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('Nós somos
Igreja ":

A Viragem tem, desde o seu primeiro número
em Janeiro de 1991, dado especial atenção
as dinâmicas de renovação eclesial.
Temas como a democracia e o lugar da mulher
na Igreja, a moral sexual e os direitos humanos
enquanto compromisso dos cristãos tem marcado
presença regular nas nossas páginas.

viragem

Propomo-nos, assim, ser espaço de diálogo e partilha
de sensibilidades e experiências que favoreçam o acolhimento de tantos que procurando seguir Jesus Cristo têm
dificuldade em integrar-se nos espaços comunitários da
Igreja Católica e questionam muitas das suas orientações. Porque, como diz o Padre Haring, "a Igreja não tem
o monopólio da verdade, mas o dever de aprofundar sempre o conhecimento da Revelação", queremos que ela seja cada vez mais a expressão da misericórdia de Deus revelada em Jesus Cristo: "Vinde a mim todos os que estais
cansados e oprimidos e aliviar-vos-ei. Tomai sobre vós o
meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde
de coração, e achareis alívio para as vossas almas" (Mt
11, 28-29).
Não podia a Viragem deixar de, em coerência com o
seu projecto e percurso, participar na reflexão suscitada
pela Petição "Nós Somos Igreja". Dedicamos-lhe, de uma
maneira especial, este número na certeza de que os temas abordados na Petição continuarão, como sempre
tem acontecido, a merecer destaque nesta revista. Desta
vez dá-se relevo a questão dos ministérios e da participação, mas mesmo quando reflectimos sobre a partilha e divulgamos uma experiência de "crédito popular", é uma experiência cristã renovada pelo diálogo com a realidade
que procuramos sublinhar.
Dizer o que acreditamos, esclarecermo-nos mutuamente pela partilha de opiniões, mesmo divergentes, facultar informação e reflexão histórica e teológica que fundamentem as nossas opções, estreitar os laços entre diferentes experiências cristãs no respeito pela sua autonomia é o caminho de renovação eclesial em que queremos
participar.
No horizonte está o convite que António Matos Ferreira tão bem formula em artigo desta Viragem: "é necessário que os cristãos se digam uns aos outros a sua fé não a das fórmulas - mas aquela que brota do olhar da
contemplação da sua vida e da dos outros. (...) A misericórdia que cada um transporta no seu coração é certamente o que mais radicalmente atesta a imagem de
Deus que o habita, e na qual foi criado e que constitui o
nosso destino. É no amor, no interior dos actos e gestos
simples do quotidiano, na espessura do sofrimento, que
testemunhamos a novidade cristã. (...) Por isto mesmo, o
amor cristão é sempre o amor ao próximo como caminho
para Deus."

Os temas da Petição,
os textos da Viragem
O que a seguir se apresenta é a lista de textos já publicados na VIRAGEM
e que abordam os temas da Petição "Nós Somos Igreja"

1 Democracia na Igreja
"Por uma Igreja do Diálogo" VIRAGEM i (JANIFEV 91)
"Democracia e Igualdade" (editorial) VIRAGEM 14-15(OUTIDEZ 93)
"Democracia e Modernidade" (dossier) VIRAGEM 14-15 (OUTIDEZ 93)
"Acerca da resistência dos filhos e das filhas ao seu Santo Padre" VIRAGEM 19-20
(JANIJUN 95)

"O Caso Gaillot" VIRAGEM 19-20 (JANIJUN 95) -VIRAGEM 21 (JAN-MAR 96)
"Reagir a incapacidade" (editorial) VIRAGEM 22 (ABRIJUN 96)
"Liberdades na Igreja" (dossier) VIRAGEM 22 (ABRIJUN 96)

2 Papel da Mulher
"As Mulheres e a Democracia de Amanha VIRAGEM

14-15 OU TI DEZ^^)

[INCLUIDO NO DOSSIER "DEMOCRACIA E MODERNIDADE". REFERIDO NO PONTO ANTERIOR - "1 DEMOCRACIA NA IGREJA]

3 Moral Sexual
"Moral social e moral sexual" VIRAGEM 16 (ABRIJUN 94)
"Da obrigação do amor ao prazer de amar" (editorial) VIRAGEM 17-18(JUL-DEZ 94)
[EDITORIAL SOBRE OS DIVORCIADOS RECASADOS]

"Os lugares do corpo" (editorial) VIRAGEM 23 (JUL-SET 96)
"Os lugares do corpo" (dossier) VIRAGEM 23 (JUL-SET 96)

4 -Direitos Humanos
"OS meios da não violência" VRAGEM 2 (MARIABR 91)
[INCLUIDO NO DOSSIER "CONFLITOS ACTUAIS E CONSCIENCIA CRISTA]

"O Exercício da Cidadania e os Direitos Humanos" VIRAGEM 3 (MAIIJUN 91)
"Paz e não-violência" (dossier) VIRAGEM 21 (JAN-MAR96)
"Etnocentrismo e Racismo" VIRAGEM 23 (JUL-SET 96)
"Direitos Humanos: a terceira geração" (editorial) VIRAGEM 24-25 (OUT WMAR

97)

Breve reflexão
sobre os
ordenados na
Igreja Católica
Falar de ministérios ordenados hoje, é falar
necessariamente de sacerdócio, termo este muito
vulgarizado e que releva da teologia do sacrifício
(a mesma raíz sacer = sagrado unifica
semanticamente os dois termos), hoje bastante
sujeita a caução, mas domínio pelo qual não nos
podemos adentrar aqui. Com todas as reservas
que tal termo modernamente inspira, teremos
que continuar a usá-lo, sabendo, no entanto,
que o movimento de Jesus não foi um movimento
de tipo religioso ou sacerdotal

'do Movimento "NosSomos Igreja"

