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HEAGIR
António Marujo

A liberdade de opinião dentro da Igreja,
já por diversas vezes objecto de debate
nas páginas da "Viragem", volta a ocupar algum
espaço da revista, ainda mais quando o que está
em causa não são os dogmas de fé, mas o modo
de exercer a mesma fé.
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Cresce a insatisfação de muitos cristãos, aumenta a distância entre a hierarquia e os fiéis, multiplicam-se os abaixo-assinados. E o caso da Petição do Povo de Deus, que, depois
da Áustria, da Suíça e da Alemanha, chegou já também a
França e a Itália. É um documento que, para lá de eventuais
concordâncias ou discordâncias com as proposições que
nele são feitas ou com a própria forma de o fazer, traz ao de
cima um tema fundamental - já por diversas vezes objecto
de debate nas páginas da "Viragem" e que neste número
volta a ocupar algum espaço da revista: o da liberdade de
opinião dentro da Igreja, ainda mais quando o que está em
causa não são os dogmas de fé, mas o modo de exercer a
mesma fé.
Serão então secundárias as questões que dividem os cristãos (e os católicos)? Aparentemente, sim. O problema é que
elas revelam uma atitude fundamental: a da relação da experiência da fé com o modo de viver, com a forma como se exerce a
profissao, com as maneiras de encarar a economia e a política.
Está em causa, portanto, uma questão de primeira importância,
desde o início tema de debate no seio da comunidade dos crentes: como nos relacionamos com o "mundo", como fazemos o
diálogo entre a fé e a vida?
Fica claro que se fala a partir de um contexto de secularização, o processo em que as sociedades, como refere Luís Barbosa no texto que neste número publicamos, "renunciaram a
procurar o seu fundamento e a sua legitimidade numa transtendência religiosa, que aceitam e estimulam a diversidade de
comportamentos sociais, de referências éticas e culturais, dos
modos de cada um escolher e gerir as opções individuais".
Vivemos, como cidadãos, esta experiência de pluralismo e
confronto com a diversidade. O princípio da democracia, como
diz o jesuíta francês Paul Valadier, "reside na procura incansável da verdade, através de discussões, debates e consultas; e
acreditar que a democracia se pode reger por uma verdade já
outorgada é atingir esse princípio". Ora, se os cristãos acreditam que Jesus Cristo é a Verdade, ele é, em si, a possibilidade
da maior liberdade e ocasião de uma permanente busca dessa
mesma Verdade. E tantas vezes, no interior das comunidades
cristãs, nos confrontamos com a impossibilidade da expressão
da opinião ou, pelo menos, com algum constrangimento em
explicitá-Ia...
Acontece, então, o mal-estar. E o contraste entre posições
oficiais ou "oficiosas" da Igreja e a prática dos seus membros o campo da moral sexual é exemplo disso, como também se refere no texto já citado. Sobra então, unicamente, a desesperança? Não. E o artigo "Um povo com fome de debate" enumera
um conjunto de iniciativas que se multiplicam, nascidas de cristãos, de grupos ou de movimentos, e que são sinal de que o povo de Deus quer continuar a expressar-se, no que a sua fé e aos
modos de a viver diz respeito.
Esse é o desafio do tempo presente: reagir a incapacidade
real ou sentida, proQor iniciativas, tomar posição, saber fundamentar os porquês. E que tão triste quanto as reacções desmesuradas a eventuais "ofensas" a fé é a incapacidade de propor
alternativas no modo de entender a fé na relaçao com o pluralismo.

Nos 30 ANOS
.Luís Soares Barbosa

Trinta anos do Concílio, num mundo que já é
muito diferente daquele em que este se reuniu,
importa manter a capacidade de discernimento
dos dinamismos sociais e culturais em que
ã nossa fé percebe, de forma sempre incompleta
e imperfeita, os apelos de Deus.

O Concílio quis-se um momento de renovação e regresso
as fontes, sem condenações nem excomunhões, que rompesse o isolamento drástico do catolicismo, marcado por séculos
de atitudes defensivas face a cultura moderna, eurocentrado,
sem abertura a outras tradições cristãs, encerrado numa teologia e numa espiritualidade de fortaleza "divina". Quis-se a
procura de uma Igreja leve, aberta as interpelações do Espírito, captadas nos sinais dos tempos, lugar de procura comum
de um sentido e de uma alegria que a ultrapassa. Procura em
comunhão, com as alegrias e os sofrimentos, as vicissitudes e
os heroísmos da diversificada experiência humana. A isso se
chamou o "abraço ao Mundo", lugar onde se escreve a história de Deus e a Igreja testemunha a experiência do Ressuscitado, do amor descoberto como o acto fundador da nossa vida pessoal e da nossa história comum. Experiência que, em
cada situação e em cada época, a Igreja mantém aberta a universalidade das pessoas, até ao momento em que, conforme
acreditamos, Deus será tudo em todos.
Trinta anos do Concílio, num mundo que já é muito diferente daquele em que este se reuniu, importa manter a capacidade de discernimento dos dinamismos sociais e culturais em que a nossa fé percebe, de forma sempre incompleta e imperfeita, os apelos de Deus. Fazê-lo com crentes e
não crentes, porque não possuem os cristãos receitas milagrosas nem uma lucidez mais lúcida e porque a construção
de um mundo habitável e de uma vida limpa, de uma ética
laica, universal e aberta as diversas tradições civilizacionais
da espécie é tarefa para todos. Fazê-lo numa atitude de diálogo com o mundo de que também somos parte e responsáveis.
Foi assim que, a propósito de um debate sobre a "Gaudium et Spes", organizado em Braga pela Faculdade de Teologia da UCP, procurámos, no grupo do Metanoia, enumerar
alguns desses sinais e identificar certas interpelações com
que a Igreja é confrontada no seu permanente diálogo com a
experiência colectiva dos homens e das mulheres. O texto
que se segue é, em grande parte, fruto dessa conversa.

2 TENDENCIAS
2.1 UM HORIZONTE DE LAICIDADE CULTURAL

As nossas sociedades são sociedades que renunciaram a
procurar o seu fundamento e a sua legitimidade numa transcendência religiosa; sociedades que aceitam e estimulam a
diversidade de comportamentos sociais, de referências éticas
e culturais, do modo de cada um escolher e gerir as opções
individuais. A referência política determinante é o respeito pelo outro e o contrato entre os cidadãos expresso numa lei comum e na consagração das "liberdades, direitos e garantias"
de todos. Trata-se de uma cultura construída a partir da multiplicidade de vivências por consensos de cidadanias, sempre
precários e susceptíveis de revisão. Popper: "Não temos uma
ideia, mas muitas ideias, boas e más; não temos una crença,
uma religião, mas várias, boas e más."
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O traço dominante da nossa cultura é a legitimação dessa
diversidade, numa atitude que, nas suas expressões mais salutares, cultiva na tolerância um espaço e na racionalidade crítica uma instância de aferição. Trata-se de uma consciência
que nasceu com a modernidade, fruto do confronto secular,
conflituoso e fecundo entre fé e razão, religião e mundo secular. Mas tomou contornos mais nítidos caídos que foram, na
ciência como na economia, na política como na arte, os mitos
totalizadores (totalitários) de "redenções" hipotéticas: o progresso, o mercado, o Estado, a ciência, a classe. Apenas um
exemplo (talvez mais pacífico, mas não de menor alcance): a
profunda alteração na teoria 40 conhecimento. De novo
Popper: "Seja a teoria [da relatividade] verdadeira ou falsa,
vem mostrar que o saber no sentido clássico, o saber certo, a
certeza, não é possível. Kant tinha razão - as nossas teorias
são criações livres do nosso intelecto. Que nós tentamos impor a Natureza. No entanto, só raramente conseguimos adivinhar a verdade e nunca podemos ter a certeza de o termos
conseguido. Temos de nos conformar com o saber conjectural."

As últimas três décadas foram férteis na questionação e
revisão dos papéis sociais que suportam a diversidade das relações humanas e articulam as instituições. Modificaram-seas
relações familiares e os lugares do afecto, diversificou-se a
condição de estudante e as culturas juvenis, discutiu-se o estatuto do professor, o lugar do idoso, o papel do presbítero.
Agora, já nem o trabalho é o que era.
De facto, como recentemente se discutia no Metanoia, assistimos a uma progressiva, mas profunda, alteração do estatuto do trabalho e dos modelos que no passado (recente)
configuraram a identidade do adulto. Identificámos alguns
elementos desse processo:
-taxas de desemprego elevadas e estruturais (que, paradoxalmente andam a par com um crescimento da competitividade da economia);
- flexibilizacão das relações de trabalho: trabalho a meio
tempo, desregulaçáo do mercado de trabalho (por exemplo,
despedimento por causas económicas), precariedade dos vínculos laborais, disparo do trabalho por conta própria, regresso aos contratos individuais;
- morte anunciada do Estado-providência (que, no nosso
país, de resto, nunca passou de uma caricatura).
Esta transformação requer das pessoas mais iniciativa e
flexibilidade, oferece menos segurança, cria novas exclusões
sociais e desafia a reflexão profunda sobre o modo como é
possível organizar uma vidacom sentido num contexto de instabilidade e precariedade. E que, com as quotizaçóes sindicais, desaparecerão também formas de comportamento e posicionamento face a vida e ao futuro. O discurso sobre o trabalho e a sua valoraçáo ética começam a ser outros. E convém não esquecer que novos carreirismos substituem os antigos e que a (ir)racionalidade da competição é, porventura,
mais aguda e irracional.
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2.3 A AMBIVALENCIA

DAS ESPERANÇAS

A diferentes níveis deparamos com a dificuldade que as
sociedades revelam em se pensarem globalmente, na diversidade de interesses e expectactivas em jogo. Localizamos excessivamente o nosso horizonte de preocupações e esperanças, que, por vezes, formam o reverso dos impasses dos outros.
A verdade é que a generosidade de propósitos e o optimismo desenvolvimentista dos anos 60 - que não deixou de marcar o Concílio - redundou no reconhecimento pela própria
ONU do fracasso das duas décadas seguintes no que respeita
ao desenvolvimento, ao controlo dos conflitos, ao respeito dos
direitos humanos, ao exercício real da soberania no Terceiro
Mundo (cf. o relativo fracasso das recentes conferências da
ONU sobre o ambiente, a pobreza e a condição das mulheres).
A este fracasso junta-se outro: a dificuldade que os governos, mas também as sociedades civis, têm demonstrado em lidar com as exclusões sociais, que continuam a crescer, e a
violência, de múltiplas formas e origens e que perfaz um medo
difuso e tolhe o exercício da cidadania. E não nos querem convencer que o preço da nossa segurança são as cargas policiais e as arbitrariedades d o ( ~poder(es)?
)
Não é admirar que uma maior sensibilidade colectiva para
a degradação do ambiente natural e humano e uma percepção
mais desapaixonada da experiência democrática como lugar
de concertação de interesses e liberdades (e menos, portanto,
como mera delegação de um poder) andem a par com o emergir de comportamentos defensivos e, não raro, violentos e racistas? Tome-se por exemplo o processo vergonhoso de legalização de estrangeiros no ano passado e as atitudes nacionalistas e de "endurecimento" do Estado recentemente erigidas
entre nós como programa político.
A força generosa de algumas esperahças que outras décadas acalentaram quebrou-se seguramente no confronto com a
complexidade das coisas. E o que ficou (o que sempre cá esteve?) foi a racionalidade do mercado e da competição, que
faz de cada um de nós um actor pragmático, realista, nas estratégias "ganhadoras", tecnocráticas, instrumentais, das diferentes instituições e espaços que atravessa. Não deixa de ser
curioso que, na mesma altura em que, entre a comiseração e o
desdém, se arrumam algumas utopias, se generalize, de forma
quase convincente, o tema do sucesso como ideia mobilizadora de organizações e caminhos. Nunca se esclarece de que
sucesso se trata, mas nem os pobres adolescentes escapam a
voragem de uma cultura do sucesso cada vez mais inculta.
2.4 DA RAZÁO INFORMATIVA

A RAZAO INTERACTIVA

É lugar comum reconhecer a emergência recente de uma
cultura da imagem e da informação interactiva, em tempo real,
combinando diferentes meios de suporte. A verdade é que a
enciclopédia que dantes se ia buscar quase religiosamente a
estante dos pais foi substituída (possivelmente com vantagem)
pelo CD-ROM correspondente. E que uma partida de xadrez

na Internet com um (des)conhecido de Vancôver pode ser tão
estimulante como aquela que ocupava as tardes de sábado
com o pai ou o vizinho.
Em qualquer caso os "media", a Internet e afins, criaram
novas coordenadas virtuais, onde, não apenas o nosso quotidiano, mas também a nossa identidade se desenham. Se os
primeiros contribuíram para modificar o sentido do tempo, que
se tornou planetário, os segundos operam uma modificação
igualmente profunda no sentido do espaço, que se expande e
contrai nas nossas mãos.
Para lá do xadrez, há certamente outros jogos que se jogam "behind the scenes", a que convirá estar mais atento. Assim como ao exercício dos nossos direitos de consumidores e
a repensar esses direitos num contexto que rapidamente se
modifica.

