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GENTE

Muitos dos nossos sonhos não se realizaram. O espaço, o
tempo e as relações em que alguns poderiam ter-se tornado
realidade não existem mais. São sonhos que deixaram de poder realizar-se. Definitivamente. Nunca mais. Outros concretizaram-se muito aquém do horizonte em que os esperávamos
inscrever. Uns e outros falam-nos da fragilidade das nossas
convicções. Questionam-nos sobre o rumo que demos a nos-
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e Jorge Wemans

Por isso fugimos. Desertamos os locais, as pessoas e as
memórias provocadoras do incontornável encontro com os SOnhos que já foram nossos. Ler a realidade que somos, o mundo que construímos, os desejos que nos habitam e as prioridades que nos demos, perscrutar o interior de tudo quanto aceitamos como condição do nosso futuro - ler e perscrutar, com
os olhos dos sonhos sonhados, o hoje e o amanhã que este já
encerra é vertigem perigosa, exercício de consequências incontroláveis. Por isso não estamos cá, não temos tempo ou
não usamos esse nome quando a brisa da recordação de antigos sonhos ameaça entreabrir a porta da nossa memória.
E assim nos movemos, quais grandes artistas de uma plasticidade interior que adere ao presente sem se perguntar de
onde vem. E assim nos castramos, deixando de sonhar por
medo daquele algum futuro em que para desgraça nossa renovada caiba perguntar o que fizemos do sonho hoje sonhado. Não queremos saber da memória daquilo que nos trouxe
até aqui, não queremos ousar a criação do futuro. Temos o
presente. Ele tudo explica, ele próprio contém o futuro. Amén!
E contudo... (Ai a vida, o calendário, as pessoas!) a memória por vezes assalta-nos. Instala-se em nós e impõe ao que os
olhos vêem e o coração sente a cor e o calor do seu filtro. Vivemos então tempos de procura, de metanoia (abertura a mudança), de ressurreição (nova vida). E, como criança a quem
basta a mão onde sente a sua e não pergunta quem o leva, recuperamos a arte de sonhar.
E assim somos transportados ao cimo das montanhas onde habitam mulheres e homens de sonhos e memórias. Lá, onde os rostos nos recordam as marcas em nós impressas pelo
sonho de outros que se nos tornaram próximos. Lá, onde alguns de nós entendem quanto Jesus se fez nosso companheiro pela mão de outros, o sonho de uns quantos e a memória
de muitos. Lá, onde a morte de alguns, sendo a maior dor, nos
faz tocar a proximidade de Deus - convite a recordarlanunciar
o que de melhor recebemos de cada um.
De memória, sonhos e vidas é feito este número da Viragem. São uma série de testemunhos sobre o modo como reconhecemos sinais de outros na nossa experiência enquanto
homens, enquanto homens e mulheres de fé. São registos
muito diferentes que nos falam de vidas e sonhos que se fizeram anuncio. São ricos, cada um e na sua diversidade, da força da palavra, da importância do desafio e da novidade do
acto.
Para o leitor neles se envolver e neles se descobrir.

Ruy Cinaiti

AS COISAS
QUE TU QUERES
i

Peter Stilwell

Ruy Cinafti Vaz Monteiro Gomes, poeta, silvicultor e antropólogo (n. Londres, 1915; m. Lisboa, 1986), organizou com Tomaz Kim e José Blanc de
Portugal a primeira série dos Cadernos de Poesia (1940). Publica, nos anos
40, os primeiros livros de poesia: Nós Não Somos Deste Mundo (1941) e
Anoitecendo a Vida Recomeça (1942). Entre 1942 e 1944 idealizou e dirigiu
a revista de cultura de inspiração católica, Aventura, no intuito de promover,
em plena Guerra Mundial, um diálogo que superasse o choque primário das
ideologias. A sua obra é caracterizada por forte pendor introspectivo e uma
aguda e culta sensibilidade religiosa. O amor pela natureza contrasta com
os sentimentos de repulsa evocados pela injustiça e pela violência nas relações humanas. Em 1946 é escolhido para secretário do Governador de Timor, ilha a que dedicará o melhor dos seus esforços profissionais e literários. O Livro do Nómada Meu Amigo (1958) reflecte a luz e as sombras de
dez anos de dedicação aquele território, No início da década de 60 prepara
em Oxford um doutoramento em antropologia. Uma crise existencial em
1966 leva a retoma da sua vocação literária, e das obras que escreve nos
quatro anos seguintes umas dão notícia do seu percurso interior - Sete
Septetos (1967), O Tédio Recompensado (1968), Memória Descritiva
(1971), Manha Imensa (1984), Corpo - Alma (1994) e Tempo da Cidade
(1996) -, outras dão voz a realidade vivida nos territórios do ultramar português - Crónica Caboverdeana (1968), Uma Sequència Timorense (1970) e
Um Cancioneiro para Timor (1996). A poesia do Borda d'Alma (1973), escrito durante a campanha eleitoral de 1969, inaugura em estilo jocoso uma
crítica mordaz do quotidiano social e político que Cinatti retomará, após a
revolução de Abril de 1974, em Cravo Singular (1974), Import-Export
(1976) e O a Faze?, Faz-se (1976). No final da década de 70, Cinatti policopia e distribui os versos que escreve por amigos e desconhecidos. Uma selecção dessas folhas volantes veio a ser publicada com o título de 56 poemas (1981). Outros títulos: Conversa de Rotina (1973), Paisagens Timorenses com Vultos (1974), Timor-Amor (1974), Lembranças para S. Tomé e
Príncipe - 1972 (1979).

Quando, em Janeiro de 1987, propus a Universidade Gregoriana investigar a vida e obra de Ruy Cinatti (1915-1986), formado nos anos trinta nos quadros da Acçáo Católica (JUC), aventurava-me no escuro. E verdade que conhecia bem Cinatti desde os meus tempos de criança. Mas do poeta itinerante, silvicultor e antropólogo, paladino de Timor-Leste e estudioso da InsuIíndia e do Sudeste Asiático, quase nada sabia. Cinatti falava
pouco de si.
Tinha eu uns escassos ano e meio de idade quando o Ruy
regressou da sua primeira estada em Timor (1946-47) e passou
a residir em casa dos meus pais. ((Residir))é uma força de expressáo. Fixou residência! .Residir)), no sentido de ((permanecer)), só por coacçáo. ~ermanentementéinquieto, nómada por
natureza, vagabundo do infinito, vivia no desassossego ((de
quem espera, iminente, ali mesmo, naquele momento e naquele
lugar, um acontecimento qualquer extraordinário: revelaçáo sobrenatural, cataclismo cósmico - sei lá)) (Guilherme de Castilho).
E quando nada de novo sucedia, sobrevinha o tédio e a vontade
de partir...
A minha recordação directa desses tempos é naturalmente
ténue. Por tradiçáo familiar, sei que os meus pais lhe cederam
uma chave de casa e colocaram um quarto a disposiçáo, e o
Ruy aparecia e desaparecia sem aviso prévio. Certa ocasião, estavam eles já deitados, ouviram ecoar pela rua do Quelhas os
((Cuca, cuca!)) que assinalavam a sua chegada. Instantes depois, trepara, ligeiro, pela parede exterior da casa, entrara, feliz,
pela janela do quarto dos meus pais, no primeiro andar, e ajudava dois amigos a seguilo, anunciando que lhe apetecia fazer
uma festa. Quando ((em residência)), tanto podia acordar meio
mundo a cantarolar em tom de criança mimada, ((Quero ir ao cinema!.Quero ir ao cinema!)), como aparecer, qual fantasma, de
manhã cedo na cozinha, envolto no lençol da cama, para gáudio das crianças que o eram de facto, ou chegar a casa e puxar
de bilhetes de teatro como presente para as empregadas.
Cinatti redigia, nesses tempos, uma tese de licenciatura sobre as formações florestais em Timor, pela qual recebeu em
1950 a notável classificaçáo de 19 valores.
Embora nunca o tenha presenciado, sei que se envolvia em
discussões acaloradas com os amigos. Nessas alturas, dizia palavras que feriam e facilmente se sentia atingido, rompendo relações que o orgulho pessoal impedia de reatar de forma directa.
Meses ou anos depois, reaparecia subitamente, como se nada
fosse, e sem palavra de explicaçáo. Em 1951, por exemplo,
quando partiu para quatro anos de serviço em Timor como secretário da Agricultura, estava de relações cortadas com o meu
pai, mas pouco depois reafirmava por escrito a sua amizade.
Viagens e arrufos tornavam esporádicos os contactos com
este amigo táo ((louco))e divertido. Mas, talvez pela sua originalidade e pelo seu afecto, o Ruy figurava, apesar de tudo, entre a
pequena constelaçáo dos mais próximos da família.
Estivemos em Inglaterra ao mesmo tempo, no início dos anos
60.Eu numa ((public schooI» inglesa e ele, a cerca de cinquenta
quilómetros de distância, em Oxford, para se doutorar em Antropologia Cultural. Mas nunca nos encontrámos. Foi em Fevereiro
de 1965 que, por momentos, os nossos caminhos se cruzaram
de novo. Estava eu de partida para Nova lorque quando toca a
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campainha e entra de rompante o Ruy. Informámo-lo que o meu
pai estava de cama, doente, e de imediato subiu para o visitar.
Momentos depois, gesticulava e passeava pelo quarto, ignorando
o ar prostrado e febril do amigo, a contar as aventuras de uma
viagem a ((IndianaJones do Paquistão a Grécia, com passagem
memorável pelo Afeganistáo e visita a Persépolis, na Pérsia.
Entretanto, entrei para o Seminário dos Olivais. Veio a crise
de 68, com os seus efeitos na Igreja em Portugal e nos Olivais, e
em Janeiro de 69 passei a integrar um pequeno grupo de seminaristas que iniciava uma experiência de vida comunitária fora do
Seminário, num andar da Rua de Buenos Aires. Um dia, cruzeime com o Ruy e convidei-o para jantar connosco. Mas comida
era coisa que pouco lhè interessava e rapidamente percebemos
que, embora apreciasse a companhia, lhe custava estar tanto
tempo quieto. Pouco depois desafiava-nos a irmos a Alfama. Era
véspera do Santo António. Enfiou-nosentão no carro, e lá fomos,
divertidos com uma conduçáo que por certo exigia ao anjo da
guarda trabalho em horas extraordinárias - ou talvez fosse uma
equipa de anjos, que se revezavam... Na Graça o carro avariou.
Desespero de Cinatti, que nada entendia de mecânica, a que se
seguiu logo o entusiasmo quando liguei o cabo faltos0 - pe1o.a~pecto do motor era milagre que o carro funcionasse de todo. S e
guimos para o Cais do Tabaco onde, obedecendo as instruçóes
do Ruy, nos apeámos para subir e descer a encosta de Alfama a
pé, ((na ponta da unha)), parando só para apreciar aqui e ali um
largo onde a multidão apinhada ensaiava uns passos de dança.
A meia-noite estávamos de volta, em casa.
Convidei o Auy para a minha ordenação, em Novembro de
1973. Mas não apareceu. Se a memória náo me atraiçoa, explicou-me depois que tinha tido medo de se emocionar. Em vez
disso, percorreu Lisboa a procura dum pequeno elefante maconde, no dorso do qual mandou afixar uma placa de prata com
nome do meu elefante de trapos, em criana inscrição.(~Alifas~),
ça. Alguns anos mais tarde, dei-lhe a ler a minha tese de licenciatura em Teologia. E o poema que me dedicou explica o significado do gesto:

De 1976 a 1978 estive em Roma. Foram anos duros para Cinatti. A invasão de Timor e a morte da irmã deixaram-no profundamente transtornado. Foi um período em que escreveu, policopiou e distribuiu abundantemente os seus poemas pelas ruas
de Lisboa. Quando regressei, estava em franca recuperação,
embora fisicamente debilitado. Encontrávamo-nos com frequência. O Ruy aparecia na missa das 9, em Santos, que eu celebrava; depois tomávamos um café. Um dia, fomos a conversar até
a casa dos meus pais que o convidaram para jantar no domingo
seguinte, e a partir dessa data foi raro o domingo em que não
jantou connosco.
Quando adoeceu, em Agosto de 1986, foi internado no Hospital de Santa Marta. Em Setembro, passei a visitá-lo dia sim dia
não - o hospital ficava a dois passos da Capela do Rato. Numa
dessas visitas propus dar-lhe o sacramento da Unçáo dos
Doentes. Mas o Ruy reagiu mal. Quarenta e oito horas depois
contou-me que, depois dessa conversa, tinha sonhado comigo,
e que no sonho me dissera: ((Do not tempt me with the things
you want!,,. Não sei que significado atribuía as palavras. Não me
explicou. Talvez tenha sentido na minha proposta uma tentação
para encenar uma morte «no odor da santidade, confortado
com os sacramentos da Santa Madre Igreja),. Disse-me simplesmente que queria receber agora a Unçáo dos Doentes. Quinze
dias depois, faleceu.
Foi entáo que iniciei uma nova etapa do meu conhecimento
de Cinatti. Conhecimento esse que viria a desembocar numa tese de doutoramento de carácter biográfico (A Condiçáo Humana em Ruy Cinatti, Presença, 1995). Ofereci-me para organizador do seu espólio e ai encontrei-me face a exigência profunda
para consigo próprio que ele mantinha sobre reserva. Formado
na escola dos assistentes da Acçáo Católica, deixei-me fascinar
pela história de quem percorreu o mundo, sonhou, sofreu e fracassou, mas que nos diversos estados de alma perseguia e deixouse perseguir por esse ~Alifasjuvenil, Jesus Cristo, de cognome)).
ESTADOS DE ALMA

AGRADECIMENTO
Foste o meu pequenino Peter a quem roubei o nAlifas~
[o elefante de trapo.
Que grandes correrias em casa de teus pais, escada acima,
[escada abaixo.. .
«Eu quero o meu Alifas, I want my Alifas, give it to me.. .N
Eu já sabia: Tu querias Jesus Cristo e encontraste-o...
Esse Alifas que eu, brinca brincando, queria roubar-te
para que o descobrisses na caixa dos tesouros.. .
E tu recompensaste-me depois mil anos múltiplos...
ó Padre Peter Stilwell, tu emprestaste-mea tua tese
[de licenciatura sobre LI verdadeiro Deus visto por Bultmann,
(antes tinha-te oferecido um elefante maconde, peça
[de escultura que se sumiu, aonde?)
esse grande teólogo da Igreja Triunfante, católico protestante
[e das galáxias!. ..
Obrigado Peter, beijo-te na face, sou eu que te persigo.. .
[e em ti, um Alifas juvenil, Jesus Cristo, de cognome.
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A chuva é ouro ou prata o que quiseres. ..
Eusinto a chuva nos meus membros líquidos
e percorro os limbos das árvores circundantes,
desço os troncos, enrolo-me, chego as raízes, misturo-me
[com a terra com o húmus.
Dizem-me algures que o que penso é paganismo
e eu digo que sim e pulso Jesus Cristo nas minhas veias!
(Lazarim, 22/8/76)

Sophia de Mello

A PESSOA

i

Maria Armanda de Saint-Maurice Esteves

Esta coesão da pessoa, que é quase
coincidência com o anjo, exprime-se num estado
habitual de absorção pelo seu mundo interior,
por um lado, e, por outro lado, numa disponibilidade para o real exterior, numa atitude, diria eu,
contemplativa. Há nela, pois, uma dupla
fidelidade que é uma dupla atenção, ao interior
e ao real exterior, na mesma medida em que
íntimo pessoal e epifania do real coincidem
numa grande celebração do ser.