No sentido de responder ao interesse manifestado por pessoas presentes em encontros do movimento "Nós Somos Igreja", em aprofundarem a
sua reflexão sobre alguns dos pontos enunciados na Petição, foi-me pedido
que elaborasse um pequeno texto de apoio sobre o ponto 3. "Uma Igreja onde os ministériosordenados sejam reequacionados".
Falar de ministérios ordenados hoje, é falar necessariamente de sacerdócio, termo este muito vulgarizado e que releva da teologia do sacrifício (a
mesma raíz sacer = sagrado unifica semanticamente os dois termos), hoje
bastante sujeita a caução, mas domínio pelo qual não nos podemos adentrar aqui. Com todas as reservas que tal termo modernamenteinspira,-teremos que continuar a usá-lo, sabendo, no entanto, que o movimento de Jesus não foi um movimento de tipo religioso ou sacerdotal, embora o Novo
Testamento (NT) o registe, como veremos adiante.
1.Um olhar rápido sobre as origens
O Catecismo da Igreja Católica (CIC), nos artigos 1546 e 1547,fala de
"dois modos de participação no único sacedócio de Cristo": o sacerdócio
universal dos fiéis que tem o seu fundamento teológico no baptismo" e o "sacerdócio ministerialou hierárquico dos bispos e dos presbíteros". Para o primeiro o texto aduz, com razão, fundamentos escriturísticos:Ap 1,6;5,9-10
e o clássico 1 P 2,5-9.E para o segundo, para o sacerdócio hierárquico? Para este não evoca, porque não pode, nenhuma referênciatextual, pois não
há nenhum fundamento no NT para o sacerdócio hierárquico.Trata-se,como tal, de uma instituição posterior.
Desenvolvendotoda uma teologia do sacerdócio e do sacr'iício,sobre um
fundo de exegese veterotestamentária, a epístola aos Hebreus é bem clara
quando diz que Cristo é o único sacerdote:"Considerai-oapóstolo e Sumo
Sacerdote da nossa f e (Heb 3, I), "o Sumo Sacerdote que nos convinha"
(Heb7,26),etc.. Segundo a epístola, não há outro sacerdócio senão o de Jesus Cristo, e o sacerdócio universaldos fiéis é-o por participação naquele,
Regeneradospela Palavra e pelo baptismo, os crentes são convidados,
na primeira epístola de Pedro, a entrar na "construção de um edifício espiritual, para um sacerdócio santo" (1 P 2,5),porque são ja uma "linhagem escolhida", uma "nação santa", um "povo adquirido" (1 P 2,9).Linhagem, naçao, povo, uma série de alusões bíblicas, são designações que o autor da
epístola aplica as comunidades do seu tempo convertidas do paganismo,
para que constituam um "sacerdócioreal', pariicipativo do único sacerdócio
de Cristo.
Nas comunidades primitivas, quer seja a comunidadejudeo-cristã da Palestina, que se foi separando progressivamente e muito cedo do judaísmo
da sinagoga, quer sejam as comunidades que se destacaram do paganismo, não havia no início uma classe sacerdotal. O que não quer dizer que
não houvesse funções ou ofícios exercidos por determinadas pessoas. Contra qualquer espécie de anarquia se insurge S. Paulo nas suas epístolas.
Portanto, uma conclusão se pode tirar desde já desta breve análise: segundo a Escrituraneotestarnentária e a'primeiríssima tradição, há um únicosacerdócio de Cristo. Isto é muiio importante para a teologia dos ministérios ordenados.
Por outro lado, os termos que a Igreja adoptou posteriormente para designar os ministériosordenados - bispos, presbíterose diáconos, por ordem
decrescente de autoridade e de importância, não correspondemcom exactidão semântica aos mesmos termos nos escritos do NT, o mesmo acontecendo com o respectivo conteúdo. Segundo os escritos do NT, nas igrejas
primitivas prevalecem os apostólos (não necessária nem exactamente os
"doze", mas com um sentido muito mais amplo - recordemosque a epístola
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aos Hebreus (3, I), chama apóstolo a Jesus Cristo. o que mostra a extensão
semântica do termo e, em Rm 16,7, S. Paulo refere-sea Andrónico e Júnia
como apjstolos, aliás anteriores a ele no conhecimento de Cristo e na adesão a Ele. os profetas e mestres, ministérios suscitados pelo Espirito mediante o dom dos respectivos carismas, e orientados sobretudo para a proclamação da Boa Nova para edificação das comunidades. Nada semelhante a um "ofício"ou a um "corpo de funcionários",mas uma extrema liberdade
na fidelidade ao Espírito.Se "ofício" havia ou houve muito cedo, num sentido
mais organizativo,e como exercício de uma autoridade, foi o do "colégio dos
anciãos". também designados por presbíteros (cf. 1 P 5, I ) ,que superintendiam na vida das comunidades sem se sobreporem a elas, que os escolhiam entre os seus membros reconhecidamente mais idóneos.
A indiferenciaçãode títulos e de funções prova-se,por exemplo, pelo seguinte:'"episcopoi' e "diacónoi'vêm a par na epístola aos Filipenses (Flp 1,
I ) , e ambas as categorias vêm a par com os "santos em Cristo Jesus que
estão em Filipos", sem que se vislumbre nenhuma hierarquia entre bispos e
diáconos, por um lado, e bispos e diáconos frente a comunidade, por outro.
Aliás, a liberdade no Espirito era tão grande para o exercício dos ministérios
nas primitivas comunidades que exactamente o mesmo termo é usado por
S. Paulo eni Flp 1 , l , "diacónoi", e em Rm 16, 1 referido a uma mulher, Febe,
"nossa irmã diáconon da igreja de Cencreas".Aqui, o termo não tem feminino, o que mostra que a mesma forma vocabular era aplicada indiferente.
mente a mulheres e a homens.
Da diversidade de situações na igreja primitiva,e, portanto,de funções e
cargos, fala-nos ainda, por exemplo. Rm 16, 3-5 quando o apóstolo envia
saudações a Prisca e Áquila e "a Igreja que se reúne em sua casa". Este
"reunir-se a Igreja em sua casa" (de Prisca e Áquila ou de outros) não leva a
supor que os donos da casa exerciamfunções de organização, de instrução,
inclusivamente de presidênciada ceia do Senhor (são sempre os donos da
casa que presidem as refeições em sua casa...) e do baptismo?
Uma segunda conclusão parece poder t~rar-se:não se vê, na prática da
igreja primitiva, nenhuma exclusão de pessoas por motivos de sexo, estado
ou outros, no exercício dos diversos ministérios e serviços que a vida das
comunidades ia exigindo com o seu desenvolvimento no tempo e no espaço. Resta ainda dizer, nesta primeiraalínea da nossa reflexão, que não se
vislumbra nos evangelhos qualquer coisa como uma "ordenação sacerdotal" operada por Jesus. As referências a uma ordenação por imposição das
mãos são relativamente tardias e encontram-se nas epístolas pastorais: 2
Tm 1,6; 1 Tm 5,22 (aqui, de forma negativa:"Não imponhas ligeiramente as
máos a ninguém...").
2. Que perspectivas para ofuturo?
Auscultar o passado, sobretudo as origens, interessa sempre pelo que
estas têm de fundante e de normativo. Não necessariamente para copiar indefinida e servilmente o que nos legaram, mas para aí colher inspiração para encontrar novos rumos que novas situações exigem. Aliás, não há que
idealizá-las, simplificando demasiado as coisas. A situação nas comunidades cristás primitivas era muito mais complexa e diversificada do que pode
parecer a primeira vista, e não isenta de tensões. Mas o que se sente pulsar
nos textos é uma grande liberdade e criatividade na fidelidade ao Espirito.
É o Espírito que tem que continuar a iwpirar-nos hoje, que novos e grandes desafios se põem a Igreja. É este o espírito que anima o movimento
"Nós Somos Igreja" e todos quantos a ele aderem: procurar novos caminhos, novas formas de fazer ouvir a Boa Nova de Jesus a um mundo vazio
de valores e de que o sentido se ausentou. Isto sem nenhuma espécie de