3 ALGUMASINTERPELAÇ~ESA IGREJA
3.1 APROFUNDAR
O DIALOGO

O Concílio reconheceu na modernidade a emergência de
duas conquistas fundamentais da espécie, a saber:
- a racionalidade crítica que modificou o modo de nos
vermos e nos tornarmos pessoas;
- e a democracia, que, com o reconhecimento do pluralismo, o respeito pelas minorias e o apelo a participação cívica,
é, há que reconhecê-lo, a melhor das ordens sociais que a
História conheceu, na exacta medida em que é a mais susceptível de aperfeiçoamento; e, com ela, o processo de libertação
dos povos subjugados e a emancipação da mulher.
Não se trata, pois, hoje, de abafar a modernidade, identificando-a com a origem de todas as permissividades e pecados, fechando-nos numa nova cristandade. Convém lembrar
que o Concílio falou de abraço, e não de abafo, ao Mundo, como certas tentações restauracionistas quase fazem crer. Tratase, sim, de reconhecer, no interior do tempo e da cultura em
que nos é dado viver, uma outra lógica que a fecunda (e que
dá, porventura, alguma mais-valia de luz a nossa cegueira) e
que é a paixão pelas pessoas.
O diálogo é, pois, uma atitude fundamental. Assinalamos
alguns passos dados no pontificado de João Paulo II, que se
revestem de uma importância simbólica neste sentido: a confissão pública dos crimes e pecados contra a humanidade, a
reabilitação de Galileu, a mudança de atitude na relação com a
ciência, numa mensagem, não muito conhecida, que o Papa
enviou em 1987 a uma semana de estudos sobre ciência e fé,
no tricentenário da publicação dos "Principia Mathematica" de
Newton. Permitam uma transcrição breve:
"Quer a religião quer a ciência devem preservar a sua autonomia e carácter distintivo. A religião não é fundada na ciência, nem esta uma extensão daquela. Cada uma possui os
seus princípios, procedimentos, diversidade de interpretações
e conclusões próprias. O cristianismo possui a fonte da sua
justificação em si mesmo e não espera que a ciência constitua
a sua apologética. A ciência testifica o seu próprio valor. (...) A
oportunidade sem precedentes que temos hoje é de uma relação interactiva comum, em que cada disciplina mantém a sua

Convém lembrar que o Concílio falou de abraço,
e não de abafo, ao Mundo, como certas
tentações restauracionistas quase fazem crer.
Trata-se, sim, de reconhecer, no interior do tempo
e da cultura em que nos é dado viver, uma outra
lógica que a fecunda (e que dá, porventura,
alguma mais-valiade luz a nossa cegueira)
e que é a paixão pelas pessoas.
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integridade e, contudo, permanece radicalmente aberta as
descobertas e procuras da outra. (...) O importante é que o
diálogo cresça em profundidade e âmbito. Neste processo devemos ultrapassar a tendência regressiva para um reducionismo unilateral, para o medo ou para um isolamento auto-imposto. O que é criticamente importante é que cada disciplina continue a enriquecer, alimentar e desafiar a outra, de modo a tornar-se cada vez mais aquilo que é e contribuir para a nossa visão sobre quem somos e em quem nos tornamos."
Pena é que esta vontade de procura e diálogo encontre
por vezes reduzido eco e seja mesmo silenciada em diversas
instâncias eclesiais, em particular no que respeita a investigação teológica. E necessário exprimir claramente o espanto e a
indignação de muitos cristãos que trabalham em universidades e institutos de investigaçáo, nos mais diversos domínios,
face as penalizações e procedimentos disciplinares injustificáveis que Roma tem aplicado, em anos recentes, a alguns dos
mais fecundos teólogos. Não criemos ilusões, basta ler "A
Igreja que eu amo", do insuspeito Pe. Haring, para corarmos
de vergonha.
O diálogo fecundo com as diversas expressões culturais
do tempo que atravessamos e a criação de condições para o
seu exercício no interior da Igreja constituem, pois, o primeiro
desafio que sublinharíamos.
3.2 0 CRISTIANISMO
COMO ESPAÇO DE ENCONTRO DA PLURALIDADE
NUM HORIZONTE DE UNIVERSALIDADE

Pelo espírito que a anima e pela sua génese entretecida
com o tempo em que vivemos, a experiência cristã tem condições para poder ser um espaço de encontro, não só cultural
como simbólico, da pluralidade que enforma a nossa cultura.
Espaço de liberdade, de confronto e de procura. Houve uma
crónica sobre isto na coluna de Frei Bento Domingues, no "Público", coluna jornalística que já constitui um pouco desse espaço.
Trata-se de uma procura concreta e plural, que parte do
acolhimento profundo da humanidade das situações e tem na
centralidade absoluta da pessoa humana o único elemento incontornável.
Uma procura, por fim, que importa referenciar a um horizonte de universalidade, isto é, a afirmação da unidade da
pessoa no espaço e no tempo. S. Paulo: "Já não há judeu ou
grego, escravo ou homem livre." Trata-se de um horizonte
aberto que atravessa a memória da Igreja, mas está também
presente no cosmopolitismo do século XVIII, nas utopias sociais do século XIX, nos movimentos ecológicos e pelos direitos humanos, mais recentes. Mas que está longe de ter uma
aceitação generalizada, precisamente porque, como recorda
Mounier, se opõe "a identificação de descontinuidades absolutas entre as liberdades pessoais ou entre as formas culturais.
Opõe-se a todas as formas de segregação, de racismos, de
eliminação de deficientes, de desprezo pelos estrangeiros".
Opõe-se, juntaríamos ainda, a justificação, por diferenças de
tradições culturais, da não aplicação universal dos direitos humanos (como recentemente fez a China). E a admissibilidade
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da pena de morte, com que nos envergonhou o Catecismo.
3.3 TECERUMA CULTURA DA PROXIMIDADE

A nossa matriz cultural (escolar, científica, "pragmática") é
essencialmente uma cultura do distanciamento: os outros são
exteriores a nos, as situações humanas são classificadas como fenómenos, os problemas sociais resumidos a estatísticas.
Na perspectiva científica, consolidada a partir do Renascimento, o particular dissolve;se no universal; mas, na visão cristã, o particular é universal. E necessário um enorme treino interior para ver as pessoas para lá das situações, a graça para lá
da lei, a misericórdia para além da justiça. Eduardo Lourenço:
"A excessiva claridade das linguagens não poéticas é de uma
inexcedível negrura."
Cultivarmos uma cultura da proximidade é relermos o bom
samaritano e entendermos que a questão de fundo não é tanto
saber quem é o meu próximo, mas antes de quem é que eu
me faço próximo. A Igreja, que é, por uma prática secular,
mestra em Humanidade, transporta a este nível um testemunho fundamental para o nosso tempo. E preciso que as nossas comunidades sejam o espaço em que esta consciência leveda e se faz acto. Acto pela atenção aos excluídos que crescem, pelo compromisso concreto com os pobres e na erradicação da pobreza, pelos serviços de acolhimento. Também, e
para referir uma questão muito actual, pelo repensar a condição eclesial dos católicos divorciados e recasados, para não
criarmos nós próprios novas exclusões.
3.4 RECONHECER
O DIREITO
A DIVERGENCIA E PRATICAR
A PLURALIDADE NO INTERIOR DA IGREJA

Havemos de reconhecer que nunca como hoje a Igreja se
fez numa tão grande diversidade de experiências e em tão diversos contextos culturais, geográficos e sociais.
No entanto, a diversas questões - que tocam problemáticas que, estando longe de ser centrais na mensagem cristã,
têm directamente a ver com a vida das pessoas e a saúde das
comunidades -tem Roma reagido com uma total indisponibilidade para o diálogo. São questões em torno da moral sexual,
da condição dos divorciados, da liberdade de investigaçáo
teológica, do acesso das mulheres ao sacerdócio, entre outras. Como notava Frei Bento Domingues numa crónica recente ("Público", 31-12-1995), "parece estar de regresso a imagem pré-conciliar mais redutora: a figura, a vontade e a voz do
Papa são a Igreja". O caso de mons. Gaillot é paradigmático,
na medida em que, primeiro, se trata de um bispo e, depois,
as razões invocadas por Roma para a sua suspensão foram
discordâncias de carácter pastoral.
Algumas destas questões têm vindo a contribuir para aquilo que outros chamaram um "cisma prático" entre os católicos.
Em particular, impõe-se reconhecer que "diversas prescrições
da moral sexual oficial são demasiado particularistas e profundamente inoperacionais", como reconhecia o texto aprovado
há poucos anos pelo Conselho Nacional do MCE e que, infelizmente, não teve o eco que se impunha.

Um inquérito recente ("Visão", 13-5-1993) a pessoas que
se afirmam crentes e possuem prática dominical regular mostra, por exemplo, que 75 por cento concordam com o uso de
métodos nao "naturais" de controlo da natalidade, 51 por cento com a possibilidade de relações pré-matrimoniais e 82 por
cento com o uso do preservativo na prevenção da sida. Sem
querer discutir aqui essas opiniões, dever-se-á salientar o profundo mal-estar que esta situação provoca entre os cristãos,
que se distanciam da própria experiência eclesial, acabando
esta por ser remetida para o papel de configuradora de ritos
de passagem (casamentos, baptizados, óbitos). A memória
cristã torna-se cada vez mais vaga e confusa, para o que também contribui uma crónica incultura catequética, que só recentemente começa a preocupar as nossas comunidades. E um
terreno fértil para a IURD e expressões pseudo-religiosas similares.

E preciso, por fim, repor a questão da interioridade e da
aventura espiritual - um "património" de que a Igreja é portadora pela memória de Jesus e de tantas mulheres e homens
que, ao longo dos séculos, nela se santificaram. A questão assume particular relevância num tempo de inquietação e numa
cultura imediatista e muitas vezes despojadora da pessoa.
Também num contexto em que aumentam expressões "parareligiosas" que exploram, pela manipulação das consciências
e pelo esvaziar da intimidade, a procura de sentido tão agudamente vivida pelas pessoas mais afectadas por situações de
exclusão e desagregação.
Para os cristãos, trata-se de procurar um estilo de vida em
sintonia cada vez maior, e sempre inacabada, com o ritmo de
Deus. Dito de outro modo, trata-se de cultivar uma vida que,
não sendo "para dentro", é "interior", no sentido exacto que
esta palavra tem na mais antiga tradição da Igreja.
O recolhimento, dizia Mounier, "não é apenas um olhar sobre mim e as minha máscaras, mas projecção para lá de tudo
isso". Não um lugar de refúgio ou adormecimento, mas espaço onde a luz cresce, presença secreta e que, paradoxalmente, irradia para o mundo inteiro: "Só o olhar daqueles que escolheste, nos dá o Teu sinal entre os fantasmas", diz um poema da Sophia de Mello Breyner. E esta prática aprende-se,
cultjva-se, treina-se, como tão bem nos ensinaram Stqeresa
de Avila e S. João da Cruz.
Mas é preciso não confundir a vida espiritual com um colete-de-forças que violenta e manipula as consciências. Pelo
contrário, trata-se de um lento aproximar da fonte da vida e,
como bem, sabemos, onde habita o Espírito de Deus está a liberdade. E a acção, o compromisso, o diálogo com o outro
(os outros) que a enraíza e cultiva. Tudo o resto são deturpações. Permitam, de novo, o recurso a Mounier, que tão notavelmente escreveu e viveu esta aventura: "E preciso sair da Interioridade para alimentar a interioridade." Que as nossas
(muitas) fraquezas se vão tornando força, nesta Igreja que
(também) amamos.

E preciso, por fim, repor a questão
da interioridade e da aventura espiritual
- um "património" de que a Igreja é portadora
pela memória de Jesus e de tantas mulheres
e homens que, ao longo dos séculos, nela
se santificaram. A questão assume particular
relevância num tempo de inquietação e numa
cultura imediatista e muitas vezes despojadora
da pessoa. Também num contexto em que
aumentam expressões "para-religiosas"
que exploram, pela manipulação
das consciências e pelo esvaziar da intimidade,
a procura de sentido tão agudamente vivida pelas
pessoas mais afectadas por situações
de exclusão e desagregação.

Braga, Fevereiro de 1996
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Face a este bloqueio, apareceu em Junho de 1995 outra
associação, anunciada por um comunicado na imprensa: a
Partenia 2000. Não se trata de apoio a Jacques Gaillot, mas
de trabalhar para não deixar cair todas as questões levantadas por ele enquanto bispo de Evreux. Ambições deste grupo: prosseguir o diálogo com todos os que desejam comunicar com mons. Gaillot; estabelecer laços com os numerosos
grupos, de muitos países, que se interrogam sobre as práticas concretas da Igreja Católica e propõem acções para as
modificar. A Partenia poderia ser a primeira diocese democrática de França?
O Fórum das Comunidades Cristãs define-se como centro
de pesquisa, encontro e comunicação. Substituiu a União das
Obras Católicas de França e propõe, já há uns anos, uma plataforma aberta a todos os cristãos, activos ou não, para dialogar e confrontar serenamente diferentes pontos de vista. E um
espaço de palavra livre, para além de quaisquer capelinhas.
Desde 1984 que faz sessões magnas, com alguns anos de intervalo e em cidades diferentes. Desejaria tornar-se uma espécie de "Katholikentag" francês, mas as suas assembleias
ainda "só" juntam alguns milhares de participantes. O seu impacto sobre a vida da Igreja Católica deve-se mais aos colóquios, publicações e fóruns regionais.
Além das iniciativas descritas, mais ou menos flutuantes, é
preciso registar a existência de movimentos mais institucionalizados e permanentes, como a Femmes et Hommes dans
I'Eglise. Foi fundada em Bruxelas em 1970 e sempre gostou
de sublinhar o "partenariato": nada avançará na Igreja - e
nas Igrejas, porque esta associação é ecuménica - enquanto
as mulheres e os homens não trabalharem lado a lado. Tem
algumas centenas de membros em França. Procuram combater todas as discriminações contra as mulheres e promover
relações equitativas no seio das Igrejas, sobretudo no exercício e partilha de responsabilidades.
No Canadá, na Alemanha, nos Estados Unidos, a teologia
"feminista" é, há muito tempo, conhecida e reconhecida e a
França parece um tanto atrasada neste aspecto.
A associação Direitos e Liberdades nas Igrejas (Droits et
Libertés dans les Églises, DLE) também pretende fazer evoluir
uma estrutura eclesial demasiado segura da sua legitimidade.
No seu âmbito, alguns dominicanos, autores, em 1975, de um
"Manifesto da Liberdade Cristã", fizeram, em 1981, um apelo
aos cristãos de França para colaborarem na redacção de uma
"Carta Internacional dos Direitos dos Católicos na Igreja", lançada originalmente nos Estados Unidos. Essa Carta surgiu em
1983. A Direitos e Liberdades nas Igrejas organizou um fórum
de 250 pessoas, em Paris, em 1987. O grupo confrontou-se,
bem depressa, com a questão da democracia na Igreja e fez,
sobre esta questão, o seu segundo colóquio, em Janeiro de
1990. Dois anos mais tarde, foi redigida uma "Declaração dos
Direitos e Liberdades nas Igrejas", adoptada pouco depois
por movimentos diversos de 11 países, reunidos numa rede
europeia. Inspiram-se na Carta de 1983 e defendem, antes de
mais, a liberdade de consciência para os cristãos nas suas
Igrejas.
Esta Declaração enuncia alguns princípios institucionais