Outros falarão hoje, aqui, da sua poesia. A mim, coube-me
apresentar a pessoa de Sophia: uma pessoa "muito extraordinária", ou - passe o só aparente exagero do termo -, uma pessoa
de alguma forma tão "prodigiosa" como a sua poesia. A pessoa
e a poesia, no caso de Sophia de Mello Breyner, explicam-se
uma pela outra. Náo há entre elas solução de continuidade.
Sophia é toda ela movimento lançado ao encontro do "anjo do
real" ou do "pássaro do real" - como ela diz -, esse que precisamente a sua poesia celebra. Do corpo a corpo com o anjo do
real brota a poesia, que é a forma de Sophia cantar as paradas
da sua esgrima com o anjo! "E o anjo do real abre os seus braços em nardos que me matam de perfume", explica num verso
da juventude. (1)
Esta coesáo da pessoa, que é quase coincidência com o
anjo, exprime-se num estado habitual de absorção pelo seu
mundo interior, por um lado, e, por outro lado, numa disponibilidade para o real exterior, numa atitude, diria eu, contemplativa.
Há nela, pois, uma dupla fidelidade que é uma dupla atençáo,
ao interior e ao real exterior, na mesma medida em que íntimo
pessoal e epifania do real coincidem numa grande celebração
do ser.
Isto vê-se na sua poesia? Vê-se. Mas mais ainda na pessoa.
Muitas coisas incompreensíveis em Sophia derivam daí: a sua
imensa distracçáo, as suas deambulações pela casa, o seu evidente enfado em frequentes situações, até a sua maneira de
balbuciar um secreto diálogo consigo própria são manifestações da sua fidelidade a um certo registo do real.
O que decai desse registo nobre, quase épico - em que toda a existência pode banhar, mesmo tarefas humildes mas repassadas de gozosa beleza, como ir ao mercado comprar peixes
e um molho de cheiros -, (2) o que decai desse registo nobre,
pois, é terrível e Sophia exorciza-o, por exemplo, no poema Fúrias, as fúrias modernas que "com as meticulosas mãos do dia-adia" dessacralizam o tempo, "transformado em tarefa e pressa, a
contra-tempo". (3) Este 'anti-tempo' do quotidiano enervante do
arranjar do aspirador, seguido do problema da torneira que pinga desespera Sophia. Ela defende-se tanto quanto pode - e
tanto quanto todos nós de alguma forma lho permitimos - deste
banalizado registo do tempo, tornado "tarefa e pressa".
Sophia não é feita para as escravaturas cinzentas da existência. A aparente distracção converte-se-lhe em intensa atenção
ao que vem ao seu encontro, pessoas e coisas, no registo da
festa, do entusiasmo, da epopeia, dos sentimentos robustos e
contidos. Como uma bússola procura o norte magnético,
Sophia procura a beleza da vida, com o rigor inapelável com
que se escolhe uma ética, e com uma tal coesáo do seu ser que
isso redunda em fecundidade. Fecundidade da pessoa e da
poesia, mais uma vez. Ou, como Jorge de Sena perguntava: "Filhos e versos, como os dás ao mundo?"(4)
Coesão da personalidade, beleza e moral, eis todo o programa de Sophia, apostada na unidade do real. O substrato metafísico da sua personalidade e da sua poesia é constituído nem
mais nem menos que pelos transcendentais do ser da metafísica clássica e do respectivo optimismo realista. Sophia não opera a redução do nosso Ocidente cristáo e moralizante, em que o
belo acaba por se eclipsar - mesmo, o que é extraordinário,
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luando surge na boca de Jesus. Quando Jesus em Mt 516 fala
Jas kalá érga (das belas obras, que devem ser luz a brilhar diante dos homens) a traduçáo habitual é 'boas obras', fazendo assim com que percam algo do seu fulgor. O belo esplende. E o
esplendor da bondade advém-lhe da sua beleza. O Belo, o Bom
e o Uno são a verdadeira medida de Sophia, que é um bardo
contemporâneo, recebendo exultante todo o peso da tradiçáo
cultural de que é herdeira.
Homero, porém, tinha os olhos vazados. Porque o real é um
pássaro ferido. Sobretudo, a realidade humana é enferma.
Sophia, como poeta, regista esta dor. E chama-lhe "tempo dividido", como um lamento, como uma denúncia. (5) E se a bondade da imanência é nela cantada através da plenitude dos
deuses da Grécia, esta dor da imperfeiçáo, Sophia expressa-a
em termos cristáos, no poema Senhor: "Foram talvez os anjos
revoltados./ Muito tempo antes de eu ter vindo1 Já se tinha a tua
obra dividido1E em váo eu busco a tua face antiga." (6)
Mas o aparecer das coisas, a jucundidade do ser das coisas
permanece. O mar e o ar, as conchas e toda a claridade enchem
as deambulaçóes de Sophia a beira-mar, ou quando anda longamente a pé, entre o seu bairro da Graça e a Baixa. Ela e a sua
consciência totalmente absorta e totalmente desperta estão na vida
como gostaria Heidegger, "na clareira do ser". Sophia é um "pastor
do ser", ou taivez ainda melhor no feminino, é uma 'vestal do ser'.
E nesta espessura Ôntica do real que Sophia evolui, como
um gesto dançante de celebraçáo. A dança também está sempre presente na sua poesia. E numa entrevista que há já tempo
lhe fiz, eu chamava-a "aquela que em seu terraço dança". (7) E
que essa espessura Òntica do real torna-se quase sensível. Nela
tudo é gesto. Até a própria palavra. Há pessoas que "se dizem"
logo na maneira como "dizem". Sophia é assim: a sua maneira
de começar a falar tem alguma coisa do movimento de uma bailarina que se lança num gesto onde cabe o mundo. Em Sophia
há sempre um instante, antes de começar a falar. Um instante
de suspensáo, de recentramento em si própria, de certo recolhimento da mente e do coração, ou de reorientaçáo a partir do
cerne da sua pessoalidade. Ela olha ao longe e, depois, começa
como quem canta: "Sabe, Maria Armanda..." E o seu pensamento, inúmeras vezes, surge articulado de forma táo lapidar
que desperta no auditor um sobressalto de espanto e admiração. O seu pensamento é tão certeiro como a seta de um mestre zen, e a palavra é pesada, porque toda revestida do esplendor da inteligência.
Também a linguagem para Sophia é a "casa do ser". É que
a palavra tem uma gravidade excepcional. Eu diria que, em
Sophia, a palavra é precisamente aquilo em que o homem é feito a imagem e semelhança de Deus. Náo somos imagem da
Imagem, segundo Sto. Irineu? E não é esta Imagem o Verbo (o
Logos) de Deus? Náo é o homem associado a obra da criação,
precisamente no nomear das coisas? A palavra também é capau Dei e é uma forma privilegiada que o homem tem de continuar a criaçáo divina. Sophia tem também um livro chamado O
Nome das Coisas. (8) E pertence "a raça daqueles que percorrem o labirinto1Sem jamais perderem o fio de linha da palavra".
(9) Também Miguel Torga se espantava com Sophia: "Em tudo
o que você fala, há sempre um halo metafísico".
6

viragem

Em última análise, tudo é sagrado, para Sophia, porque tudo é ser. É sagrada a própria palavra com que se urde a poesia
de que Sophia é entretecida. A sua maneira de estar no mundo
é uma maneira celebratória. E que há de mais nobre no homem,
e também de mais consentâneo com a sua vocaçáo última que
o culto e o louvor? A celebração é apenas um sinal da dimensáo
sagrada que tem para Sophia a existência.
A sua rejeiçáo, por exemplo, das estruturas de injustiça que
o poder segrega, os seus severos poemas contra a situaçáo de
sufocaçáo e falsidade anterior ao 25 de Abril, tanto quanto os
poemas que depois veio a escrever contra o pecado da demagogia, têm a ver com o horror de Sophia a tudo quanto empurra
o homem para fora da dimensão sagrada da existência. Tudo o
que o lança abaixo da sua dignidade de criatura divina (porque
vocacionada para participar do divino - o que Sofia a seu modo certeiramente náo faz mais que intuir), tudo o que priva o homem da sua vocaçáo de exultaçáo partilhada e de louvor do divino toma, a seus olhos, o aspecto de um feio crime, que urge
estigmatizar. Note-se, eu disse "feio crime": o Belo é primeiro.
Os crimes, as injustiças e todas as maldades, grandes e pequenas, sáo feios. E, aliás, uma intuiçáo humana fundamental, pois
é o que se explica as crianças que se portam mal: "O menino
assim é muito feio!"
A altura moral de Sophia, a sua irredutibilidade ética, a sua
grande probidade como pessoa, também muito visíveis na sua
poesia, decorrem desta dimensáo sagrada que tem a maneira
de Sophia estar na vida, deste cuidado com o ser que a torna,
como disse, uma "vestal do ser". E que Sophia tem uma grande capacidade de maravilhamento e de alegria. Ela é uma daquelas grandes e fortes personalidades que parecem sempre
acabadas de por no mundo, como se Deus tivesse acabado, no
momento aurora1 da criação, de moldar o ser humano. Sophia
é, antes de mais, o grito maravilhado do homem quando abriu
os olhos e se achou nesse jardim encantado que o Senhor havia plantado para ele. Como a centelha da vida humana recémdespertada, ela é uma alegria quase estática por se ver posta na
vida, porque há jardins e praias, porque o mar é azul, porque as
ondas se quebram sobre a areia, porque o ar é nítido e tudo nele se desenha admiravelmente. Sophia aspira, positivamente, o
ar do mundo, o ritmo das colinas da cidade velha, a beleza de
Cacela, a nitidez com que Lagos se desenha na luz e na sombra
e todo o peso cultural da tradiçáo de que é herdeira como a atmosfera inebriante na qual é chamada a viver.
Deste amor pela sua realidade no sentido da sua circunstância e desta aceitação da tradição, lhe advém também um grande
respeito pela história e pela realidade portuguesas. Sophia é inteiramente fiel ao Portugal multissecular, europeu e das sete partidas do mundo, no seu grande passado e ainda no seu presente, que deve ser preservado e reorientado. Por exemplo, ela é
certamente, dos criadores culturais portugueses, o que mais se
interessa e com maior entusiasmo acolhe a literatura de língua
portuguesa, por exemplo dos países africanos. A Africa lusófona,
a tragédia de Timor concitam a sua atençáo apaixonada. A inconsciência cultural de uma enorme parte dos portugueses nossos contemporâneos magoa Sophia e enche-a de inquietaçáo.
Aquela que em seu terraço dança dir-se-ia ter sido fadada

para uma infindável alegria e uma infindável doçura e uma infindável inteligência do real. E tudo, na verdade, parecia convidar a
que o seu gesto - ainda antes da sua voz - acolhesse as coisas do mundo, mundo que, realmente, foi criado para a nomeação humana, como o regaço maternal e acolhedor da "adamah"
genésica, a nossa terra-mãe. Xavier, o filho mais novo de
Sophia, dizia-me recentemente: "A máe é uma criança". A despeito da grande maturidade do pensamento de Sophia, isto é
verdade só no sentido de Sophia ter preservado em si algo da
fabulosa alegria da "infância da vida", pois nasceu e se implantou de forma surpreendentemente harmoniosa na ordem da
criação. Se pensarmos que, na ordem da redenção, é também
indispensável ter "espírito de infância" ("senão fordes como
crianças não entrareis no reino dos céus"), podemos compreender a fabulosa positividade desta postura de acolhimento da vida, e, também, a sua fecundidade.
Lisboa, 22.2.1995
Este texto foi lido na sessao de homenagem a Sophia de Mello Breyner Andresen,
por ocasiáo do 50.9niversáno da sua vida literária, promovida pela UniversidadeCatólica Poiluguesa. Esta sessáo de homenagem realizou-se na noite de 22 de Fevereiro de
1995, no âmbito da Semana de Estudos Teológicos que, de 20 a 24 de Fevereiro, versou o tema "lnquietaçaohumana e fé cristã - Pam uma reflexão teológica da cultura".
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A altura moral de Sophia, a sua irredutibilidade
ética, a sua grande probidade como pessoa,
também muito visíveis na sua poesia, decorrem
desta dimensão sagrada que tem a maneira
de Sophia estar na vida, deste cuidado com o ser
que a torna, como disse, uma "vestal do ser".
É que Sophia tem uma grande capacidade
de maravilhamento e de alegria. Ela é uma
daquelas grandes e fortes personalidades
que parecem sempre acabadas de pôr
no mundo, como se Deus tivesse acabado,
no momento aurora1 da criaçáo, de moldar o ser
humano. Sophia é, antes de mais, o grito
maravilhado do homem quando abriu os olhos
e se achou nesse jardim encantado que
o Senhor havia plantado para ele.

(1) Há cidades acesas, in Poesia I. Obras Comoletas I, Lisboa, Caminho, 1990,

p.64.

(2) Cf. Caminho da Manhã, in Livro Sexto. oo.cit. I, p.105.
(3)Fúrias, in Ilhas. oo.cit 111, p.343-344.
(4) Pereprinatio ad loca infecta, in Poesia-111. = Circulo de Poesia, Lisboa, Moraes, 1978, p. 27.
(5) Sophia de Mello Breyner Andresen, No tempo dividida c!. QQ&. 11.
(6) Senhor, in Mar Novo.
p. 47.
(7) Sophia de Mello Breyner Andresen: "Escrevemos poesia para não nos afogarmos no cais...", JL, jornal de letras, artes e ideias, ano I no 26 (16/2/82), p. 2-5.
(8) Cf.O Nome das Coisas,
111.
(9) O Minotauro, in Dual, opcit. III, p. 147-149.
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Emmanuel Mounier

I ESTEMUNHO
Manuel Pinto

Esta capacidade de alimentar uma vida
intelectual intensa e comprometida com
os grandes acontecimentos e problemas do seu
tempo e, ao mesmo tempo, edificar uma rede
de intercâmbio e de solidariedade sempre
me encantou neste homem. Mas, a medida que ia
descobrindo o que foi a sua curta vida,
mais se me evidenciou a grandeza de coraçáo
de Mounier.

B
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Nasceu em 1905, em Grenoble, filho de uma família da p e
quena burguesia que desejou que ele tivesse ido estudar medicina. Rapidamente descobriu que o seu caminho não passava por
aí e trocou a formação médica pela Filosofia. Quando se perfilava
diante de si uma carreira académica na Sorbonne, descobre, no
contacto com as grandes correntes de pensamento de entáo e
marcado por homens como Charles Peguy e Jacques Maritain
que o seu papel deveria ser outro.
Conta ele que, "a 7 de Dezembro [de 1930],quando íamos da
Rua de Saint-Placide para o Palais Royal, falávamos, Georges
Izarde eu, da Revista de que tanto precisávamos. 'E porque é que
não a fazemos nós?'. Estávamos na Rua de Valois". Cerca de um
ano e meio depois, em meados de 1932, nascia a dita revista,
baptizada "Esprit", com um programa que ia muito para além de
uma simples publicação.
O manifesto que anunciava Esprit apontava para "uma permanente revolução contra as tiranias desta época", a demarcação de
"uma ciência que se desliga da sabedoria", "uma hostilidade tão
viva em relação ao capitalismo como em relaçáo ao bolchevismo".
Em torno da publicação foi-se tecendo uma rede de cumplicidades e de iniciativas que se transformou num verdadeiro movimento espiritual, que não cedeu as pressões e tentações para se
transformar numa espécie de "troisième force" política. A sua influência rapidamente transbordou do espaço francês, projectando-se por um sem número de países de vários continentes.
A alma deste movimento foi indubitavelmente Emmanuel
Mounier e um pequeno grupo de colaboradores amigos, de diferentes formações, para quem a mensagem cristã não podia ficar
confinada no aconchego dos que partilham a mesma fé e só tinha
a ganhar em sair para a praça do diálogo, indo, "avant Ia lettre",
ao encontro das pessoas de boa vontade.
Esta capacidade de alimentar uma vida intelectual intensa e
comprometida com os grandes acontecimentos e problemas do
seu tempo e, ao mesmo tempo, edificar uma rede de intercâmbio
e de solidariedade sempre me encantou neste homem. Mas, a
medida que ia descobrindo o que foi a sua curta vida, mais se me
evidenciou a grandeza de coraçáo de Mounier. Tinha pouco mais
de vinte anos quando morre o seu grande amigo Georges Barthélemy, "o único - escreve Mounier numa carta a sua irmã - que
foi até ao fundo de mim próprio e o único a quem abri certos santuários". Foi uma amizade cuja falta o fará sofrer e o marcará.
A sua relaçáo com Paulette, a esposa, deixa transparecer
uma procura e uma inquietude permanentes, postas a prova nomeadamente quando os dois descobrem, em Novembro de 1938,
que a sua filha mais velha, Françoise, entáo com sete meses, tinha uma encefalite, sendo dois anos mais tarde dada como incurável. Durante uma parte desse período, Mounier cumpria o serviço militar e as cartas trocadas com a mulher revelam a luta incessante por dar sentido ao mistério de um olhar - o da filha - que
eles não sabem interpretar e perante o qual devem aprender a
comunicar, a amar.
Escreve, no seu diário, no Verão de 1940: "Lembro-me de
quando vinha de licença a Dreux, a Arcachon (...). Fui-me aproximando dessa cama pequena, donde não vinha nenhum som, como de um altar, de um qualquer lugar sagrado donde Deus me fa-

lasse por sinais. Uma tristeza muito, muito funda, mas leve e transfigurada. E quando cheguei ao pé dela, náo sei de outra palavra
do que adoração. Nunca consegui rezar com tanta intensidade
como nessa altura, quando com a mão ia dizendo coisas a essa
testa que nada respondia, quando olhava para esses olhos distraídos, que, longe, muito longe de mim, levavam qualquer coisa que
se parecesse com um olhar (...). Dar-te o teu pão de cada dia de
amor e de presença, prosseguir a oração que és, alimentar a nossa dor, que é a poria da tua presença, ficar contigo".
E numa carta a Paulette, de Nov.1939: "Obrigada por todas as
coisas que me disseste acerca da doença da pequena e da tua
vida com ela. No fundo, por um lado, o cristianismo é isso: podemos fazer coisas extraordinárias com o que quer que seja que esteja a mão. Transfiguradas pela caridade (pelo amor) as actividades aparentemente mais insignificantes podem ser mais fecundas
que as mais brilhantes das nossas intenções".
Por entre uma actividade febril, Mounier insurge-se não apenas contra as injustiças, mas também contra a consciência burguesa e instalada, nomeadamentequando alimentada ou acobertada pelo cristianismo. Em I'Afírontement Chrétien, vai buscar as
observações de Marx e sobretudo de Nietzsche acerca dos cristãos e dos católicos para evidenciar o equívoco de alguns dos
seus pressupostos, mas também o acertado de muitas das suas
críticas, nomeadamente o conformismo e a falta de comuna vertebral. Numa carta a um leitor que o acusava de dar um cunho excessivamente católico a "Esprit", responde que recebe dos católicos mais hostilidade do que dos socialistas e que sente "muito
dolorosamente, talvez mais até do que os que estão de fora, a paganização do rebanho católico". E anota, na mesma carta: "Sei,
porque a teologia da minha religião mo diz, que fora da Igreja existem, náo só maravilhosas virtudes naturais, mas também uma p r e
sença, uma acção real de Cristo e da sua Graça". O incómodo
que estas posições suscitam em alguns meios eclesiais franceses
chega rapidamente ao Vaticano, que se prepara para uma condenação pública da revista. Uma campanha urdida e alimentada pelos sectores mais retrógrados do catolicismo pretendeu fazer
acreditar na colagem do personalismo e de Mounier as teses comunistas. A medida acabaria por ser sustida in extremis, por
apoios surgidos do interior da própria hierarquia.
Sem ceder no que considerava a defesa da dignidade e da
verticalidade da pessoa, e afrontando, por isso, todos os sistemas
assentes na (des)ordemestabelecida, Emmanuel Mounier foi, acima de tudo, um homem de diálogo e um pontífice: desconcertante na frontalidade e na seriedade dos argumentos, mas aberto a
quota de verdade oriunda dos vários azimutes. Foi também um
construtor de comunidades - mesmo no sentido físico e social,
porquanto criou uma pequena comunidade com outras famílias
amigas numa zona dos arredores de Paris recuperada para o efeito - mas também e sobretudo de comunidades de inquietos, de
soprados pelo Espírito da procura e da verdade.
Morreu em SL de Março de 1950, com um problema cardíaco.
A "Esprit" continua. O testemunho intelectual, humano e cristáo
também. Há na Igreja santos de muitas cores e feitios, que foram
um slnal da Boa Nova de Jesus. Mergulhando na vida e grandeza
de Mounier, sentimo-nos a entrar na leve brisa do Espírito que sopra e inspira. Quem quiser ver, que veja.