triunfalismo de quem já sabe a palavra certa e está na posse de uma verdade intangível e absoluta.
O ponto 3. da "Petição do Povo de Deus" tem como título "Uma Igreja onde os ministérios ordenados sejam reequacionados"e a alínea a) diz: 'lodos
os baptizados (povo de sacerdotes) podem ser chamados aos ministérios
ordenados". De facto, assim é. Como vimos atrás, segundo o NT todos os
baptizadosparticipam no sacerdócio único de Jesus Cristo (não há outro),
podendo assim qualquer membro de qualquer comunidade ser chamado a
exercer nela funções que relevam do ministério ordenado, segundo os modelos e graus hoje existentes ou outros que o Espírito suscite. A escuta do
Espírito e as necessidades das igrejas locais devem ser os únicos critérios
de recrutamento de futuros ministros.
Quando se diz e se sublinha todos é mesmo de todos que se trata, independentemente de sexo ou estado. O CIC no n" 573 repete, com o Código
de Direito Canónico (CDC), cánone 1024, que só os homens (viri) baptizados recebem validamente a ordenação, e essa tem sido a prática reiterada
da Igreja oficial, masculina, ao longo dos séculos. Mas, como vemos, esta
prática não tem fundamento na Escritura nem na prática de Jesus, a cujo
movimento pertenciam igualmente homens e mulheres. Por isso, em nome
da dignidade do baptismo conferido a todos, e fazendo memória da prática
de Jesus que não discriminava ninguém, urge que tal prática eclesiástica
seja revista e corrigida.
A alínea b) do documento diz, por sua vez: "nem a Bíblia nem os dogmas
estabelecem uma relação compulsiva entre alguns ministériosordenados e
celibato pelo que é necessário repensá-la". Como sabemos, esse "alguns"
são o episcopado e o presbiterado,já que o diaconado, como grau para atingir o presbiterado, é um simples grau de passagem, e fica automaticamente
atingido pela mesma exigência legal do celibato logo que o diácono passa
ao grau superior. Há o caso do diaconado permanente restabelecido no
pontificadode Paulo VI, na sequência do Vaticano II, pelo motu proprio Sacrum diaconatus ord~nem.Os candidatos ao diaconato permanente que sejam casados, obviamente!, podem permanecer nesse estado. Mas quanto
aos que o não forem, o CDC é muito claro e passo a transcrever o cânone
que Ihes diz respeito, o 1037: "0candidato ao diaconado permanente que
não seja casado, e também o candidato ao presbiterado, não se admita a ordem do diaconado, sem antes, com rito próprio,ter assumido publicamente
perante Deus e a Igreja a obrigação do celibato, ou ter emitido os votos perpétuos num instituto religioson(para quem, porventura, não saiba, os votos
perpétuos são os votos de obediência, pobreza ecastidade, este último, o
contemplado neste cánone).
Como vemos, a autoridade eclesiástica é muito clara na sua exigência
de continuar vinculando a ordenação ministerial ao celibato. prática que não
é anterior ao século IV, pois foi estabelecida no concilio regional de Elvira
(aqui na Península Ibérica, próximo de Granada), e depois estendida a toda
a Igreja latina, com as consequências desvastadoras em termos humanos e
éticos, que muitas vezes tem tido.
Tal práticanão tem fundamento nem na Escriiura nem na tradição primitiva, e, aspecto que não se pode menosprezar, a ela se opõe o conhecimento mais completo do ser humano que o desenvolvimento das ciências humanas tem permitido.
A prática do celibato eclesiástico obrigatório não é de origem divina, único critério que nos deve orientar, e é humanamente injusta, para não dizer
iníqua. Repensá-lae revogá-la é uma exigência da nossa concepção de um
Deus de misericórdia que quer os homens felizes e livres e não acorrenta
dos a leis destruidoras ou limitativas da sua plena humanidade.
Abrilde 1997
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Os ministérios
- Reflexão teológica

de Edward Schillebeeckx*

"Os Actos dos Apóstolos são algo mais do que a nossa memória: eles são o nosso futuro. A Igreja-Mãenão reconheceuainda completamente o Espírito que se revela em Antioquia; para
aqueles que conhecem as igrejas de África, p.e., o discurso eclesial parece-lhes muito aquem do que se vive nas comunidades.
Não devemos espantar-nos. Foi assim desde as origens. Antes
que aparecesse a Escritura, existiu a experiencia das comunidades que viviam o acontecimento da Páscoa. Passa-se o mesmo
hoje em dia".
(RENE LUNEAU)

Introdução

MÁRIO RUI MARÇAL
resumo de Maria Adelaide Pinto Correia

Os primeiros séculos de vida da Igreja são
indiscutivelmente marcados por debates teológicos
e definições conciliares em torno das concepções
trinitárias e cristológicas. Como a investigação
histórica recente ajuda a descobrir, foi percorrido
um grande caminho que conduziu a uma certa
pacificação em torno destas questões.

- in Cadernos ISTA (Instiluto S Tomás de Aquino), ano I,nP2, 1996, pp. 85-143
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Os primeiros séculos de vida da Igreja são indiscutivelmente
marcados por debates teológicos e definições conciliares em torno das concepções trinitárias e cristológicas. Como a investigação histórica recente ajuda a descobrir, foi percorrido um grande
caminho que conduziu a uma certa pacificação em torno destas
questões.
Mas, por outro Jado, os debates em torno das concepções
eclesiológicas tornaram-se cada vez mais importantes, e no segundo milénio da era cristã verificaram-se dois grandes cismas,
onde a problemática eclesiológica constituiu um dos principais
pomos de discórdia.
Continua a ser um campo muito polémico. Já não se trata da
relação com o poder político mas, fundamentalmente, da organização da própria Igreja e das consequências que os modelos
adoptados têm para a sua sacramentalidade no mundo contemporaneo. Uma das principais questões teológicas é a articulação
dos ministérios eclesiais e. a própria concepção que deles se
tem.
O estudo e as propostas apresentadas por Edward Schillebeeckx desenvolvem-se, aos olhos do Autor deste artigo, de forma exemplar. Vamos seguir "O ministério na Igreja", tradução
francesa.
1. O MINISTÉRIO NA IGREJA
1.IA
. História das Comunidades do Novo Testamento
1.1.I.
A primeira geração cristã
0 s primeiroscristãos comprendem a comunidade cristã como
uma "Igreja de Deus" e "templo do Espírito Santo". Torna-se claro para eles que aquilo que nasce espontaneamente na comunidade é, essencialmente, experimentado e interpretado como
"dom de Deus". A menos que a comunidade seja infiel ao Senho'r, em palavras ou em actos, o que brota da comunidade em
nome de Jesus é sempre interpretado como um dom do Espírito.
O Jesus histórico não deixou nenhum mandato eclesial além
da apostolicidade. A apostolicidade é, ao nível do Novo Testamento e em primeira instância, uma denominacão aualificante
da primeira comunidade, fundando-se ela mesma sobre o "Evangelho de Jesus Cristo", evangelho de reconciliação e de perdão
.
dos pecados, que lhe é transmitido pelos Apóstolos.
A par do conceito central dos Doze, o conceito apostólico da

comunidade cristã primitiva inclui muitos outros cristãos, que contribuem para a fundação das primeiras comunidades ou para o
crescimento de comunidades já fundadas; continuam a ser chamados aoostólicos os que aprendem a conhecer Jesus pela mediação dos Apóstolos. Nesta altura, a maior parte de fundadores de
comunidades são anunciadores itinerantes do Evangelho. Após a
partida dos apóstolos missionários, os líderes naturais e espontâneos das diferentes comunidades adquirem um papel de direcção
e coordenação. Ainda que reconhecido como um carisma particular, o dom da direcção da comunidade não tem ainda um significado ministerial e eclesialnesta fase; só mais tarde se lhe dará o nome de ministério. A profecia e o ensino são os principais serviços
da comunidade citados por Paulo; profetas e doutores são termos
correntes para designar os dirigentes e animadores.
Paulo não faz nenhuma referência a presbíteros; mas a ordenação eclesial de presbiteros é muito antiga em certas comunidades.

