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António Matos Ferreira

Que consciência depois desta auerra?
Se o fim das hostilidadesmilitaresconstituipor si só um alívio,
não pode contudo fazer esquecer que os principais problemas, os
quais de algum modo provocaram esta confrontação, não estão
de todo resolvidos. A comprová-lo aí está a situação de guerra
civil que se instalou no Iraque.
E certo que acrise do ~ o l f desencadeou,
o
particularmenteno
Ocidente, reacções e sentimentos contraditórios. Surge, no entanto, como umadas principais prioridades,o estabelecimento de
uma nova ordem internacional que permita resolver os problemas, particularmente do Próximo e Médio Oriente,sem o recurso
a confrontação militar e diminuindo, quanto possível, a oposição
israelo-árabe.
Porém, a construção de uma nqva ordem internacional não
pode ser reduzida a uma "performance" diplomática capaz de
redistribuir zonas de influênciaou de estabelecer novas alianças
regionais. Existem outros níveisde questões que importareflectir
e tomar como referências fundamentais para a apreciação dos
problemas das sociedades de hoje.
Como será possível uma nova ordem internacional baseada
na paz e no convívio entre os povos e as nações, enquanto existir
uma enorme disparidade entre regiões, entre países e mesmo no
seio de uma mesma sociedade ao nível do desenvolvimento
económico, cultural, social e político?
Entende-se, muitas vezes, como desenvolvimento a acumulação e a detenção de riqueza que permitem as sociedades um
determinado dinamismo de vida, de consumo, de bem-estar, e
inclusivamente de uma supremacia sobre outras sociedades.
Mas poder-se-á constituir uma nova ordem internacional sem
umaoutraconsciênciapessoale colectiva?Sem outras formas de
valorizar as prioridadesdedesenvolvimento ede organizaçãodas
sociedades? Isto é um desafio, ou tarefa, e é-o para cada um e
para todos.
Não somos simples espectadores!De um modo ou de outro,
quotidianamente participamos na reprodução de uma realidade
atravessada pelos mais diversos mecanismos de injustiça, ou
contribuimos - ao nosso jeito e a nossa medida - para uma outra
percepção das situações e para um outro tipo de relações.
Házonas do nosso planeta, onde homens e mulheres, jovens
e crianças passam e morrem de fome, vivem abandonados,
sujeitos a toda a espécie de degradações. Há situações onde a
violência e o confronto são a única linguagem de convivência,
remetendo os esforços de mudança para uma espécie de insucesso constante.

Um outro aspecto que importa considerar, refere-se a
problemática religiosa. Foi uma ilusão pensar-se que o desen-.
volvimento levaria ao desaparecimento automático das formas
religiosas e a sua substituição por outros elementos identificadores quer pessoais, quer sociais. A necessidade religiosapode
transformar-se, os seus elementos integradores podem alterar-se, mas a experiência religiosa - por mais difusa que se apresente - (re)aparece como um contrapoder, mesmo como um
travão ao desenvolvimento em si, sempre que para o indivíduo ou
para as sociedades o desenvolvimentosignifique mais esmagamento .
do que promoção.
Uma nova ordem internacional, baseada numa consciência
humana mais amadurecida, nao pode relativizar ou desconhecer .
a experiência religiosa que cada homem ou mulher realiza; que
de algum modo constituem uma referência de identidade ou de
resistência no seio de uma modernidade onde a mudançapermanente é o seu próprio paradigma.
Se é verdade que o religioso pode contribuir para fechar a
sociedade, totalizando no seu seio uma só experiência, e excluindo outras, também é verdade que permitirá o convívio de
várias sensibilidades humanas e será um autêntico estímulo para
a valorização da condição humana e do seu desenvolvimento.
Mas não pensemos que a pluralidade religiosa, por si só,
facilitará a edificação de uma sociedade aberta e participativa. Se
não houver um desenvolvimento harmonioso a outros níveis,
nomeadamente económico e cultural, dificilmente haverá condições para uma dinâmica social mais aberta e tolerante. O próprio
elemento religioso apresentar-se-ácomo o último refúgio de uma
identidade e de uma resistência, facilitando a emergência de
atitudes de exclusão dos outros, tornando-se mais dramático
quando este religioso se reveste ou se confunde com o nacionalismo, transformando as relações humanas numa confrontação
étnica.
Não pensemos que estes desafios são longínquos e para
outros povos. Bem pelo contrário, têm a ver com a nossa própria
sociedade, bem como com aquilo que está hoje em jogo na
construção europeia. Não basta defender a democratização das
sociedades abstractamente; importa correr os riscos dos processos de estruturação e de gestão das sociedades, onde a igualdade e a justiça não sejam expressóes demagógicas, mas
estímulo constante paradesenvolveras sociedades em liberdade
e valorizando a responsabilização de cada indivíduo e de cada
sociedade.

As Armas do Desenvolvimento
Manuel BrandBo Alves (*)

E

Se a escala é a da
solidariedade, o
desenvolvimento
saberá encontrar os
instrumentos e as
armas indispensáveis a
que o progresso seja
capaz de compatibilizar
a rapidez do
desenvolvimento com a
existência de um
máximo de
beneficiários. Se a
escala predominante
é a do dominio,
será abandonada
a lógica da busca de
armas para o
desenvolvimento para,
em sua substituição,
se intensificar a do
desenvolvimento
das armas.

nquanto escrevo estas palavras
relatam as rádios e as televisões que
no Koweit, no Iraque, no Medi0 Oriente se desencadeou a Batalha Final,
tendo em vista o derrube do tirano e a
reposição da legalidade internacional.
É tamanha a euforia dos espectadores
que a grande maioria esquece que a
retoma da ordem pre-existente implica não apenas a destruição de recursos, mas sobretudo a morte e a
humilhação de seres que, em outras
circunstâncias, não nos cansamos de
proclamar feitos à imagem e semelhança de Deus.
A razão ou falta de razão desta
guerra é a mesma de todas as guerras
que existiram à face da terra, desde
que o Homemé Homem e foi colocado .
face a outros homens e face a recursos que podem proporcionar a sua
riqueza, o seu bem estar e o seu
desenvolvimento. A guerra é sempre
medida e resultado da ambição de
uns homens face a outros e aos recursos que querem dominar.
Grosseiramente poderíamos dizer
que, à partida temos, de um lado, os
homens e, do outro, os recursos, e
que o problemado desenvolvimento é
o de saber como se deverão organizar os homens, com vista a obterem o
seu maior bem estar, através do
domínio, transformação e exploração
dos recursos que a Natureza colocou
a sua disposição. Dar respostaa esta
questão é equacionar todo o problema
do desenvolvimento.
Como se sabe, as respostas têm
sido múltiplas, e nem outracoisaseria
de esperar, mas poucas delas res(') Economista. Professor Universitário.