Foi em Lisboa. Estava, um dia de sol escaldante, daqueles que
fazem ofuscar-nos os olhos. Numa reunião de responsáveis nacionais
da JEC, discutia-se aquilo que era habitual naqueles tempos em que
a revoluçãoavançava a todo o vapor análise da situação do meio estudantil, o contnbuto dos estudantes para a libertação do povo potfuguês, eu sei lá! Só me lembro que, em algum momento, o Único de
nós- uns bons dez ou quinze anos mais velho-que se atrevia a pôr
em questão toda aquela entrega generosa à causa revolucionária, terá feito uma intewenção do género: tudo muito certo, mas talvez fosse
necessário aprofundar mais a antropologia, os modelos de pessoa
implícitos nas opçóes que tinham valor na praça dos nossos discursos; que o mundo não tinha começado connosco, que antes de nós
muitos outros ensaiaram caminhos de comprometimento cujo testemunho importana conhecer. Em suma, que uma acção sem distanciamento, sem contemplação, coria o risco de nos levar ao vazio, ao
esgotamento e ao desencanto.
Nao terão sido rigorosamente esses os termos do Padre Antonio
Janela -pois era ele o companheiro mais velho que nos acompanhava em táo difíceis como inebriantes anos do pós-25 de Abril mas é esse, pelo menos tom de uma advertência que, pela parte que
me tocava, ficou a marinar.
Dava-se o caso de, após o almoço, ali pela baixa, costumarmos ir
dormir a sesta num sítio fresquksimo da residência paroquial de S.
Nicolau, na Rua dos Douradores, que era precisamente a alcathda
biblioteca do edificio. Um dia, ao fim de táo revigorantemomento, como estivesse o P. Janela presente, ele que era, além de assistente da
JEC, o pároco local, pedi-lhe que me indicasse algum I k o que ajudasse aquela perspectiva a que ele aludira anteriormente. Com a ajuda de um escadote, abriu a poda de uma das enormes estantes e tirou dois livm de Mounier, que me emprestou. Logo ali foi avisando
que a proposta personalista daquele cristão francês tinha sido apropriada em ~ortugalpor uma certa força política emergente, mas que
tal não tirava o mérito ao autor nem impedia, antes wgia, a sua descoberta nas fontes.
Foi deste modo que ouvi falar, pela primeira vez em Emmanuel
Mounier. Li os "textos escolhidos, traduzidos e apresentados por
João Bénardda Costa" como uma autêntica descoberta e como uma
profunda experiência espiritual. Hoje, estou convencido que, se, por
acaso, me tivessem passado para as mãos outro texto tãduzido em
português - "O que é o personalismo" - a aproximação a trajectória deste homem teria sido bastante diversa.
Ali descobri como a vida tem um sentido, não apenas porque
participamos dos projectos de outrem, mas acima de tudo por sermos capazes de fazer da nossa vida um projecto, no cruzamento
com as amizades, os testemunhos e os silêncios dos demais com
quem vivemos e os cruzamos. Descobri as pontes nunca completadas, por vezes frágeis, entre os grandes sonhos e a vida de todos os
dias, o poder saivifico da procura e do diálogo com o diferente. O viver na corda tensa da vida os acontecimentos como "mestres inteiores". Dou graças por tal descoberta e pelos caminhos que me fize
ram chegar lá. Que foi, ao fim e ao cabo, chegar aqui. M.P.
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Christian Duquoc

i

Jorge Wemans

Creio que com Duquoc ambos aprendemos
algo sobre a liberdade. Talvez nem sempre o que
Duquoc terá querldo significar com a sua escrita,
mas aquilo que suscitou em nós e foi alimentado
pela nossa conversa. Outras marcas, difíceis
de resumir em frases curtas, imprimiu em mim
a leitura da dita cristologia.
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Nunca o vi. Não conheço a sua biografia. Nem a sua bibliografia. Nunca vi uma fotografia dele. E também não conheço
ninguém que com ele tenha privado. No entanto, há vinte anos
que dialogo com ele. Mas só o conheço através da leitura de
um único livro: "Christologie 1-11, Essai Dogmatique". O livro, um
grosso "calhamaço" de 600 páginas de letra miúda, chegou-me
as mãos já em 1977 e na versão espanhola. Prenda de casamento de amigo cataláo sem preconceitos quanto as potencialidades do castelhano para servir como língua veicular do pensamento de Christian Duquoc. Porque assim se chama o autor de
quem quero falar.
Apesar do seu peso, o livro andou algum tempo dentro de
malas. Viajou comigo entre Lisboa, Paris, Bruxelas e por mais
onde passou a minha vida nesses anos. Mas onde ganhou boa
parte dos sublinhados, indicações e anotações que hoje o marcam foi já em Lisboa durante a segunda metade de 1979. A
atenção que entáo lhe prestei foi companheira da que dediquei
ao meu primeiro filho nascido em Setembro desse ano. E a sua
leitura foi entáo origem de 'muitas conversas com o Pe. Alberto
(com quem entáo vivíamos). E quem reler o texto das conferências que ele realizou pela altura da Quaresma de 1980 (editadas
pelo Centro de Reflexão Cristã) encontrará nelas muito daquilo
que o pensamento de Duquoc suscitou no amante da liberdade
que o Alberto era.
Creio que com Duquoc ambos aprendemos algo sobre a liberdade. Talvez nem sempre o que Duquoc terá querido significar com a sua escrita, mas aquilo que suscitou em nós e foi alimentado pela nossa conversa. Outras marcas, difíceis de resumir em frases curtas, imprimiu em mim a leitura da dita cristologia. O sentido que fui (vou) dando a linhas de reflexão que me
$10 importantes - e que poderia enunciar assim: a liberdade
humana de Jesus, o seu antimessianismo, a relação entre o Jesus da história e o Cristo da fé, o carácter indissolúvel da relação entre a vida de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição, o
significado libertador desta - têm um momento refundador no
eco que se fez em mim a partir das sugestões de Duquoc.
O livro e o seu autor estão datados. Vinte anos não perdoam
e muitas vezes as questões sobre as quais procura reflectir já
não são actuais. Ou, pelo menos já não são postas da forma como o eram nos anos setenta. Por isso mesmo não recomendo a
ninguém a leitura do meu "calhamaço". Outros autores e outros
livros ganharam a pertinência que este já não tem. Eu é que o
tornei num "clássico" num duplo sentido que roubo as propostas de definição de Italo Calvino: "Chamam-se clássicos os livros que constituem uma riqueza para quem os leu e amou
(...)"; e "Um clássico é um livro que nunca acabou de dizer o
que tem a dizer." Para mim, a "Christologie 1-11. Essai Dogmatique" de Christian Duquoc é, seguramente um clássico.
De entre tantas conversas que temos tido nestes últimos vinte anos, a Duquoc devo a certeza de que não há caminho de fé
através da mitologização de Deus em Jesus: "Os anos obscuros
de "maturaçáo" de que nos fala Lucas convidam-nos a desconfiar da nossa capacidade de inventar fábulas que nos conduz a
negar que Deus Filho se revele no humano, sem superar o humano. Talvez seja necessária toda a história humana para que
aceitemos sem reservas subtis esta perspectiva. (...) o Filho deu

a Deus um rosto humano, nao por alteraçáo dessa humanidade,
mas apenas assumindo a condiçáo mais comum dos homens."
Deixemo-nos de tretas, a grande novidade do cristianismo é afirmar que no interior do humano (na criação) é possível, sem
mais, habitar Deus, instalar-se o divino.
Nada disto torna transparente o mistério da incarnaçáo não, esse entendimento não mo deu Duquoc! - que permanece misterioso, mas náo como incapacidade de entender os passes de mágica que Deus terá executado para viver num homem
ou para compatibilizar a coincidência da condiçáo divina com a
condição humana. Náo, o mistério náo está nessa descida a terra. Aquilo que é verdadeiramente misterioso (e dom) é acreditarmos que Deus está totalmente na humanidade de Jesus, ou melhor. é essa mesma humanidade. Ponto.

De entre tantas conversas que temos tido nestes
últimos vinte anos, a Duquoc devo a certeza
de que não há caminho de fé através
da mitologizaçáo de Deus em Jesus:
"Os anos obscuros de "maturaçáo" de que nos
fala Lucas convidam-nos a desconfiar da nossa
capacidade de inventar fábulas que nos conduz
a negar que Deus Filho se revele no humano,
sem superar o humano."
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Roger Garaudy

José Centeio

Roger Garaudy nasceu em Marselha em 1913. Filho de pais ateus, recebeu no entanto uma educação religiosa, tendo-se convertido ao protestantismo aos catone anos onde militou em grupos de estudantes cristãos. Em
1933 adere ao Partido Comunista Francês, sem no entanto abandonar o
Cristianismo. Licenciado em Filosofia, exerceu funções docentes. Em 1936
foi eleito deputado pelo PCF na região de Tarn, onde tinha exercido funções
docentes. Em 1939 foi preso e posteriormente internado perto de Age1 onde se manteve até ao desembarque dos Aliados. Chegada a Libertação, entrou em 1945 para o Comité Central do PCF. Foi reeleito deputado em 1945,
funções que desempenhará até 1958.Doutorou-se em Filosofia na Sorbonne, em 1953, com uma tese sobre a teoria materialista do conhecimento,
apoiada nos clássicos marxistas, a qual foi fortemente criticada pelos seus
pares de partido (Les Cahiers du Communisme e no diário L'Humanité) por
ser demasiado ortodoxa. Em 1959 é eleito senador, embora renuncie ao
mandato. A década de 60 foi a época de todas as viragens. No final da década de 60, a sua situação no PCF torna-se bastante precária e em 1970
acabará por se demitir ao afirmar que a Uniao Soviética não era um pais socialista. Desde então todos os seus escritos e acção vão no sentido da descoberta de uma sociedade futura, sem líderes nem *bases., o que dá origem ao seu #ProjectoEsperança*. Acrescentemos finalmente que foi Director-do Instituto Internacional para o Diálogo das Civilizaçóes.
Da sua bibliografia, apenas se apresentam as obras publicadas em português. perspectivas do Homem., Editorial Civilização Brasileira, S.A., T ed.
1966;*Um realismo sem Fronteiras., Publicaçóes Dom Quixote, 1965; .A
Grande Viragem do Sociallsmor Publicações Dom Quixote, 1970;*A Alternativa - Modificar o Mundo e a Vida., Publicaçóes Dom Quixote, 3a ed.
1977); .Palavra de homem^, Publicaçóes Dom Quixote, 3a ed. 1977;*O
Projecto Esperança., Publicaçóes Dom Quixote, T ed. 1976;#Para um Diálogo das Civilizaçóes., Publicaçóes Dom Quixote, la ed. 1977; #Será que
precisamos de Deus ?,. Círculo de Leitores, col. Nova Consciência, 1995;
religiões em Guerra - O Debate do Século*, Editorial Noticias, 1996.

12

viragem

Corria o final da década conturbada de setenta. Após ter terminado o liceu, sentia-me como alguém a quem foram dando
várias matérias-primas e a quem finalmente pediam aquilo que
já estava implícito na doaçáo, mas que eu até entáo náo suspeitara, ou seja, que moldasse essas matérias e as combinasse
harmoniosamente. Que concluísse a minha obra, o meu sucesso. O problema é que eu estava longe de saber utilizar os materiais postos a minha disposição e muito menos combiná-los de
forma harmoniosa. Como se isso náo fosse já bastante, também
náo tinha a certeza se estava realmente disposto a realizar o
que me pediam. Parecia-me absurdo e assaz redutor querer
confinar a minha vida a um único caminho, sobretudo quando o
mundo que me rodeava e os tempos que se viviam me desafiavam a experimentar outros rumos. Plagiando Alçada Baptista diria que o mundo para que me sentia chamado não era nada daquilo que me queriam oferecer.
O vendaval que varreu os anos após a revolução dos cravos
contribuiu ainda mais para esta minha já tão grande confusão.
Tinha tido até entáo uma educação tipo .Manhã submersa,~,embora com alguns retoques dados por espíritos mais ousados e
consentâneos aos tempos que entáo se viviam. Após a saída
deste mundo de semi-clausura, aterrei de olhos semi-vendados
na realidade revolucionária dos liceus. Foram dois anos assaz
difíceis, pois era o despertar para um mundo que me era quase
desconhecido, prenhe de solicitações e que me desafiava para
terrenos até aí não desbravados. E tudo isto a uma velocidade
que a qualquer um causava vertigens. Nestes tempos foi também a descoberta do prazer da leitura, da liberdade da opçáo,
mesmo se sugerida, mas náo imposta. Senti, talvez pela primeira vez, o verdadeiro confronto entre aquilo que tinha sido até então e aquilo que desejava ser. Náo tinha a certeza - ainda hoje
náo a tenho - do que queria ser, mas tinha a certeza do que
não queria. Começam as interrogações, surgem as duvidas...
Não tinha passado, nem táo pouco me sentia, por este ou
aquele motivo, mesmo se apenas afectivo, minimamente ligado
a qualquer movimento (político, religioso ou outro), sendo as minhas referências praticamente inexistentes. De certa forma, tinha
sido uma caminhada bastante individual e sem grandes sobressaltos. Mas a ida para o liceu e os anos pós 25 de Abril baralharam, felizmente, todas as minhas cartas.

Esta espécie de preâmbulo ajudará a melhor compreender
a razão ou razões porque foi para mim tão importante Roger Garaudy. A falta de referências, a disponibilidade e a procura em
que então me encontrava foram decisivos para que por ele me
deixasse facilmente cativar.
Já náo me recordo em que circunstâncias tomei contacto
com a obra de Garaudy. E natural que tenha sido algum amigo
que sobre ele me tenha falado. Iniciei a leitura pelo livro "Palavra
de Homem", seguindo-se-lhe depois outras leituras. Acompanhei, mais ou menos, o seu percurso na procura da verdade
nunca atingida mas apenas aflorada. Recordo-me, aquando da
sua conversá0 ao Islamismo (1983),o incómodo que isso causou em algumas "hostes" cristãs, talvez porque era a queda de

um estandarte do qual se tinham indevidamente apossado e
que julgavam seu.
O que talvez mais me atraíu em Garaudy foi a sua permanente procura - quase obsessáo -, colhendo nas várias realidades e diversas vertentes de uma mesma vida os ensinamentos para um diálogo universal. Essa espécie de deambulaçáo
pelas mais diversas formas de os homens se relacionarem uns
com os outros e com o universo. Aliás o seu percurso, aparentemente pouco linear, expressa bem essa sua preocupaçáo em
procurar aquilo que é o essencial no outro. Nesta sua procura, a
dúvida - ou o interrogar-se permanentemente sobre a verdadeira essência da relaçáo do homem com o mundo -, é o verdadeiro motor que o faz ir mais além, que o faz desafiar os limites e passar as fronteiras do estabelecido, do instituído. Para
mim, enquanto homem de fé que se interrogava sobre muitos
dos ensinamentos que recebera, era algo de extremamente reconfortante e conciliador. Tal como ele diz, "a fé é uma tensáo
trágica com a dúvida". Aprendi com Garaudy - e também com
pessoas que tive a sorte de encontrar ao longo da vida - a viver com as minhas próprias dúvidas e tensões, a transformá-las
em potência criadora e náo como algo que abala a estrutura
mental em que por vezes nos encarceramos e protegemos. A
dúvida ajuda-nos a ir para além dos limites, ajuda-nos a ganhar
consciência do que somos, ajuda-nos a crescer.
Ao contrário do que possa aparentar, Garaudy é um homem
de uma grande fé que, nas palavras de L. Boff no Prefácio ao livro "Religióes em Guerra - o debate do século", "dá cada vez
mais importância a dimensáo mística da vida". Já em 1970,
aquando da sua ruptura com o Partido Comunista, experiência
para ele bastante dolorosa - ele dizia "... o socialismo tinha necessidade, para ser ele próprio, desta dimensáo divina do homem". Fé no homem enquanto sujeito capaz de amar, fé em
Deus que se revela no amor e que só existe através dele. Náo
importa a religiáo ou a cultura, porque elas são apenas linguagens diferentes de uma mesma realidade.
Com Garaudy aprendemos a escutar e a valorizar todas as
experiências vividas, por mais pequenas e insignificantes que
possam parecer, porque todas elas se confiam a nossa relação com o outro e amá-lo é, antes de mais, escutá-lo e aceitar
o que nele nos surpreende. "Rezar é escutar e crer é aceitar a
surpresa", diz-nos ele. Aprendemos, no fundo, a valorizar a própria vida, com tudo o que ela encerra nomeadamente a própria
morte, porque a morte só o é para aqueles que se preocupam
demasiado consigo próprios e fazem da vida uma sucessáo de
actos de posse. "Amo a morte da mesma forma que a vida",
diz-nos ele.
Garaudy deu-me novas perspectivas, abriu-me horizontes e
mostrou-me a dimensáo universal e ((revolucionária))da minha
fé, não por ser única, mas por ser capaz de se abrir ao outro.