A "Declaração dos Direitos e Liberdades
nas Igrejas" abre portas que as autoridades
romanas conservam bem fechadas: igualdade
de direitos dos homens e das mulheres na Igreja,
em particular, o acesso, sem distinção de sexo
ou de estado de vida, a todos os ministérios
e funções de autoridade; direito a discordância;
direito a participar nas tomadas de decisão,
através de representantes livremente eleitos.
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que considera indispensáveis para garantir as liberdades.
Abre portas que as autoridades romanas conservam bem fechadas: igualdade de direitos dos homens e das mulheres na
Igreja, em particular, o acesso, sem distinção de sexo ou de
estado de vida, a todos os ministérios e funções de autoridade; direito a discordância; direito a participar nas tomadas de
decisão, através de representantes livremente eleitos. Para os
militantes da DLE, a Declaração e o primeiro pilar para uma
Constituição da Igreja Católica. E um projecto que conjuga
elementos das mais antigas tradições cristãs com os adquiridos da cultura democrática.
Em França constitui uma rede modesta, com algumas
centenas de aderentes, mas a rede internacional é muito activa. São movimentos católicos ou ecuménicos, já não só da
maioria dos países da Europa, mas também dos EUA. Têm
expressão pública: reuniões, declarações, petições, campanhas, manifestações. A maior parte das vezes, nasceram de
uma forte reacção a um acto do poder eclesiástico: uma encíclica, abusos sexuais do clero ocultados pela hierarquia, sanções contra os teólogos, nomeação de bispos com violação
de tradições locais, etc.
Por exemplo, quando Joáo Paulo II visitou a Holanda, em
Maio de 1985, e se recusou a dialogar com os cristãos de base, suscitou o mais importante movimento de contestação na
Igreja Católica na Europa: enquanto se encontrava com a hierarquia em Haia, dez mil católicos plantaram tendas na maior
praça da cidade, Malieveld, para manifestar o seu desgosto
face ao programa elitista da visita papal. Aí nasceu o Movimento 8 de Maio, abrindo um largo debate sobre a estrutura
hierárquica da Igreja.
Rapidamente se tornou claro que o novo movimento correspondia a uma expectativa, longo tempo refreada, de muitos crentes frustrados pela nomeação de bispos conservadores na Holanda, nos anos 70 e 80. Centenas de organizações
se lhe foram agregando, desde equipas de pastoral diocesana a Pax Christi, de associações de padres casados a institutos de ensino religioso - todas as organizações católicas críticas da Igreja. O seu combate por mais democracia pô-lo, naturalmente, em oposição aos bispos. Houve encontros, mas
os bispos deixaram os encontros em 1988, considerando que
não podia haver ali diálogo fértil.
Agora, dez anos após a emergência do movimento, esboça-se a reconciliação: pela primeira vez, dois bispos recentemente nomeados participaram na manifestação anual do movimento. E verdade que este, cada vez mais forte e independente, se emancipa progressivamente da Igreja; talvez aspire
a formar uma Igreja alternativa... (ver adiante).
Há anos que a democratização da Igreja Católica é assunto candente nos países de língua alemã. Na Alemanha, um
dos símbolos mais representativos do debate é o "Dialogpapier", documento publicado, em 1991, pela Comissão Central
dos católicos alemães. Os autores do texto, leigos, deploram
a distância que encontram entre as práticas autoritárias da
Igreja e a cultura democrática da sociedade; denunciam o clericalismo, patriarcalismo e centralismo romano. A Associação
da Juventude Católica Alemã (Bund der Deutschen Katholis-
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chen Jugend) acabou de lançar um plano de encorajamento a
democracia "para abrir novos caminhos de diálogo e novas
estruturas de participação na Igreja". E um plano com proposições muito concretas: eleições para as nomeações eclesiásticas; promoçáo do laicado; nomeações paritarias entre homens e mulheres para os lugares de responsabilidade; separação dos poderes na Igreja; estabelecimento de processos
arbitrais em casos de litígio.
Quando Hans Kung perdeu o direito de ensinar Teologia
em nome da Igreja, criaram-se grupos chamados Christenrechte in der Kirche (Direitos dos Cristáos na Igreja); foi uma iniciativa que se manteve marginal. No clima actual da Igreja Católica na Alemanha, os católicos fazem, cada vez mais frequentemente, apelo aos direitos do homem e a liberdade de
opiniáo para defender os seus pontos de vista no seio da instituição.
E também a situação na Áustria, onde o caso Groer (arcebispo de Viena acusado de pedofilia) deu nova impulsão aos
movimentos contestatários. Mais de 500 mil católicos (num
país de 7,5 milhões de habitantes) assinaram uma petição intitulada "Nós Somos Igreja!", a reclamar igualdade entre clérigos e leigos, igualdade de direitos para as mulheres, livre escolha do celibato para os padres, um discurso mais positivo
sobre a sexualidade e acolhimento dos divorciados recasados.
Em 1990, uma iniciativa conjunta da DLE, da associação
alemã Christenrechte in der Kirche e do Movimento 8 de Maio,
holandês, lançou as bases de um reagrupamento que se consagre a promoção de uma alternativa de Igreja; integram esta
iniciativa as comunidades de base que formam, há muito tempo, em Espanha e em Itália, a ala avançada (muito minoritária)
da corrente conciliar. A VI Assembleia anual desta Rede Europeia para Uma Igreja de Liberdade reuniu em Janeiro de
1995, em Budapeste, delegados de 12 países da Europa. A
organização foi assegurada pelo Bokor (Sarça Ardente), movimento comunitário de base católica que viveu meio século de
perseguição conjugada das autoridades comunistas e eclesiásticas. Para estas últimas, sempre foi uma seita desobediente e isolada.
As comunidades Bokor, fundadas por Gyorgy Bulanyi, padre de uma ordem vocacionada para o ensino (piaristas), viveram clandestinamente durante os anos do comunismo. Celebravam e catequizavam, também contra a vontade do primaz
da Hungria. Actualmente, a pressão eclesiástica não abrandou, e o padre Bulanyi não está autorizado a exercer publicamente as suas funções de padre em nenhuma diocese. A Rede Europeia para Uma Igreja em Liberdade tem contactos
com movimentos similares na América do Norte.
A Associação para os Direitos dos Católicos na Igreja,
americana, defende a igualdade radical de todos os católicos;
o papel dos católicos no seio da Igreja não pode ser limitado
por considerações sobre a nacionalidade, o estado civil, o sexo ou a orientação sexual. Como, já dissemos atrás, foi daqui
que partiu a "Carta", em 1983. E difícil avaliar o número de
aderentes a este movimento, porque os princípios que defende servem de base a muitas organizações que lutam para reformar a Igreja.

Uma parte da Igreja Católica americana contesta fortemente o funcionamento actual da instituição, mas não é por
isso que dá sinais de querer separar-se de Roma. A América
sempre soube acomodar-se com a multiplicidade das suas
culturas, e a Igreja também. Uma sondagem recente mostrava
que a maior parte dos católicos entende que pode criticar publicamente a instituição sem por isso pôr em causa a sua fé e
a sua adesão a Igreja Católica. O papel preponderante que os
leigos, sobretudo as mulheres, tomam na vida da Igreja torna
cada vez mais difícil o ensino tradicional. Mais de 20 mil leigos e religiosas assumem a educação dos fiéis e preparam
para o Baptismo e outros sacramentos. Algumas centenas de
leigos, dos quais 85 por cento são mulheres, gerem paróquias sem padre.
Nestas condições, é difícil adiar indefinidamente a questão
da igualdade de tratamento e do acesso ao sacerdócio. Call
to Action agrupa 10 mil católicos dos EUA e faz campanha sobre esses temas, lembrando que só a ordenação das mulheres permitirá manter a celebraçáo da Eucaristia. No Canadá,
há a Coalition for Concerned Canadian Catholics, associação
de leigos, com grupos activos em todas as grandes cidades.
Em Montréal, apareceu recentemente uma organização gémea: Culture et Foi. Estão federadas nas Catholic Organizations for Renewal (COR). Para todos, o objectivo é o mesmo:
mudar a Igreja a partir da base, sem nada esperar das cúpulas.

O papel preponderante que os leigos,
sobretudo as mulheres, tomam na vida da Igreja
torna cada vez mais difícil o ensino tradicional.
Mais de 20 mil leigos e religiosas assumem
a educação dos fiéis e preparam para o Baptismo
e outros sacramentos. Algumas centenas
de leigos, dos quais 85 por cento são mulheres,
gerem paróquias sem padre. Nestas condiçóes,
é difícil adiar indefinidamente a questão
da igualdade de tratamento
e do acesso ao sacerdócio.
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Maria A. Pinto Correia

Na sequência do artigo de Laurent Grzybowski
sobre "a fome de debate" no seio da Igreja
Católica, ou seja, sobre os "movimentos
mais destacados que, nos últimos dez anos,
na Europa, EUA e Canadá, vêm congregando
cada vez maior número e maior organização
de fiéis que pedem reformas na Igreja Católica,
parece fazer sentido que se alargue a informação
sobre esta corrente que tem crescido no interior
da Igreja. Ideal seria que fôssemos informados
regularmente da actuação de tais movimentos,
que ponderássemos a nossa eventual entrada
nesta arena, e os modos como. Muitos de nós
sentem grande mal-estar com a relação
hierárquica com que somos "pastoreados",
feita a golpes de interditos e declarações
unívocas. Parece que chegou a hora de não
estarmos sozinhos numa explicitação formal,
sonora, positiva e crente desse mal-estar.
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Para já, tenho a minha frente os quatro números (trimestrais)
de 1995 do Boletim "Droits et Libertés dans les Eglises" (DLE).
As associações DLE nacionais são membros da Rede Europeia para uma Igreja em Liberdade, e constituem, com a COR
(Catholic Organizations for Renewal), dos Estados Unidos, a DLE
internacional.
Quanto a DLE francesa, cujo órgão é este Boletim, tem vários
grupos, colectivos e redes que fazem formalmente parte dela, e
outros aos quais está ligada -todos com actividades próprias e
grande intercâmbio.
Os quatro exemplares a que me refiro vão do no26 ao nO29. É
um Boletim de cerca de 20 páginas e consta geralmente de um
editorial; actividades da DLE em França; idem, internacionais; actualidades; reflexão; bibliografia; correio dos leitores. A mais recente reunião internacional da Rede Europeiafoi em Londres, de 3 a 7
de Janeiro 1996, já depois da saída dos boletins de que disponho.
As actividades fervilham, incluindo as assembleias gerais, encontros entre os diversos grupos ou pessoas envolvidas no mesmo tipo de trabalho, seminários, petições, o Fórum das Comunidades Cristãs, etc.
Não esquecer a "Petição do Povo de Deus: Nós também somos Igreja" (ver adiante), que circula pelos países europeus, recolhendo enorme montante de assinaturas.
"Lutar contra o enterro de Vaticano II", "chegaram os tempos
em que os cristãos terão de entrar em cena, inventar, imaginar", "a
esperança de uma alternativa regressou" - são frases que esmaltam os textos destes movimentos.
Para exemplificar o conteúdo dos boletins DLE, vou traduzir
parte de um dos editoriais e de uma das reflexões:

DEBATER!
SIM, MAS PARA QUE?
O Fórum das Comunidades Cristãs, que se realizou em Vincennes, foi um êxito. Os organizadores merecem um "bravo!" por
terem conseguido reunir, em tão pouco tempo, mais de três mil
participantes. Obrigada por Ihes terem permitido exprimirem-se livremente (não que necessariamente tenham sido ouvidos). "Le
Monde" falou do Fórum como "exutório dos católicos críticos".
"Exutório", com certeza e com razões! Mas "católicos críticos",
não: simplesmente católicos conciliares.
Reunindo poucos meses depois da destituição de Jacques
Gaillot, o Fórum não podia ignorar o acontecimento que provocou
uma tal agitação na Igreja e para além dela. E abordou-o como
convinha, através dos problemas de fundo que se levantaram a
propósito. Os problemas existiam há muito tempo, mas foram expostos a luz: o desmantelamento de adquiridos essenciais do
Concílio pela Cúria Romana não data de Janeiro 94...
Estes problemas dizem respeito ao funcionamento interno da
instituição. Falou-se de "eclesiocentrismo", mas há quem diga que
isso são problemas internos irrelevantes. "La Croix" descreve a
zanga de mons. Lehmann, presidente da Conferência Episcopal
alemã, quando chegou a Alemanha a petição "Nós também somos Igreja", vinda da Austria e da Suíça e que pede o levantamento da obrigação de celibato para os padres, o acesso das mulheres ao sacerdócio, a participação de todos na nomeação dos bispos e a revisão do ensino da moral sexual. "Detesto cada vez mais

'

esta maneira eclesiástica de olhar para o umbigo, típica de um
Igreja opulenta e dos seus filhos mimados."
Mons. Lehmann acha que são mais importantes as questões
da transmissão da fé e do empenhamento social e político da Igreja. Como se a transmissão da fé não supusesse uma reinterpretação, a qual, por sua vez, reclama a liberdade de investigação para
os teólogos. Como se a travagem da experiência dos padres operários em 1954, mais tarde a condenação da teologia da libertação, agora as sanções contra Jacques Gaillot, não tivessem nada
a ver com os empenhamentos da Igreja! Acontece que a hierarquia exclui cada vez mais a comunidade dos crentes do que lhe
diz directamente respeito; entendemos que isto náo é aceitável.
Sim, o debate é necessário, é mesmo constitutivo da Igreja.
Mas tem de servir para qualquer coisa! Já o nosso último editorial
o lembrava: o debate não se limita as possibilidades de expressão, nem mesmo a liberdade de expressão; exige intervenientes
dos dois lados, que se deixem atingir mutuamente pelos argumentos aduzidos. Um verdadeiro debate deve abrir uma negociação,
com decisões que tenham em conta os interesses de ambas as
partes. O que é que acontece actualmente? Há, na Igreja Católica,
negociação e partilha de decisões? E evidente que não.
O processo sinodal começado em França provocou esperanças; mas, na maior parte das situações, desembocou num reforço
da autoridade do bispo. Um dos partici'pantes confessa a sua d e
cepção: "Argumentei muito para que se reconhecesse o progresso
considerável que representariamos sínodos diocesanos. O que, afinal, vejo é o bloqueio que uma estrutura hierárquica piramidal sabe
estabelecer. Verifico que a comunhão entre as Igrejas é tida por nula. Como é que ousam não tomar em conta a convergência dos sínodos sobre certas questões? Tudo se passa como se a hierarquia
sozinha pudesse decidir as regras da fé, como se fosse proprietária,
e o povo fosse fiel só enquanto trilhar o mesmo caminho." (...)