1.1.2. O Ministério no período pós-apostólico
1.1.2.1. As comunidades de matriz paulina
Continua a importância da referência as "experiências originantes" de pessoas reals que, pelo encontro com Jesus, tinham
acedido a uma vida nova.
A pregação do Evangelho, a d~recçãoe a construção da comunidade na linha dos fundamentos apostólicos é a teologia ministerial inegável da Carta aos Efésios. Aí, nada é dito sobre a
maneira como os ministros são instituídos; mas o papel do ministério aDarece claramente como estando ao servico da manutenção da a~ostolicidadedas comunidades.
Na primeira carta a Timóteo, parece ser reconhecida uma
honra redobrada aos presbíteros que não se limitam a presidir,
mas pregam e ensinam. Parece começar a haver aqui uma deçlocacão do conceito de presbiteros, que progressivamente se
apropriaria do conteúdo dos "profetas e doutores". Este profetismo não tem o sentido de um entusiasmo extático, mas de ensino pela palava e pela acção.
As comunidades foram proliferando por uma sucessão não
discontínua no ensino e na tradição apostólica. O centro é a
transmissão do Evangelho apostólico, o "de~ósitoconfiado". O
ministério está claramente subordinado a continuidade apostólica relativa ao conteúdo anunciado, e o ritual da imposição das
mãos faz-se em função desta continuidade. A partida, não se encontra nenhum traço de transmissão de poderes ministeriais,
mas sim do carisma do Espírito Santo.
O que a história pode reconstituir das primeiras comunidades
cristãs faz-nos colocar a seguinte questão: será que a grande
Igreja, tornada "Oikoumene", deixa espaço suficiente as comunidades não paulinas que persistem em conceber a salvação numa perspediva ministerial puramente carismática sob a inspiração do Espírito Santo?
Na verdade, talvez tenham sido marginalizadas pela grande
Igreja que visava a institucionalização; todavia, de todo este processo, há que salientar dois aspectos: por um lado, a memória
das comunidades criativas que arriscam caminhos diversos; e,
por outro, a necessária unidade tensa entre o carisma e a sua

O ministério está claramente subordinado
à continuidade apostólica relativa ao conteúdo
anunciado, e o ritual da imposição das mãos
faz-se em função desta continuidade.
A partida, não se encontra nenhum traço
de transmissão de poderes ministeriais,
mas sim do carisma do Espírito Santo.

instituição. O ministério sem carisma arrisca-se a ficar meramente reduzido a instituição de um poder; pelo contrário, o carisma
sem nenhuma instituição arrisca-se a descambar em exaltação,
fanatismo, ou pura subjectividade.

Se, em circunstâncias novas, uma comunidade
se arrisca a ficar sem ministro(s), e se é cada
vez mais frequente que tal aconteça, então
os critérios de admissão, que não são
intrinsecamente necessários a existência
do ministério e que constituirão uma
das causas conjugadas do "deficit presbiteral",
devem dar lugar ao direito original
neo-testamentário das comunidades
a dispor de chefes da comunidade.

1.1.2.2. As comunidades de matriz Joânica
Como é encarada nas comunidades joânicas a autoridade ministerial da Igreja apostólica?
Jo 21 sublinha bem o papel pastoral de Pedro e a sua autoridade sobre toda a Igreja, mas Jesus submete Pedro, por três vezes, ao critério joânico do amor - o princípio da adesão imediata e pessoal a Jesus por parte de qualquer cristão e, consequentemente, por parte dos ministros. Assim, é num texto incorporado posteriormente ao Evangelho segundo S. João (o capítulo 21)
que as comunidades joânicas admitem a plena autoridade ministerial, sob reserva de ser fundada sobre a adesão pessoal de
amor a única norma: Jesus Cristo.
Portanto, há nas comunidades joânicas uma estrutura ministerial que, no ponto de partida, não constitui de forma.alguma
uma autoridade doutrinal. 0 s textos joânicos, que são escritos
canónicos, são afinal uma contestação bíblica de toda a superestrutura jurídica da autoridade eclesial. Só ~roaressivamente
as "comunidades do discípulo amado" fazem a ex~eriênciade
aue um mero apelo a uncão de cada crente elo Espírito é insuficiente para preservar a fidelidade evanaélica da comunidade.
Entretanto, já no séc. II não se encontram mais vestígios das comunidades joânicas.
1.1.3. O ministério e a edificaçao da comunidade
Na grande Igreja, como testemunha já Santo Inácio de Antioquia, a autoridade humana no seio da comunidade eclesial torna-se sinal da autoridade de Deus.
De facto, o ministério não se desenvolve em torno da eucaristia ou da lituraia. mas da construcão a~ostólicada comunidade
pela ~reaacão.a exortacão. a direccão. Os ministros são condutores, animadores e figuras de identificação evangélica para a
comunidade.
O Novo Testamento não apresenta qualquer indicação a respeito do presidente da celebração eucarística. A eucaristia é "o
presente de despedida do Senhor" e a comunidade tem direito a
ela por um direito de graça, independentemente de todos os problemas ministeriais que implique.
O ministro é necessário a construção da Igreja na linha
apostólica; a herança apostólica ocupa aqui o lugar central. Q
ministério é um servico da a~ostolicidade.Não se trata tanto de
uma cadeia ininterrupta na sucessão ministerial, mas da apostolicidade do Evangelho da comunidade. Por consequência, eçta tem direito a ministros que a mantenham na linha da origem
apostólica.
Os Actos apresentam como que um "testamento" de Paulo
aos chefes das comunidades cristãs (Actos 20, 17-38), que resumiremos nos pontos seguintes:
- Depois da morte dos apóstolos e dos outros fundadores
das comunidades, o ministério de direcção eclesial é uma graça
ministerial recebida do Senhor.

- Este serviço consiste num testemunho do Evangelho da
graça de Deus.
- O ministro é proclamador do Reino: deve comprometer-se
profundamente pelo Reino de Deus, aue recebe a sua visibilidade no aair e na vida da comunidade, do mesmo modo como foi
inauaurado na mensaaem e no aair de Je.sus.
- O "confessor" não tem necessidade de uma "ordinatio" (entretanto já tornada obrigatória pelo direito eclesiástico), nem de
ser instituído ministro pela imposição das mãos. O facto de sofrer
e se expor a provas por causa de fé em Jesus Cristo já o "consagra" como testemunha autêntica da fé apostólica.
Na comunidade eclesial, o ministério não é um funcionalismo
(como na sociedade civil), mas um serviço da comunidade de
Deus: o ~resbiteroé a figura de identificacão da comunidade.

1.1.4. Noção e critérios de apostolicidade
A Igreja primitiva tem a convicção de ser apostólica, de ser
edificada sobre o fundamento dos "apóstolos e profetas" da Igreja dos primeiros tempos.
Trata-se, fundamentalmente, da reunião dos crentes, onde a
visão "dos novos céus e da nova terra" é mantida viva em referência a Jesus de Nazaré, confessado como "o Cristo, Filho Único de Deus, Nosso Senhor", assim como num testemunho profético e numa praxis ajustada a este Reino de Deus. Esta comunidade é uma fraternidade, onde as estruturas de poder dominante no mundo são quebradas.
Esta comunidade tem direito a presidentes, um direito apostólico. Tem também um direito eclesiológico a celebracão da eucaristia,direito concedido por graça.
O ministério encontra-se desde logo implicado no conjunto de
serviços múltiplos e diversificados que são necessários a construção das comunidades e ao seu empenhamento. O que é eçpecífico dos carismas ministeriais é que os ministros, se bem que
solidários com toda a comunidade, assumam uma res~onsabilil
dade ~ r ó ~ r i inalienável:
a,
a de manter viva, quer a identidade
a~ostólicaquer a intearidade evangélica da comunidade. Segundo o Novo Testamento, é a exiaência da apostolicidade,
maneira de a institucionalizar, que tem pertinência teológica.
As comunidades não constituem unidades isoladas, mas estão
unidas por laços de amor. Formam, assim, uma grande "koinonia",
onde uma critica recíproca e evangélica deve ser possível para
manter todas as comunidades na linha da apostolicidade.
O ministério na Igreja não é um estatuto ou um estado. mas
antes um sepiço, uma função no seio da Igreja de Deus. E, por
este motivo, é um dom do Espírito Santo. A solidariedade no sofrimenb com os pobres e os excluídos e um sinal característico
da a~ostolicidadedo ministério, porque se trata de um carácter
apostólico de toda a Igreja.
Vimos, pois, que as comunidades neo-testamentárias têm direito a um ou vários ministros e a celebração da eucaristia. Este
"direito apostólico" prevalece sobre os critérios de admissãõ que
a Igreja, não obstante, pode e deve fixar para os seus ministros
- quer dizer, o direito das comunidades cristãs não pode ser
posto fora de uso pela Igreja oficial.
Se, em circunstâncias novas, uma comunidade se arrisca a fi-

car, sem ministro(s), e se é cada vez mais frequente que tal aconteça, então os critérios de admissão, que não são intrinsecamente necessários a existência do ministério e que constituirão uma
das causas conjugadas do "deficit presbiteral", devem dar lugar
ao direito original neo-testamentário das comunidades a dispor
de chefes da comunidade. Neste caso, o "direito a~ostólico"prevalece sobre a oraanizacão eclesial que se desenvolveu e que
pode continuar a revelar-se útil e salvífica noutras circunstâncias.