Poder-se-ádizer que a ((filosofia))de Garaudy (as ideias, já
que ((filosofia)),do ponto de vista ocidental, é um termo ao qual
ele se mostra um pouco avesso) é parca em argumentaçáo, onde as ideias parecem brotar em catadupa sem grandes preocu-

pações de enquadramento formal, mas penso que aí reside precisamente a força dos seus escritos. O essencial náo é a forma,
mas a mensagem que ele pretende passar e que espera o leitor
abrace, ou seja, o importante é a comunicaçáo. As ideias fluem
naturalmente em passo acelerado, o que muitas vezes nos dá a
impressáo de que o autor tem uma certa pressa em no-las fazer
chegar ou uma certa angústia de se esquecer de algo.
O leitmotiv dos seus escritos é sem dúvida o amor. Náo como realidade abstracta, mas como realidade concreta que ganha forma na minha relação com o outro enquanto ser individual. Mesmo quando transposto para o diálogo com outras civilizações e culturas, é ainda o amor em re!açáo ao ser individual
e concreto e náo ao colectivo abstracto. E preciso "amar os outros um a um e náo como a um colectivo abstracto". "Um verdadeiro diálogo de civilizações só é possível se eu considerar o
outro homem como sendo parte de mim mesmo, que habita em
mim e me revela o que me falta". O amor é "a decisáo criadora
de ter fé no outro como sendo capaz do impossível". Uma das
suas grandes preocupaçóes é encontrar pontes ou laços de
uniáo entre as pessoas, entre as diversas culturas ou formas de
nos relacionarmos com a realidade, descobrindo nelas o essencial e deixando a margem aquilo que os diversos poderes foram
erigindo para se protegerem e perpetuarem, formas institucionais petrificadas. Assim se entende a sua preocupaçáo em
questionar as duas grandes religiões rnonoteístas, Cristianismo
e Islamismo, e descobrir nelas aquilo que as une, o essencial,
porque a verdadeira guerra é contra o ((monoteísmode mercado)). Para isso é necessário que as religiões, as pessoas, se libertem do Meu» e de "uma prática mecânica da lei". "Todas as
grandes mutações da humanidade começam na consciência
dos homens". Afinal, as verdadeiras revoluções náo sáo ideológicas, mas as que se fundam no amor ao outro. Por isso, a verdadeira revoluçáo é sobretudo um acto de consciência e náo
apenas uma vontade de mudança.
Este andarilho cultural, eternamente jovem, na medida em
que "Ser jovem é ter uma alma, náo apenas lembranças e um
destino, mas um futuro verdadeiro que não se assemelhe nem
ao passado nem ao presente, que seja uma verdadeira criação,
uma participaçáo na invençáo do amanhá", parece deslocado
neste seu ocidente, onde é urgente substituir a concepçáo hegemónica da cultura por uma concepçáo sinfónica, onde todos
tenham o seu lugar e participem na mesma obra, embora de formas diferentes.
Termino com uma das grandes interrogações que ele nos
coloca no seu último livro (((Religiõesem Guerra ? - O Debate
do Século))):"Como passar desta passiva unidade do caos e da
barbárie a uma unidade realmente desejada que sirva ao desenvolvimento do homem e de todos os homens ? Ou, por outras
palavras, como passar da falta de sentido ao sentido ? Da decadência ao renascer ? E este o debate do século".
Lembremo-nos que "sem amor um homem ou uma sociedade podem funcionar, mas náo podem existir" e através dele saibamos encontrar o "Deus em cujo desejo nós moramos como
projecto de liberdade".
Loures, 28 de Março 1997
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José Manuel Pinto Correia

Leopoldo de Matos

José Manuel Pinto Correia nascido a 22 de Abril de 1931, em Tremês,
Concelho de Santarém, frequentou o Curso dos Liceus no Liceu Camóes,
concluído com a média final de 19 valores, pelo que recebeu o Prémio Nacional concedido ao'melhor aluno. Licenciou-se na Faculdade de Medicina de Lisboa com 19 valores, tendo obtido 20 valores no Acto de Licenciatura. Recebeu o Prémio Bello de Morais.Foi dirigente nacional da JUC. Durante a frequência do Curso de Medicina concluiu o curso de Ciências Pedagógicas da Faculdade de Letras de Lisboa. Foi Assistente de Química
Fisiológica até'beneficiar de uma Bolsa de Estudo do British Council em
Londres. Regressado a Lisboa foi Assistente de Terapêutica Médica e obteve o título de Especialista de Gastenterologia pela Ordem dos Médicos.
Doutorou-se em Janeiro de 1964, com 20 valores. De 1963 a 65 esteve a
prestar Serviço Militar em Luanda, colaborando na actividade hospitalar e
nos Estudos Gerais Universitários. Regressado a Faculdade de Medicina
de Lisboa, nunca mais deixou as suas funçóes de docente, vindo a fazer a
Agregação, as provas para Professor Extraordindrio e finalmente nomeado
Professor Catedrático (1979). Desde 1978 que foi Director do Semiço de
Medicina 11, e encarregado da Regência da cadeira de Medicina I/. Foi Presidente do Conselho Científico da Faculdade de Medicina, Vice-Reitor da
Universidade de Lisboa e Presidente -da Sociedade Portuguesa de Educação Médica. Publicou mais de 300 trabalhos científicos no país e no estrangeiro. Orientador de múltiplas teses de licenciatura e doutoramento.
Foi membro activo e dirigente da SEDES e da AMPGN (Associaçao Portuguesa de Medicos contra a Guerra Nuclear). Organizou e dirigiu inúmeros
cursos pós-graduados. Fez estágios em França, Inglaterra e Estados Unidos. Faleceu em 14 de Setembro de 1988.
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Quando pretendemos transmitir aos outros as características
daqueles que nos marcaram, é fácil consegui-lo com uma lista
infindável de adjectivos.
No caso específico do Prof. Pinto Correia não são necessários adjectivos, pois a sua obra é substantiva e a memória que
dele guardo é a do Mestre.
A sua formação humana e espiritual levou-o a militar nas organizações católicas universitárias, chegando a responsável nacional e fizeram com que tivesse como preocupação dominante
o sofrimento físico e espiritual do ser humano, completando a vida profissional de médico com múltiplas outras inquietações de
ordem social, nomeadamente a injustiça social e a guerra.
Com a globalização dos problemas da segurança mundial,
foi um activista contra a guerra nuclear, sendo fundador da Associação dos Médicos Portugueses contra a Guerra Nuclear, filiada na IPPNW, organização internacional de médicos, que foi
Prémio Nobel da Paz em 1985. O valor da vida humana era para ele indiscutível e como tal nada tinha o direito de a tirar. Não
aceitava discutir a guerra pelo seu aspecto político ou bélico,
mas sim pelo inevitável atentado a vida humana que ela representava.
Com uma formação intelectual e científica incomparável era
temido pelos que em qualquer circunstância, provas académicas, científicas, profissionais ou clínicas, com ele se tinham que
confrontar. Nada do que afirmava deixava de ter por base um
conhecimento cimentado em horas de estudo e pesquisa. Daí a
sua capacidade de em concursos em que a partida nao seria favorito ser o vencedor final. Daí muitas invejas e incompreensão
em que a mesquinhez humana tão pródiga é. O mesmoqigor e
exigência com que se preparava para a sua vida profissional,
era o que aplicava na rotina do dia a dia, tornando-o atraente,
para quem tinha o privilégio de com ele privar.
De forma disponível e dedicada era o "anjo da guarda" de
todo e qualquer residente em Tremês, sua terra natal, onde
sempre que se deslocava acudia aos que dele se abeiravam pedindo conselhos ou medidas para diminuir o sofrimento físico.
Trazia invariavelmente para Lisboa a solução dos casos mais
graves ou urgentes, que acompanhava de forma regular e interessada, mesmo que não da sua responsabilidade directa. Justa
homenagem veio a ser-lhe prestada com o descerramento do
seu busto em local digno na aldeia que tanto amava e que, como dizia tinha um "cheiro" inconfundível que só ele e os de lá
conheciam.
A sensibilidade ao sofrimento dos doentes determinava um
acompanhamento angustiado, com a procura de todos os conhecimentos científicos e a utilização de todos os meios terapêuticos, mesmo que para tal fosse necessários demover montanhas.
Com estas características humanas, científicas e profissionais, foi possível dirigir um serviço hospitalar e universitário que
era considerado o pioneiro em Portugal na área da Gastrenterologia e uma das referências a nível europeu.
Não se poupou a esforços para criar as estruturas, desenvolvendo e diferenciando os vários sectores que serviam a ciência gastrenterológica, recrutando e incentivando um grupo de
colaboradores, que chefiava de forma eficaz. Tornou assim, em

L

poucos anos, o Serviço que dirigia, numa referência nacional,
sendo-procurado por todos para frequentar na fase de formação
pós-graduada. Pioneiro em algumas técnicas e em cuidados intensivos, foi também indutor de hábitos de vida profissional (disponibilidade, rigor e persistência), de investigação científica (organização e rigor) e actividade académica.(inovadora, pedagógica e produtiva), marcando algumas gerações de alun'os e colaboradores.
Não descurou o ensino pré-graduado, que não deixou cair
num marasmo, antes procurando torna-lo vivo e aliciante, mesmo através de experiências pedagógicas inéditas em Portuga1.A
forma empenhada e eficaz com que se dedicava as tarefas do
ensino levaram-no a fazer uma carreira académica brilhante,
sendo uma dos Professores Catedráticos mais respeitados. Como este estatuto não lhe era suficiente e final, procurava ser útil
a Faculdade e a Universidade, vindo a ser Presidente do Conselho Científico e Vice-Reitor, deixando obra reconhecida. Foi
fundador e primeiro Presidente da Sociedade Portuguesa de
Educação Médica.
A par destas actividades institucionais não deixou de cuidar
dos seus colaboradores, orientando teses de doutoramento,
procurando e apoiando protocolos de investigação cientifica ou
propondo e ajudando na obtenção de estágios no estrangeiro.
Dotado de uma inteligência vivíssima, excepcional lucidez,
enorme capacidade de trabalho e organização e duma vocação
rara para chefiar homens e instituições, impôs-se pelo
profissio.
.
nalismo e eficácia.
Só Quemdele necessitava como médico, ou com ele privava
regularmente, descobria as características de um ser afável e
respeitador do seu semelhante. Só quem, com estes princípios
orienta a sua conduta profissional na área da medicina, pode
ser reconhecido pelos doentes, colaboradores e pares, granjeando nomeada a nível nacional e internacional.
A minha formacão humanista semelhante a do Prof. Pinto
Correia, permitiu que aderisse aos seus objectivos de vida e por
ele ficasse definitivamente marcado oessoal e orofissionalmente.

A sensibilidade do Prof. Pinto Correia
ao sofrimento dos doentes determinava
um acompanhamento angustiado, com
a procura de todos 0s conhecimentos científicos
e a utilização de todos OS meios terapêuticos,
mesmo que para tal fosse necessários
demover montanhas.
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Teresa Santa Clara

Teria eu uns quinze anos quando conheci a Teresa, embora,
curiosamente, náo me lembre desse primeiro encontro. Parece
me estranho, mas, ao mesmo tempo, calculo que a timidez que
era a minha, entáo, me terá deixado um pdico paralisada, deslumbrada com aquele dinamismo que transbordava - na voz,
nos gestos, nas ideias e nas palavras, até na forma de caminhar.
Fui-mefamiliarizando com'a Teresa - no espaço que era entáo, para o grupo de que eu fazia parte, a casa de algumas pessoas fantásticas e que só pouco a pouco passou a ser "o centro
do Graal". Depois, a relação consolidou-se a medida que os espaços para mim se muitiplicavam, através dos espaços em que
se multiplicava e renovava a criatividade da Teresa: outras casas
do Graal, com a sua história, sítios imprevisíveis onde, derepente, o Graal acontecia, lugares de recreio nunca convencional.
Revejo hoje, com ternura, imagens soltas dessa história.
A Teresa na casa de Oeiras, com os sobrinhos pequenos, a
Teresa com o seu sentido prático, a arranjar-me maneira de trabalhar e ganhar dinheiro para poder ir a Taizé, a abertura do
Concílio de jovens, naquele emocionante verão de 74. As cele
braçóes da Páscoa, em Oeiras - a Teresa a ensaiar-nos para o
momento do Aleluia, quando entrássemos com flores e campainhas e logo ali, em plena preparaçáo, já se vivia um momento
especial, tanta a precisáo da Teresa no ensaio! A festa, ou m e
Ihor, o passeio dos quarenta anos da Teresa, o deslumbramento
de Monsaraz, os pratos alentejanos que lhe demos, pratos nómadas que depois circularam pelas casas do Graal, consoante
as conveniências e as possibilidades, ao jeito daquele talento da
Teresa para o aproveitamento de recursos, todos os recursos. A
Teresa em Sábado Santo - no Rodízio?...em que ano?... - a
Teresa a preparar a leitura de textos, a fazer-nos soltar a voz,
soltar a alma, a voz da Teresa ressoando na noite, ecoando ainda hoje em mim, "Vem, Noite antiquíssima e idêntica,...". O Terraço, quase acabado de surgir, o Terraço cheio de luz e de projectos para a cidade, volta que náo volta lá estava a Teresa a puxar uma mesa para aqui, uma cadeira para ali, havia uma ordem
imperceptííel que escapava a toda a gente, a Teresa explicava o
movimento, a assimetria, e recomeçava, "Mais para aqui, mais
para aqui...".
Eram assim as convicçóes da Teresa, avassaladoras, sedimentadas numa total liberdade de movimentos - a mesma para, de lápis na mão certeira, emendar o rascunho de um folheto,
ou para, de um salto, entrar na roda de um jogo, na brincadeira
de um seráo. Era assim a Teresa, as vezes, quase obsessiva,
capaz de teimar num pormenor como se dele dependesse a salvação. (Atravesso a cidade, de metro e, de repente, na parede
de uma estaçáo que não fixei, leio, a pensar na Teresa, aqueles
versos de Cesário Verde: "Se eu não morresse, nunca! E eternamente IBuscasse e conseguisse a perfeição das causas!"). Foi
assim que conheci e admirei a Teresa, envolvida sem reservas e
com uma enorme urgência no trabalho de mudgir a vida - fosse
um quadro a colocar numa parede ou um programa a fazer
acontecer, fosse o gesto aparentemente mais insignificanteou o
projecto mais ousado, a ideia mais inovadora.
Mudar a vida: em cima da mesa, aqui ao meu lado, estáo todos os números do boletim Mudar a Vida, reunidos numa enca-

NÁo TEMER
Maria Antónia Coutinho

Teresa Santa Clara Gomes nasceu em Aveiro a 31 de Janeiro de 1936.
Fquentou a Faculdade de Letras de Lisboa (licenciou-se em Filblogia Germânica com 17 valores) onde foi assistente depois de se ter especializado
em Línguas e Cultura Alemãs nas Universidades de Heidelberg e Hamburgo. Em 1965, uma deslocaçáo aos Estados Unidos permitiu-lhe contactar
com os modelos de educaçao alternativa que haviam de marcar a sua vida.
Foi eleita deputada pela UEDS e posteriormente como independente pelo
PS. Em 1978, foi secretária de Estado da Cultura do 111 Governo e no ano seguinte foi secretária de Estado adjunta do primeiro-ministro do V Governo,
Maria de Lourdes Pintasilgo. Foi coordenadora nacional do Graal, movimento a que dedicou o melhor da sua vida.
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dernaçáo simples. Folheio-os de trás para a frente, começo a reler em diagonal e eis que me demoro e me fico longamente a
ler, uma vez mais sacudida pelo alcance das concepções propostas. E impressionada com a agudíssima percepção da Teresa - que, quase sempre na sombra do trabalho editorial, perspectivava com mestria os caminhos da mudança.
Na formulação conceptualizante como na operacionalização
viável, a Teresa estava sempre para lá do já dito, do já feito mais além. (Onde foi? quando foi que a ouvi dizer o Quase de
Mário de Sá-Carneiro? "Um pouco mais de sol - eu era brasa. I
Um pouco mais de azul - eu era além.") Nem sempre era possível acompanhar uma tal agilidade - as vezes era preciso dar
tempo ao tempo, esperar que algo amadurecesse, deixar que
um grupo fizesse o seu próprio caminho, procurasse, ao seu
próprio ritmo, o que talvez fosse uma evidência. A Teresa impacientava-se - e sofria certamente, quando a sua volta se atrasava o passo, a ousadia ("Um pouco mais de sol - eu era brasa. /
Um pouco mais de azul - eu era além. IPara atingir, faltou-me
um golpe de asa..."). Mas abria-se ao diálogo, sempre, sem reservas, um diálogo absolutamente franco e aberto. E, com uma
surpreendente maleabilidade, apontava de novo o horizonte mais além.
Um dia - teria eu dezassete ou dezoito anos - vi-me angustiada com a decisão de aceitar ou não a proposta que me tinham feito, no Graal. Já não sei de que se tratava - provavelmente colaborar como responsável num campo de férias... Fosse o que fosse, eu tinha muita vontade de participar e de corresponder a solicitação - mas a responsabilidade assustava-me.
Lembro-me de, em conversa, dizer a Teresa que tinha medo. E
a Teresa respondeu-me: "O medo repete-se sempre, em cada
patamar da vida." Aquelas palavras abalaram-me profundamente. Era, por um lado, um grande desamparo - naquela fracção
de segundo a antever uma vida inteira a fazer face ao medo. E,
ao mesmo tempo, a mais imprevista solidariedade: pois não era
a Teresa que estava ali a falar-me do medo?! Era quase inacreditável: a Teresa a falar-me do medo como quem o conhece por
dentro, como quem o conhece já de muitas etapas diferentes, a
Teresa, ali, com o seu sorriso aberto, confiante.
Quando a fui ver ao hospital, em Setembro - cerca de um
mês antes de morrer - olhou-me e sorriu-me. O mesmo sorriso
confiante, apesar do sofrimento prolongado, da proximidade da
morte. Foi um instante, mas não pude deixar de pensar que a
Teresa ultrapassara o último patamar do medo. E senti que se
me renovava qualquer coisa, a vontade de fazer o que está por
fazer, fazer depressa e bem, sem precipitação, o desejo de atravessar este patamar, o ímpeto para um golpe de asa.
Março 97

ia
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Um dia -teria eu dezassete ou dezoito anos
- vi-me angustiada com a decisão de aceitar
ou não a proposta que me tinham feito, no Graal.
(...) Lembro-me de, em conversa, dizer a Teresa
que tinha medo. E a Teresa respondeu-me:
"O medo repete-se sempre, em cada patamar
da vida." Aquelas palavras abalaram-me
profundamente. Era, por um lado, um grande
desamparo - naquela fracção de segundo
a antever uma vida inteira a fazer face ao medo.
E, ao mesmo tempo, a mais imprevista
solidariedade: pois não era a Teresa que estava
ali a falar-me do medo?!