peitam o ponto de partida de que todo
o desenvolvimento deve ser ordenado
para o homem todo e para todos os
homens, feitos a imagem e semelhança
de Deus. Simplificando, poderemos
dizer que a contradição entre as várias
respostas possíveis resulta da opção
entre o aproveitamento e ordenamento
dos recursos, baseado em valores de
igualdade e solidariedade entre os
homens, ou pelo contrário baseado
em valores a que não repugna substituir a igualdade e a solidariedade pelo
domínio e exploração de uns homens
e recursos por outros homens.
A contradição referida não pode
ser reduzida apenas à existência de
homens maus, de um lado, e de homens
bons, do outro. Ela existe no interior
de cada homem e é tão velha quanto
o é a sua existência. É na medida em
que o homem for capaz de superar a
contradição referida, escolhendo, ou
sendo levado a escolher, entre as várias
opções que lhe são colocadas, que é
possível conhecer as escalas de valores predominantes numa sociedade.
Não é possível, no entanto, encontrarmos perfeitamente definidas
estas duas categorias. Em cada sociedade, em cada nação, e em todos
os tempos, existiram combinações
diversas de cada uma destas escalas
de valores. Por isso, em maior ou
menor grau, as armas sempre acompanharam o homem. A sua primeira
arma talvez tenha sido o pau ou a
pedra. Não nos esqueçamos do
episódio da morte de Abel por Caím.
As armas são instrumentos, por
excelência, de dominação de recursos pelo homem e de uns homens por

e o Desenvolvimento das Armas
outros homens, em benefíciodos que
exercem o poder de dominação e com
exclusão dos que são dominados.
Mesmo que, com frequência, se procure argumentar que os que são objecto de dominação também são, directa ou indirectamente, beneficiários
do desenvolvimentoassim promovido.
Justificada a Iógicadeque existem
homens, grupos, sociedades, ou países
que reunem condições mais favoráveis
para promoverem o desenvolvimento
eficiente (seu e dos semelhantes),
justificada fica a lógica do domínio e,
por essa via, a Iógicadas armas como
seu instrumento, aindaque paratanto
possa ser necessário argumentar com
objectivos de defesa em vez de objectivos de guerra.
Desdeo pau ou a pedra que serviram para matar Abel até às mortíferas
armasde hoje, foi, no entanto,feito um
largo percurso. Os instrumentos de
matar tornaram-se cada vez mais
aperfeiçoados e sofisticados, graças
à evolução tecnológica que Ihes está
subjacente, ou que eles próprios promoveram. A tecnologia, que poderia
ser um dos instrumentos mais poderosos de promoção do desenvolvimento,
vê-se assim transformada em suporte
dos que a este preferem lógicas de
dominação e de morte.
A ARMA DA TECNOLOGIA
Vale a pena interrogarmo-nosum
pouco sobre o papel que nestes processos tem desempenhado o progresso
técnico. Uma inovação tecnológica
pode ser entendida como uma combinação ainda não conhecida de meios

materiais, conhecimentos e recursos
humanos. Cada uma das combinações
dá resposta a um número limitado de
objectivos e preocupações e, por isso,
é importante sublinhar que as inovaçõestecnológicas nãosão umdado ou
uma dádiva, mas antes o resultado de
opçóespolíticas perfeitamente definidas.
Pode-se inovar para dar resposta
ao desenvolvimento ou inovar para ir
ao encontro de lógicas de guerra e de
dominação. Só que as opções nesta
matéria raramente surgem perfeitamente clarificadase, não raras vezes,
o que é suposto vir promover o desenvolvimento vem, pelo contrário, criar
bloqueamentos cada vez mais acrescidos e quase sempre decorrentes de
mecanismos com carácter cumulativo.
As opções tecnológicas condicionam, assim, as opções de desenvolvimento a tomar. Só que os sujeitos
de decisão quase sempre têm pouco
que decidir, porque as decisões importantes já foram tomadas por outros,
ou pouco têm que escolher, porque as
opções disponíveis só existem entre
equipamentos importados, que
pressupõem tecnologias formuladas
de acordo com os interesses dos países
já desenvolvidos. Raramente os interesses aque estas tecnologias procuraramdar respostanos paísesdesenvolvidos coincidirão com as dos pdiçes
que posteriormente serão seus destinatários, ou países sub-desenvolvidos.
A tecnologia torna-se assim instrumento de dominação, pelos mais ricos, mais poderosos, mais capazes
de inovar, sobre os recursos materiais
e humanos dos mais pobres e menos

capazes de valorizarem as riquezas
de que dispõem. O círculo vicioso em
que se vão debater tornará crescentes as dificuldades em saber determinar as linhas estratégicas de um desenvolvimento autónomo.
Fica a questão de saber em que
medida é que o que habitualmente é
considerado como sendo os recursos
de um país deve ser encarado como
estando vocacionado para sustentar
o desenvolvimento do país em que
esses recursos estão situados, ou,
pelo contrário, deve ser colocado ao
serviço do desenvolvimento de todos
os países e de todos os povos.
Nesta perspectiva, mais importante
do que interrogarmo-nos sobre o
acréscimo de capacidade de financiamento para o desenvolvimento que
seria possível se os meios afectos à
produção de armas tivessem sido
colocados ao serviço do desenvolvimento, é conhecermos os mecanismos que condicionam a escolha de
opções em matéria tecnológica.
O que é que leva a que as opções
de inovação escolhidas sejam as que
privilegiam em primeira mão o aperfeiçoamento das armas e só indirectamente o desenvolvimento, e não o
inverso ? Como poderemos nós intervir para que progressivamente se
caminhe no sentido dessa inversão ?
Talvez seja bom pensarmos que se
trata de questões que nos dizem mais
directamente respeito do que à primeira vista poderíamos pensar.
É preciso ter coragem para ao
desenvolvimento das armas preferir
as armas do desenvolvimento.

Os meios da não violência
Antbnio Matos Ferreira

não se confundem. São atitudes de
natureza distinta, ainda que, por vezes,
e em determinadas circunstâncias,possam convergir. Importa, contudo, diferenciá-las percebendo as suas
características e o seu impacto.

A não-violência
não recusa o conflito.
não o secundariza.
mas desenvolve-o
como um processo
de consciência.
A actuação do
não-violento na0 se
detem no limiar do
estabelecimento da
paz, mas tem
certamente uma tarefa
de primeira importância
no prevenir os factores
que possam
desencadear a
própria violência.