1.2. O Ministério Eclesial ao longo de dois milénios de
Cristianismo
1.2.1. O testemunho do Concílio de Calcedónia (451)
Textualmente: "ninguém pode, de forma absoluta, ser ordenado nem presbítero nem diácono (...) se não se lhe indica uma comunidade local, seja cidade, seja.campo, seja um mosteiro ou o
lugar de veneração de um mártir. Sem isso a sua ordenação é de
valor nulo ou inválido". Quer dizer: ser ordenado, receber a imposição das mãos (mesmo que liturgicamente correcta) sem ser
chamado por uma comunidade determinada para assumir a sua
presidência, não tem qualquer valor. Cada igreja local estava
consciente de possuir tudo o necessário a construção e a vida
efectiva da "Igreja de Cristo". A iareia local chama os seus próprios ministros.
A distinção entre "poder de ordem" e "poder de jurisdição" era,
nessa época, eclesiologicamente impensável. S. Leão Magno
podia sintetizar assim: "Aquele que deve presidir a todos deve
também ser escolhido por todos". O ministério era um assunto
público, ninguém podia atribuir a si mesmo o ministério por sua
própria vontade.
Outra consequência fundamental do cânone de Calcedónia
reside no facto de que um ministro que, por qualquer razão, cesse de presidir a comunidade, se tornar ipso facto leigo no sentido próprio do termo.
Não impede que, desde o período constantiniano (início do
séc. IV), a "ordem dos ministros" indicie claramente na comunidade eclesial uma posição do clero como um estado superior face
ao povo crente ...
1.2.2. O testemunho da liturgia
Uma vez que o ministério é uma função necessária a cornunidade, esta tem direito a ministros. A própria igreja local experimenta a fé apostólica do candidato e dá testemunho. Exprime-se
assim a velha conviccão de que é em primeiro luaar a própria comunidade aue é apostólica. A comunidade local, com o seu clero, escolhe o bispo.
A imposição das mãos ao bispo verifica-se durante a epiclese,
oração dirigida ao Espírito por toda a comunidade, onde se pede
"a força do carisma espiritual do sumo-sacerdócio". A escolha
que foi feita é experimentada como um dom do Espírito Santo. O
ministro eleito recebe a missão profética de anunciar a Boa-Nova de Jesus que os Apóstolos transmitiram.
Como presidente da comunidade, o ministro assume determinadas funções:
- Deve sem cessar interceder junto de Deus pela sua comunidade.

- Deve também ser "sacerdos" no sentido de presidente da
eucaristia; pela força do carisma espiritual sacerdotal, possui o
poder de perdoar os pecados.
- Reparte e coordena os serviços ministeriais, concretamente os do presbiterado e do diaconado.
- Exerce o seu poder de ligar e desligar.
Sacramentalmente, a distinção entre bispo e presbítero tornase problemática; um pároco é, de facto, "o bispo de uma paróquia". As diferenças são determinadas apenas pela disciplina
eclesiástica e pela história.
Na liturgia, o dom da força do Espírito constitui o momento decisivo. Não se faz nenhuma distincão entre "araca" e "carácter": é
um carisma dado elo Espírito.
Tanto no Oriente como no Ocidente, a necessidade da imposição das mãos para a ordenação dos ministros é muito relativizada durante o primeiro milénio: o reconhecimento pela igreja e
a missão são realmente o momento decisivo. A missão é um acto da iare-ia sacramental, sendo concretizada num acto litúrgico
particular de imposição das mãos.

Uma vez que o ministério é uma função
necessária a comunidade, esta tem direito
a ministros. A própria igreja local experimenta
a fé apostólica do candidato e dá testemunho.
Exprime-se assim a velha convicção
de que é em primeiro lugar a própria
comunidade que é apostólica. A comunidade
local, com o seu clero, escolhe o bispo.

1.2.3. Ministério e sacerdócio
Na literatura pré-niceana (o concílio de Niceia foi em 325), verifica-se que a Igreja antiga experimentava algumas dificuldades
em chamar "sacerdotes" aos presidentes eclesiais. Só Cristo e a
comunidade cristã são sacerdotes. Os presidentes estão ao serviço de Cristo e do povo de sacerdotes. É toda a comunidade
crente que concelebra, mesmo se o faz sob a direcção do presidente da comunidade. Que um leigo presida a celebração só é
admitido em circunstâncias muito excepcionais "quando não haja um colégio de servidores instituídos" (Tertuliano); nessa altura, o convidado torna-se ocasionalmente ministro por mandato
eclesial, também ocasional.
.
1.2.4. A grande viragem dos séculos XII e XIII
Em 1179, o ministério é radicalmente re-interpretado. É explicitado em categorias feudais, estabelecendo que ninguém
poderia ser ordenado sem que uma existência decente lhe seja garantida. Este decreto não negava minimamente, pelo menos em princípio, a antiga instituição eclesial, mas, de facto, encara sobretudo a perspectiva da subsistência financeira do
presbitero.
Em 1189 o papa Inocêncio I11 lembra mais uma vez (mas trata-se da última na história da lareia) a invalidade das ordenações
absolutas. Acrescenta, no entanto, que por misericórdia e segundo um hábito que ele refere como já antigo, nessa aitura, na Igreja, os presbíteros que são ordenados de maneira absoluta, podem exercer a sua função sacerdotal se o bispo que os ordena
zelar pela sua subsistência. Prevalece uma questão feudal: o
"beneficium", que irá fazer o seu caminho na teologia escolástica e, posteriormente, marcar o Concílio de Trento.
A luz desta nova concepção, o cristão tem ou experimenta a
vocação sacerdotal, apresenta-se, é formado como presbitero,
e, por fim, ordenado. Uma vez ordenado, espera a atribuição de
um lugar onde o seu bispo o estabelecerá como presbítero.
ta forma. desa~arecetoda a intervencão da comunidade. aue

constituía. na oriaem. o elemento essencial da ordenacao. Tanto
a ligação a escolha da comunidade como a eclesialidade do ministério correm o risco de desaparecer. A dimensão eclesial da
eucaristia fica reduzida ao presbitero celebrante.
Alauma coisa subsiste nos III e IV Concílios de Latrão, nesta
época: o conceito de ser chamado e ser recebido pela comunidade, em vista a um serviço eclesial determinado, é o ponto mais
sensível do carácter sacramental da ordenação; o carácter será
a ligação visível entre o serviço e a Igreja.
1.2.5. A influência do direito romano
O fim do séc. XI e princípio do XII significa também o renascimento do direito romano. Aparece uma visão jurídica, no contexto feudal , que dissocia o poder de direcção.do conceito de territorialidade (ou seja, da Igreja local). A autoridade aparece como
um poder em si, separada da comunidade tanto na esfera civil
como na eclesial. Até então, era o Baptismo que constituis para
o cristão a fronteira entre o "Espírito de Cristo" e o "espírito do
mundo"; agora, o conceito desloca-se para a vida monástica. Temos a auerela das investiduras (em termos de poder) entre o
"imperium" e o "sacerdotium", o imperador e o papa e as grandes
instituições monásticas, as respectivas competências em matéria de autoridade.
No Ocidente, a partir de ressurgimento do direito romano, a
antiga relação entre a comunidade e o ministério desloca-se para uma relação entre o poder e a eucaristia. Na concepção medieval, um presbítero passa a ser ordenado para poder celebrar
a eucaristia; na Igreja antiga, como vimos, era instituído como
ministro para poder agir como chefe da comunidade.
1.2.6. A concepção do ministério a partir dos sécs. XV e
XVI
A concepção de Josse Clichthove (1472-1543) é paradigmática da visão moderna do ministério eclesial. Este teólogo ligou