A IGREJA
ESTA (= NÁO PODE DEIXAR DE ESTAR)
NA MODERNIDADE

(...) Os esforços consideráveis que pastores e teólogos têm de
fazer para justificar perante a opinião (mesmo a mais fiel) a reafirmação intransigente dos princípios, sobre matérias em que está
em jogo a consciência dos crentes, atestam que a própria Igreja
faz parte do universo da comunicação generalizada. Esta situação
não se coaduna com qualquer posição de exterioridade em relação ao mundo moderno, que ela pudesse configurar fora de si e
do qual poderia - a partir da dita posição de exterioridade- condenar os fundamentos ou avaliar as evoluções. O mundo moderno
perdeta sua coerência e unidade, privando a Igreja de referências
estáveis, a partir das quais podia construir a ficção teológico-política de uma especificidade radical da sua "relação com o mundo".
A própria religião está a ser influenciada pelas lógicas da comunicação, as quais desqualificam os discursos de autoridade, mesmo
quando estes discursos se julgam libertos daquelas lógicas. As
crescentes revindicações democráticas da opinião pública católica, que faz valer, no próprio interior da Igreja, valores que a Igreja
defende para o mundo, testemunham que a Igreja está na modernidade, e que este facto desenha os limites da diferença que a instituição religiosa reivindica. (...)

Sim, o debate é necessário, é mesmo constitutivo
da Igreja. Mas tem de servir para qualquer coisa!
Já o nosso último editorial o lembrava: o debate
não se limita as possibilidades de expressão,
nem mesmo a liberdade de expressão;
exige intervenientes dos dois lados,
que se deixem atingir mutuamente
pelos argumentos aduzidos. Um verdadeiro
debate deve abrir uma negociação,
com decisões que tenham em conta
os interesses de ambas as partes. O que é que
acontece actualmente? Há, na Igreja Católica,
negociação e partilha de decisões?
É evidente que não.
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ComTextos - De que modo foi importante a sua passagem
pela Juventude Universitária Católica [JUC] e de que modo
isso o influenciou?

.

Entrevista de Ana Luisa Pimentel,
João Borges e Patrícia Bento

(versão final de Miguel Marujo e Mónica Martins)

António Alçada Baptista - Eu, como vocês sabem, estive
num colégio de jesuítas, com quem tive algumas boas relações.
No colégio basta-nos encontrar uma pessoa que nos acolha,
que nos entenda, para nos safarmos. Eu tinha grandes dificuldades com aquela gente toda até que, quando cheguei ao 60 ano,
apareceu o Pe. Magalhães, meu professor de Filosofia e Literatura, que foi a pessoa com quem me entendi. Foi o meu professor de Liberdade.
Enquanto estive no colégio era da JUC, só que a JUC no colégio não me seduzia, havia uma reunião mensal com um tipo
que fazia uma palestra chata e pronto. Depois vim para cá [Lisboa], cheguei a estar num lar da JUC na Miguel Bombarda, onde tive bons companheiros, mas não me senti irmanado em clima de JUC, porque isto foi em 1948-49 e a JUC estava completamente ligada ao regime - não ostensivamente, mas nem pensar sequer em fazer alguma coisa contra o regime! -, de maneira que me fui desligando da JUC como instituição. Quer dizer: nunca liguei, nem nunca fui nada na JUC!
Até que saí mesmo do lar e comecei uma certa vida política
que deu depois em "O Tempo e o Modo" e uma série de coisas
que tiveram alguma importância naquela época. De maneira
que a minha passagem pela JUC foi... [pausa] Ainda por cima
havia lá uns tipos horríveis, como um Pe. Gustavo de Almeida
que era um tipo completamente ligado ao regime, um fundamentalista. Havia outros mais compreensivos, mas ainda assim
ligados ao regime, como o bispo Reis Rodrigues.
O clero era completamente reaccionário. Para vocês fazerem uma ideia: quando o bispo do Porto escreveu a carta a Salazar, o bispo do Porto foi exilado e nenhum bispo, pelo menos
abertamente, ostensivamente, se solidarizou com ele. A paisagem era esta. Aí começou e comecei eu com um grupo de gente mais nova a tomar umas iniciativas. A essa gente, nessa altura, chamavam de "católicos progressistas", mas chamavam-nos
isso como quem chamava um nome, não era por nos acharem
óptimos. [Risos.]
Há uma tese sobre "O Tempo e o Modo" de um padrel, que
eu não conheço, mas da qual estou a tirar umas notas... Fez um
trabalho sobre a Moraes e sobre "O Tempo e o Modo" que está
bem feito, isto é, bem feito no sentido em que está verdadeira,
ele pesquisou muito.

-

P. Que opinião em relação à Igreja é que o levava, os
levava, a ter essas atitudes?

* in "Contextos", n. 9, de Dezembro 1995-Fevereiro 1996,pp. 12-14.
Texto publicado no âmbito dos 15 anos do Movimento Catblico de Estudantes.

R. - Nós fomos educados na religião católica. A pedagogia
da religião católica era uma coisa muito engraçada naquela altura, porque na província só as mulheres é que iam a missa, os
homens não. As mulheres, então, ligavam muito a estes mistérios bastante rudimentares, o Menino Jesus, a Nossa Senhora,
os santos. O culto destes era uma coisa muito boa e que eu
acho que era estrategicamente importante. Ao mesmo tempo,
os padres metiam-nos na cabeça coisas extremamente impor-

tantes, sob o ponto de vista da Igreja, como a solidariedade
com os outros. Tinham lá aquelas partes sobre a sexualidade,
que de facto eram um atraso de vida no meio daquilo tudo!
Mas nós tínhamos ao nosso lado os pais e as pessoas que
queriam que nós triunfássemos na vida, que tirássemos o curso,
etc. Perante estas duas coisas a maior parte optava pelo lado
de onde viesse mais pressão. O que é certo é que quando eu
vim para Lisboa, não vinha para tirar o curso de Direito, vinha
para salvar o mundo! [Risos.]
Aqui os comunistas queriam a mesma coisa, daí uma certa
atracção que havia entre católicos e comunistas. Os comunistas
eram aqueles que testemunhavam, que faziam, que andavam
na clandestinidade. Porque, como agora, e talvez pior, nós não
tínhamos resposta para a nossa imaginação nem para a nossa
generosidade, a única coisa que havia era ser missionário em
Africa, fazer coisas dessas. Metermos no nosso quotidiano, que
estava completamente organizado e sistematizado, qualquer
ideia que fosse para além da organização da vida era muito difícil. Daí que as pessoas chamadas religiosas se refugiassem nas
fórmulas, nas orações - e o catolicismo era isto.
Depois vem uma outra coisa muito má: a guerra colonial. De
facto, sem mais nem menos um rapazinho de 19 anos era requisitado quatro anos para a guerra, uma guerra sem sentido, onde
se podia morrer ou matar. Alguns tipos ficaram perturbados por
ter morto gente. Nesta altura, eu já tinha um filho de 19 anos e a
minha grande preocupaçao era mandá-lo para o Brasil. Já tinha
tudo combinado com o Jorge Amado, no caso de ele ser chamado, iria para lá. Mas essa preocupaçao só a tinha eu porque
os outros ficavam muito orgulhosos de ter os filhos na guerra.
A minha geração apanhou em cheio com todas estas contradições.
Paralelamente a isto, havia uns padres completamente marginais, que tinham sido marginalizados, que eram os irmãos Alves Correia - um deles até se exilou, era o Pe. Abel Varzim que
morreu exilado, lá em cima no Norte. Depois veio outra geração,
o Pe. Felicidade e outros que partiam de coisas que a Moraes
fazia e editava. O bispo do Porto foi exilado devido a carta que
escreve depois das eleições com o general Humberto Delgado
1958. Nessa carta pública, que mandou a alguns amigos, uma
carta grande com algumas dez páginas, faz uma leitura daquilo
que nós vivíamos, do problema da liberdade em Portugal e da
guerra colonial. Isso foi um escândalo de todo o tamanho, mas
um escândalo da Igreja contra ele, alguns indiferentes mas alguns ostensivamente contra. Depois ele exilou-se, foi exilado e
as amizades dele eram comigo, com o Mário Soares, etc. Mas
isso também teve uma grande vantagem que foi a de "O Tempo
e o Modo", em que pela primeira vez católicos e não católicos
começaram a trabalhar conjuntamente.
A I República era anticlerical - quando eu era pequenino o
Afonso Costa, era assim uma espécie de Diabo! -, de modo
que nós tivemos de desfazer essas tensões que havia da geração anterior: era muito difícil para os meus pais entenderem que
depois do que se tinha passado na I República fosse possível
trabalhar em conjunto. Por acaso, há uma história muito engraçada que conta o João Bénard da Costa, que é capaz de ser
verdade porque ele tem muito boa memória, mas eu não me

lembro de nada: nas nossas reuniões, quando estávamos para
lançar a revista, tinha-se posto o problema de nós aceitarmos os
não católicos a colaborar connosco, depois fomos votar e o
João Bénard garante que nós rezámos uma Avé-Maria antes da
votação. [Risos.]
Bom, mas ganhámos! e o .primeiro conselho consultivo de
"O Tempo e o Modo" era constituído por muitos católicos e por
outros que não o eram, como o Zenha, o Mário Soares, etc.
Quem viu isto muito bem foi o Mário Soares que percebeu, em
primeiro lugar, que aquilo estava seguro pela Igreja e que quanto mais forte fosse a posição dos católicos melhor era. Posição
que já não era a dos comunistas: os comunistas eram donos
"disto" porque, de acordo com o regime, qualquer coisa que se
fazia era "comunista", portanto eles tinham uma força poderosíssima. Se, de repente, estavam a aparecer católicos a quem
não se podia chamar "comunistas", isso era um elemento de
perturbação para eles por terem o monopólio da oposição.
De maneira que isto eram assim umas vidas um bocado atribuladas.

1 - Referência a tese de Nuno Estêvão, assistente do MCE em Lisboa: "O Tempo e
o Modo. Revista de Pensamento e Acção (1963-1967): repercussões eclesiológicas
de uma cultura de diálogo".
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UM PONTO DE VISTA TALVEZ
INESPERADO, COMENTÁRIOS
QUE VEM DO OUTRO LADO
DO ATLÂNTICO
A "Newsweek" de 12 de Fevereiro de 1996 titula:
"O papa Joáo Paulo II faz outra visita
a América Latina, lutando contra o desafio
da nova vivacidade das Igrejas protestantes".

Tradução de Maria Adelaide Pinto Correia
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Nos tristes subúrbios a norte da Cidade de Guatemala, uma
igreja chamada El Verbo espera a visita do Papa, que não lhe
agrada. El Verbo é uma vigorosa comunidade cristã, uma congregação das camadas trabalhadoras, que já alcançou 800
adeptos desde que foi fundada, há menos de um ano. São atraídos pelos serviços religiosos, electrizantes, e pela oferta de roupas, alimentos, instrução, cuidados médicos e dentários.
Há uma Reforma protestante que está a inundar a América
Latina. Igrejas evangélicas como El Verbo confrontam a Igreja
Católica na luta pelas almas dos crentes. Joáo Paulo II tão depressa as declara seitas sem importância como se Ihes refere
como "lobos devoradores, que trazem a discórdia e a divisão as
nossas comunidades". Não se sabe ao certo quantos protestantes há na América Latina, mas toda a gente concorda que o seu
número está em explosao. E o "establishment" católico vai perdendo terreno: diz-se que oito mil católicos baptizados deixam a
Igreja em cada dia que passa. Em termos de filiaçáo formal, a
América Latina é ainda largamente católica. Mas os protestantes, no seu conjunto, são muito mais zelosos. Em muitos domingos, em terras tão diferentes como o Brasil, o Chile ou a Guatemala, e provável que se encontrem tantos protestantes nas suas
igrejas como católicos nas deles.
Os protestantes na América Latina vêm de várias correntes:
baptistas, metodistas, presbiterianos, etc. Muitos dos novos membros são recrutados pelos evangélicos, que vivem a sua fé mais
pela Bíblia do que pelos sacramentos e acentuam a necessidade
de conversão pessoal. Muitos dos evangélicos são pentecostais
[N.T. - designação que preferimos aqui a "carismáticos", visto
que há também carismáticos na Igreja Católica], com celebrações
apaixonadas, onde aparece o dom das línguas e as curas miraculosas, com música frenética e testemunhos exaltados.
"O Deus dos católicos está morto", diz um polícia brasileiro
reformado, que deixou a Igreja Católica há cinco anos para "se
entregar a Jesus". Agora, com um livro de cânticos na mão,
senta-se numa assembleia de Deus, cheia de crentes animados
por uma banda de dez músicos. Vai reflectindo no que era a sua
vida até que a mulher o conseguiu arrastar para aquela igreja:
"Bebia, fumava muito, andava por fora toda a noite, bulhava
com ela. Aqui, abri os olhos, encontrei o significado de ser verdadeiramente religioso. Mudei, por dentro e por fora."
É muito típico dos Pentecostais,tornarem-se sóbrios, trabalhadores, bons cidadãos. Há uma ética protestante que-iunciona, de tal maneira que os empregadores já têm isso em conta.
"A santidade pessoal reflecte-se no respeito pela verdade, pela
família e pela propriedade", diz o pastor Juan José Rivas, presidente do Conselho Nacional dos Evangelistas do Peru.
Algumas destas igrejas, como a Assembleia de Deus, foram
transplantadas da América do Norte. As igrejas americanas coytinuam a mandar dinheiro e missionários e a difundir programas
televisivos. Mas, entretanto, o movimento protestante na América Latina já criou raízes locais. Politicamente, os seus membros
são mais liberais do que os da América do Norte. "Estas pessoas abraçam o protestantismo como uma libertação", diz um
pastor evangélico em Chiapas. "E a saída de um sistema social
que pouco mais faz por eles do que mantê-los bêbados, sujos e
pobres."

