamento:
20€ - associados, 40€ - não associados
por transferência bancária
IBAN: PT50 0035 0127 00033123530 57
As inscrições só se tornam efetivas após a receção do cheque
ou transferência bancária (com e-mail identificado e com
comprovativo enviado para metanoia.ert@gmail.com).
No ato de inscrição não se paga o alojamento.

Alojamento:
Diária por pessoa (Dormida + Refeições):
- Quarto Individual 32€
- Quarto Duplo 27€
- Refeição extra: 8,00€
Crianças:
- Até aos 4 anos não pagam,
- Dos 5 aos 10 anos pagam 50%
- Lanche: 2€
Deslocação:
As despesas de viagem serão partilhadas, usando-se
o habitual sistema de perequação.
Por favor, informe-nos se precisa de transporte ou se tem
lugares disponíveis no carro, para reduzir os custos da
deslocação.