ideias bíblicas, patrísticas e medievais ao contexto da vida social do seu tempo: uma sociedade cristã hierarquizada, conduzida por um poder assente sobre o direito divino. O presbítero,
em virtude do seu sacerdócio. torna-se alauém desliaado deste mundo. mesmo do mundo dos leiaos cristãos. Vêm aí a ideia
da "fuga ao mundo", as referências as leis sacerdotais do, Leví-'
tico, a influência monástica. Um presbítero, mesmo um pároco,
deverá ter o menos contacto possível com os seus paroquianos, a excepção do necessário para administrar os sacramentos ... Aparece agora a afirmação de que nem o próprio papa
pode dispensar da lei do celibato - dado o santíssimo poder
sacrificial do presbítero, que o coloca a-parte, mediador entre
Deus e o povo crente. O presbiterado deixa de ser orimordialmente um ministério: Dassa a ser um estado fundado sobre a
actividade cultural.
Sob a influência moderna, a imagem católica do presbítero
vai sendo marcada por uma absolutização do direito. A imagem
do presbítero como "o que diz missas em privado", sem outra
responsabilidade pastoral, recebe até uma certa auréola divina.
O Concílio de Trento afirma que só tem intenção de exprimir,
nas suas declarações conciliares finais, aquilo que, segundo os
seus pontos de vista e a sua própria interpretação, é negado pelos reformadores. Obviamente, este princípio tambem é válido
para o problema do ministério eclesial: não se pode procurar em
Trento uma doutrina completa sobre a concepção de ministério
católico. Mas pode-se notar que, nos seus cânones sobre o sacramento da Ordem,este Concílio Jiga s ministério eclesial auase exclusivamente a presidência da eucaristia (nos decretos dos
reformadores, a direcção pastoral e a pregação são consideradas como a primeira tarefa do episcopado sacerdotal).
Por outro lado, o Concílio de Trento opôs-se, e com razão, as
ingerências dos nobres leigos nas nomeaçoes episcopais e sacerdotais. Este facto levou, porém, a que o papel do oovo crente
na desianacão dos ministros ficasse sem aualauer ex~ressão.

Propor a fé
na soczedade
actual
Os bispos franceses dirigiram, em Novembro
de 1996, uma Carta aos católicos franceses
sobre ((propor a fé na sociedade actual)),onde
se pretende afirmar a consciência de uma Igreja
((que é sempre uma Igreja do presente)).

Os bispos franceses no seguimento da sua Assembleia Plenária em Lourdes, realizada entre 4 e 9 de Novembro de 1996,
dirigiram uma Carta aos católicos franceses sobre ([propor a fé
na sociedade actual),'. Este documento surge como expressão
de uma ampla reflexão e participação de base em torno do
<(RapportD a g e m 2 , surgido em 1994.
Como é dita na introdução dessa Carta, onde se explanam
as principais razões do seu lançamento, pretende-se afirmar a
consciência de uma Igreja ((que é sempre uma Igreja do presente,,3, procurando traçar as principais linhas de força, ((as
condições relativamente novas em relação as quais a fé e a
Igreja estão hoje confrontadas em França),, compreender como
a fé cristã se inscreve na nossa sociedade, no alvor do século
XXI, com o objectivo de (<formarde um modo mais livre e mais
solidário uma Igreja capaz de evangelizar, propondo a fé em toda a sua verdade e vivendo-a ela mesmo de um modo efectivo>>.
A experiência da Igreja Católica de França á a muitos níveis
significativa, constituindo referência para o catolicismo europeu
e extra-europeu, com particular destaque desde o desencadear
da Revolução Francesa, a qual operou rupturas em grande medida determinantes da nossa contemporaneidade. É certo que
o catolicismo francês não esgota a experiência da Igreja Católica, mas questões como: a relaçáo com o liberalismo; a questão operária; o problema da legitimidade política do estado moderno; o problema da democracia e do pluralismo político entre
os católicos; a experiência da resistência e o envolvimento partidário de católicos com a esquerda política e revolucionária; os
problemas do desenvolvimento e da justiça social; a denúncia
do comércio de armas; o diálogo e a cooperação ecuménicas;
a compreensão e o debate em torno da descristianização, da
secularização e da laicização; o debate em torno dos novos horizontes da ética social e individual, foram nestes últimos dois
séculos, em grande medida, equacionadas no universo católico a partir da experiência da sociedade e da Igreja Católica
francesas. Múltiplas experiências cristãs, umas mais no campo
intelectual e teológico, outras mais práticas e pastorais, constituíram, neste processo, estimulo e exemplo para outros contextos culturais e eclesiais.
Em Portugal, esse ambiente não esteve ausente, bem pelo
contrário. Não sendo a única influência no catolicismo português, nem hegemónica, nem uniforme, ela foi determinante a
muitos níveis, desde correntes de espiritualidade, do universo
devocional, até ao nível das experiências organizativas de pastoral e de núcleos de pensamento.
Nos anos 70, houve um documento"ue constituiu em Portugal, como noutros locais uma importante referência na alteração da posição da consciência católica diante dos problemas
da sociedade e com consequências internas na dinâmica da
própria Igreja. Tratou-se da assunção do pluralismo político dos
católicos como algo positivo, correspondendo a ultrapassagem
do paradigma tradicional da união dos católicos, formulado no
contexto do intransigentismo católico como resposta a sociedade liberal, no século XIX.
Estamos agora diante de um outro documento, com alcance

e com preocupações diversas, pelo menos na sua formulação,
porém de importância e significado similares. Pode-se considerar que este documento do episcopado francês corresponde a
afirmação de uma nova consciência, superando o paradigma
da recusa ou do afrontamento com a sociedade, centrado numa percepção da mudança como expressão de (cdescristianização)), para o reconhecimento dos valores e das potencialidades do pluralismo e da laicidade, enquanto novas virtualidades
para uma experiência de Igreja capaz de evangelizar: acolhendo as pessoas e propondo uma experiência de fé.
((A maneira dos Apóstolos>),os bispos franceses dirigem-se
a Igreja católica existente em França apresentando a sua reflexão em trono de três núcleos principais: compreender a nossa
situação de católicos na sociedade actual, ir ao coração do
mistério da fé e constituir uma Igreja que propõe a fé.
O Centro de Estudos Pastorais (CEP), a Comissão de Arte
Sacra e de Liturgia do Patriarcado de Lisboa, em colaboração
com a Faculdade de Teologia da UCP em Lisboa, promoveram
uma reflexão pública sobre este documento no dia 12 de Abril
de 1997. O texto que se segue corresponde ao resumo de uma
dessas intervenções, onde se procurou equacionar a pertinência de alguns aspectos deste documento para a realidade portuguesa, tal como fora solicitado pela organização da iniciatio.

A experiência da Igreja Católica de França
é a muitos níveis significativa, constituindo
referência para o catolicismo europeu
e extra-europeu, com particular destaque
desde o desencadear da Revoluçáo Francesa,
a qual operou rupturas em grande medida
determinantes da nossa contemporaneidade.