Taizé

i

Margarida Mendonça

Sentei-me, no cháo como os demais,
no primeiro espaço vago que encontrei e fiquei
a escuta: único som perceptível, o de um sopro
de respiração colectivo. De fora, chegava
um sino que falava a alegria. Nunca tal tinha
ouvido e, no entanto, na minha pequena cidade,
este objecto era-me familiar como o pão que
comia todos os dias. Sem saber como, ali estava,
entorpecida de corpo mas de coração atento
a esta magnífica presença de um Deus que ainda
não tinha pressentido dentro de mim.

Um dia Deus visita-nos. Então a vida altera-se sem que tenhamos plena consciência do que fizemos para tal.
Foi assim que me sucedeu há muitos anos atrás.
Corria o ano de 1972 e era eu universitária. Integrada num grupo português, deslocámo-nos a uma pequena aldeia em França.
Algures sobre uma colina, a sul, perdida entre campos, fui encontrar-me com um horizonte, na altura, imensamente estranho para
olhos que ainda pouco tinham visto além de uma terra de província, uma casa de família e os espaços habitados numa vida quoti
diana característica de uma rapariga de 18 anos, desse tempo em
que Portugal vivia ainda fechado nesta ponta da Península Ibérica
semi-isoladado mundo onde se dizia que tudo acontecia.
Estava em Taizé e a hora do Ofício de Vésperas. Saímos da
camioneta e entrámos quase logo para aquela grande igreja. Para
mim, era imensa, tanto mais que, a minha volta, só via um mar de
corpos e cabeças curvadas em silêncio - um silêncio novo, muito
novo. Sentei-me, no cháo como os demais, no primeiro espaço
vago que encontrei e fiquei a escuta: único som perceptível, o de
um sopro de respiração colectivo. De fora, chegava um sino que
falava a alegria. Nunca tal tinha ouvido e, no entanto, na minha p e
quena cidade, este objecto era-me familiar como o páo que comia
todos os dias. Sem saber como, ali estava, entorpecida de corpo
mas de coração atento a esta magnífica presença de um Deus
que ainda não tinha pressentido dentro de mim.
Falar desta experiência parece quase falar de um mundo sem
lugar e sem tempo mas que existe, profundamente.respirado com
o meu corpo diário cada vez mais denso e cada vez mais sedento
desse Espíriio que compreendi entáo que me fazia e refazia todos
os dias para esta criaçáo.
Falar desta experiência significa reler uma vida e todos os laços que ali começaram. Significa apresentar esta comunidade: o
seu projecto, quem a compõe, o que ela revela de Deus no modo
como se afirma presente no quotidiano. Seria tarefa demasiado
exaustiva a abordagem de tudo o que faz a riqueza desse teste
munho; limitar-me-ei a assentar em alguns alicerces. Quem se
sentir curioso, experimente viver com tal gente e trazer sentidos a
sua própria vida.
Hoje, decorridos vinte cinco anos sobre esse surpreendente
encontro com um Deus vivo dentro dos dias, hoje, aqui em Portugal táo longe e táo perto da Comunidade de Taizé, encontro-me
profundamente ligada a essa minha família de adopção.
A experiência desse ano, durante uma semana que durou o
encontro foi de descoberta permanente: trabalho, reflexáo, oração,
convívio, nada faltou naqueles dias e no final sobrou ainda muito
de desafio. De sete'para setenta vezes sete, multiplicou-se a água
que bebi naquele poço.
Que há de particular naquela comunidade?
Antes de mais, um projecto de ecumenismo: irmáos de vários
continentes e diversas confissóes dáo hoje corpo a parábola de
comunháo entre as igrejas e vivem a reconciliaçáo lutando por torná-la cada vez mais enraizada no coração da Igreja. Uma vida sim
ples de irmãos que fizeram a sua opção de viver juntos o projecto
que Deus reservara a cada um. Muito próximos, muito diferentes,
esses quase cem homens cooperam e lutam diariamente com os
que os visitam, os interpelam, sofrem ou vivem a alegria de estar
vivos perto ou longe. Sobretudo inventam-setodos os dias porque
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nada parece prédeterminado nas suas vidas a náo ser conesponder ao acto de criação que Deus os chama a cumprir todos os
dias.

UMHOMEM E O SEU WHO
Tudo começou um dia com um só e um sonho: a 20 de Agosto de 1940, o prior, Roger Schutz escolhe Taizé para implantar a
futura comunidade. Escolhe esta aldeia para viver a sua vida num
tempo difícil e conturbado e não é poupado ao desgaste de aprender os passos da Paixão de Cristo por entre o sofrimento e os que
o experimentaram na segunda guerra. Permanecendo só ainda
durante dois anos, esconde refugiados políticos, entre outros, judeus. Em 1949, os sete primeiros irmáos fazem os seus votos e
progressivamente outros se põem também a caminho. É que
Deus sabe quanto a comunháo é essencial a partilha da verdade!
Progressivamente, a candeia acesa da sua vida comprometida
chama outros irmãos a essa casa e, como não pode deixar de
acontecer, também os peregrinos sabem encontrar as sendas da
libertação visitando-os. A paciência de Deus tem marcas da eternidade e trabalha no mundo sob formas muitas vezes misteriosas!
Creio que assim deve ter surpreendido esta comunidade, quando
subitamente se deu conta de que a vida estava a pedir-lhes um
testemunho cada vez mais exigente. 1959: sinais de vida nova a
surgir, há jovens a procurar Taizé. A partir de então, a colina come
ça a encher-se quase assustadoramente de uma multidão sedenta
da Palavra de Deus que estes homens encarnam. Vêm para rezar,
vêm para ter com quem falar, vêm para griir o sofrimento de uma
vida por encontrar. O mundo acordado pede-lhes solidariedade e
solicita-os numa muitiplicidade de expectativas e necessidades vC
tais. Chamados a partilha, estes homens respondem ao apelo.
Como estar entáo agora com um outro tempo? O tempo da
multidão?
Cada irmão desempenha a sua actividade profissional específica, na própria comunidade, na aldeia ou próximo dela. Até então,
assim acontecia. Entretanto, porque a vida em Deus nunca é nossa, porque só quem perder a sua vida a ganhará, esta comunidade não se.fecha na sua paz sossegada de oração e trabalho. C e
do se questiona sobre o modo de "dar de comer" a tanta gente e,
como outrora os discípulos na montanha, também eles certamep
te vêem os seus cestos pouco preparados para saciar tal fome.
Chamados sem descanso a trabalhar na seara, ei-10s a procura do
caminho dentro de si: como abrir as portas? acolher a muitidáo?
diversificar respostas, conforme as necessidabes de cada um? pôr
dons ao serviço?
Projecto de loucura? Talvez assim surja aos olhos da sensatez
instalada na nossa vida de comodismos, mas afinal gesto de vida... Nova etapa a partir de entáo. Ecos dessa vida chegaram também a este país e a muitos 0utros.e o caudal dos que acorreram
engrossou progressivamente. Primeiro os mais sedentos - os jovens - e depois, pouco a pouco, outros. Em 1966, aconteceu o prii
meiro encontro internacional e desde entáo cada semana é um
desafio a vivência da Paixão de Cristo.
Com muitos aconteceu revisitarem esse lugar vezes sem conta
e comigo também isso sucedeu: saí de lá disposta a náo esque
cer; voltei ainda jovem e solteira; mais tarde casada e em família.
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Tinha traçado passos e repisava-os para reconhecer as minhas
sendas. O que a vida desses discípulos me revelara dificilmente se
apagaria do meu espirito
Poderia continuar a contemplar o testemunho colectivo da C e
munidade mas quero destacar o p&l de três desses homens pelo
que de táo seu souberam trazer a quem com eles se cruzou ou
privou mesmo.
Refiro-me ao prior, o homem comprometido com o que sofre.
Este homem que escuta e vive na partilha a solidariedade com os
oprimidos da terra, acolhe os que o procuram na sua casa, e parte
em peregrinação até aos lugares onde o progresso e a ciência ainda não foram resposta de libertaçáo para tantos que a esperam.
Calcutá, Mar da China, Quénia, Chile, Líbano, tantos outros cantos
desta terra, o viram chegar no seu sorriso repousado e azul para
privar com o povo simples e a sua pobreza. Não leva nada nos aC
forges, porque o essencial está no coração onde Deus passa t o
dos os dias. Na paz com que chega ou na luta que trava, Roger
Schutz é a palavra necessária em cada momento e não hesita em
dizê-la mesmo correndo riscos porque a vida não o poupou a sC
tuaçóes difíceis de afrontar. Faz -se ouvir nos centros de decisão.
A sua palavra interpela: em encontros diversos e diferentes anos
procurou a aproximação entre a Igreja Católica, a Protestante e a
Ortodoxa; com o Vaticano foi construindo a "casa da reconciliação", plano de vida que nunca deixou de ser o seu. Do mesmo
modo, procura sensibilizar Instituições e altos responsáveis pela
política mundial para os imensos sacrifícios de vida dos oprimidos
desta terra.
Conheço-o de o ter ouvido em público ou em privado, de o ter
lido nos seus livros despretensiosos mas intensamente questionâdores de sentido. Um dia, vivi por sua causa uma situação embaraçosa: coubera-me em sorte traduzir para os portugueses a intervençáo habitual que fazia a quinta-feira a noite na Igreja de Taizé.
A Igreja estava repleta. (Ao princípio, cada semana, acorriam 2.000
pessoas. Hoje, no verão, são entre 5 e 6.000;na Páscoa os núme
ros assustam - 20.000. Na abertura do Concílio de jovens, em
1974, foram cerca de 35.000). Num tom dialogante, este homem
parecia um poço profundo e traduzi-lo, acompanhando a sua palavra rica e fluente, era querer privar com a sua maturidade humana
e espiritual. Não cabia ainda entáo no meu coração de rapariga o
tamanho da sua alma e tive de pedir socorro a alguém mais prepa
rado. Veio entáo substituir-me outra pessoa e eu abandonei a cabine de tradução entristecida por não ter podido terminar o que inC
ciara.
Muito do meu caminho espiritual foi iluminado pela sua palavra
de Deus neste tempo.

De um outro horizonte, reconheço as marcas de outro irmáo
dessa comunidade: falo do homem da alegria e da comunicação
pela música - Robert. Todos os dias de cada semana de encontros, reunia na Igreja a seguir ao almoço - num tempo que podia
dedicar-se a outros encantos como o de conviver, conversando e
descansando nos campos da aldeia - massas de gente que acorria a ensaios de música liiúrgica por ele orientados. Alma de crian
ça, este homem animava esta "pequena multidáo" que nunca an-
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tes se conhecera e fazia nascer um corpo de um só coraçáo numa
voz onde os timbres densamente se conjugavam a partir do nada.
Nunca tinha assistido a uma criação tão bela e tão despojada de
ambição ou pompa. Não fiquei com dúvidas sobre o que tantas
vezes ouvira do Evangelho: na verdade Deus veste os lírios dos
campos de riqueza e não precisamos de temer pelo dia seguinte.
Este homem comprovou-me que se cria a partir do Espíriio; nada
mais é preciso. E então vê-lo saltar de alegria com um efeito conseguido, vibrar com entusiasmo por uma peça a ensaiar, animar
com uma graça os cantores intimidados - era um dom verdadeiro
de Deus, concedido a todos, para Ihes dizer que a vida passa no
ar que o coraçáo habita. Graças ao Robert (Que ele me perdoe a
familiaridade com que dele falo, hoje já a ouvir-me da eternidade!)
soube o que era o espírito das Bem-Aventuranças que até ali não
tinha passado de letra de catecismo. Graças ao Robert, abandonei
a tristeza de uma religiosidade ensimesmada e triste demasiado
solene para poder ser viva e profundamente transformadora da
existência humana.
Reservo para o final o homem com quem mais proximamente
privei e a quem devo, sem que talvez ele possa aquilatar quanto,
uma enorme parte do meu mergulho em Deus. Falo do Armin e esse estou certa de que me aceita esta proximidade tal a amizade que
construiu com o meu núcleo familiar. Acolheu os portugueses anos
seguidos em Taizé, visitou-os, privou com eles como só ele sabia.
Diria que era "a Maria" do Evangelho: contemplativo até ao coração,
respirava a paz e mais do que isso trazia-a no bolso para a dar aos
sedentos. Creio que foi em 1477 que o conheci. Já casada, começava a aprender o meu novo lugar na Igreja. Com a sua sabedoria de
muita interioridade, o Armin compreendeu que papel poderíamos
assumir enquanto casal e interpelou-nos. Talvez pudessemos ser felizes no acolhimento, abrindo portas da nossa casa, visitando gente
deste país, partilhando na alegria e oração com aqueles que vivem
o Evangelho na solidão ou no isolamento geográfico.
Regressados a Portugal, fomos percebendo aquilo que ele
nos deu olhos para ver - Taizé não se copia; o Evangelho vive-se
"na semente e com a espécie de terra de cada um".
As visitas dele a nossa casa eram sempre uma enorme festa
interior. Os gestos mais simples do quotidiano tinham densidade e
eram fonte de harmonia. Muitas vezes não estávamos prevenidos
e tinhamos apenas pão seco para partilhar. E pronto: ficávamos
horas a conversar e a saborear o pão que entretanto torrávamos e
íamos acompanhando com um chá de limão. Quando jantávamos,
era quase Iúdica a tarefa de lavar a louça e arrumar a cozinha. O
tempo deixava de nos pesar, a responsabilidade de chegar a horas ao trabalho era a mesma mas misteriosamegte diferente no
modo de a sentirmos e cada minuto tinha o gosto da eternidade.
Com ele aprendi a estar presente e a escuta de Deus; com ele
percebi que Deus priva comigo no subterrâneo dos dias, numa
festa simples e serena onde tudo tem um lugar e uma melodia;
com ele percebi que a vida moderna de uma cidade, o ritmo que
nos assalta, são falso alarme e não nos destroem porque até o ruí.do deixa de o ser quando Deus nos vive por dentro.
Decorridos estes vinte cinco anos, olho as marcas deixadas na
areia: vejo as pegadas que fizeram caminho comigo e dou graças
a Deus por ter falado no vento, na chuva, no trovão e nestes hcmens...

Alma de criança, Robert animava esta "pequena
multidão" que nunca antes se conhecera
e fazia nascer um corpo de um só coraçáo numa
voz onde os timbres densamente se conjugavam
a partir do nada. Nunca tinha assistido a uma
criaçáo tão bela e tão despojada de ambição
ou pompa. Não fiquei com dúvidas sobre o que
tantas vezes ouvira do Evangelho: na verdade
Deus veste os lírios dos campos de riqueza e não
precisamos de temer pelo dia seguinte.

Os dados relab~osa datas e factos foram colhidos' em Sichov, Wadimir 'laizé
comme a une source", Éditions du Centurion, 1989.