Durante a crise do Golfo falou-se
mais em termos pacifistas do que propriamente da questão da não-violência.
De um modo geral, a não-violência é
secundarizada e ate diminuidana sua
significação.
Evocam-seconstantemente exemplos históricos da não-violência: Ghandi
ou Luther King, sublinhando as suas
acções como paradigmas do empenhamento pela libertacão
política
e
.
social, mas desvalorizando a sua
eficácia para as situações de maior
confrontação. São como que utopias,
cuja possibilidade é duvidosa.
Por outro lado, o pacifismo A uma
corrente ideológica e histórica, com
determinados contornos, fruto das
circunstâncias e das situações históricas. Normalmenteo pacifismo afirma-se na recusa de determinadas Iógicas de confronto, de guerra. São disto
exemplos esclarecedores os movimentos ~acifistasno contexto da 2' guerra
mundial e da guerra fria, da guerra do
Vietnam ou da denúncia da escalada
militar das duas superpotências e do
perigo da guerra nuclear.
O pacifismo, quando não A um
simples oportunismo ideológico no
interior de um determinado conflito, e

corresponde a uma atitude consciente
e empenhada, centra-se na recusa da
lógica da guerra, na denúncia de um
poder assente no armamento e propõe a negociação sobre qualquer outra
forma de resolução dos conflitos.
A não-violência não recusa o
conflito, não o secundariza, mas desenvolve-o como um processo de
consciência. A não-violênciaA sobretudo uma atitude de estar na vida, que
conçciencializa a violência existente
no ser humano, na sociedade, na
natureza e nas suas relações. Desenvolve esta consciência despertando
novas atitudes que reduzam a violência,
a transformem, fazendo recuar tanto
quanto possível as fronteiras de qualquer "barbarie" que atravessam os
indivíduos e as colectividades.

da actuação não-violenta não é propriamente a paz, mas o desenvolvimento de uma consciência que
devolva, a cada um, uma maior responsabilidade e um sentido de dignidade em que a liberdade seja
antes de mais a liberdade do outro.
Neste sentido, pode-se falar de
uma educação não-violenta,como de
um empenhamento pela não-violência.
E neste percurso são vários os meios
para alcançar e incrementar esta atitude, este comportamento de não-violência:
1. desenvolver o sentido crítico,

que permita tomar consciência objectiva dos problemase da sua complexidade, evitando o desalento e permitindo valorizar o presente como futuro a
construir;
2. potenciar a objecção de consciência como forma responsável não
só de recusar mas de propor que a
realidade seja de outro modo;
3. estimular a resistência passiva
e activa enquanto atitude pessoal e
pública (opinião pública e manifestações) que desencadeiem novas atitudes, nomeadamente por parte das
organizações do poder;
4. promoção de espaços e mecanismos de participação que ajudem a
novas formas de relacionamento e de
responsabilidade;
5. valorização de uma dinâmica
social e política democrática, como
meio de se alcançarem níveis de maior
concertaçãoe de maior compreensão
da diversidade e do pluralismo;
6. incrementar formas de solidariedade internacional que, respeitando
a diversidade cultural, permitam desenvolver uma compreensãoda interdependência dos problemas e das
suas soluções.

uma simples atitude individual de recusa em pegar em armas ou de defesa da paz como o melhor bem. A
não-violênciaé um processode consciência que valoriza a opinião pública,
não através da simples manifestação
do repúdio daguerrae do armamento,
mas para encontrar os meios necessários a reduzir a violência latente e
constitutiva das personalidades e das
situações e para desenvolver as con-

dições de prevenir o desenvolvimento
desses comportamentos violentos.
Por tudo isto, a não-violência é
uma tarefa constante e a longo prazo,
que tem a ver mais com o quotidiano
do que com determinados momentos
ou situações pontuais.
Quando se desencadeia a violência
da guerra, muitas vezes gera-se a
sensação da falência da não-violência
como método, como meio para resolver
os conflitos. O pacifismo surge, então,
como que confundindo-se com as
posições não-violentas, Mas a não-violêncianão se esgota no pacifismo,
as suas tarefas são mais complexas.
De algum modo, a não-violência não
sai do campo das batalhas, pois envolve questões não secundárias: relações entre civis e militares, tratamento
dos prisioneiros, inclusivé o modo como
as guerras são conduzidas pelos rnilitares e políticos.

envolvido pela guerra ou outras
situações de violência, é desafiado a
aprofundar os seus comportamentos
e os dos outros, a valorizar princípios
de conduta nos quais se jogam a ética
e a dignidade das pessoas e das

sociedades. Sempre que possível, a
proporcionar aquelas condições, com
outros, em que se instaure uma nova
ordem, uma nova solidariedade que
supere o esmagamento e o domínio
causados pela violência.
A actuação do não-violentonão se
detem no limiar do estabelecimento
da paz, mas tem certamente uma tarefa
de primeira importância no prevenir
os factores que possam desencadear
a própria violência. Deste modo, a
não- violência não recusa o conflito,
mas procura transformá-lo em fonte
de crescimento e de amadurecimento
da consciência e da solidariedade
humanas, consciente dos limites e da
precaridadedesse mesmo processo.
A não-violênciatem, neste dinamismo,
necessidade de uma estreita relação
com a opinião pública, permitindo uma
constante vigilância e crítica aqueles
mecanismos sociais, econórnicos,
políticos, culturais e religiosos que
favorecem a violência, a discriminação
ou a dominação. E, neste sentido, a
não-violência embora se reconheça
em determinados momentos no pacifismo, não se reduz nem se confunde
com ele, pois situa-se antes de mais
como a afirmação de um outro tipo de
relações entre os homens, destes com
a natureza e consigo próprios.

Sem Deus
Publicamos neste número parte da
Homtla d?D. hün10 Femlia &me4
ent~ob@doPo/fo,no&daPazdo
ano de 1982
Um texto que mantem plena actualidade, aaliás comooprovaramosacont~~mentos
dos últ~mosmeses. for
outro lado, elepode qudar- -nos a a
profundar uma reflexáo e um debate,
agora~hiciadoseque esperamosvenham a mnhnua/; sobre ap/oblemát!&
cdInãõ-Wma esaóreoamamnW
desenvolvimento.Esperamos que os
textos agora publicados possam despoletar outras contr!Oui~es~

No domínio social, quer dos povos
dentro de si, quer das relaçbes internacionais, a consequência natural, e
a longo prazo inevitável, é a guerra de
todos contra todos. Se tal não acontece a cada momento, se há por certo
tempo tréguas das armas, que tantas
vezes se dizem tratados de paz
perpétua, se há alianças, que até
parecem pactos de lealdade e amizade, suposto que não se baseiam em
algo de absoluto e universal, serão
apenas passos para a afirmação, corno
absoluta, da personalidade própria,
individual ou colectiva, no final do
processo, para a deslealdade, a guerra
e a mútua destruiçáo. Tal consequência
faz parte duma espécie de antropologia metafísica, da qual por vezes se
chega a tomar certa consciência,
embora geralmente obscura e irresponsável.
Pois não se afirma, por vezes, que
asociedadehumanaé essencialmente conflituosa e que a história da
humanidade A um longo estenda1 de
guerras, apenas com breves intervalos de paz ? E isto se afirma, não corno
mera constataçáo de facto ou enquanto perversão ético-antropológica da

(') Homilia de D. António Ferreira Gomes no
XV Dia Mundial da Paz (1 de Janeiro de
1982), cujo tema foi: A Paz Dom de Deus,
in Voz Pottucalense, Ano XIII, Ng 1 f l
Janeiro de 1982.

ordem essencialmente humana, que
é a ordem da consciência aberta
ao Absoluto, como vimos dizendo,
mas dá-se como fatalidade, e até
como base do progressoou possivelmente da libertação, e portanto como
algo de aceitável ou mesmo de
desejável.
Tantas razões e outros tantos factos,
a mostrarem que a Paz é um dom de
Deus, que sem Deus não há paz! E no
entanto às boas razõesopõem-se outras razões - mais razões - e às vezes
o próprio irracionalismo das doutrinas e dos factos, como via do triunfo
dos mais fortes, que transformam a
força do direito no direito da força.
Não se ouve por vezes que é o
Inconsciente que conduz a história?
Ou que a luta é o princípio de tudo:
luta pela vida, luta pela realização pessoal, luta pelos próprios direitos, luta
pelo espaço vital, luta pela propagação do império, luta pela felicidade?
E, no entanto, para ter-se a Paz é
preciso pensar-se a Paz. E, como
princípio do processo de paz, pensar
segundo a inteligênciae com respeito
pela consciência: inteligência e consciênciadecada um, mas também inteligência e consciência dos outros. Cada
pessoa é o centro e o fim do universo;
mas igualmente o são as outras pessoas.