Propor a Fé na sociedade actual em Portugal
O que interessa e faz correr em Portugal a Igreja Católica,
os católicos? Até que ponto estamos despertos para o encontro com os outros?
O facto de histórica e sociologicamente se considerar (ou se
ter considerado, até muito recentemente) que ser português
equivalia a ser católico, certamente que adormeceu muitas virtualidades dos católicos portugueses - de cada um de nós perceberem e se relacionarem com a realidade, tendendo a ver
nas novas situações uma constante desafectação em relaçãÒ a
experiência cristã e uma crise negativa em tudo o que se passa e que se vive. Tendemos a julgar a realidade e os outros como se estivéssemos de fora, como se fossem realidades exteriores a nós próprios.
Até que ponto, nós católicos em Portugal, e nesta diocese
de Lisboa, estamos dispostos a assumir a afirmação do documento dos bispos franceses: (...) aceitamos sem hesitação situarmo-nos, como católicos, no contexto cultural e institucional
de hoje, marcado nomeadamente pela emergência do individualismo e pelo princípio da la~cidade>)?
Também, por vezes, um certo optimismo simplista, ou simplificador, em face do que acontece nas nossas vidas e na realidade em torno de nós, surge como um posicionamento irrisório para muitos, dentro e fora da Igreja.
[ [ A crise actual não deve ser sobrestimada,). escreve-se no
documento. Acrescento eu que também não deve ser subestimada, pois o problema é exactamente o que é que nela vemos,
compreendemos e deixamos que nos envolva. A realidade diviae os cristãos, os católicos. E uma constatação incontornável.
0 s problemas políticos, sociais, culturais, morais e religiosos

O que interessa e faz correr em Portugal
a Igreja Católica, os católicos? Até que ponto
estamos despertos para o encontro com os
outros? O facto de histórica e sociologicamente
se considerar (ou se ter considerado, até muito
recentemente) que ser português equivalia
a ser católico, certamente que adormeceu
muitas virtualidades dos católicos portugueses
- de cada um de nós -perceberem
e se relacionarenz com a realidade (...).
viragem

A realidade divide os cristãos, os católicos.
É uma constataçã.~incontornável.
Os problemas políticos, sociais, culturais,
morais e religiosos desencadeiam no seio
das nossas comunidades posições distintas,
por vezes diametralmente opostas.
Neste contexto, assistimos a uma mudança,
a uma metamorfose, do universo religioso
constitutivo dos meios socio-culturais
onde vivemos, com os quais nos identificamos
ou a que nos opomos.

desencadeiam no seio das nossas comunidades posições distintas, por vezes diametralmente opostas.
Neste contexto, assistimos a uma mudança, a uma metamorfose, do universo religioso constitutivo dos meios socio-culturais onde vivemos, comos quais nos identificamos ou a que
nos opomos. Sobre a realidade que nos envolve, que constitui
as nossas vidas e a existência das nossas sociedades, o cristão não possui qualquer tipo de superioridade moral. O cristão
partilha as vicissitudes do existir com todos os outros, como todos os outros. Esta atitude ou situação não corresponde a qualquer forma de desistência, mas, bem pelo contrário, correspon- .
de a uma atitude de abertura a tudo aquilo que nos transcende, em nós e nos outros: abertura ao mistério que nos habita.
Mistério, não por ser desconhecido ou por estar escondido,
mas porque jamais poderá ser dominado, domesticado, manipulado ou instrumentalizado: porque permanentemente arrebenta ou relativiza os nossos critérios ((<osnossos pensamentos não são os Teus,)).
A experiência de fé

Importa analisar e aprofundar as condições novas com que
a fé (o anúncio) e a Igreja (comunidade dos crentes) se confrontam hoje. A vivência da fé no futuro tem a ver com a experiência cristã do presente, aquela que realizamos hoje; tem a
ver com a atitude de confiança com que se encara este nosso
presente. A confiança crente não se funda numa vã esperança,
meramente voluntarista, mas num encontro interior com a salvação que descobrimos em Jesus. Como podemos anunciar a
esperança se não vivemos com esperança? Como nos interrogamos sobre a nossa adesão pessoal, individual, a Cristo, ao
Evangelho e ao Corpo eclesial? Como nos situamos, qual é a
nossa presença, enquanto cristãos-católicos, na fractura da
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realidade social, económica, política e cultural? Que situações
atravessam as nossas vidas pessoais, ao nível familiar, afectivo, profissional, empenhamento cívico, etc.? Quem nunca se
confrontou com vivências pessoais, ou quem nunca contactou
com situações de outros, marcadas pelo insucesso profissional, pela ruptura dos laços afectivos, pelo ódio e pelo ciúme,
pela busca da (in)satisfação ou da (não)realização fora da vida
de casal, em relações homossexuais, na solidão do esquecimento ou do abandono? Quem nunca conheceu alguém doente, dependente do álcool, da droga, entre o frenesim e o desespero suicidário.do dia-a-dia? Quem nunca praticou uma injustiça ou foi insensível a destruição dos outros, até que um dia a
desesperança também lhe bateu a porta? Quem não caiu alguma vez na tentação de julgar que os outros tinham era de ser
fortes, até aquela experiência pessoal em que descobriu quanto ele próprio era frágil, fraco e dependente?
É certo que propor a fé hoje é um desafio, mas é possível.
Três factores, articulados entre si, aparecem como dificuldades: quebra das práticas religiosas; perda de uma certa memória cristã; dificuldade na passagem de testemunho - são reais,
mas não inultrapassáveis. A experiência cristã, historica.mente,
sempre se jogou no fazer e no ser humanidade. É necessário
que os cristãos se digam uns aos outros a sua fé - não a das
fórmulas - mas aquela que brota do olhar, da contemplação
das suas vidas e das dos outros. Como nos situamos diante da
mudança? Desejamo-la? E o que efectivamente desejamos
que mude em nós e nos outros? Quais os problemas, quais as
dificuldades, quais os obstáculos que detectamos na nossa vida e na realidade das nossas sociedades? Como no interior
dessas questões podemos testemunhar a presença do Deus
de Jesus? Como celebramos essa presença como exigência e
fonte de vida? Em face do que acontece e do que ocorre no
mundo, transportamos mais apelos de desgraça do que testemunho de esperança?
A misericórdia q u e cada um transporta no seu coração é
certamente o que mais radicalmente atesta a imagem de Deus
que o habita, e na qual foi criado e que constitui o nosso destino. E no amor, no interior dos actos e gestos simples do quotidiano, na espessura do sofrimento, que testemunhamos a novidade crista. O amor é compassivo, isto é, arrisca-se a sofrer
com os outros e pelos outros. A especificidade cristã realiza-se
no facto de homens e mulheres livres se encontrarem em comunidade para viverem, celebrarem e testemunharem este
amor como caminho de humanidade - o desejo de Deus, experimentado nas suas vidas, no encontro com todos aqueles
que entram e passam pelas suas vidas. Por isto mesmo, o amor
cristão é sempre o amor ao próximo como caminho para Deus.
Secularização e laicidade
Mais importante do que as relações Igreja-Estado, são as.
relações entre a Igreja (ao nível mais iristitucional e no envolvimento de cada um de nós) e a sociedade, nas suas diversas dimensões: cívica, cultural, social, económica ou política. Uma
coisa é o valor do mercado (da troca enquanto factor de aber-
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tura e de justiça), outra é a atitude ou o valor mercantil em que
a troca se torna um fim em si, como forma de dominação. É es-,
ta complexidade da realidade, centrada na emergência de novos protagonismos diferenciadores, que se manifesta e se desenvolve o processo de secularização e se constitui a situação
de laicidade.
O processo de secularizaçáo corresponde a uma complexa
mutação das sociedades ocidentais, provocado pelas transformações que ocorrem na realidade material dessas sociedades,
gerando novas e diversas expectativas e novos protagonismos,
que atingem não só a dinâmica organizativa da(s) Igreja@) como a própria experiência religiosa enquanto vivência da fé.
A secularização manifesta-se pela afirmação de níveis de
autonomia (questões em torno da liberdade e da autoridade)
que relativizam formas tradicionais da(s) Igreja@) e da vivência
religiosa. Esses níveis de autonomia manifestam-se em diferentes campos: no político, no económico, nos comportamentos sociais, no âmbito dos valores (a ética) e também ao nível
da integração dos crentes na vida religiosa e na dinâmica da(s)
Igreja(s).
Esta valorização da autonomia traduz-se em vertentes de
maior subjectividade e de uma maior centralidade do indivíduo,
com implicações práticas no quotidiano, nomeadamente em
torno da questão da realização, enquanto realização pessoal.
Manifestam-se tensões importantes entre a dimensão indivilua1 e a dimensão social, que atinge também o significado da
ivência religiosa e do empenhamento eclesial.
Acompanhando esta mutação, designada por secularização,
ocorre também uma outra realidade que se nomeia normalmente por laicização.
No processo de secularização e de laicização a Religião não
desaparece da sociedade, o que ocorre é um deslocamento da
sua função e das suas manifestações. Trata-se de processos
de longa duração, cujas manifestações são muito diversas de
sociedade para sociedade, e com expressões diversificadas
nos diferentes contextos socio-culturais. A secularização acontece quando, reconhecida socialmente, a Religião se desloca
essencialmente para o terreno privado, secundarizando-se as
mediações institucionais. A laicização, mesmo quando articulada com o anterior processo, resulta de uma situação em que a
Religião e as suas instâncias organizativas - no caso, a Igreja Católica - se encontram em concorrência seja com o Estado, seja com ((o mercado do religioso),, e a sua pertinència tem
de se afirmar num contexto de confronto, de disputa, de reivindicação ou de pluralismo, externo e interno.
Neste contexto, ficar-se pela (<dimensãocristã como património cultural),, por muito esforço de revitalização que haja, é
sempre conviver com ruínas, com uma justificação de um presente-passado, quando o desafio é reconhecer o nosso futuro
irscrito no presente. O problema da experiência da fé, sendo
uma memória (não exactamente o passado, mas um processo
de consciência enraizado e revitalizado pela vida que recebemos e damos), é essencialmente a esperança inscrita no presente (o nosso tempo). Por isto mesmo, e na perspectiva do documento em análise, <(propora Fé na sociedade actual,,, não