Capela do Rato
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Catarina Castel-Branco

Relembro a primeira homília do Padre Alberto
a que assisti. A Capela era diferente de todos
os sítios por onde eu passara. O Alberto prendia
a atençáo, deixava-nos inquietos, com vontade
de mudar o mundo. Interrogava-nos sempre
muito fundo, ninguém podia ficar indiferente
a sua lucidez e coragem, num período
politicamente cinzento e perigoso para quem
ousasse falar. Cantava-se alto, estávamos juntos,
despertos para o sentido das coisas desta vida.
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Quando me pediram para escrever sobre "um personagem
que me tenha marcado" senti que me seria muito dificil escolher e
falar de um só, ressaltando-o de todos quantos senti que "marcaram" decisivamente a minha vida e as opções que ao longo dela
fui fazendo. Escolhi, por isso, o personagem Capela do Rato, por
onde passaram muitos dos personagens importantes que fizeram
a minha história. Náo Ihes consigo atribuir um grau de importância, por isso descrevo-os cronologicamente, como as marcas que
me deixaram ao longo de vinte e cinco anos.
Relembro a primeira homilia do Padre Alberto a que assisti.
A Capela era diferente de todos os sítios por onde eu passara.
O Alberto prendia a atençáo, deixava-nos inquietos, com vontade de mudar o mundo. Interrogava-nos sempre muito fundo,
ninguém podia ficar indiferente a sua lucidez e coragem, num
período politicamente cinzento e perigoso para quem ousasse
falar. Cantava-se alto, estávamos juntos, despertos para o sentido das coisas desta vida.
Depois foi o encontro com a JEC, personagem cheio de personagens muito importantes que conheci. Falávamos, falávamos muito das coisas que nos preocupavam. Era um mundo
cheio de ilusões, cheio de ideais de Mundos Novos. Acreditávamos muito no que fazíamos. Foi importante ter certezas de como deveria ser este mundo. Apesar de nada se ter concretizado,
as certezas foram referências para crescer e para sonharmos
em conjunto. Por esta altura o personagem marcante era o Padre João Resina. Atravessava-se um agitado período político em
que eram frequentes atitudes de grande radicalizaçáo na sociedade portuguesa. Lembro-me da coragem e da ponderação do
Padre Resina durante esses tempos. A sua forma exigente e séria de ser cristáo não Itje permitia ir em discursos demagogicamente fáceis e veleidades ao gosto dos mais radicais. O seu discurso era de um grande saber e convidava-nos a mudança de
atitudes, o que implicava interrogarmo-nos muitas vezes sobre a
nossa.disposiçáo interior, o nosso estar no mundo e a nossa tolerância perante a diferença. Com o seu apoio, desenvolvemos
em conjunto um trabalho de animação no asilo da Mitra. Passávamos as tardes de sábado junto das crianças e aí conhecemos
as Irmãs de Foucault que trabalhavam na lavandaria do asilo.
Mais um personagem que me marcou: os irmãos de Foucault e
a sua opçáo de viverem entre os pobres. Vivi com as lrmás um
mbs no bairro da Curraleira. Foi a vivência mais humana e de
maior amor ao próximo que experimentei. No fim do dia, ajoelhadas na esteira do pequeno compartimento que servia de Capela, rezávamos. Entrava o Sol poente por uma fresta que iluminava o Altar e.o Menino de barro que sempre as acompanha.
Rezar era o melhor momento do dia. A opçáo de viver no meio
dós pobres e o despojamento em que viviam, tornaram-se para
mim um personagem exemplarmente importante. A entrega a
Deus era uma opçáo a sério, sem restrições, sem medos e sem
apego as coisas terrenas. Ser cristáo não era uma postura de
Domingo de manha, mas uma postura de vida.
Conheci também na Capela o personagem importante com
quem havia de casar, os amigos que encontrei e os que escolhi
para padrinhos dos meus filhos. Os amigos tornaram-se imprescindíveis e agradeço-lhes, mesmo sem os nomear, terem sido
personagens que me marcaram muito e para toda a vida.

Padre Alberto Neto

A CAPACIDADE DE
(SE) QUESTIONAR
Francisca Cordovil

Alberto Neto Simóes Dias (n. Souto da Casa, Fundáo, 1931; m. Águas de
Moura, Setúbal, 1987). Ordenado sacèrdote em 15 de Agosto de 1957 depois de ter estudado nos seminários de Santarém, Almada e Olivais, é nomeado coadjutor de Santa Maria de Belém (Lisboa) onde é prior o Pe. Felicidade Alves. Torna-se também amigo do Pe. Adriano Botelho (ao tempo
prior de Alcântara). Capelão do Colégio Alsaciana (Cascais) ainda nos anos
50, vai depois iniciar uma presença de professor de Religião e Moral que o
leva a passar por vários liceus: D.João de Castro, Pedro Nunes, Padre António Vieira e Escola Secundária de Queluz. AS aulas de religião e moraljunta a assistência diocesana da JEC o que o faz viver longos anos junto da juventude liceal. No início dos anos 60 é nomeado capelão da Capela do Rato donde só sairá depois de célebre "caso da Capela do Rato" - vigília de
jejum e protesto contra a guerra colonial (final de 1972) que terminou com
a intervenção da polícia e prisão de vários dos inte~enientes.No final dos
anos 70 é nomeado prior de Belas e, posteriormente, de Rio de Mouro (Shtra). Conhecido pela sua criatividade liturgica, a sua figura impôs-se como
sacerdote e educador com particular atenção aos acontecimentos, propunha, através de uma leitura inovadora do Evangelho, a recriação das motivaçóes da acção na sociedade, centrada na promoção da justiça e na construção da paz.

Pediram-me para escrever sobre o Pe. Alberto a propósito
do tema "Pessoas que nos marcam". Fui reler o que já escrevi
sobre ele, quer logo após a sua morte (quando ainda era difícil
admitir que já fazia parte do passado), quer mais tarde, na reflexão conjunta provocada pelo livro do Pe. Stilwell. Ainda bem'
que nessa altura fui levada a escrever porque agora - passados
cerca de dez anos sobre o último escrito - já não seria capaz daquele tipo de descrição dos acontecimentos.
O facto de ter de procurar em mim e nos que partilharam as
mesmas experiências as marcas desse tempo tem-me levado a
pensar na própria questáo de sermos ou não marcados por pessoaslacontecimentos.
Apesar da sugestão nesse sentido não vou ocupar-me com
dados biográficos elou bibliográficos sobre o Pe. Alberto - faltame por um lado tempo e por outro o trabalho está feito com
mais rigor do que eu poderia fazê-lo. Se se trata do que marcou
arrisco-me a pegar apenas no que, passados todos estes anos,
a memória me devolve e se mantém visível (ao meu olhar) naqueles que ainda vou encontrando e participaram nos mesmos
acontecimentos.
O Pe. Alberto marca o meu primeiro contacto com uma Igre
ja que procurava uma linguagem e prática novas para realidades novas. Segunda filha de uma família numerosa, tendo vivido
na província até aos quinze anos, educada num ambiente tradicional católico sem críticas nem rebeliões, não tinha chegado a
experimentar dificuldades especiais que levaram a Igreja a fazer
esse esforço. Entrei naturalmente neste novo ambiente com a
'atitude de envolvimento e participação que também naturalmente assumo.
Olhando agora para trás sinto que a atitude de abertura do
Pe. Alberto, não sendo clara e genericamente assumida pela
instituição Igreja implicava roturas e conflitos com os inevitáveis
desequilíbrios próprios da mudança. Até que ponto o espaço
por ele criado foi invadido pelo eclodir de conflitos alheios aos
seus objectivos iniciais? E uma pergunta que talvez tenha colocado a si próprio mas que julgo que terá aceite como um risco
necessário.
Penso que apesar da evidência da posiçáolpoder que acabou por "ganhar" ele não procurava o protagonismo,sabendo o
que queria acreditava nas pessoas e na diversidade dos caminhos possíveis. Não deixava de denunciar as injustiças mas não
apontava soluções pré-fabricadas, no que dele dependia metia
mãos a obra mas não se substituía aos outros.
Evidenciou-se numa época de muita agitação exterior e interior e as pessoas a quem procurou dar espaço e voz, as pessoas em cujas potencialidades acreditou, viveram as crises e
conflitos dessa época muitas vezes sem força interior e a maturidade suficientes para distinguir o acessório do essencial, o transitório do permanente, o temporal do espiritual.
Admito que ele se tenha apercebido dessa dificuldade e que
a última fase da sua experiência pastoral, que não acompanhei
de perto, tenha sofrido alguma inflexáo. Assisti ao seu esforço,
já nessa fase, para voltar a juntar os antigos "jovens militantes",
entretanto pais de filhos, profissionais activos, afastados por caminhos de compromissos temporais e de certo modo perdidosldistraídos dos objectivos primeiros.
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Foi um esforço que ainda surtiu efeitos no seu tempo e não
deixou depois de ser continuado. Daí gostaria de retirar talvez a
sua marca mais importante - a capacidade de se questionar
com o seu próprio percurso, de náo ficar saudosamente agarrado a uma "experiência de êxito" incapaz de prosseguir novos
caminhos mesmo quando questionam os antigos.
Uma biografia aprofundada do Pe. Alberto, inserida na época que viveu e com a distância necessária a objectividade que
Òs que viveram com ele náo podem ter é capaz de mostrar até
que ponto ele náo só marcou como foi marcado at6 que ponto o
seu percurso foi resultado de factores externos. Mas cada vez
me parece mais importante destacar até que ponto as escolhas
e o exercício das responsabilidades individuais influenciam o
curso dos acontecimentos.
Para o bem e para o mal o Pe. Alberto assumiu essa responsabilidade e nunca o ouvi queixar-se dos acontecimentos ou fugir as suas consequências, mesmo quando Ihes foi objectivamente alheio e eles acabaram por determinar mudanças radicais na sua vida. Para o bem e para o mal o Pe. Alberto acreditou nas pessoas com quem trabalhou, na sua capacidade de
escolherem o caminho certo, confrontou-as com a responsabilidade de exercerem os seus dons. O que se seguiu sáo muitas
histórias que fazem a História em que a responsabilidade individual é certamente o principal protagonista.
Com ele aprendemos que a mudança B possível e está nas
nossas máos. Com os exageros e os erros cometidos aprendemos que a mudança precisa de muita sabedoria do passado e
náo pode alicerçar-se na ignorancia das forças que o moveram.
Passar à prática esta aprendizagem não dispensa a humildade
perante as nossas limitações, mas obriga a muita exigência consigo próprio: os talentos que recebemos não nos foram dados
para ficarem guardados e assim como ninguém pode preencher
o nosso lugar, cada infidelidade cometida tem custos que ultrapassam muito uma simples contabilidade individual de deve e
haver.
Termino com um desses versos que cantámos juntos e que
de vez em quando vêm a superfície da nossa memória misturando o sabor a música original com as cores dos caminhos entretanto percorridos - "quem tem o dom de ensinar ensine mas
sem maldade, quem tem o de repartir faça-o com simplicidaden.

Para o bem e para o mal o Pe. Alberto
acreditou nas pessoas com quem trabalhou,
na sua capacidade de escolherem o caminho
certo, confrontou-as com a responsabilidade
de exercerem os seus dons. O que se seguiu são
muitas histórias que fazem a História em que
a responsabilidade individual é certamente
o principal protagonista.

Joaquim Alves Correia

i

António Matos Ferreira

(1) A. tempestade da guerra - o monstro dos monstros, que renasce cada vez
com garras mais aceradas e patas mais triturantes - caiu então de novo sobre o mundo em.que vive a Cristandades.Joaquim Alves Correia - O Crlsüanismo e a mensagem evangblica. Lisboa: Edições Cosmos, 1941, p. 107.
(2) Joaquim Alves Correia - Crlstianlsmo e Rwoluçio. Selecção de textos e
coordenação de Anselmo Borges. Prefácio de D.António Ferreira Gomes. Lisboa: Livraria da Sá da Costa Editora, l a edição - 1977.
(3) #E se é certo que fui levado junto de muitas pessoas (um padre passa pela vida de tantas pessoas!) devo dar graças a Deus, especialmente pelos amigos
que o Senhor tem vindo dando a minha história (...)u. Padre Pedro Quintella - .Um
padre passa pela vida de muitas pessoas.. In A Barca, Setubal, no 23, Novembro
de 1996, p. 7.
(4) Franclsco Lopes - P.e Joaquim Ahres Comia (1886-1951). Ao s e ~ l ç odo
Evangelho e da Democracia. Com dois inéditos: Medhaçóes de um sacrlslo e O
grande escândalo dos cristáos. Prefácio do Prof. Manuel Braga da Cruz. Lisboa:
Editorial Rei dos Livros, 1996.
(5) A Largueza do Reino de Deus.(1931) 4a ediçáo 1954 p. 67.
(6) Esta sua intervenção não pode ser compreendida como uma mera contestação de natureza política, mas corresponde a necessidade imperiosa da sua consciência em testemunhar a verdade e em denunciar a hipocrisia.' Na campanha eleitoral para as eleições legislativas de 18 de Novembro de 1945, a Uniáo Nacional espalha em Lisboa prospectos acusando os republicanos do sangrento assassinato em
1921 de destacadas figuras do regime republicano. Esta propaganda tinha como intenção demonstrar a inviabilidade do regime democrático para o país. E contra a faC
sidade desta argumentação que J. Alves Correia se insurge, na medida em que, já
depois do 28 de Maio, diligências feitas, não para reabrir o processo jurídico dos faufores, mas para a descoberta de pistas sobre os verdadeiros responsáveis da tragédia, tinham sido obstruídas. O teHo escrito como reacçao, por várias vicissitudes
acaba por ser publicado na República, jornal da oposição, provocando fortíssima e
intransigente reacçao do Governo que, pressionando a Congregação dos Espiritanos, acaba por obter o seu exílio. Cf. Francisco LOPES - P.e Joaqulm, Capítulo V: O
artigo que o levaria ao exílio, p. 151- 163.

A primeira vez que owi falar de Joaquim Aives Correia foi, no início dos anos 70, ao Frei Bento Domingues, numa época em que eu,
jovem estudante universitário,com outros colegas e amigos procurávamos entender nas nossas vidas a novidade evangélica e o desejo
de fazer delas uma relação útil e construtiva para com os outros, para
a sociedade em que vivíamos. Nessa época despertávamos para a
consciência da sociedade ser atravessada por grandes injustiças sociais e de uma guerra na qual muitos de nós, e eu próprio, não que
ríamos participar. Desde essa altura que para mim constiui referência de liberdade, pessoal e colectiva, a reivindicação do direito de dizer náo a guerra e ao serviço militar, de não encontrar razoabilidade
ideológica ou outra que legitime a lógica militar e de guerra(1). Náo
que evacuasse o reconhecimento da complexidade desse desiderato, mas porque começava a perceber que essa mesma novidade
evangélica não significava uma simples atitude respeitosa para com
a legalidade e as situações estabelecidas, mas que ela residia exactamente na possibilidade de querer para mim e para os outros, no
meu país e nas outras sociedades, um mundo diferente, centrado na
justiça; de poder equacionar e empenhar-me para que essa realidade, ainda não conseguida, se pudesse tomar um bem com sentido.
Talvez sem ter, nessa aitura, uma consciência suficientemente esclarecida de que a questão central era a da liberdade.
Voltei a cruzar-me com a reflexão de Jqaquim Aives Correia e a
sua inspiração quando, nos alvores da democracia, pós-25 de Abril
de 1974, se procurava encontrar o sentido do Evangelho no interior
de uma realidade que mudava tão profundamente, muitas vezes para além dos critérios e das expectativas previsíveis. A publicação da
antologia de textos seus - Cristianismo e~Revoluçáo(2)- tomou
mais acessível o património da sua reflexão e foi oportunidade de
alargar a outros a pertinência das suas perspectivas sobre a expe
riência cristã.
Mais tarde, nos anos 80, o meu estudo sobre o catolicismo contemporâneo porhiguês conduziu-me de novo a sua figura e ao seu
pensamento como os de um precursor, mas também como expressão das inquietaçóes cristás, numa época - anos 30 e 40 - em
que se pretende reduzir o pensamento e a acçáo dos católicos portugueses de enião a um uniformisrno siiuacionista.
O Padre Joaquim Aives Correia é daquelas figuras que se irn
põem ao estudo e a construção do discurso histórico -ao labor hiitoriográfico - sobre a realidade portuguesa contemporânea, quer
pela sua personalidade, quer pela posteridade que suscita. A sua
personalidadee o seu percurso são marcantes por serem portadores
de um convívio com outros protagonistas cimeiros da consciência
crítica da cultura portuguesa deste século e porque se apresentam
geradores de uma problematizaçáo estruturante desta contemporaneidade que, quanto a experiência cristã, em particular no interior da
vertente católica, tem enfrentado profundas mutações.
Não se trata de encarar ou de compreender o seu percursoapesar de ter sido padre, mas porque foi padre. Esse estatuto, como
eclesiástico, confere-lhe uma circunstância que amplifica o significado das suas atiudes e do seu pensamento e permite também perce
ber melhor porque é que se tornou tão frontalmente intolerável para
determinados sectores sociepoiíiicos'e eclesiais - sobretudo para
aqueles que encaravam e se relacionavam com o catolicismo enquanto dimensão orgânica de coesão e de unidade, propensos a atitudes de exclusão do diferente.