Para muitos latino-americanos pobres, a Igreja Católica é a
Igreja do sistema social vigente. O Papa sabe isso e sabe que
vem para lutar. Convidou jogadores de futebol e as suas famílias
para uma missa na sua capela privada; encontrou-se com o Presidente mexicano, no que foi a primeira audiência formal ao chefe de um governo tradicionalmente anticlerical. Pediu "um novo
esforço missionário", "um grande e activo esforço de nova evangelização" para combater a perturbação causada pelas seitas.
Três dos países visitados pelo Papa nesta semana, Guatemala, Nicarágua e São Salvador, são alfobres de evangelismo
protestante. Na Venezuela, o Papa vai visitar a terrível prisáo Retén de Catia, antes mesmo de se encontrar com o Presidente.
"É uma chamada a sensibilidade humana, social e evangélica",
diz o bispo de Caracas.
Nos anos 60, alguns padres católicos latino-americanos responderam a sensibilidade social com a teologia da libertação.
Uma legião de missionários católicos foram para os bairros miseráveis com fé, política e luta contra a injustiça. João Paulo II
suprimiu os aspectos esquerdistas desta teologia, insistindo em
que a Igreja deve afastar-se da política para clarificar a sua missão espiritual.
Mas a Igreja Católica é uma parte-chave do "establishment"
na América Latina e sempre manteve um papel pelo menos passivo na política, sustentando a ordem tradicional. Phillip Berryman, que foi padre católico e agora escreve sobre temas religiosos, pensa que o Papa vai falar para uma audiência sensível ao
argumento de que a cultura latino-americana é católica e as novas denominações cristãs são estrangeiras, norte-americanas.
Apelará ao orgulho cultural das elites latino-americanas e a sua
sensibilidade religiosa. "O que terá o risco de a Igreja se tornar
uma concha vazia", por perder contactg com todos os outros
paroguianos.
E este precisamente o ponto que torna possível as conversões maciças de católicos as Igrejas protestantes. Acham a
Igreja Católica rígida, hierárquica e impessoal. "As regras da
Igreja são tão confusas que é preciso ser padre para as entender; aqui, as regras são simples e directas", diz uma camponesa maia, que agora vai a uma igreja pentecostal, no seu bairro
de Chiapas, e acha que as celebrações são divertidas. As orações são exuberantes, batem palmas e com os pés e os cânticos são em tzotzil, a linguagem nativa - os evangélicos estão
muito a frente dos padres católicos no uso das línguas indígenas.
Os protestantes focam o seu proselitismo nas mulheres, que
constituem dois terços das suas congregações. "As mulheres
são as primeiras que vêm pedir ajuda", diz um bispo metodista
do Chile. "Depois, trazem os maridos." Os evangélicos pregam
as mulheres o que elas querem ouvir: a condenação do alcoolismo, da vagabundagem, das drogas e outros vícios em que
caíram maridos e filhos.
"As pessoas daqui dizem que, depois de 500 anos de catolicismo, a sociedade ainda funciona muito mal, que a Igreja não
tomou responsabilidades para ultrapassar os problemas que
elas têm", conta um pastor de Bogotá. Em poucas décadas, a
América Latina transformou-se de sociedade rural em sociedade
urbana, com 70 por cento da população amontoada nas cida-

"Estas pessoas abraçam o protestantismo
como uma libertação", diz um pastor evangélico
em Chiapas. "É a saída de um sistema social
que pouco mais faz por eles do que mantê-los
bêbados, sujos e pobres." Para muitos
latino-americanos pobres, a Igreja Católica
é a Igreja do sistema social vigente.
O Papa sabe isso e sabe que vem para lutar.
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des e atingida pelo crime, corrupção e drogas. Muitos sucumbiram ao pecado, mas os evangélicos convertem-nos sem Ihes
impor sentimentos de culpa. "Cristo veio para os naufragados,
prisioneiros, pessoas de má vida", afirma o pastor que dirige um
programa de reabilitação de drogados em El Pacto, uma Igreja
protestante em Bogotá. Curar-se pela fé é outra das grandes
atracções nas igrejas pentecostais. "Quando se é da classe média e se adoece, a primeira coisa em que se pensa é ter assistência médica; os pobres, no que pensam primeiro é em pedir
um milagre", explica um pastor baptista do Peru.
Os pastores evangélicos vêm das mesmas comunidades
que as suas congregações. Muitos são casados e têm filhos.
Não passaram anos a estudar no Seminário; calcula-se que 75
por cento dos pastores protestantes não tiveram formação teológica formal. Os seus pregadores apoiam-se em histórias que
contam, uma arte muito útil em sociedades com altas percentagens de analfabetismo. E são óptimos como recrutadores. "Numa sociedade subdesenvolvida como esta [em Chiapas], os
evangélicos chegam, abordam um camponês pobre e marginal
e dizem-lhe para usar as suas capacidades para convencer 10
ou 20 famílias a juntarem-se a sua Igreja. De repente, ele tornase alguém."
Ora um padre católico, mais provavelmente, será um senhor
ninguém... por não aparecer. Há uma enorme falta de padres na
América Latina. O Brasil tem um padre católico para 9900 pessoas; a Guatemala um para 14 mil; as Honduras um para 22.400.
Queixa-se um membro da hierarquia: "Temos estas maravilhosas
igrejas douradas, mas os nossos recursos são ínfimos." E muitos
desses poucos padres nada têm em comum com as suas comunidades. Harvey Cox, actualmente, professor de Religiões em
Harvard, diz: "De muitas maneiras, o protestantismo evangélico é
mais indígena que o catolicismo. Muitos padres da América Latina vêm de Espanha, da Irlanda, dos Estados Unidos ou mesmo
da Polónia, ao passo que 99 por cento dos ministros evangélicos
nasceram e criaram-se nos países onde exercem."
Quando uma igreja pentecostal se enraíza, é como uma avalanche. No Brasil, a Assembleia de Deus tem 90 mil "templos" e
15 milliões de membros. Estão a construir a maior igreja do
país, o Grande Templo, com capacidade para 20 mil pessoas. A
Igreja Universal do Reino de Deus já atingiu 46 países; tem uma
rede de televisão, um jornal, estações de rádio e um banco. Os
protestantes abriram ao todo 710 novas igrejas no Rio de Janeiro, entre 1990 e 1992, enquanto os católicos da cidade só abriram uma nova paróquia. O reitor da Universidade Católica do
Rio observa: "Estamos a perder os fiéis. Fico espantado ao ver
que a nossa população não tem maior capacidade para resistir
a mensagem das igrejas evangélicas."
Estas igrejas misturam-se cada vez mais com política. Por
exemplo, no Peru foram um elemento-chave na vitória de Fujimori, em 1990. Na Guatemala, o ditador Rios Montt era evangélico e os seus apoiantes assobiaram o Papa em 1983. Em 1990,
o ditador caiu e foi substituído por um presidente eleito, Jorge
Serrano, outro evangélico.
E uma relação ambígua. Um pastor de Bogotá, que foi autarca na cidade durante dois mandatos, entende que as pessoas mais ligadas as Igrejas devem manter-se fora da política:
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"Cristo nunca se misturou com a vida política de Israel." Entrar
na política foi mau para os evangélicos; mas foi boa a sua resistência corajosa as guerrilhas do Sendero Luminoso nas zonas
rurais, arriscando-se mesmo a morte: "Não se renderam, não fugiram, e organizaram-se para morrer." Morreram , de facto, as
centenas, mas a sua fé ganhou aí prestígio e muitos adeptos.

Duas vezes por semana, Marcelo Ramirez vai na sua moto
através das colinas de trigo da ilha de Huapi, a procura de almas perdidas nas aldeias de cabanas de tábua e chapa ondulada. E uma tradição de família: há um século, o seu bisavô foi
dos primeiros índios mapuche a converter-se ao catolicismo e a
tentar espalhar a mensagem entre os seus conterrâneos, que
não lhe deram atenção. Alguns converteram-se, mas a maioria
achou que ele era traidor - e mataram-no em 1886. O seu descendente teve mais sucesso e já converteu 40 das 167 famílias
mapuche desta ilha remota do Sul do Chile, no lago Budi. Mas
Ramirez é pastor baptista e o que prega é o protestantismo.
Nominalmente, a ilha é católica, mas os seus habitantes recebem pouca atenção dos dois sobrecarregados padres de
Puerto Saavedra, do outro lado do lago. Celebram missa uma
vez em cada dois meses, em cada um das nove pequenas povoações da ilha. No passado, a presença católica era mais forte,
mas muitos padres mapuche, muito populares, casaram-se e
deixaram de ser padres, minando a confiança na Igreja. Por isso, quando os baptistas, pentecostais, adventistas do Sétimo
Dia e testemunhas de Jeová começaram a desembarcar na ilha,
há dez anos, foram bem recebidos - aliás, traziam consigo alimentos, dinheiro e roupa. Ninguém tem um cômputo, mas pelo
menos um terço da população da ilha deve ser, actualmente,
protestante. Isto é muito frustrante para os padres católicos. Percebem que "eles levaram a sua capela para ao pé do povo, têm
mais contacto pessoal e a nós não é possível fazer isso."
O contacto face a face com o clero é importante, mas a
meiisagem também conta. Parte do "appeal" evangélico é a ênfase na sobriedade e autodisciplina, que foi particularmente eficaz com os mapuches de Huapi. Durante séculos, a chicha (álcoo1 de maçã) foi a base do regime alimentar dos adultos, combustível da violência doméstica generalizada. Os abusos sexuais
são um problema endémico, especialmente durante o Nguillatun, a festa das colheitas, que dura três dias. O secretário municipal de Puerto Saavedra, católico, reconhece hoje: "Os evangélicos ajudaram imenso no aspecto das bebedeiras. Dantes, era
muito mau; agora, é só mau."
Um caso típico é o de Ramón Huenchuman, camponês de
36 anos e pai de oito filhos: em Dezembro passado, não podendo mais com o seu alcoolismo, quebrado e desesperado, ajoelhou-se no meio do campo e pediu a Deus que lhe mandasse
"um homem santo". No dia seguinte, um membro da mesma
igreja baptista que começa esta história passou por ali. Seis semanas depois, Huenchuman vai a igreja duas vezes por semana
e deixou a chicha. "Nunca conheci um padre que me ajudasse
como este homem. Nesta religião, temos de tentar evitar todas
as coisas más." Manter-se no caminho direito e apertado, com

OS pastores evangélicos vêm das mesmas
comunidades que as suas congregações.
Muitos são casados e têm filhos. Não passaram
anos a estudar no Seminário; calcula-se que 75
por cento dos pastores protestantes não tiveram
formação teológica formal. 0 s seus pregadores
apoiam-se em histórias que contam,
uma arte muito útil em sociedades com altas
percentagens de analfabetismo..
E são óptimos como recrutadores.

Por isso, quando os baptistas, pentecostais,
adventistas do Sétimo Dia e testemunhas
de Jeová começaram a desembarcar na ilha,
há dez anos, foram bem recebidos - aliás,
traziam consigo alimentos, dinheiro e roupa.
Ninguém tem um cômputo, mas pelo menos
um terço da população da ilha deve ser,
actualmente, protestante. Isto é muito frustrante
para os padres católicos. Percebem que "eles
levaram a sua capela para ao pé do povo,
têm mais contacto pessoal
e a nós não é possível fazer isso."

Um caso típico é o de Ramón Huenchuman,
camponês de 36 anos e pai de oito filhos:
em Dezembro passado, não podendo mais com
o seu alcoolismo, quebrado e desesperado,
ajoelhou-se no meio do campo e pediu a Deus
que lhe mandasse "um homem santo".
No dia seguinte, um membro da mesma igreja
baptista que começa esta história passou por ali.
Seis semanas depois, Huenchuman vai a igreja
duas vezes por semana e deixou a chicha.

,, pouco de ajuda evangélica,

1. DOISICONES INICIAIS E UMA APARIÇAO

LEITOR
NOCTURNO
.

José Tolentino Mendonça

Escreve Herberto Hélder, no prólogo
a "O Bebedor Nocturno": "Quanto a mim,
nao sei línguas. Trata-se da minha vantagem.
Permite-me verter poesia do antigo Egipto,
desconhecendo o idioma, para o português..
Pego no 'Cântico dos Cânticos', em inglês
ou francês, e, ousando, ouso não só um poema
português, como também, e sobretudo,
um poema meu (...)