Tolentino Mendonça (*)
No próprio Antigo Testamento só
muito tarde se inicia a perspectivaçáo
'M
de um futuro para lá da morte. Por
muitos séculos a convicção geral foi
que, indiferentemente, os homens
e no olhar frio da análise ou das
desceiamao reino das beMs (o sheal)l
ciências, a morte é um fenómenO
obrigados a uma existência de sommensurado 'Om0 natural1
absOlu- bra, distantesdaverdadeiravida.Só o
tamente previsível 'Om0 meta das
séc. Ila.c. conheceriaaelaboraçáode
existências, ela náo deixa de inquietmlqia sumialmente
divewm
tar, de ferir com o seu olhar fundo o
profundo da vida, de questionar
O problema surge no quadro
Seguranças, escolhas, relações. Ela
dramático da perseguição aos crennão passa sem agitar a altura dos
t s , a pmr da questão: como é poçsível
sentimentos, dos desejos e devolver,
que Deus abandone no Sheol, discomo irreparável, a imperfeitacostura
tante de Si e da Sua glória, aqueles
dos sonhos.
que, com o preço da própria vida, lhe
Um contemporâneo, E. Bloch,
testemunharam fidelidade (cf. Dn 12 e
chamou à morte a maiscrueldasanlli2 Mc) ? A ressurreiçáo e a entrada na
utopias,mas é antigo e muito longo o
vida eterna representaram então a
cortejo dos que lamentam a inconesperança segura de todos aqueles
tornável efemeridade da vida. De Gilque foram fiéis a Deus. A fidelidade
gamesh que tendo embora alcançado
humana corresponderia uma solidasera árvore da vida, roubado
riedade divina na morte. No livro da
Pente, se queda f l o ~ a sem
k retorno,
Sabedoria, umaobra de transição dos
onde 0 almefltobp~eliae barro e 0s
modelos antropológicos tipicamente
são des~~ados
das suas coroas
hebraicos (onde o homem era olhado
até ao caso dos índios Guarani, cujas
como um todo) para 0s modelos do
estranhas migrações foram objecto
helenismo (que
consagram a divisáo
..
de investiga@s recentes-E* índios
entre corpo corruptível e alma imorviviam em mobilidade constante, à
tal), já se fala mesmo de uma verprocura do@ da eternidade, a terra
dadeira sobrevivência da alma no insem mal que exlsbila junto ao mar.
teriorde uma imortalidadequalificada,
Mas uma vez ali chegados, eles retoristo é, que diferencia entre justos e
navam, acossados pelo mais amargo
ímpios.
dos desencantos, à espessa obscuriFoi, pois, muito longo o caminho
dade da selva.
desta perspectivaçáo da vitória dos
r)Sacerdote da Dioceçe do Funchal. Ac- crentes sobre a morte. Já no Novo
tualmente em Roma, prepara doutoraTestamento, onde a Ressurreição de
mento em Bíblia.

"NJOVOS espanteis. Estaispmlanob
Jesus de Nâzad, o cmifibaoo?RessuscitouUUU
"

'"

S

Em Jesus Cristo
recebemos a resposta
definitiva de Deus:
não foi a morte,
mas a vida,
a última palavra que
Deus pronunciou
sobre o destino
humano

Jesus (e a nossa Ressurreição em
Jesus) será apresentada como fonte
de sentido e de impensável plenitude
para todo o percurso anterior e posterior, a sua compreensão não foi um
acontecimento único, à maneira de
um passe de mágica, mas foi um
processo demorado, caldeado no
confronto com a memória e testemunho
dos que viveram junto a Jesus e confirmado por esse escondido labor do
Espírito no seio das várias histórias
(pessoal, comunitária, do mundo) (cf.
Act. 2,37-41).
A Ressurreição esclarece a identidade de Jesus: Ele A o Filho de
Deus. Não de um Deus que se conforma com a invasão (ou invasões)da
morte, mas de um Deus que faz viver,

que rebate o triunfo da anulação,
que faz da humilhação matéria donde se molda a mais definitiva glória
(cf. Ef.1,22). E Jesus Ressuscitado
é também Fonte desta Vida plena.
Ele que tinha anunciado a proximidade do Reino (cf. Mc.1,15) protagoniza, no interior da história, a
emerggncia da sua plenitude. Na verdade, em Jesus Cristo recebemos a
resposta definitiva de Deus: não foi a
morte, mas a vida, a última palavra
que Deus pronunciou sobre o destino
humano (Boff).

H

oje somos nós chamados a sinalizar, no meio do mundo, a credibili-

dade deste destino. A atestar a força
transformadora da extrema fraqueza
deste Cristo, despojado de toda a
violência, vencedor da morte e de todas
as mortes. Este testemunho não deixará de questionar o que em nós e no
mundo se ancorou (sob pretexto de
ser necessário, de ser a melhor ou a
única solução) ao domínio da(s)
morte(s). Escreve Ernesto Balducci:
Se eu creio na Ressurre@ãoé p ter
tomado a séio algumas colsas que,
segundo o @metro ofic~alsão
absolutamente impssive~s.Através
delas 6 que eu chego 9 Ressurre,@ão
que é ~/mpossivee/.

Caminhar sob o esplendor da tua face
-

-

-

-

-

Adrlaide Pinto Correia (")

petuosa, que atracção irresistível!Um
larguíssimo anfiteatro sobre os montes. Cada pedra antiga com uma
inenarráveldensidade da históriaque
conhecemos desde pequeninos. Cada
pedra contemporânea cheia de simbolismos cuidadosamente, sumptuosamente escolhidos. Nem percebemos
como nos aconteceude-repente, mas
sentimo-nos como se tivAssemos finalmente chegado a casa.
A luz vem das pedras e A dourada;
as manchas verdes são esparsas e
miraculosas, sobre o pedregal.
Ah, quem flutuasse dias a fio na
espessura comunicante desta cidadeMãe! Encontrar-nos-emos "para o
próximo ano em Jerusalem", alguma
vez mais? Ser-nos-ádado o milagre
ainda uma vez?

Paixão de Jesus. Não tenho nenhum
apetite para remomorar o martírio de
pessoas de quem gosto, mesmo que
seja Salvífico (dizem que todos os
martírios o são. Serão?). Nunca ouvi
que alguAm se lembrasse de um aqui
evidente martírio suplementar: passar condenado, portanto já isolado,
separado de todo o mundo vivente,
por entre a chusma de mercadores
gritantes e freneticos que nos atropelam
a cada passo nas ruas estreitinhas.
É uma feira compacta, colorida, pal(*) Médica de saúde escolar.

pitante - táo contraditoriamenteviva !
Lembro-me de tantas Paixbes
terríveis e ignoradas-todosos condenados, os brutalizados, aqueles cujo
único perfil são dia-a-dias estafantes
sem horizontes. Diz-me, Teilhard, estamos mesmo a caminho para melhor?