Padre Alberto Azevedo

Luís Soares Barbosa

Para muitos o Pe. Azevedo é sobretudo o homem
de Igreja; Igreja que sempre tem vivido como
uma grande paixáo e uma certeza incómoda. Paixáo e certeza amadurecidas por vezes em pro.
cessos dolorosos, alguns que conheci de perto.
Mas sempre tem sido o rosto de um testemunho,
diria até profético, de uma Igreja despida de ostentaçóes e cumplicidades, próxima das esperançase sofrimentos dos homens e das mulheres. A atitude de quem leu no Evangelho mas
apreendeu na vida, que hh mais coisas sobre O
ceú e a terra do que a nossa vista pode

Queria, antes de mais, em nome do grupo que propôs esta
Homenagem, dirigir a todos uma saudaçáo e uma palavra calorosa de boas vindas.
Quisemos que esta ornada fosse sobretudo um ponto de
encontro entre os inúmeros amigos do P. Azevedo. Oportunidade para lhe agradecermos o quanto tem significado no desenho
dos múltiplos caminhos das nossas vidas. Manifestar-lheo nosso carinho, o nosso respeito, a nossa admiraçáo. Festejamos o
homem que em todas as situações, mesmo as mais conflituosas, e sobretudo nessas, permanece sempre o mais fiel dos
amigos.
Para muitos de nós o P. Azevedo é o professor atento, disponível e exigente, que tem marcado sucessivas geraçóes de
alunos e granjeado a gratidáo e a estima dos seus colegas. Temos presente as suas aulas de Religião e Moral, sempre abertas
sobre o vasto mundo da vida, espaço de procura dos porquês
para lá dos acontecimentos, do sentido, para lá da ciência, da
educação e da sabedoria, para lá do ensino e do saber.
Muitos outros conhecemos o P. Azevedo nos movimentos
estudantis da AC, primeiro a JEC depois o MCE, que acompanhou com uma notável dedicaçáo. Como Assistente, náo pre
tendeu nunca o P. Azevedo impor-nos caminhos ou doutrinas,
mas tão só criar condições para que cada um crescesse no seu
próprio ritmo e encontrasse na JEC aquele espaço de liberdade
e protagonisrno, de inquietação e procura que tornou o Movimento uma referência fundamental na vida de muitos. Soube
permanecer disponível para percorrer connosco caminhos sem
retorno. Neles ajudou a relativizar as nossas experiências e a
alargar a nossa consciência, e por isso Ihes estamos profundamente aratos.
M U ~ O Sde nós ainda tivemos o P. Azevedo a nosso lado em
diversas jornadas cívicas e associativas, antes e após o 25 de
Abril. e ~udemostestemunhar a exemdaridade da sua conduta,
a vekicalidade do seu empenhamento, a grandeza perante adversários, a permanente disponibilidade para o diálogo e o desassombro dos gestos. Nas AE como nos orgáos de gestão da
escola, em iniciativas da sociedade civil como em intervenções
políticas, o P. Azevedo tem representado para muitos uma instância de consciência crítica e um estímulo aoexercício pelno e
participativo da nossa cidadania.
Para muitos outros o P. Azevedo é sobretudo o homem de
Igreja; Igreja que sempre tem vivido como uma grande paixão e
uma certeza incómoda. Paixão e certeza amadurecidas por vezes em processos dolorosos, alguns que conheci de perto. Mas
sempre o P. Azevedo tem sido o rosto de um testemunho, diria
até profético, de uma Igreja despida de ostentações e cumplicidades, pióxima das esperanças e sofrimentos dos homens e
das mulheres. A atitude de quem leu no Evangelho mas apreendeu na vida, que há mais coisas sobre o ceú e a terra do que a
nossa vista pode alcançar ou, para usar uma expressáo sua numa entrevista recente, que Deus anda por aí.
Para outros, por fim, o P. Azevedo é também a sua escrita
densa e insistente, atravessada pelo entusiasmo e a urgência
que põe nas coisas. São os seus ensaios. A particular contribuição para a divulgação do pensamento de Alceu Amoroso Lima,
alguém que intelectual e afectivamente sempre lhe foi próximo.

São, também, os documentos em que colaborou, aquele artigo
no jornal que não podia deixar de ser escrito, as longas cartas
com que, de quando em quando, nos faz sinal de alerta ou, tão
só; boa viagem.
Para todos, estou certo, o P. Azevedo é aquele homem profundamente generoso, empenhadamente generoso, testemunho
de uma vida sempre para os outros vivida, fonte de confiança
nos momentos de incerteza, de alento na mágoa, de inquietação sempre.
O homem emotivo, de antes quebrar que torcer, mas também o incansável construtor de pontes: entre grupos, pessoas,
instituições, associações e dinamismos sociais. E que em tudo
põe aquele mais de luz e humanidade com que nos ajuda a
olhar o mundo.
Apetece trazer a cena inúmeras conversas nos corredores
do liceu, em reuniões ou Campos de Férias, a volta de uma mesa no Viana. A boina e o cigarro que, entretanto, deixou; o táxi
que o leva sempre onde faz falta; aquele livro imprescindível que
nos mete as vezes na caixa de correio; a garrafa de espumante
que traz, de quando em quando, a tona dos nossos encontros.
Apetece evocar o permanente gesto de dádiva, a palavra
fluente noite fora, mas também a humildade com que aceita que
lhe digamos que está a falar um pouco demais. O riso aberto, o
gosto pela música, a capacidade de se enternecer com o bonito
do mundo, o acolhimento festivo que sempre nos faz, a lúcida
ingenuidade dos seus gestos. E por isso aqui estamos todos
hoje.
Quisemos fazer-lhe uma Homenagem simples e larga como
sempre tem sido a sua vida. Sem pretenciosismos nem excessiva pompa. Por isso não trazemos mais que esta vontade de deixar correr a memória e o afecto, porque a vida também se enriquece quando é dita em voz alta. A alegria de nos re-encontrarmos - e, para alguns, estou em crer, será mesmo oportunidade
de encontro ao fim de vários anos. A disponibilidade para aqui,
na celebração que se seguirá e, a noite, no jantar, nos revermos
na memória destes anos e agradecermos a dedicação e a amizade com que o P. Azevedo nos tem querido honrar.
Por isso, quisemos sublinhar a informalidade desta iniciativa,
na confluência de desejos tantas vezes manifestados, e decidimos fazer esta sessão a muitas vozes que, em testemunhos necessariamente breves e parcelares, irão tornar público um pouco dessa memória e desse afecto. Muitas outras vozes de farão
ouvir, estou certo, ao longo deste dia, a volta das mesas e das
conversas, e de todas elas se fará esta Homenagem.
Homenagem a um professor, um padre, um colega, um amigo que transporta o olhar claro de uma vida Iímpida e com
quem aprendemos todos, crentes e não crentes,a nos revermos
na confissão de Mário Sacramento: o bezerro de oiro continua a
ser pagão e perante ele todos nós somos homens de fé.
Bem haja P. Azevedo. Muito obrigado a todos pela vossa
presença e pelo vosso entusiasmo.

Para todos, estou certo, o Pe. Azevedo
é aquele homem profundamente generoso,
empenhadamente generoso, testemunho
de uma vida sempre para os outros vivida,
fonte de confiança nos momentos de incerteza,
de alento na mágoa, de inquietação sempre.
O homem emotivo, de antes quebrar que torcer,
mas também o incansável construtor de pontes:
entre grupos, pessoas, instituições, associaç8es
e dinamismos sociais. E que em tudo põe aquele
mais de luz e humanidade com que nos ajuda
a olhar o mundo.

Braga, 20 de Janeiro de 1996
Texto lido na Sessão de homenagem ao Pe. Alberlo Azevedo em Braga a
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não levar a mal, o ironizar as ofensas que lhe eram dirigidas, o ser especial, que se dava e misturava com o mais comum dos mortais. Admirei muito a coragem, a alegria, a inteligência,acutilante. Apreciei, confesso que fascinada, a liberdade com que actuava, apesar de todas as contrariedades e ameaças - contando essencialmente com Deus. Respeitou o temperamento e os interesses, os avanços e os recuos, a capacidade de risco e as reservas daqueles que lhe
foram mais próximos; fez questão em não tornar os outros,
nomeadamente os mais jovens, sua retaguarda. Ninguém
aprendeu ou quis ser como ele - ímpar, era igual a si
mesmo.
Recordo a biblioteca pessoal, vasta e muito interessante, posta a disposição dos alunos (foi-nos tão útil!), as
obras que líamos e comentávamos; recordo as vivências de
grupo, a valorizaçáo pessoal e comunitária que nos proporcionou; recordo, sem palavras, os momentos intensos, as
reflexões constantes, as orações que partilhámos e nos teceram de uma luz interior, de uma fraternidade intraduzíveis ...
Conhecedor minucioso e apoiante declarado do Vaticano II, ajudou a formar e assistiu a equipa da JEC, no desejo
grande de sentir leigos assumirem maior protagonismo na
vida da Igreja e do Mundo. Insatisfeito com a prática eclesial mais comum, com a qual não sentia especiais afinidades, mantinha diálogo fraterno com o seu bispo e com colegas abertos ao espírito de renovação. Dizia que fazia parte
desse "reino", era homem deste mundo, crendo que "nem
todo aquele que diz 'Senhor, Senhor', entrará no 'reino' dos
céus" (Lc. 4, 43) e esperando "possuir o 'reino' que vos está preparado desde o princípio do mundo, porque tive fome
e me destes comer ..." (Mt. 25, 34-35). Considerava a Igreja
um campo semeado de muito boa semente e de muito joio,
que Deus fustiga e (re)encaminha. O laço-encruzilhada que
o ligava a Igreja, e que tanto problematizou a sua vida, permanece algures dentro de mim.
Homenageio, particularmente, o homem sujeito a viver
sob um intenso fogo sem rosto, no prumo de uma navalha
armadilhada em qualquer recanto - sem amparo e por os
senhores da terra náo suportarem a liberdade de expressão,
a força amorosa que o fazia viver impetuosamente. O Pe.
Max viveu para os outros e apenas desinstalou - com a
sua prática de vida - os valores estabelecidos, sem qualquer
violência e baseando-se nos valores do Evangelho. Ninguém manifestou ou fundamentou qualquer motivo de queixa-acusação; ninguém especificou ou formalizou motivos de
condenação. Só razões inconfessáveis e desumanas tentaram denegri-lo, se multiplicaram em torturas psicológicas, o
condenaram pela calada da noite e lhe ceifaram a vida cobarde e cruelmente.
Senti o Pe. Max viver tudo isto com o desalento, a fé e
a ternura de Cristo. Experimentou os dissabores da amargura e da solidão; não cedeu as ameaças nem perdeu a
esperança: nas mãos de Deus tudo fazia sentido. E ele entregou-se-lhe.
Março 1997

Recordo a biblioteca pessoal, vasta e muito
interessante, posta a disposição do$ alunos
(foi-nos tão útil!), as obras que Iíamos
e comentávamos; recordo as vivências de grupo,
a valorização pessoal e comunitária que nos
proporcionou; recordo, sem palavras,
os momentos intensos, as reflexões constantes,
as orações que partilhámos e nos teceram
de uma luz interior, de uma fraternidade
intraduzíveis...

Frei Miguel Bottaccini

De entre várias pessoas que ao longo da minha vida me
marcaram e sempre continuam a desafiar-me, escolhi propositadamente alguém que, creio, é desconhecido da maioria dos leitores da viragem.
Encontrei o Frei Miguel Bottaccini, Capuchinho - ou talvez
tenha sido ele a encontrar-me -, no Brasil-Paraná, em Curitiba,
mais mooriamente no bairro de Santa Felicidade. onde ele morava. ~ e s d eo primeiro momento senti por aquele personagem
um pouco pitoresco, nas suas invariáveis sandálias e hábito capuccino, lentes grossas e andar bamboleante, um misto de curiosidade e respeito. Originário do Sul da Itália, Frei Miguel há
cerca de meio século que trocara as costas mediterrânicas pelo
Brasil, para onde viera como missionário. Era de trato afável,
sorriso permanente, cheio de bom humor e um grande conversador, por vezes paradoxal.

O RELATIVISMO
DOS Mís~icos
J,M, silvaRosa

Encontrei o Frei Miguel Bottaccini, Capuchinho
- ou talvez tenha sido ele a encontrar-me -,
no Brasil-Paraná, em Curitiba, mais propriamente
no bairro de Santa Felicidade, onde ele morava.
(...) Frei Miguel já não dava nenhuma
importância ao que normalmente as pessoas
chamam bom nome, reputação, fama, etc.
Mas também me parece que já não ligava
demasiada importância ao que certo fervor
de noviço poderia considerar como os grandes
valores da vida espiritual. Tinha aquela liberdade
simples dos filhos de Deus, de quem percebeu
que a vida é um tesouro e um milagre contínuos,
valiosos demais a cada momento para serem
malbaratados em disputas inúteis, e que
a interioridade tem muitos caminhos, profundos,
sinuosos, difíceis de comunicar.

INFINITAMENTE
MAIS
O que mais me marcou nele foi a sua extraordinária capacidade de ler a alma humana. Possuía, com efeito, um dom inato
para sondar os escaninhos da interioridade. Muitas vezes o ouvi
reduzir a duas palavras certeiras um estado, uma perplexidade,
um escrúpulo, com uma clarividência e discernimento espantosos. E verdade que o Frei Miguel, além do curso de Teologia, tirado em Itália, tinha também o curso de Psicologia. Mas nele o
saber era uma síntese viva, forjada ao longo dos anos de experiência de direcçáo espiritual. Estava convicto que o real era infinitamente mais do que alguma vez poderíamos pensar. Isto era
particularmente claro no trato com as pessoas. Tal ceiteza, paradoxalmente, dera-lhe uma dose mínima de desconfiança sadia
em relação aos saberes feitos. Assim, o contacto com ele era
uma constante novidade.
Durante meses fui ouvindo da sua boca nem sempre aquilo
que esperava, nem mesmo quando esperava o inesperado, mas
aquilo que me ia revelando cada vez mais a mim mesmo. Possuía aquele particular dom dos mestres de conseguir evocar no
outro a emoção certa, o sentimento exacto, o pensamento ade
quado e necessário. Foi assim que com ele fui quebrando alguns espelhos.

Houve um traço na sua personalidade e agir que levei tempo
a compreender. Em frente a modesta casa, permanentemente
aberta a todos, casa que a partilhava com mais alguns irmãos,
havia um bosque e um pequeno jardim. E ao lado de uma pequena gruta construída em rocha, onde se encontrava uma imagem de Nossa Senhora,.de quem era profundamente devoto,
estava o que havia de ser o seu túmulo, raso, apenas com uma
laje de cimento, já com o nome e as datas,.excepto a da morte,
naturalmente. Quando vi aquilo pela primeira vez fiquei perplexo
e muitas coisas desencontradas me passaram pela cabeça. Narcisismo mórbido? Tentativa de garantir já em vida um futuro "lugar de peregrinação" a sua campa, fenómeno frequente no Brasil? Não me foi fácil compreender imediatamente o porquê deste
comportamento, a meus olhos bizarro e inútil. Também nunca
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lhe perguntei. Mas aos poucos, conversando, fui compreendo
melhor. Frei Miguel já não dava nenhuma importância ao que
normalmente as pessoas chamam bom nome, reputaçáo, fama,
etc. Mas também me parece que já não ligava demasiada importância ao que certo fervor de noviço poderia considerar como os grandes valores da vida espiritual. Tinha aquela liberdade
simples dos filhos de Deus, de quem percebeu que a vida é um
tesouro e um milagre contínuos, valiosos demais a cada momento para serem malbaratados em disputas inúteis, e que a interioridade tem muitos caminhos, profundos, sinuosos, difíceis
de comunicar. Era um homem pobre até da pobreza, capaz de
comer com ricos e com pobres. Já não se importava muito que
o julgassem, que o incompreendessem; tinha alcançado o que,
para abreviar, chamo o relativismo dos místicos. Para ele, creio
que aquela sepultura antecipada não era mais que um motivo
de meditatio mortis. Era desse desprendimento de quem encontra a sua medida, da transparência daquele que procura olhar-se
pelos olhos de Deus, em suma, desse autoconhecimento simples e humilde, penso eu, que ele retirava forças para outros trabalhos espirituais bem mais perigosos. Efectivamente, Frei Miguel era dos poucos, senão o único, padres exorcistas autorizados na arquidiocese de Curitiba.
Todavia, era de um realismo espantoso, atento as mais pequeninas coisas. Sempre que alguém o visitava, tinha uma bebida especial que oferecia a todos. Chamava-lhe "pinga", e era
um género de gemada, preparada a base de gemas de ovos,
cerveja, açúcar e um ou outro fruto que nunca descobri. Talvez
fosse maracujá, planta que enleava toda a entrada da casa. Era
um homem sempre disponível e aberto aos outros. Parece que
era aí que encontrava a transcendência e o sentido do absoluto.
E apesar de ter uma clara visão acerca do papel interventor que
as religiões cristãs, no caso a católica, deveriam ter ao nível justiça social, da consciencializaçáo da partilha, da resolução do
problema dos sem-terra, dos sem-abrigo, dos meninos-de-rua,
no contexto latino-americano, sabia que nada disso se resolveria mudando somente estruturas, sem se mudarem os corações.
Sabia por experiência que grande parte das vezes, por detrás
das mais justas reivindicações sociais, se alapavam os mesmos
sentimentos de ódio, de segregação, de exclusão, os mesmos
mecanismos de servidão a que apenas faltava poder. Frei Miguel vivia num bairro pobre, rodeado de pobres, materialmente
falando. Seria tentador insurgir-se aos quatro ventos contra um
sistema económico, político e social objectivamente gerador de
hordas de excluídos. No gume da navalha, longe da hipocrisia
dos estòmagos cheios e das ideologia demagógicas, Frei Miguel praticava a caridade. Nunca o ouvi julgar ninguém. Procurava partilhar sempre o que tinha. Era a sua forma de denúncia,
o que, todavia, não tolhia a sua palavra perante a injustiça objectiva.