Traduzir é o mesmo que trair, acusavam os latinos. E, contudo, acreditámos naquilo que o exegeta judeu Paul Beauchamp
escreve: "O acto mais significativo de todas as culturas é sem
dúvida um acto transcultural, a tradução". Pois uma escrita que
pretendesse salvaguardar a sua forma, sacralizando-a, condenar-se-ia a ditadura petrificada dos caracteres.
A escrita precisa do encontro, da deslocaçáo no corpo de
outra escrita, para que a sua diversidade se evidencie. Para que
se alteie, quem sabe, nesse jogo de confronto, nesses obstinados labores de dádiva e de recusa, a consistência das gramáticas. Consistência! Essa realidade que em hebraico se diz "kâbod", o nome para "peso" e também para "glória".

Traduzir é o mesmo que trair, acusavam os latinos. E, contudo, acreditámos naquilo que escreve Jean Genet: "A injustiça e a nossa dor - seriam demasiado grandes se um único nessa
multidão (dos mortos) fosse impedido do contacto com alguém
entre nós, e bem podre será nosso triunfo se apenas nos conduz a uma glória futura".
Precisaremos sempre de tomar e retomar; não só de ver,
mas também de rever; não só de chegar, mas também de regressar; não só de escrever, mas também de reescrever.
A tradução. Eis uma forma de culto. Eis a secreta oferenda
aos mortos. Aos instantes mortos, dispersos na velocidade do
tempo, esse que aproxima os instantes da nossa vida e depois
os rouba nas suas mãos levantadas, inacessíveis.
Oferenda feita aos lugares mortos: aos lugares muito amados e depois abandonados, esquecidos.
Oferenda feita aos poetas mortos, garimpeiros que nos legaram todo o seu ouro e adormeceram, como crianças imprevisíveis, na escuridão das minas.

Escreve Herberto Hélder, no prólogo a "O Bebedor Nocturno": "Quanto a mim, não sei línguas. Trata-se da minha vantagem. Permite-me verter poesia do antigo Egipto, desconhecendo o idioma, para o português. Pego no 'Cântico dos Cânticos',
em inglês ou francês, e, ousando, ouso não só um poema português, como também, e sobretudo, um poema meu (...). Não
tenho direito algum de garantir que os textos deste livro são traduções".

11. ALGUMASMEDITAÇÕESSOBRE OS SALMOS TRADUZIDOS
Em 1968, o poeta Herberto Hélder, publicou na Portugália
Editora um conjunto de versões (de traduções) de textos das
mais diversas origens: poevas do antigo Egipto, enigmas aztecas, poemas árabes, canções dos camponeses do Japão, poemas dos Esquimós e dos Peles-Vermelhas e também poemas
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do saltério do Antigo Testamento.
O que procuraremos é ler os poemas que Herberto Hélder
leu num livro da Bíblia.
Se o que lemos diz alguma coisa com sentido sobre a nossa
vida, então estas turvas palavras ousarão dizer alguma coisa sobre Herberto Hélder. Mas pode acontecer que, do que lemos,
nada nos diga respeito, nada nos alumie ou esclareça. Então,
penso que é também necessário sabermos que muito provavelmente nada, mas nada, de tudo o que se vai dizer, esclarecerá
ou abrigará, fortuitamente sequer, a verdade do poeta.
São sete os salmos que Herberto Hélder traduz. E fá-lo provavelmente do francês. Não do original hebraico. E o próprio
poeta que insinua esta realidade quando refere que utilizou uma
'montagem' feita por Jean Grosjean. Grosjean é um escritor
francês, um reputado orientalista, tradutor da Bíblia e do Corão,
que, na pluralidade das referências religiosas, como que busca
o único e invisível tecido, o idêntico eco dessas 'vozes comunicantes'. Grosjean, tal como Herberto Hélder, não se exige uma
fidelidade imediata, literal aos textos que visita.
Os salmos visitados são ordenados numa sequência diferente da tradicional. São, por vezes, como no caso do Salmo
42, mutilados. Noutras, diferentemente, as suas frases ousadamente (ou, quem sabe, naturalmente) se prolongam.
Os salmos vem dispostos nesta ordem: salmo 137, 88, 22,
42,57, 69 e 139. Liga-os o ritmo e o sentimento. São poemas de
"quinah", poemas de lamento, de súplica, viagens por territórios
de exílio.

O Salmo 137, na versão de Herberto Hélder
Sôbolos rios que vão por Babilónia, sentados
chorámos as lembranças de Sião,
e nos salgueiros pendurámos as harpas contra o vento.
Pórque nos pedem cânticos e alegria.

- Ento'ai, dizem eles, as canções de Sião.
Mas como em terra estranha elevaremos um canto
ao Eterno?
Que me seque a mão direita se te esquecer,
Jerusalém!

E a língua paralise se abandonares
as câmaras da memória,
se Jerusalém não for a mais alta alegria.
Lembra-te, Ó Eterno, de quanto
gritavam na terra de Jerusalém: - Devastai-a
até as raízes!
Feliz daquele que em suas mãos erguer teus filhos
e na pedra os esmagar, ó devastadora
filha de Babel!
O primeiro versículo desta tradução retoma, de uma maneira
homenageadora, o poema de Luís de Camões, "Sôbolos rios
que vão por Babilónia". Mas, enquanto em Camões, o salmista

isola-se da comunidade plangente (o 'nós' cede imediatamente
lugar ao 'eu'), Hélder mantém o carácter colectivo desta elegia
nacional.
Naturalmente o ponto de partida da genealogia poética e
humana deste Salmo 137 deve referir-se aos dados bíblicos sobre a queda de Jerusalém (em 587 a. C.) e consequente exílio
na Babilónia. A Babilónia para os deportados judeus é duplamente estrangeira, porque de outro povo e de outra crença. A
Babilónia é, ao mesmo tempo, forasteira e ímpia. E radicalmente
diferente É o anti-Israel.
Por isso, o poema é percorrido pelo mais árido dos ventos,
o da desolação. Expressa o pavor mortal dos territórios de exílio, a desadequação que a alma experimenta, essa inconciliaçáo
com o que nos é estranho.
Este é o canto do silêncio de Deus. Talvez, por isso, talvez
por ser um canto de silêncio, o Salmo 137 provoca naturalmente
música, lamento, grito, melodia nostálgica e hino inarcial.
O salmo constrói-se em torno de duas imagens. Principia
com o tema da água que corre: água dos rios de Babilónia,
água das lágrimas que escorrem dos rios dos olhos e que significam o correr irreversível do tempo, a sua fuga incontrolável.
O poema, no fecho, apresenta a imagem inversa, a da rocha, símbolo do combate e do esforço exigido para dominar o
destino funesto.
Assim, o nosso texto estrutura-se na antítese de duas constelações simbólicas: aquela que mostra o homem submetido ao
tempo e ao seu destino e aquela que o diz lutador, conquistador4dominador.
Este Salmo 137 é um dos salmos de exílio mais conhecidos
e expressamente a ele se refere. Não admira que ele surja a
inaugurar a montagem de GrosjeanIHerberto Hélder, que se
desloca de um exílio conhecido e colectivo, para um exílio secreto e pessoal.
O Salmo 88, que se segue, adopta como sistema simbólico
aquilo que poderíamos designar por "paradigma sheólico",
subterrâneo, com toda a sua coreografia fúnebre e tenebrosa. A
vida é vista como uma torrente que no sepulcro tem o seu delta,
a sua foz. No Livro de Isaías, exclama Ezequias, o rei doente: "A
meio da minha vida estou as portas do Sheol, quase a ser privado dos anos que me restam" (1s 38, 10). E por~issoque o salmista reza "dia e noite", é por isso que ele vê todo o seu tempo,
inclusivamente a infância, como seio onde a morte, ocultamente, se foi gerando.
Traduz Herberto Hélder:
Cada manhã meu clamor se levanta para ti:
porque afastas tua face do cerco da minha voz?
Moribundo desde a infância, eu sofri os teus terrores, teus
espantos me esmagaram.
Rodeado pelas ondas, já me afundo sob as vagas.
- Minhas mãos abrem-se e fecham no grande país das trevas.
O novo salmo, o 22, que se inicia assim Meu Deus, meu Deus, porque me abandonaste
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e te afastas dos meus gritos?
Brado em vão e sem repouso.
Encho os dias e as noites com as vozes desta angústia,
e o teu silêncio me cerca
-, apresenta a distância e o silêncio de Deus como o fundamento de toda a tragédia, de toda a solidão.
Escreve Quinzio: "O abismo da 'quenosis' (queda, abaixamento), o místico desce-o sem demasiado estremecimento, porque é segurado pelo próprio Deus. Mas a verdadeira 'quenosis',
aquela que surpreende o próprio Deus, e que nem Ele nem nós
conseguimos suportar, e o abismo de sentir-se e de saber-se
abandonado por Deus".
Em termos simbólicos, o corpo do poema une animais-caçaguerra numa única sequência, para abordar uma ruína já incon-.
trolável, provocada pelas insídias e tramas inimigas.
Inumeráveis me envolvem os touros de Basã
Leões que abrem as bocas para me dilacerar.
A imagem encerra, provavelmente, alusões demoníacas,
porque no Oriente, os demónios, tidos como responsáveis pelas
doenças e sofrimentos, eram representados com traços animalescos. Por isso, aos olhos do orante, os inimigos, os malfeitores, as desgraças que o assediam, são quase a incarnação histórica das forças demoníacas.
O Salmo seguinte, o 42, é o percurso de uma ânsia quase
animal por Deus e pelo templo.
A gazela brame correndo para a água, e corre a minha alma
para ti.
Quando verei Aquele de que tenho tanta sede?
A nostalgia que enlouquece o orante é aqui causada pela
impossibilidade física, devida ao ostracismo e a distância, de
pertencer plenamente ao povo que procura o Rosto de Deus e
que tem a experiência da "shekinah" (presença) divina que o
templo de Jerusalém oferece.
O lamento é ainda mais envolvente e dramático se supomos, com base no léxico usado no salmo, que o protagonista é
um sacerdote ou um levita, forçado a residir (não se sabe por
qual culpa ou razão) na Alta Galileia, distante do centro do seu
amor e da sua vida.
Sobre os montes do exílio tua lembrança me enlouquece.
O abismo tem sede de abismo: tuas chuvas turbilhonantes
caem sempre sobre mim, no fragor das cataratas.
Nascia-mede ti um canto tumultuoso
longamente agora esqueço nesta inspiração de lágrimas.
Os Salmos 57 e 69 descrevem as profundas rupturas, as cisões que o viver do crente estabelece na unanimidade dos saberes e viveres comuns. Ele sente-se identificado como louco (a
literária figura do "idiota"), alvo de troças e de zombarias
Tornei-me para eles numa coisa fabulosa.
Nas canções dos bebedores o meu nome passa
e entre os seus, no meio de sua própria família sente-se estrangeiro
Eu agora sou estranho em casa de minha mãe,
eu agora já não caibo na minha própria casa.
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O escancarar da sua dor corresponde, porém, em relação a
Deus, a uma estratégia de sedução. Os inúmeros apelos a que
Ele veja, escute, atenda, pretendem envolver Deus como testemunha neste conflito que vai ganhando a configuração de uma
disputa judicial. Tendo Deus como seu testemunha, o injustiçado terá probabilidades de fazer valer a sua causa. Por isso o
apelo "Salva-me, ó Deus".
O último salmo, o 139, constitui uma das mais penetrantes
reflexões acerca do significado e da presença de Deus. Não estamos diante de uma especulação pura, de timbre grego, sobre
a divindade, sua essência e qualidades. Somos antes convidados a uma meditação, segundo o modo sapiencial, sobre Deus,
tomado, ou melhor, perscrutado, no Jogo da liberdade humana,
como relação ora viva e operante, ora oculta e abscôndita; ora
tangível, ora inacessível; ora diurna como a ternura e a justiça,
ora obscura como a luta e os tumultos,
E um Deus das profundezas. Um Deus nocturno. O contrário
do manipulavel. O avesso do ídolo utilitário para as devoções
distraídas. E o Deus que, na Bíblia, primeiro dá sonhos a Jacob
e depois luta com ele. Porque o conhecimento de Deus deve
mover, em nós, mais coisas que os lábios. Deve fazer arder as
entranhas, escrever o confronto, despoletar o revoltoso humor
de Job, levar a conclusão da inevitabilidade da presença de
Deus, conclusão que nasce, como vimos, da experiência do seu
contrário. Palavra arrancada do silêncio. Exaltação produzida
pelo abaixamento. Saber conseguido num não saber.
De há muito já decifravas labirintos da minha alma,
e vias erguer-se a máquina dos meus ossos obscuros.
Minha vida estava inscrita no teu livro encoberto.
Ainda antes do tempo fixaras os meus dias.
Mas os teus, os teus enigmas, quem os pode decifrar?

Dirão: falaste-nos tanto de Deus, diz-nos agora, ao acabar,
uma única palavra sobre poesia.
Responderei: mas eu falei só de poesia, quem me dera poder dizer uma única palavra sobre Deus!

Se o que lemos diz alguma coisa com sentido
sobre a nossa vida, então estas turvas palavras
ousarão dizer alguma coisa sobre Herberto
Hélder. Mas pode acontecer que, do que lemos,
nada nos diga respeito, nada nos alumie
ou esclareça. Então, penso que é também
necessário sabermos que muito provavelmente
nada, mas nada, de tudo o que se vai dizer,
esclarecerá ou abrigará, fortuitamente sequer,
a verdade do poeta.