S

e os "Lugares Santos" tivessem
sido descobertos, localizados, na nossa
@oca, ter-se-ia feito uma "preservação
do património" e teríamos direito a
esperar lugares lindíssimos, abertos
sobre o mistArio e a transcendência,
abertos também à frágil caracterização
dacomumexperidnciadoviver humano atravAs dos sAculos. Teríamos um
espaço aberto sobre as montanhas e
o azul para celebrar a Transfiguração;
teríamos uma sugestão vertiginosa para
celebrar a Ascensão; teríamos...
Mas não. Só o que os homens
sabiam, para celebrar e se reunirem,
era construir as suas igrejas em cima
de tudo quanto A sitio sagrado pelo
que lá aconteceu. Destruíam as que
os anteriorestinham feito, herejesque
eram uns dos outros, e construíam,
destruíam e construíam. "No tempo
de Tito, no tempo das Cruzadas, no
tempo da dominação turca", etc., etc.
- a toada repete-se ate à exaustáo.
Não temos esses espaços modernos "culturalmente puros". Pois nao.
Mas a multiforme irrupção da vida,
Apoca aD6s Apoca, povo ap6s
. povo,
.
culto após culto, dá uns resultados

barrocos, misturados, fantasmagóricos, alguns horrendos mas sempre
interessantíssimos.

nos israelitas actuais podem ler escorreitamente os manuscritos de Qumram,
tanto A fiel a língua que falais à língua
do livro. Mas alegrai-vos antes porque
agora a vossa língua A viva, saltou do
Livro para a rua, para as casas, para
as bocas, para a luz do dia e as sinapses dos neurónios - e daqui a
pouco será diferente, mais polimorfa,
cheiidepaiavrasnovasenovasmcdas
de dizer, deixando aos pergaminhosa
sua tremenda majestade antiga.
As saladas de tudo quanto 6 legume, as luas-cheias de pão para rechear, as bolinhas fritas não sei de
quê, cheias de especiarias, óptimas.
Os sumos de laranja, de manga,feitos
ali à vista, copos cheios, em balcóezinhos por todos os cantos. O cafA,
suave, aromatizado e açucarada, em
taças pequeninas. O paladar também
te fica mediterrânico e oriental, tudo
conspira para a sedução.

todos os reis, todos os invasores,todos
os sonhadores, todos os construtores,
todos os devotos e todos os cApticos
e o Único Deus, todos te fitam e reclamam a tua entrega. Ah!, mergulhar...

Viver sem meios

Francisca Cordovll (t)

B

aptizei os meus dois filhos em
dias de aniversário do meu casamento.
Não se me pôs então a questão de
estar ou não a decidir por eles. Foi
uma espécie de apresentação deles
ao grupo de crentes com que me relacionava, uma festa ao dom da vida.

Entre a falência
dos modelos
que eu conhecia,
mas já não serviam,
e a intuição
de realidades novas
ainda desconhecidas
foi muitas vezes
uma aposta
no escuro.

Depois... é que as questões se
puseram. Por razões diversas a prática
religiosa regular não passava pela vida
familiar. As relações sociais mais
constantes eram com não crentes.
Parecia-me completamente artificial
introduzir hábitos de prática religiosa
na sua educação. A minha própria
experiência de relação com Deus
estava muito mais cheia de interrogações do que de respostas.
Por outro lado, a vida estava cheia
de novos desafios, no campo social,
cultural e político e também no campo
individual - onde participar na experiência de crescimento deles foi
muitasvezesnascer de novo. Rapidamente chegaram a idade em que os
colegas de escola passavam pela
experiência da primeira comunhão.
Rito de passagem, sinal de integração
no grupo, manifestaram interesse nele.
Sem grande entusiasmo da minha
parte, por sentir a falta de coerência1
integraçãoda experiência, ouvi e assisti
quase de fora. Constatei, em pouco
tempo, a superficialidade desse contacto com a religião.
/1Lic~madaapsloISCR Funcionánapúbiica.

Faltavam-meas referências práticas quando pensava em locaislacontecimentos que me permitissem pô-lo
em contacto com a minha perspectiva
de fé e religião. Sentia que o importante para mim nessa linha tinha sido
a partilha de experiências, o viver no
meio de... e não os ensinamentos
teóricos. Faltava-me o meio.

A

pouco e pouco, a preocupação cresceu, não só porque a experiência religiosafoi ao longo da minha
vida de importância fundamental nos
momentos mais difíceis e me custava
pensar que eles tivessem de viver
sem isso, mas também porque me
sentia um pouco perdida no campo da
educação moral sem referências ao
campo da fé.
Como transmitir princípios de altruismo, respeito pelo outro, sentido
de responsabilidade, num sistema
marcado pela competitividade, egocentrismo e imediatismo do prazer
individualista?
Entre a falência dos modelos que
eu conhecia, mas já não serviam, e a
intuição de realidades novas ainda
desconhecidas foi muitas vezes uma
aposta no escuro.
Mas principalmente uma aposta
navida, única e insubstituívelde cada
um deles.

nhando como eles aprendem no desporto o que eu aprendi em movimentos religiosos sobre solidariedade e
espírito de equipa.
Aprendem a dor, a morte e a injust i a no mundo pela televisão e pelos
jornais, sentindo-se talvez mais impotentes do que eu me senti ao participar
nas "mzadas de caridade", mas talvez
sejam mais realistas. Não consigo
encontrar novas realidades que os
levem a descobrirlexercer o espírito
de sacriiício gratuito, a santificação,
aquela espécie de negação do eu no
colectivo. Mas será que esses valores
têm realmente ajudado a mudar o
mundo ?
Há a experiência do esforço necessário para atingir um objectivo, mais
por mbrito próprio do que pela "graça
de Deus", mas quantas vezes isso
não era a capa para gozar em paz
privilégios tão injustos como injustificados ?
Há o amor que se aprende mais
pelas histórias do desencontro do que
pelas dos romances felizes que eram
para mim a regra geral. Há o dilema
das fidelidades que se contradizem
anulando a simplicidadedos esquemas
do passado, mesmo que muitas vezes
a segurança que nos davam pudesse
dar pelo nome de prisão.
Sem catecismo, sem dez mandamentos nem bem-aventurançasdecoradas, eles vão entrando na vida com
as emoções, a fé e a esperança de

futuro que a sua idade transporta,
geração após geração.

N

ão tenho resposta para as minhas perguntas e continuo a ter pena
de não encontrar "o meio" de partilhar
com eles, de forma mais concreta,'a
minha prática do religioso.
Mais... sou muitas vezes surpreendida pela intensidade com que
sinto que chegaram também as
questões fulcrais da vida, embora por
caminhos diferentes dos que percorri
na idade deles.