Estranhamente, talvez, não sei se o Frei Miguel ainda está vivo. No carreiro da nossa vida há cruzamentos que raramente se
repetem. Mas espero que sim, e que não me leve a mal se vou
contar uma coisa mais íntima que partilhou comigo e me calou

muito fundo. Ele, como eu, era o sétimo filho de um casal, e a
sua mae morrera para o dar a luz. O maior desgosto de que se
lembrava, quando era criança, era de não conhecer o rosto da
sua mãe. Sempre lhe tinham dito que ela era muito bonita. Mas
a mágoa profunda acompanhara-o sempre; fora-a minguando
com a fé que tinha de a voltar a ver no céu. Depois de já estar
há alguns anos no Brasil, sem nunca ter vindo a Itália, Frei Miguel voltou para assistir a exumação do cadáver da mãe. Quando abriram o túmulo, eis que a mãe estava ali, perfeitamente incorrupta, com o rosto ainda fresco. Ao contemplar, finalmente, a
face amada da mãe, Frei Miguel deixou correr uma dor longamente contida. Apesar de pó e cinza, indigno e mísero, dizia,
Deus concedera-lhe uma graça que excedera totalmente o que
poderia ter pedido, ou sequer suspeitado.
Devo dizer que nunca pensei escrever nada sobre o Frei Miguel. Há coisas que só o silêncio respeita suficientemente. Não
resisti, porém, a dar testemunho de um amigo e de homem
bom.
"Frei Miguel, se não o tivesse conhecido hoje seria mais pobre!"
Lisboa, Março de 97

Padre Arnérico

i

Arnérico M. S. Carvalho Mendes

Tal como Deus que deu ao homem essa coisa
bonita mas terrível que é a liberdade de escolher
entre o Bem e o Mal acreditando que as suas
criaturas fossem escolher o Bem, também o Pai
Arnérico procurou sempre responsabilizar os
seus rapazes, mesmo correndo o risco de nem
sempre eles corresponderem a essa sua atitude,
fazendo-o suar lágrimas de sangue.
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Náo conheci pessoalmente o Padre Arnérico, ou o Pai Américo, como gostam de lhe chamar os seus "filhos" e "netos".
Herdei dele o nome em celebração da graça da vida que acredito dever a sua intercessáo junto do Criador. Para além deste
pormenor simbólico, ficou-me dele sobretudo o exemplo muito
forte que tem enformado a vida da família onde tive a graça de
ter nascido e da Casa do Gaiato que considero também minha
família. Esse exemplo pode ser resumido no seguinte:
nas grandes e nas pequenas decisóes da nossa via deverá pesar sempre acima de tudo o propósito de construir Família
com letra grande, servindo o próximo de acordo com os nossos
talentos;
se assim fizermos tudo o resto virá por acréscimo.
Há uma expressáo feliz do Pai Arnérico resume bem esta atitude: "todo o regresso a Nazaré é progresso social cristão".
Nada que a Humanidade náo soubesse há já, pelos menos,
dois mil anos, mas que o Pai Arnérico soube praticar como poucos e que tem sido continuado por outros que dele receberam o
facho, incluindo aqueles que tive a graça de ter por Pais.
Do Pai Américo ficou-me também aquela atitude de responsabilização e de confiança no outro que é necessária para
construir Família, trabalhar em equipa e fazer uma sociedade
melhor:
- é o dar uma moeda a um pequeno rapaz adolescente para ir ao telefone público mais próximo falar para Lisboa para um
todo poderoso ministro do Salazar no tempo do racionamento
dizendo que o prometido vagão de milho ainda náo tinha chegado e que, por isso, dezenas de rapazes da rua e muitos pedreiros que Ihes construíam as suas futuras moradas estavam a
passar fome;
- é a orientação expressa no lema da Casa do Gaiato
"Obra de rapazes, para rapazes e pelos rapazes";
- é também a filosofia traduzida na conhecida expressão
do Pai Arnérico de que "náo há rapazes maus".
Claro que ele sabia bem que uns eram menos bons do que
outros; sabia punir com justiça os que atentavam contra o seu
próximo e sabia reconhecer os que se dedicavam com sinceridade aos outros. Quando foi padre era já um homem viajado e
muito experimentado pela vida sendo, por isso, pouco susceptível de se deixar iludir por beatéricas e hipócritas canduras. Mas
tal como Deus que deu ao homem essa coisa bonita mas terrível que é a liberdade de escolher entre o Bem e o Mal acreditando que as suas criaturas fossem escolher o Bem, também o Pai
Arnérico procurou sempre responsabilizar os seus rapazes,
mesmo correndo o risco de nem sempre eles corresponderem a
essa sua atitude, fazendo-o suar lágrimas de sangue.
No Pai Arnérico aconteceu aquela mistura explosiva de Sonho e de Fé que remove montanhas e que o Poeta soube exprimir muito bem quando disse que "Deus quer, o Homem sonha e
a Obra nasce". Amadlirncei! com certeza a sua vocação sacerdotal ao longo do tempo, mas quando se decidiu, quando veio
a "martelada1'como ele disse, foi em frente, com convicção,
sem olhar para trás e assim a Obra da Rua nasceu, cresceu,
perdura e perdurará.
O Pai Arnérico foi um homem que soube sempre valorizar os
simples e descobrir doutrina nos gestos prosaicos do quotidia-

no. Não bajulava os poderosos. Com frontalidade confrontavaos com as suas responsabilidades sociais não cumpridas e tinha olhos para encontrar nos vãos de escada do Barredo "heróis, mártires e santos" desconhecidos dos poderes civis e eclesiásticos do seu tempo. A sua escrita era simples, mas tinha a
força imparável que brotava duma vida vivida com intensidade
no serviço aos outros, especialmente aos mais desprovidos de
bens materiais. Nela soube retratar com mestria inigualável os
episódios da vida das suas comunidades gaiatas, sempre com
a sabedoria divina de encontrar doutrina nesses gestos simples
do quotidiano.
O Pai Américo acreditava no papel formativo e na ética do
trabalho. As crianças náo se pode nem se deve impor trabalho
produtivo roubado ao tempo a quem têm direito para a sua formação escolar e para as suas brincadeiras, mas pode-se e deve-se incutir desde muito cedo.0 sentido da contribuição que
cada um pode dar para o bem colectivo. Por isso, grande parte das tarefas domésticas (fazer a cama, lavar a louça, varrer o
chão, etc.) nas suas comunidades gaiatas é dividida entre todos os rapazes, de acordo com as idades e as capacidades de
cada um.
O Pai Arnérico era daqueles que se encantam com a natureza e que acham que o Homem deve encontrar um equilíbrio harmonioso entre a vida urbana e a vida rural: construiu as suas casas no campo, mas sem as afastar demasiado do acesso ao
que de útil as cidades têm para nos oferecer; pôs a imagem de
S. Francisco de Assis na capela da casa de Paço de Sousa e
encantava-se com a pedra e os pedreiros que no seu tempo a
sabiam trabalhar como ninguém.
Pai Arnérico foi dos que realizou o "milagre da multiplicação
dos pães" acreditando que a generosidade dalguns pode suscitar a generosidade de muitos. A sua palavra, a sua Obra, o seu
exemplo, perduram para além do seu desaparecimento físico
como interpelação permanente ao nosso egocentrismo e como
apelo ao nosso serviço aos outros. Assim, TIO gesto generoso
de um surgem diariamente gestos de generosidade de muitos.
Enquanto este efeito multiplicador acontece o mundo é um
pouco menos mau e renasce a esperança de que vale a pena
lutar para que seja melhor.

O Pai Arnérico foi um homem que soube sempre
valorizar os simples e descobrir doutrina
nos gestos prosaicos do quotidiano.
Não bajulava os poderosos. Com frontalidade
confrontava-os com as suas responsabilidades
sociais não cumpridas e tinha olhos para
encontrar nos vãos de escada do Barredo
"heróis, mártires e santos" desconhecidos
dos poderes civis e eclesiásticos do seu tempo.
A sua escrita era simples, mas tinha a força i
mparável que brotava duma vida vivida
com intensidade no serviço aos outros,
especialmente aos mais desprovidos
de bens materiais.
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CAMINHANDO SOB
O ESPLENDOR DA TUA FACE
i

Maria Adelaide Pinto Correia

Continuamos a caminhar a luz de primavera e passagem que é o
Tempo Pascal:
Eu sei que o meu Redentor vive
E Ele tem a última palavra contra a morte.
E, depois de se ter desfeito a minha carne,
De novo vivo, poderei ver a Deus.
Hei-de vê-lo, a meu favor;
Hei-de vê-lo, com os meus olhos, sem estranhar.
O meu coração anseia por que isso aconteça !
Job 19, 25-27
Claro que Job não se referia-aJesus Cristo, mas a um mediador indeterminado que apareceria para o salvar, em nome de Deus. Entretanto,
a sua esperança prefigura a nossa, bem mais fundada; e a sua oração
serve-nos como uma Iwa.
"O que Deus tinha preparado não podia ser imaginado pelo homem
(1 Cor 2,9). Mas agora que o sabemos, podemos olhar para trás e reconhecer tantos degraus que o anunciavam: Isaac escapando vivo do holocausto, e Jonas do seu peixe, e todos esses salmistas passando por provas mortíferas, e o sacriicio expiatorio do Servidor. E os milagres do Êxodo, a travessia das grandes águas, as libertações operadas pelos Juízes, o
regresso de Babilónia com gritos de alegria, todas as intervençóes salvadoras do Deus vivo - eram prelúdios, preparações para a Ressurreição. E
os meninos mortos que acordam a voz de Elias ou de Eliseu. Noé e os
seus emergindo do abismo, cdmo a nova humanidade saíndo da morte
para entrar viva na Aliança eterna, Aliança de paz, universal. ( ... ) E os ossos secos que Ezequiel vê voitar a vida, e a pedra selada de Daniel, e o
país das sombras que irá dar a luz, tantos pressentimentos e esboços, já :
revelaçóes, que formigam pelo Antigo Testamento e se irradiam de uma
nova luz. Depois da Ressurreição de Jesus, podemos compreendêlas e
admirá-las.
Mas, antes? Por um ladò, há a fé na ressurreição dos mortos, tal como
Deus a tinha feito germinar lentamente no coração do Seu povo - por outro, o facto único da Ressurreição pascal, que toda a história esperava
sem poder prever: é a realização de todas as esperanças, que a todas ultrapassa; é a certeza da nossa ressurreição prometida, da nossa própria
ressurreiçao".(l)
Por vezes, há ocasióes em que perpassamos por experiências de res-
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os filhos; um concerto, um filme, que nos uitrapassa; idéias ou emo$es
inovadoras, que nos abrem leques de perspeciwas insuspeitadas; dramas
profundos, inescapáveis e pungentes. Ou um súbito rasgão na cortina que
habitualmente nos ocuita a enormidade resplandecente da Natureza, deixando-a entrar por todos os sentidos. *
A questão que se põe nessas ocasiões, e que é um limiar qualitativo,
é vivê-las no Ressuscitado, como dizíamos no Encontro de Reflexão Teológica do Verão 95.
Com Jesus de Nazaré que Deus ressuscitou, Aquele que se levanta
das páginas do Apocalipse em tanta majestade:
"Eu sou o Primeiro e o Último. Sou Aquele que está vivo. Estie morto,
mas agora vivo para sempre." (1,17-18)
O Príncipe da Vida, Aquele que, se não tiesse ressuscitado, tornaria
vá a pregação dos apóstolos e ilusória toda a nossa fé (Actos, no discurso
de Pedro e w. outras vezes; la aos Coríntios, etc., como vocês muho bem
sabem ). Aquele mesmo Jesus Ressuscitado que, alheios e desatentos,
celebramos juntos todos qs primeiros dias de todas as semanas. O que
nos espera no Palácio das Muitas Moradas.
Há alguns I i o s , entre os publicados recentemente, que nos apoiam
neste fio da navalha sobre o qual gira a nossa relação com Ele. Leiamos
então uma descrição dessa cena tão próxima de Jesus e de nós que é a
história dos discípulos de Emaús. Fé e desanimo, pobre visão circunswita
e conjuntura1dos acontecimentos, um doce círculo de amigos que conversam ao jantar - e o Ressuscitado que Se manlesta e os ajuda:
"Naqueles dias, dois homens caminhavam para Emaús, a alguns quilómetros de Jerusalém, não se sabe bem aonde. Para Emaús, quer dizer,
para nada, para o lugar das esperanças perdidas. Já não podiam mais, tinham perdido sonhos e entusiasmo. Tinham-se entregue por inteiro ao
movimento de Jesus, certos de que livrariam o mundo do mal, e Israel da
aristocracia do Templo e também dos Romanos. No movimento, não ocupavam os primeiros lugares; faziam parte desses anónimos que cham*
vam as pessoas para vir escutar o Mestre, que organizavam as Suas deslocapóes, que faziam parede contra entusiasmos intempestivos da multidão, que reconfortavam os que não tinham podido chegar ao pé dEle.
Não pediam mais. Estavam dispostos a sacrificar tudo para O ajudar. E
agora, o fim, tudo acabado. Ele tinha morrido sem tentar defenderse, e todas as pessoas que eles tinham visto a Sua volta se tinham eclipsado.
Mesmo os chefes do movimento, os companheiros mais próximos de Jesus, os que Ele tinha escolhido, os Seus confidentes, escondiam-se, aterrados e desesperados: Contava-se, mesmo, que Pedro, sempre tão disposto a chegar-se a frente e a falar pelos ouiros , tinha jurado que não co-.
nhecia Jesus.
Pronto, acabara-se. Tinham julgado participar numa aventura única,
que daria as suas vidas um sentido luminoso; que abriria, para eles e para
todos, um futuro de alegria e felicidade. Não Ihes restavam agora senáo lamentos, amarguras e remorsos.
Um outro homem juntou-se a eles, fê-los contar os seus desgostos e
infelicidade. Coisa rara, sabia escutar. Depois explicou-lhes a história do
mundo, começando por Moisés e os profetas. Os coraç6es dos dois viajantes aqueciam, abriam-se. Os seus espíritos, mais lentos, não O r e m
nheceram senáo quando, tendo partido o pão com eles, desapareceu.
Entao, saíram das trevas e do nada e regressaram a Jerusalém." (2)

(1) "Morf, immorfalite, résunection" - Soeur Jeanne d l r c , op - Desclée de
Brouwer, 1993.
(2) "Jésus" - Jacques Duquesne - DDB.lFlammarion, 1995.

ASSUNTO
CANDENTE

.

Maria Adelaide Pinto Correia

Hoje é Domingo de Ramos. Quase irrisória, essa procissão
de ramos em Jerusalém, aclamando Jesus. Nessa altura, já Ele
tinha selado o Seu fim trágico e humilhado, quando se opôs as
forças e interesses que detinham o poder no Templo do Senhor...
Meditemos, pois: sobre Ele; sobre a Sua Paixáo; sobre o
que, nas nossas vidas, "completa o que faltou a Paixão de Cristo", como diz S. Paulo.

É neste contexto que vos venho falar da "Petição do Povo
de Deus" chamada "Nós Somos Igreja".
A TSF já fez sobre a Petiçáo um Forum matinal, a 21 de Janeiro deste ano, em que houve muitas intervençóes e vivo debate. Muitos jornais, a TV, outras rádios, têm-se referido ao assunto. Assunto candente, porque o documento anda agora mesmo a circular em Portugal e será entregue no Vaticano com as
assinaturas de todos os que tomarem a Petiçáo como sua. Muitos outros países fizeram ou estão a fazer o niesmo, e os seus
textos são muito semelhantes: resultam do mesmo mal-estar'e
da mesma vontade de renovação.
Parece-me que é oportuno dizer alguma coisa sobre os temas da Petiçáo:

2 - O reconhecimento da actualíssima participação das
mulheres na evangelização, cada vez em maiores percentagens, e a queixa a respeito do "nonsense" católico que é náo as
deixar aceder a ordenação sacerdotal.

3 - As questóes canónicas acerca do não-casamento dos
padres. Conhecem-se bem, actualmente, depois de muitos trabalhos monumentais de teólogos e historiadores (católicos e
náo católicos), conhecem-se bem, dizia, as çontinaências históricas de tal barreira... contingente, afinal, e devastadora.
4 - A liberdade na tomada de decisões morais do foro íntimo da consciência dos cristãos. Uma liberdade evidentemente
compatível com grandes linhas doutrinais, que ao corpo vivo
que é a Igreja compete delinear, fundamentadas na Revelação
e na Tradição mas expressas sob a modulação dos "sinais dos
temposn.

5 - O empenhamento dessa Igreja assim viva, sem discontinuidade com as suas fontes, nos direitos humanos, na justiça, no desenvolvimento - oh palavras tão gastas e tão urgentes!; e num modo de respeito convivia1 acerca da Natureza.

1 - Fundamentalmente, suspiramos por uma Igreja mais
fraterna, mais aberta, menos obcecada com o controle. Uma
Igreja na qual a linha orgânica, viva, fluida entre Papa, bispos e
leigos funcione sem "forças de bloqueio" (como são, p.e., as intervençóes doutrinadoras e peremptórias da Cúria Romana).
Uma Igreja que desenvolva o espírito de Vaticano II, que esteja
mais envolvida com o Evangelho de Jesus Cristo do que com
definiçóes e proibiçóes.
Subscrevemos a Petição como se víssemos, como se vislumbrássemos o invisível: a Igreja de Cristo que atravessa os
tempos a caminho do Reino de Deus, da qual nós somos uma
diminuta parcela apenas visível aqui e agora.

A Petição nada tem de irreverente; nem pretende, de modo
algum, afastar quaisquer dos seus signatários da comunhão
eclesial com o Papa e os bispos. Mas nós, os leigos católicos
que assinarmos, também somos Igreja, e as nossas aspiraçóes
têm direito a ser respeitadas e tomadas em consideração.

Depois, na Petiçáo, vêm outros temas muito específicos, inadiáveis:

(Texto lido aos microfones da TSF no Domingo de Ramos, 23 de Março de
1997)
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Como Jesus disse a Nicodemus: "Falamos .do que sabemos, testemunhamos o que vimos - porque é que náo quereis
aceitar o nosso testemunho?" (Jo 3,11)

que amam a natureza.
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