Escreve Quinzio: "O abismo da 'quenosis'
(queda, abaixamento), o místico desce-o sem
demasiado estremecimento, porque é segurado
pelo próprio Deus. Mas a verdadeira 'quenosisl,
aquela que surpreende o próprio Deus,
e que nem Ele nem nós conseguimos suportar,
é o abismo de sentir-se
e de saber-se abandonado por Deus"

É um Deus das profundezas. Um Deus nocturno.
O contrário do manipulável. O avesso do ídolo
utilitário para as devoções distraídas. É o Deus
que, na Bíblia, primeiro dá sonhos a Jacob
e depois luta com ele. Porque o conhecimento
de Deus deve mover, em nós, mais coisas que
os lábios. Deve fazer arder as entranhas, escrever
o confronto, despoletar o revoltoso humor
de Job, levar a conclusão da inevitabilidade
da presença de Deus, conclusão que nasce,
como vimos, da experiência do seu contrário.
Palavra arrancada do silêncio.
Exaltação produzida pelo abaixamento.
Saber conseguido num não saber.
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FALARDE RESSURREIÇÁO SEM FALAR DE MORTE?

.

Jorge Bateira

No turbilhão da memória, experiências
de felicidade surgiam agarradas a experiências
de outro tipo, nalguns casos verdadeiras
"experiências de morte". Num instante
dei por mim a reformular a proposta. De facto,
como falar de ressurreição sem falar de morte?

O convite a partilha de "experiências de ressurreição" parecia-me, num primeiro impulso, uma tarefa agradável. Tratar-seia, admiti, de'mergulhar na memória e dela fazer emergi! episódios que terão marcado a minha vida pelo melhor, no sentido de
que abriram novos horizontes a uma história pessoal em dado
momento sem perspectivas. Momentos em que me foi possível
experimentar o início de uma vida nova.
Entretanto, as voltas com o que dizer, fui dando conta de
que os resultados da busca eram ambíguos. No turbilhão da
memória, experiências de felicidade surgiam agarradas a experiências de outro tipo, nalguns casos verdadeiras "experiências
de morte". Num instante dei por mim a reformular a proposta.
De facto, como falar de ressurreição sem falar de morte?
Poderia recordar um sem número de experiências que foram
marcando o meu existir, pequenas e grandes alegrias que me
saíram ao caminho. Mas não é um desfiar de recordações que
procuro, pois sinto que não está tudo ao mesmo nível. Por cima
de tudo o mais, sobressaem os momentos da separação definitiva daqueles a quem devo o essencial do que sou. Foram perdas vividas como se tivesse ocorrido uma verdadeira amputação, algo que me foi arrancado.
De modo impessoal, parece fácil aceitar a morte como algo
natural, um dado biológico com que se conta. Ao mesmo tempo, um dado que visceralmente recusamos quando estamos directamente envolvidos. Não foi por acaso que, nas sociedades
ocidentais, ao mesmo tempo que se vai identificando prazer
com felicidade, se vai substituindo o tabu da sexualidade pelo
tabu da morte. Um assunto "inconveniente", apenas tolerado
quando convertido pelos "media" em realidade distante, realidade quase virtual.

A MORTE, INTERROGAÇÁO RADICAL DA VIDA
A perda do familiar querido ou a morte de um amigo de tantos anos já não são factos anónimos de que vou tomando conhecimento, são "experiências de morte" que causam uma dor
profunda e me questionam a vida pela raiz. De nada servem
conversas de velório sobre a boa recordação que alguém nos
deixa, ou elogios fúnebres com declarações bem intencionadas
de que sua memória, eventualmente a sua obra, não morre. Pura ilusão de quem não quer enfrentar a dura realidade. Aquele a
quem amámos já cá não está, morreu!
A grande interrogação que me persegue, interrogação radical a que não consigo escapar, é apenas esta: tudo o que vivemos fica irremediavelmente perdido? Ou, Alguém me deitará a
mão e salvará o que não quero perder e me constituiu? Virá Alguém que me salve? Como recentemente escrevia Anselmo
Borges, "trata-se de um silêncio morto ou de um Silêncio vivo,
habitado1'?**
A resposta que vou procurando no fluir dos meus dias remete, no essencial, para experiências diversas que me váo surpreendendo. Desde logo, a experiência de uma relação interpessoal intensa, brutalmente interrompida pela morte e, ao mesmo tempo, a profunda recusa de que tudo tenha sido efémero.
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Há também o sofrimento dos que lutam contra a opressão a
rosto descoberto, sem calculismo: os jovens da Praça Tiananmen, aquela testemunha que denunciou a farsa do julgamento de Xanana, em pleno tribunal, obedecendo a um imperativo de consciência, os massacrados de Santa Cruz, D. Oscar
Romero... Estarão todos condenados a fazer parte do imenso
"lixo da História"?
Ao comover-me com "A Lista de Schindler" ou ao revoltarme com tanto sofrimento inocente, em Africa ou na exJugoslávia, não posso deixar de notar que algo bem fundo em mim
apela a superação da injustiça e impede que me instale num rotineiro dia-a-dia. De onde me vem este apelo que vejo partilhado
por tanta gente, em toda a Terra e em todos os tempos?
Ao mesmo tempo, é impossível esquecer os momentos de
serena felicidade com a chegada dos filhos, o indizível de alguns momentos de comunhão em que não se deu conta do
tempo que passou, o abismo da intimidade profunda com a natureza no cimo da montanha, ou a euforia dos acontecimentos
históricos em que a Humanidade deu um passo em frente, se
tornou mais livre e mais digna!
Experiências desta natureza, experiências de morte e de
ressurreição, tenho-as entendido e vivido num horizonte de esperança, ou seja, na profunda convicção de que tudo o que de
positivo vou construindo, e me vai construindo, não pode caminhar para o nada. Seria o absurdo!

Em última análise, trata-se de viver de uma Esperança fundada na vida e na morte de um homem chamado Jesus. Há
dois mil anos, os que tiveram com ele um verdadeiro encontro
e, sobretudo, os que aceitaram partilhar a sua caminhada, viram
as suas vidas profundamente transformadas. O que de formidável viveram com ele, incluindo o próprio sentido que deu a sua
morte, surgiu-lhes iluminado por uma inabalável certeza: Jesus
foi a Boa Notícia que trouxe futuro para a Humanidade. O caminho de Jesus apontava, afinal, para a liberdade e dignidade autênticas. Do homem todo e de todos os homens.
Uma Boa Noticia tanto mais espantosa quanto os que a proclamavam, ao fazê-lo, arriscavam a própria vida. Ousavam mesmo afirmar que Aquele que "passou fazendo o bem" tinha vencido a morte, estava vivo. O Deus de Jesus acolheu-o!
Ao partilhar a mesma fé dos que caminharam com Jesus,
também eu fui agarrado por este chamamento vital. A minha
maneira, e na minha fragilidade, sinto a urgência da construção
de um reino de liberdade e de dignidade, desde já e para todos.
Não faço mais do que confiar, em comunhão com tantos outros,
que todo o esforço dos Homens não se perderá, por puro dom
d'Aquele que, assim o esperamos na fé, nos acolherá na morte.

Experiências desta natureza,
experiências de morte e de ressurreiçáo,
tenho-as entendido e vivido num horizonte
de esperança, ou seja, na profunda convicção
de que tudo o que de positivo vou construindo,
e me vai construindo, não pode caminhar
para o nada. Seria o absurdo!

Porto, 23/08/95

* Dedico este texto a família e aos amigos do José Valente, um companheiro
desde a adolescência, que nos deixou há dias.
** Ver "Deus e a morte: o inferno está vazio? in "Morte e esperança", "Igreja e
Missáo", Jan.-Dez.11993.
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E HEFLEXOES

SEUS HLHOS

.

Maria Adelaide Pinto Correia
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1. A primeira destas notas será sobre vários sentidos a dar a
palavra "reconhecimento", no enfoque destes apontamentos. O
mais óbvio é o que vem misturado com os afectos. Não encontra,
habitualmente,espaço para se exprimir senão em celebrações esporádicas... ou no velório.
Mas há outro sentido, esse então completamente malbaratado: reconhecer que ali está uma pessoa activa, embora na outra
margem da vida; uma pessoa com os seus interesses, rituais e recantos diferentes, com ritmos mais lentos; com um emprego do
tempo organizado, ainda profissional ou tecido de solidariedades.
Não é um espectador passivo.., nem apenas mão-de-obradisponível ou "baby-sitter" a que se recorre mais ou menos inopinadamente. Como as suas actividades já não são agressivamente ascendentes nem geralmente essenciais a sobrevivência, não são
valorizadas.
Claro que há excepções a este panorama, avós gostosos de
darem o seu tempo a que não saberiam dar vazão, para se ocuparem de filhos e netos. Mas do que eu estou a falar é dos seniores
activos. (A outra ponta destas relações é a dos "velhotes" acamados e dependentes, anos a fio, em cima da vida superlotada dos fiIhos.)
Ora esta gente, idosa mas com actividade própria, não gosta
mesmo nada de ser tratada como espectadores ou como relíquias.
Gostariam de partilhar a sua experiência e opiniões. Mas a vida dos
novos mudou tanto, que outras e~periênciasnão Ihes interessam,
não as acham capazes de serem fundadoras de nada - aliás, vão
tão exponencialmente acelerados que não podem ver mais nada
senão o seu próprio trajecto.
2. Quando a pessoa se habituou a viver bem sozinha, então é
mesmo muito destruidor invadir-lhe desastradamente o espaço que
habita, no seu sentido mais pleno, sem considerações, como uma
obrigação óbvia e nem sequer como troca de serviços feita com
gentileza e calor. E os comentários dos encontros de rua? Vão
sempre parar ao mesmo: "sempre lhe fazem companhia!" ou "ao
menos, tem companhia!". Companhia de filhos e netos, claro que
sempre apetece... mas depende dos tempos, dos momentos e dos
modos; da disposição e cedências mútuas, de tarefas mutuamente
assumidas. O convívio envenena-se porque as coisas a que se dá
relevância, desde a educação dos filhos até a arrumação e limpeza,
são muito diferentes entre as duas gerações, e os casais jovens entendem que estão no seu direito de impor em casa alheia as normas de vida que são só suas. As vezes, a tal companhia é como
um incêndio, e mais ressentida. Aquela da criancinha a espalhar e
rasgar os "dossiers" do avô, debaixo do sorriso complacente dos
pais, é só uma variante.
3. São com mais frequência as mães que "entram ao serviço"
de filhos e netos, com mais ou menos amargura, mais ou menos
deleite, mais ou menos masoquismo, mais ou menos esgotamento
e desespero.
Sobretudo a nível popular, conheço casos que são paradigmáticos de uma vasta maioria e me parecem terríficos. Filhos casados
que vão sistematicamente comer a casa dos pais, levando já filhos
- e, entretanto, vão tendo dinheiro para encher a sua própria casa
de "gadgets" (que rapidamente se tornarão ininteressantes e ultrapassados, ainda por cima). As vezes, ficam um pouco a seguir ao
jantar, para ver N,enquanto a avó dá banho aos netos, e retiram-

se depois com displicência, deixando tudo desarrumado. A avó
vem de um trabalho a tempo inteiro.
Filhos que aceitam fazer montar a sua casa de noivos, mas to
da, das plantas do jardim as almofadas do sofá, exclusivamente a
custa de exaustivos trabalhos extra dos pais ou só da mãe. Etc.
4. Os jovens casais entendem que podem dispor sem limites
da independência e da organização de vida dos seus pais e que
estes sempre lá estarão para Ihes aparar os filhos (e os animais de
estimação) a pretexto das economias, das viagens, das compras e
vendas das casas ou das obras em casa.
Têm (ou sentem) necessidade de se investir em horários de trabalho alarmantes e contam com os avós para dar carinho, atenção
e estrutura a vida dos netos. Eles darão imensos presentes aos filhos, atafulhá-10s-ao de coisas compradas, a ver se preenchem o
abismo. Mas os miúdos não andam bem, não vivem felizes.
5. Há uma americana especialista em cuidados infantis, Penelope Leach, que tem vários livros muito difundidos sobre esse malestar das crianças. De uma entrevista recente, tirámos alguns extractos:
"As sociedades ocidentais passaram da representação das famílias como abrangendo três gerações para a de adultos individuais ganhando a sua vida. Neste contexto, o lugar das crianças na
sociedade é muito menos óbvio... Temos de reinventar o lugar das
crianças na família, porque as famílias que continuamos a imaginar
já cá não estão."
"Há certamente menos lugar para as crianças no mundo dos
adultos do que era.costume haver. São menos aceites, mais difíceis de ter ao pé de nós - quanto mais não seja, porque a natureza do trabalho mudou. Nas sociedades agrícolas, era mais fácil as
crianças estarem com os adultos, as crianças podiam participar e
ajudar."
"Estas mensagens são muito duras para as pessoas. Sentemnas como uma crítica e uma culpabilização. Evitam-nas, particularmente os homens que detêm o poder. Dos porquês, só sei que é
'economicamente inconveniente'."
"Na Suécia, os recém-pais têm dezoito meses de férias pagas,
e faltas previstas quando os filhos estiverem doentes. (...) A Suécia
adoptou três princípios muito importantes: primeiro, os titulares
desses benefícios são as crianças e não os pais - p.e., as licenças
dos pais são encaradas como um direito do bebé a uma certa dose
de tempo dos pais; segundo, acredita-se genuinamente que a responsabilidade pelas crianças é do homem e da mulher; terceiro,
estas medidas políticas não são um mundo a parte do do trabalho:
todos os trabalhadores tiram as suas licenças enquanto pais, seja o
administrador seja o rapaz dos recados. Toda a gente espera e
aceita tal situação."
"Temos de quebrar a regra de que todos devemos trabalhar toda a semana em tempo completo. E teremos de encontrar as figuras públicas capazes de abrir a brecha para que os interesses das
crianças façam parte da política geral."
"Os que querem ser pais devem ter presente que ter, um filho
muda tudo e para sempre. A imagem que anda por aí da supermãe é abuém que tem filhos lindos e Ihes assegura o 'essencial',
mas a quem não passa pela cabeça que eles lhe afectem o resto
da vida. Mas o que é provável é que afectem tudo!!"
Outono 95