É como se fizessemosjuntos uma
viagem cujo destino não conhecemos
muito bem, uma viagem cheia de
peripécias inesperadas, mas em que
o mais importante é a forma como
sentimos a presença solidária uns dos
outros, a forma como partilhamos as
novas intuições, o novo olhar sobre a
vida que acontece e em que acontecemos.
É uma experiência de fragilidade,
de responsabilizaçáo máxima porque
de liberdade; não oferece certezas
nem é cómoda, as vezes o cansaço e
a incompreensáo tomam conta de mim,
mas depoisvolta a abrir-se a janela do
infinito e redescubro que nenhum
sossego merece que sacrifiquemos a
nossa liberdade à prisão das ideias
feitas, das verdades adquiridas e
impostas aos outros como se de presentes se tratasse.
Não se trata de relativizar os valores reduzindo-osao livre arbítrio do

indivíduo auto-centrado, mas de viver
de forma a que os valores fundamentais sejam cada vez mais evidentes e
vivos na nossa prática. Trata-se de
não perder a ligação ao nível mais
profundo, o nível onde se comunica o
"ser" para além do "dizer".
Não é também de ligação que se
trata quando falamos de religião ?
Não é uma experiência de facilidade, de deixa-andar e seja o que
"Deus quiser". É uma experiência de
extrema exigência em que a falta de
instrumentos de mediação pede esforço
redobrado.

É uma experiência para a qual
preciso do apoio de outros crentes,
mais próximos da minha experiência,
com quem partilheos medos e descobertas desta aventura.

recentemente passado entre nós - Palombella Rossa. A forma ultra-segura
como os adeptos de várias crenças
tentaram "vender" ao protagonista os
seus "messias", fez-me pensar numa
das formas que o fenómeno do religioso tem no nosso tempo e talvez desde
sempre.
Entre a procura de uma resposta
totalitária para o meu medo de existir
e a coragem de arriscar em cada dia a
liberdade de ser, há a distancia do
infinito.
Será esse salto que nos é pedido?

" Ninguém se aproxima de ninguém
se não for num murmúrio...
1
.
1

II

Margarida Maria Noronha (')

A princípio foi o medo.
Medo pelo desconhecido.
Receio por não me saber situar, quer
como Pessoa, quer como Educadora.
Meio hostil a desconhecidos.
Meio hostil a mudanças.
Eu sou a intrusa.
Optei por sê-lo...Optei por ficar.
Meio em que o roubo, o alcoolismo, os
abusos físicos e sexuais, a venda da
droga, a prostituição, vivem lado a
lado com a vontade de se libertarem,
de libertar "os putos".
Aqui, em Lisboa, mesmo no centro da
cidade, junto às Amoreiras, vive-se
num submundo.
É aí que trabalho como Educadorade
Infância: crianças de 3, 4 e 5 anos,
carentes de tudo.
Não há normas.
Não há regras.
Quase não há famílias estabilizadas.
Não há conforto.
O Amor é dispensável, vê-se...
A Coragem é precisa, também se vê.
E assim, neste ambiente, que eu entro, com os meus valores que, mesmo
sem serem verbalizados, fazem parte
de mim.
Começo por ser uma agressão.
Ali está alguém que eles gostavamde
ser e não são.
A violencia atinge-me.
O Jardim de infância é assaltado, dez
dias depois de abrir.
/1Educaobrade Infância num baim de Lkboa.

Para roubar não há nada. Mas sempre
se descobre o martelo, a tesoura, o
extintor, alguns brinquedos...
Recomeço o meu estágio na vida, na
profissão.
- O que terei de largar ?
- O que é imperioso manter ?
- Como não violentar ninguém ?
- Como manter a minha identidade?
Há três anos que mexo e remexo
dentro de mim, para encontrar respostas, pistas, cumplicidades...
Há três anos que vivo o meu trabalho
como educadora e como pessoa, com
novas perspectivas, com novas exigências, com muita segurança e insegurança, com paixão.
Há três anos que vejo mudar um pouco
as expressóes, as atitudes, o olhar, a
voz ...
Tudo começa pelas crianças.
Nós somos o hiato na sua vida. Aqui,
no Jardim de Infânciaena Escola, vão
descobrindo o outro, vão aprendendo
a "abrir a guarda", vão-se desarmando
perante o sorriso, a disponibilidade, o
respeito, o gozo, a alegria: perante os
outros.
Este trabalho tem sido de equipa. Só
assim encontro sentido na vida. Nós,
a Escola, as Auxiliares, as Psicólogas
e Assistentes Sociais do NAP (Núcleo
de Apoio Pedagógico) e do PIPSE
(Projecto Interministerial de Promoção
do Sucesso Escolar), as Enfermeiras
do Centro de Saúde,a Autarquia, todas
pessoas que, sem ignorarem a sua

situação profissional, dão, em primeiro
lugar, o seu contributo humano.
Todos juntos.
Tem sido tão bonito e graüficante, como
doloroso, inquietante, questionador.
Vive-se com a certezade que aqueles
meninos e aqueles adultos precisam
de tudo.
Vivese com a certeza de que os nossos
meios são quase nulos.
Vive-se tentando que o Jardim de
Infância e a Escola não os agridam.
Vive-se apostando no dia a dia.
Vive-se dando, sem esperar receber.
Vive-se olhando os meninos como
quem olha a esperança.
Acredita-se que amanhã será sempre
melhor.
As nossas "barracas" (escola e jardim
de infância), mais umas no meio de
tantas, albergam um projecto humano,
um projecto educativo, muito bonito,
muito desafiador e difícil.
Somos nós os meninos e, por ricochete, as famílias.
E um trabalho de sedução permanente...
É um desafio à nossa capacidade de
respeitar, amar, aceitar a diferença.
Afinal não é necessário violentarmonos interiormente.
Afinal só precisamos de dar, continuamente dar, aprender a dar.
Por isso este trabalho nunca estará
acabado.
Por isso a vida aqui 6 dura.
Por isso, todos os dias, quando desço
a calçada, tento dispor-me à dádiva.

Igrejas na Ásia
Apresentamos aqui uma pafle da imporfante Declaração final da V Assembleia
Plenária da Federação das Conferências
Episcopais da Asia - FABC - que teve lugar
de I7 a 27 de Ju/bo de 1990, em Bandung,
na lndondsia, a ccidade onde em 1958nasceu o movímsnto dos Pahes Não Alinhados.
Alguns compararam a impofldncia desta
assemble~á,no que tocaao futumda$ /9rqhs
na Ásia, A da Conferênciade Medelllnpara a
América Labna,
Pata-se, pois, de um documento
histbrtb.