Quando a pessoa se habituou a viver bem
sozinha, então é mesmo muito destruidor
invadir-lhe desastradamente o espaço que
habita, no seu sentido mais pleno,
sem considerações, como uma obrigação óbvia
e nem sequer como troca de serviços feita
com gentileza e calor. E os comentarios
dos encontros de rua? Vão sempre
parar ao mesmo: "sempre lhe fazem
companhia!" ou "ao menos, tem companhia!',.
Companhia de filhos e netos, claro que sempre
apetece... mas depende dos tempos,
dos momentos e dos modos
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TEMPO
PRESENTE
V1oLÊNclA No ECRA
jOSéCenteio
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Em finais dos anos 60, Philiph K. Dick, escritor de ficçáo científica, escreveu um livro em que um simples jogo de computador
se transformava numa poderosíssima arma contra os inimigos.
O jogo consistia num labirinto no meio do qual se encontrava
um animal que tentava libertar-se. A pessoa tornava-se de tal
forma dependente e a sua angústia assumia grau tão elevado,
que ia inconscientemente interiorizando o comportamento do
animal no labirinto, acabando por perecer diante da impossibilidade da libertação.
Dir-me-ão, os mais renitentes ou os amantes incondicionais
dos jogos, que se trata apenas de ficção científica. Mas náo terão os livros de ficção científica, para além do gosto estético e
da opiniáo de cada um, o condáo de nos alertar para alguns
dos eventuais caminhos que o nosso futuro possa vir a trilhar?
Eles são comparáveis a um espelho curvo que deforma a imagem do nosso futuro, embora continue a ser ainda e sempre a
imagem dele próprio.
Ainda neste domínio, mas tratando-se agora da dura e crua
realidade e não de ficçáo científica, na Alemanha alguém se
lembrou de introduzir numa rede de computadores, um jogo cujo o objectivo primeiro era eliminar judeus. Este caso alerta-nos
para o problema de controlo destes meios, mas sobretudo para
as formas de defesa do próprio consumidor.
Pessoas atentas a esta realidade têm chamado a atenção
para o facto de as crianças viciadas em jogos de computador
perderem a noção de bem e de mal. A vida passa apenas a ser
um jogo em realidade virtual. Se é verdade que as crianças se
habituam a decidir rapidamente - adquirem um poder de decisáo quase instantâneo -, também não é menos verdade, por
outro lado, que elas não medem o alcance das sua$ decisões,
muito menos as suas consequências. As fronteiras valorativas
deixam de existir, porque tudo, mesmo a própria vida, não passa de um jogo.
Na sua maioria, os jogos de computador náo só encerram
em si mesmos uma grande dose de violência, como arrastam
consjgo um outro tipo de violência - dependência e (des)construção da personalidade. E não se deve esquecer que os jogos
se tornaram, dentro do meio informático, um dos negócios mais
rentáveis.
Neste fim de século cibernética, mesmo a nível da informação, o peso da televisáo torna-se cada vez mais relativo. Através
das redes de computador podemos ter acesso a informações lateraislmarginais não filtradas pelos critérios jornalísticos - táo
objectivos quanto subjectivos -, nem pelos interesses das
agências noticiosas. Por outro lado, a internacionalização deste
meio e o fácil acesso a ele - via satélite ou via cabo - tornam
impensável, num determinado espaço, qualquer definição de
critérios de controlo. Sem esquecer o vídeo!... .
Pelo já exposto, parece náo ser difícil chegar a conclusão de
que tem hoje muito pouco sentido falar de violência na televisáo
e fazer disso uma luta tenaz contra os poderes instituídos. Mas
terá todo o sentido falar em "violência no ecra, envolvendo esta
expressáo todos os meios que usam o ecrã como veículo de
transmissão: televisão, computador, vídeo... Parece-me anacrónica a ideia de lutar contra os meios em si, quando a estratégia
seria antes e sobretudo agir junto dos potenciais consumidores.

A estratégia, a única que pode resultar, é a que encara estes
meios como fazendo parte do tempo em que vivemos e que nos
permita através deles descobrir novos rumos que levem a procura e conquista da felicidade individual e colectiva. Trata-se, resumindo, de propo'rcionar os meios adequados para que cada
um organize as suas próprias defesas, ou seja, que cada um tenha a possibilidade de ir construindo a sua própria consciência
crítica, o seu verdadeiro espaço de liberdade.
Desta estratégia a escola deveria ser o núcleo. Seria importante que todos estes meios fossem introduzidos no ensino,
desde muito cedo e em todas as suas vertentes: Iúdica, utilitária,
social e filosófica. Que os programas sobre estas matérias tivessem em conta não só a perspectiva utilitária, mas também e sobretudo uma perspectiva de sociedade: reflectir sobre as próprias sociedades construídas a partir destes meios. Se temos
dos meios apenas uma visão utilitária, sentir-nos-emos castrados e impossibilitados de perceber as relações que se vão tecendo entre os próprios meios, as pessoas e a sociedade no
seu todo. Porque, não tenhamos dúvidas, eles vão alterar pro. fundamente a nossa vida individual e a nossa relação com a sociedade, nomeadamente, as relações humanas e laborais.
Saibamos ser felizes neste labirinto que teima em roubarnos a liberdade de SER.
Loures, 13 Abril 1996

Pelo já exposto, parece não ser difícil chegar a
conclusão de que tem hoje muito pouco sentido
falar de violência na televisão e fazer disso
uma luta tenaz contra os poderes instituídos.
Mas terá todo o sentido falar em "violência
no ecrã", envolvendo esta expressão todos
os meios que usam o ecrã como veículo
de transmissão: televish, computador, vídeo...
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SOB O ESPLENDOR
DA TUA FACE
Maria Adelaide Pinto Correia

ouve uma espécie de mistral, depois de muitos dias morrinhentos.
(Passo este texto em Janeiro de 96 e é óbvio que o que descrevo se passou há muuuuuitos meses...) 0 céu limpou completamente e eu ia a atravessar o Alentejo. Um azul sem falhas,
uma nitidez de todos os recortes, o ar puríssimo, as cores e o
cheiro das searas - aah, como a alma se alarga quando vem
assim um esplendor destes sobre uma paisagem com a qual, a
partida, entras em sintonia! Fui guiando devagarinho, não podia
perder nada, uma sede, uma sofreguidão, com muitos aleluias
cantados baixinho ao ouvido do Interlocutor Infatigável.
Mas pode outra luz, bem diferente, fazer os mesmos efeitos.
"Junto aos rios de Goa nos sentávamos e chorávamos"... mas
não como os exilados de Babilónia, mas por tanta e tão indescritível beleza. A luz não é nítida e insondável de profundidade
como a do Alentejo: é leve, difusa, flutuante, opalina, e entra em
perfeita concordância com a exuberância vegetal, a cor de tijolo
escuro das terras, o verde-porcelana, também ele vegetal, dos
rios suavíssimos.
A longa costa
Era de um verde espesso e sonolento

Um verde imóvel sob nenhum vento
Até a branca praia cor de rosas
Tocada pelas águas transparentes.
(Sophia's, claro)
Tudo ali tem tanto a ver connosco, há tantas reminiscências
comuns, que nos sentimos em casa e a alma se liberta sem solavancos.

Agora deixo a palavra a Isabel Allende:
(Refere-se a paisagens do Sul do Chile)
" ( ...) aqueles atalhos diáfanos por entre a selva fria, entre
fetos gigantescos elevando-se até ao céu, as abruptas passagens das montanhas e o perfil afiado dos vulcões nevados a
reflectir-se na água esmeraldina dos lagos. Estar em Deus
deve ser como estar nesta extraordinária Natureza. Da minha
memória desapareceram o avô, o guia, as mulas, vou caminhando sozinha no silêncio solene daquele templo de rochas
e vegetação. Inspiro o ar limpo, gelado e húmido de chuva,
afundam-se-me os pés num tapete de barro e folhas apodrecidas, o cheiro da terra penetra-me como uma espada, até
aos ossos. Sinto que caminho, e caminho sempre a passo ligeiro por desfiladeiros de névoa, mas estou sempre parada
nesse ignoto lugar, rodeada de árvores centenárias, troncos
caídos, pedaços de cascas aromáticas e raízes que surgem
da terra como mãos vegetais mutiladas. Roçam-me a cara
sólidas teias de aranha, verdadeiras toalhas de renda, que
atravessam o caminho perlado de gotas de orvalho e de
mosquitos de asas fosforescentes. Aqui e além surgem esplendores vermelhos e brancos de "copihues" e de outras
flores que vivem nas alturas, enroscadas nas árvores como
cristais luminosos. Sente-se a respiração dos deuses, presenças palpitantes e absolutas nesse ambiente glorioso de
precipícios e altas paredes de rocha negra, polida pela neve
com a sensual perfeição do mármore. Agua e mais água.
Desliza como delgadas e cristalinas serpentes pelas brechas
das pedras e as recônditas entranhas dos montes, reunindose em pequenos regatos, em rumorosas cascatas. De súbito,
sobressalta-me o grito de um pássaro perto ou o som de
uma pedra a rolar lá do alto, mas logo volta a paz total daquelas vastidões e dou por mim a chorar de felicidade."

Então estes apontamentos são um devaneio turístico?
Não, não são. Tenho é necessidade de recordar, a tempo e
fora de tempo, pontos de apoio para a conversa interior com
o Pai do céu, apoios que estão constantemente espalhados
no nosso caminho como pedrinhas que os nossos passos
apressados atiram para longe. "Na alegria que vem de Deus
é que está a vossa força", diz Neemias (8, 10).
E é que vou falar também de Sintra! Não por Sintra, mas
pela Caminhada Metanoia em Junho 95. A tarde passou-se
num jogo de pista de grande fôlego. E eu preciso absolutamente de agradecer aos que organizaram esse jogo, preciso
de enaltecer quem é capaz de assim se dedicar aos irmãos!
Três nossos amigos que quatro vezes por lá andaram - quatro!! -, para trás e para diante, a procura das melhores pistas, referências e esconderijos; e depois redigiram as orientações com inteligência, com verve, com humor. Abençoados
sejam! Foi uma tarde deliciosa para todos, uma forja de laços
indestrutíveis. "Que bom que é estarem os irmãos juntos!" para nós, não propriamente como o óleo perfumado escorrendo pela barba de Aarão ... mas também um sacramento de
aproximação ao nosso Pai.

Ana Cordovil

O filme relata o acompanhamento
de uma irmá a um condenado
a morte por violaçáo e assassínio.

Quis ir ver "A Última Caminhada" na Semana Santa, como algo
que me ajudasse a olhar o próximo. Esta louca vontade de me
"purificar" vinha de um tempo de Quaresma demasiado cheio de
confusões em casa e no trabalho. Faltavam-me momentos de
serenidade e silêncio, com Jesus por, perto.
Com esta feroz disposição, "A Ultima Caminhada" foi para
mim um safanão na minha indiferença. O filme confronta-nos
com a existência do mal levado ao extremo. Tal confronto com o
mal é tão violento, que nos incomoda e perturba.
A irmã que acompanha o condenado, por violação e assassínio, pede-lhe o reconhecimentola consciência do seu mal, como se, só a partir dessa libertação, ela pensasse ser possível o
arrependimento. Este processo demora muito, é muito doloroso
para ambos, mas, nesta caminhada, ela traz-lhe uma réstia de
esperança.
O amor que liberta é-nos revelado numa relação de perdão,
como só Deus revelou aos homens. Por fim, é como se fosse
Deus a pedir ao nosso coração o arrependimento, pela capacidade de amar, encarando de frente as nossas fraquezas e desejando o futuro.
Aqui, o filme anuncia-nos a Ressurreição do assassino neste
desejo.
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No passado dia 27 de Abril, teve lugar em Lisboa, a constituição do Fórum Abel Varzim Desenvolvimento e Solidariedade, instituição
promovida fundamentalmente por católicos,
mas que pretende antes ser uma "associação
cívica" dedicada aos problemas sociais. A
curto e médio prazo, o Fórum pretende criar e
desenvolver um banco de dados sobre questões sociais, um programa de rádio e um boletim. Para depois, fica a ideia de uma Universidade Popular, que contribua para a formação no domínio social e na área do pensamento social católico.
O Fórum deve o seu nome ao padre Abel
Varzim, figura marcante da primeira metade
deste século da Igreja portuguesa, pela sua
dinamização da doutrina e da acção social da
Igreja, mas que também exerceu o papel de
deputado, defensor de sindicalistas e trabalhadores durante o regime do Estado Novo e
promotor de cooperativas. A sua acção obrigou-o a um "exílio" forçado, pelo Cardeal Cerejeira, na sua terra natal, perto de Barcelos.
Abel Varzim desejava essencialmente divulgar
e pôr em prática o pensamento social da Igreja, num apelo permanente a promoção pelo
desenvolvimento e da justiça social. Fiel a este legado, o Fórum pretende ter uma particular atenção as questões sociais, náo abdicando mesmo de tomar posições públicas ou
junto dos bispos sobre determinados temas ,
quando for esse o caso.
As preocupações do padre Vanim são traduzidas agora nos objectivos e na declaração
de princípios do novo Fórum Desenvolvimento
e Solidariedade. Expressões como justiça e
desenvolvimento solidário são repetidas no
enunciado dos princípios. O Fórum, que conta
já com a adesão de cerca de 200 associados,
pretende difundir textos que sejam "património
da humanidade", como a Declaração dos Direitos Humanos; promover acções de estudo e
debate sobre problemas que "condicionam a
justiça e o desenvolvimento solidário do país";
apoiar pessoas e grupos em acções concretas
que contribuam para o desenvolvimento, a justiça e a solidariedade; despertar para actividades que contribuam para "a modernização do
país"; denunciar situações graves e "suscitar
propostas de solução para problemas da sociedade portuguesa".