A ESPERANÇA NA
ENCRUZILHADA DOS CAMINHOS (*)

Face aos problemas massivos
gerados pelas mudanças sociais e
face à injustiça massiva, discernimos,
no entanto, um amplo leque de sinais
de esperança.
Um desses sinais é a novatomada
de consciência por parte dos
marginalizados no sentido de que a
situação em que vivem não é um fatalismo inelutável, mas uma situação
contra a qual é necessário lutar. Relacionada com esta nova tomada de
consciência, observamos uma tomada
de consciência da solidariedade; as
populações já não se sentem sós na
sua luta contra a injustiça. Um desejo
e um sentido acrescidos de solidariedade que ultrapassa as fronteiras
das nações, das etnias, das classes,

:
:

das religiões, dos sexos, do limiar entre
espiritualidade holística. Esta espeo humano e o resto da criação.
rança e este desejo estão presentes
Apercebemo-nos da promessade
no seio da comunidadecatólica e para
movimentos pela democracia, pela
além dela. Nós vivemos na Ásia, terra
participação e os direitos do homem, i de tradições contemplativas. A Igreja
pelo diálogo ecuménico e inter-relicatólica é considerada, com frequência,
como não partilhandoestastradições,
gioso, a procura da espiritualidade e
i
antes
preocupada com o exterior, o
dos valores espiriiuais. Damo-nos conta
da espiritualidade dos nossos jovens i ritual e o festivo. A incarnação e a
e do potencial que eles representam
sacramentalidade estão, no entanto,
para uma mudança positiva. Estes
no centro da tradição católica. E a
movimentos convergem na sua aspi- i verdadeira sacramentalidade é a
ração comunitáriaque, na sua melhor
antítese do ritualismo vazio. Trata-se
expressão, é a aspiração duma
do encontrar o mistério do Divino na
comunidade que procura ir para além
realidade de todos os dias - uma tarefa
de todas as fronteiras, arrasar os muros
altamente contemplativa -, e de ceem vez de se reforçar artificialmente m lebrar em seguida este mistério. É
construindo barreiras.
assim que no centro do movimento
O desejo de solidariedade está
ecológico descobrimos a teologia da
presente em ambos os lados das anticriação, ou melhor, uma espiritualiI
gas fronteiras. O diálogo ecuménico e = dade da criação, enquanto obradivina
inter-religioso, por exemplo, deu-se
e lugar da presença divina. O desejo
3 porque tanto os cristãos quanto aqueles de espiritualidade, do contemplativo
que professam outra confissão de- a por uma parte, e a possibilidade da
sejam aprender uns com os outros,
convergência da tradição sacramenprocurar juntos um mundo novo, mais
tal, da tradição mtemplativa de outras
humano e mais divino. É uma aposta
confissões, da preocupação pelo
cheia de esperança, mas também um
ambiente, do respeito pelo feminino,
desafio. Todos somos chamados a i por outro lado, são para nós importancompreender o outro, a aprender dele,
tes sinais de esperança.
São exemplos que nos revelam
até a sermos corrigidos por ele; e, ao
mesmo tempo, permanecer fiéis aos m que aqueles que foram desprovidos
i melhores aspectos da nossa própria i de poder e de riqueza se acham anitradição. Iremos assim ao encontrode
mados pelo espírito evangélico, pelo
todas as formas de fundamentalismo.
esforço da promoção do bem comum,
O diálogo entre as tradições re- ' generosos na partilha dos seus dons
ligiosas, o movimento ecológico e
e dos seus talentos.
alguns aspectos do movimento das
Outro sinal de esperança é o demulheres revelam a esperança duma
sejo de comunidade. Falamos nisto
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globalmente, enquanto desejo de solirança que temos encontrado constituem um potencial capaz de mudança,
dariedade. Mais, ao nível local, trahumanizada e humanizadora. O "verduz-se pelo desenvolvimento das
dadeiramente humano", de resto, não
Comunidades Eclesiais de Base, dos
pode ser separado da criação divina,
grupos das freguesias, dos grupos
e no momento da descoberta e da
que se reunem para orar ou para
contemplação profunda do verdadeipartilhar a Bíblia. Estes grupos cruzamramente humano, é-nos revelado o
-se entre si e acham-se parcialmente
mistério do Divino, deste Ser criador
motivados por uma "sã" reacção face
que ama toda a criação para além das
à perda de autoridade das estruturas
nossas expectativas e sonhos profuncomunitárias tradicionais. Elas são,
dos. Ainda que possamos ser vítimas
de facto, o fruto duma preocupação
de eventos negativos e perigosos, o
as
pessoas,
mais
do
que
em relação
movimento rumo a modernidade na
estruturas propriamente impessoais;
Ásia
confia que a Igreja reaja com
uma preocupação sobretudo pelos mais
alegria no seu caminhar com as nosfracos, pelos rejeitados, pelos menossas populações asiáticas, enquanto
prezados. Nas cidades, o sistema das
companheira destas populações em
castas perde, pouco a pouco, poder.
todos os movimentos positivos do
O desejo do comunitário vai a par
espírito humano. O desafio para a
com o desejodediálogo,com o desejo
Igreja é trabalhar pela justiça e pela
de participação, com o desejo propaz com os cristãos de outras Igrejas,
fundo de partilhar a construção da
com os nossos irmãos e irmásdoutras
própria realização pessoal e comuconfissóes e com todas as pessoas
nitária. Constatamos este desejo na
de boa vontade, a fim de tornar mais
sociedade. Fora sentido igualmente
visível o Reino de Deus na Ásia.
com paixão no seio da Igreja e começa
m a desenvolver-se empenhamento
,* pa,y Romana ICMICA/MIIC, Notjcias nQ
crescente dos leigos na vida e no
20,
,990.
ministério da Igreja.
m
Podemosfalar assim num período
de crise no coração do continente
asiático; um momento da históriaaberto
91
aopensoeamn~ade.~~ma
situação histórica traz consigo possiAntbnio Roque Antunes (*)
bilidades de pecado e de graça. Cabe :
as Igrejas locais da Ásia acompanhar
"Exigências Actuais do Desenas Suas popula~Ões,caminhar com
volvimento Solidário" é o tema chave
elas na sua marcha rumo a um mundo
da Semana Social 91 que a Conferência
mais espiritual. Assim, neste fermento
Episcopal Portuguesa decidiu realizar,
todo, percebemos O estímulo do Espíri- m de 25 a 28 de Abril, em Lisboa, inteto criador, um Espírito por vezes incó- i grada nas comemorações do 1 cenmodo, mas sempre drpreendente,
tenário da encíclii de Leão XIII, Rerum
Novarum sobre a questão operária, a
interpelador e mensageiro da esperança.
qual inspirou também o tema adopDebruçamo-nos sobretudo sobre
tado para a Semana - Renovar para
H
o aspecto mutável das sociedades
Humanizar.
Concretizada no Ano da Doutrina
asiáticas, uma mudança que apresenta um grande perigo de desumaniSocial da Igreja, esta iniciativa, que se
zaçáo. Este perigo concretiza-se não i pretende seja o retomar duma traa
dição renovada, surge na sequência
raras vezes. Mas os sinais de espe-
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: Um ponto de partida
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: de Semanas Sociais realizadas no
nosso País, nos anos 40 e 50:
-Del7a23deJunhodel94O,em
Lisboa, sobre Aspectos Fundamentais da Doutrina Social Cristã.
-De15a21 deMarçode1943,em
Coimbra, sobre Bases Cristãs de uma
Ordem Nova.
- De 2 a 8 de Maio de 1948, no
Porto,sobre O ProblemadoTrabalho.
- De 27 de Outubro a 2 de Novembro de 1952, em Braga, sobre O
Problema da Educação.
A Semana Social 91 tem por objectivos essenciais aprofundar,actualizar e aplicar a Doutrina Social da
Igreja, através da intensificação do
seu estudo, da assunção consciente
dos problemas e perspectivasde evolução do nosso país no contexto europeu e internacional e da responsabilização, pessoal e colectiva, especialmente dos cristãos, a favor do
desenvolvimento solidário.
Em sessões plenárias e parciais,
nelas se fará a análise, centrada no
período 1891-1991, da realidade socio-económica, da acção política e
socio-cultural e da própria doutrina
social e acção da Igreja, projectada
para o horizonte 2000, com a abordagem das perspectivas sócio-económicas e das responsabilidades sócio--políticas.
A Semana visa a definição de
propostas e compromissos, concretos e precisos, para uma actuação em
conformidade.
Nesta linha se levaram a cabo e
prosseguem diversas actividades preparatórias, salientando-se a realizaçáo
de colóquios e mini-jornadas,a difusão
de notícias e artigos pelos meios de
comunicação social, a divulgação de
textos e documentos, aedição de uma
folha informativa-formativa- Renovar.
Espera-se que participem na Semana Social 91 entre 800 a 900 pessoas, representando, não só as entidades que integram a sua Comissão
Organizadora e Coordenadora

Nacional - Dioceses, Movimentos e
Obras de Igreja, Universidade Católica
Portuguesa, Institutos Religiosos
masculinos e femininos -,como ainda
orgãos de soberania, departamentos
públicos, outras Igrejas, autarquias
locais, partidos políticos, parceiros
sociais, centros de investigação e
ensino e outras entidades relacionadas com os objectivos e temas da
Semana, aos quais foram dirigidos
convites no sentido de se fazerem
representar.
Deste modo se pretende alargar a
abordagem da DoutrinaSocial da Igreja,
tendo em conta, além do mais, que ela
brote da profícua realidade socio-poIítica, devendo, por isso, traduzir-se
em compromissos precisos, convergentes e assentes em bases comuns,
enriquecidos pelo pluralismo de pontos de vista e de perspectivas.
Com a realizaçãoda Semana Social
91 pretende-se, enfim, que ela seja,
não um fim em si mesma, mas antes
um instrumento para a reflexão e acçáo,
isto é, um ponto de partida.
f l Membro da Comissáo Ogan~zadorada Semana
Social,.Assessort&niconoMinistiéodo Emprego
.
e Segurança Social

-

7 ê Assembleia
do CEI-Camberra
José Salvador (*)

Vem Espírito Santo, Renova toda
a criação. Em volta desta oração
conviveram, louvaram, oraram e reflectiram, os cerca de 4 000 participantes na 7Vssembleia-Geral do
Conselho Ecuménim de Igrejas (CEI),
que teve lugar de 7 a 20 de Fevereiro,
em Camberra,Austrália - Estaterrado
Sul em que sopra o Espírito, terra de
tanta beleza, onde o ar se enche do
Canto dos pássaros e do penetrante
perfume das folhas de eucalipto, foi
cenário desta nova etapa de procura
da unidade visível, de palavras de
profeciae sabedoriae de testemunho
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e serviço comum no mundo das Igrejas,
pode ler-se no relatório da Comissão
de Informação.
, A Assembleia reuniu-se num contexto de realidades ameaçadoras fracasso dos esforços de paz, a guerra
do Golfo e rumores de outras guerras,
os atentados contra a Criação, o
i empobrecimentode muitospovos(e o
maior enriquecimento de uns poucos
a custa daqueles), a opressão das
minorias - realidades que não deixaram
de estar presentes e de influenciar a
, nossa reflexão em comum.
Juntos vivemos momentos que nos
a
. tocaram de profunda emoção e foram
autênticos desafios a nossa Fé e ao
nosso compromisso com a Justiça, a
Paz e a integridade da Criação, e a
busca da unidade da lgreja. Um desses
momentos aconteceu quando cristãos
i aborígenes (indígenas da Austrália),
vítimas de muitas injustiças na sua
própria terra, convidaram os cristãos
australianos não aborígenes a um
esforço comum daconstruçãode uma
8
sociedade justa em coerência com
um acto de verdadeira reconciliação.
Um. outro momento, profundamente
doloroso. aconteceu quando se tornou impossível compartilharmos todos juntos a celebração da Ceia do
Senhor (Eucaristia), que nos fez to' mar maior consciência das divisões
que ainda permanecem na Igreja cristã.
No meio de tudo isso pudemos
confessar o Espírito Santo como Uno
com o Pai e com Cristo indiviso, indivisível, que abarca toda a Criação
no Seu Amor vivificante, reconciliador
e redentor.
O tema da Assembleia envolveu
todo O programado culto, dos estudos
bíblicos, dos plenários, dos encontros
regionais, das reuniões em pequenos
grupos. Quatro importantes relatórios
foram elaborados por cada uma das
secções que se debruçaram sobre os
auatro sub-temas: Doador da Vida Sustém a tua Criação, colocou o acento
na teologia da Criação e'apelou a uma
i nova ética da economia eda ecologia,
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: e a um pacto das igrejas para traba: lharem em favor da paz, da justiça e
da integridade da Criação; Espírito
: Santo - Liberta-nos levantou preocupações a respeito dos direitos huma-
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nos, comunidade no meio de pessoas
de diferentes raças e ideologias, meios
de comunicação e seu controlo, justiça para as minorias e novos sistemas de valores (incluindo as estruturas económicas); Espírito de Unidade
- Reconcilia o teu Povo apontou a
natureza missionária e inclusiva da
5 Igreja, chamando a atenção para a
necessidade da partilha, da reconciliação entre as culturas e pessoas de
diferentes fés e ideologias e da busca
duma relação mais próxima entre as
igrejas do movimento ecuménico e as
igrejas evangélicas, nomeadamente
as do movimento pentecostali carismático; Espírito Santo - Transforma-nos e Santifica-nos, focou a
' espiritualidadepessoal e comunitária
e afirmou a importância do culto e da
disciplina espiritual, do trabalho em
favor da unidade e da .justiça,
do ser.
viço ao mundo e de estilos de vida
cristã de não-violência e santidade.
Participaram na Assembleia dois
delegados portugueses:o Revmo Bispo
D. Fernando Soares, da Igreja Lusitana. e o Pastor José Salvador, presidente da Igreja Presbiteriana,vindo
i este a ser eleito para o Comité Central
i do CEl.
A eleição de um pastor protestante portuguêsparao Comité Central
- o que sucede pela segunda vez - é
reveladordavontadedo Conselho em
dar também voz as pequenas igrejas,
muitas vezes vivendo em condições
difíceis, e é um encorajamento a que,
mau grado os obstáculos, continuem
i a empenhar-se na busca dum diálogo
ecuménico criador de um espírito novo
de reconhecimentoe reconciliaçãoque
torne mais poderoso o testemunho de
toda a loreia
de Jesus Cristo.
"
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(lPastor da @rejaPresbiten'ana,ele& membro do
comité centraldo c~/(conse//I0ECUméniCO
@reias),pa~t@antenaAssembleiadeCamtwra.