É no amor, no interior dos actos e gestos
simples do quotidiano, na espessura
do sofrimento, que testemunhamos a novidade
cristã. O amor é compassivo, isto é, arrisca-se
a sofrer com os outros e pelos outros.
A especificidade cristã realiza-se no facto
de homens e mulheres livres se encontrarem
em comunidade para viverem, celebrarem
e testemunharem este amor como caminho
de humanidade - o desejo de Deus,
experimentado nas suas vidas, no encontro
com todos aqueles que entram e passam
pelas suas vidas.
só é possível, mas está associada a nossa existência presente
e ao futuro a realizar que todos transportamos.

A originalidade da experiência cristã
A originalidade especifica do Cristianismo situa-se numa dupla dimensão: antropológica e espiritual, que são nucleares da
experiência cristã.
antropológica - a do homem novo ( a visão paulina de Jesus como o novo Adio);
espiritual- a da conversão de Saulo (o perseguidor, a partir da ortodoxia farisaica, de um grupo do seu povo que lhe parecia herético e subversivo para a estabilidade judaica). A conversão é a consciência do pecado no encontro com o Jesus
que nos interroga sobre a vida, a nossa e a dos outros. Saulo,
o perseguidor, escuta a voz que o interroga: Gt~aulo,Saulo, porque me persegues?,>. É este processo de interrogação que
conduz a conversão: a descoberta da cegueira que nos habita.
Dirigindo-se a comunidade de Damasco, pela imposição das
mãos daqueles a quem perseguia, retoma a vista. Retorna a
Jerusalém, entre aqueles que o conheciam bem como perseguidor, para aí ser acolhido como testemunho (<<oultimo dos
apóstolos~~)
do homem novo: doravante será Paulo.
É esta originalidade, constitutiva do núcleo da convicção,
que constitui o encontro comum (comunidade) dos discípulos
de Jesus. A fé na ressurreição é a explicitação desta originalidade como esperança de vida, vivida e proposta (anúncio).
A comunidade crista existe porque experiência de conversão
e não pelo resultado de qualquer simples (ou complexa) dinâmica de socialização ou da sociabilidade, Não que estes aspectos não sejam importantes ou determinantes, mas porque
reduzidos a eles a comunidade cristã esvazia-se da sua origi-

O processo de secularização corresponde
a uma complexa mutação das sociedades
ocidentais, provocado pelas transformações
que ocorrem na realidade material dessas
sociedades, gerando novas e diversas
expectativas e novos protagonismos,
que atingem não só a dinâmica organizativa
da(s) Igreja(s) como a própria experiência
religiosa enquanto vivência da fé.

A experiência de Deus não é uma
demonstração, racional ou afectiva do Outro,
ainda que passe também por essas dimensões
da compreensão e da realizacão. A experiência
de Deus é o acolhimento da novidade,
da surpresa (seja alegria, seja sofrimento)
que transfigura em cada u m de nós
o que somos (...).

nalidade histórica, terminando por ser uma religião mais no
mercado, livre ou condicionado, das buscas de sentido (transcendentalistas, humanistas ou esotéricas).
Esta originalidade, ou centralidade crística (Jesus - o homem novo, o novo Adão), transporta uma dinâmica intrínseca
de transformação (((vimpara fazer novas todas as coisas)))que
situa ou se desenvolve em vários planos:
individual - remetendo-nos para a relação com os outros
(tornando-nos pessoas). O outro, como exterioridade e como
interioridade, com quem aprendemos a experiência de Deus.
A experiência de Deus não e uma demonstração, racional ou
afectiva do Outro, ainda que passe também por essas dimensões da compreensão e da realização. A experiência de Deus
é o acolhimento da novidade, da surpresa (seja alegria, seja
sofrimento) que transfigura em cada um de nós o que somos,
tornando-nos fiéis a vida concreta - a nossa e a dos outros que
se cruzam connosco. A experiência de Deus não se confunde,
nem se reduz a qualquer tipo de ritualismo, não que não lide
com ele, mas ele é essencialmente acolhimento da vida que
brota, como em Maria (anúncio do anjo e encontro com Isabel).
A pessoa é assim uma ((máscara), (pessoa, máscara - expressão grega) de reconhecimento e de relação que nos encaminha para a participação na trama da história, a nossa, a dos
outros, a do nosso tempo.
comunitário - assim a interacção pessoal é constitutiva da
comunidade cristã. Esta nem é uma etnia, nem um ajuntamento; nem resulta de laços de sangue ou de interesses, nem do
somatório de indivíduos exteriormente idênticos.
A comunidade cristã é o encontro (antes de mais como o de
Emaús) entre pessoas que manifestam umas as outras o desejo profundo de transformação, de transfiguração. E é este o rosto que convoca outros, não pelas qualidades próprias dos
membros, enquanto tais, mas porque reveladores de uma vontade e de um desejo que as transcende, que revelam uma justiça, um perdão, uma misericórdia, uma solicitude, um amoroso
querer que é Deus manifestando-se no homem novo: Jesus.
E nesta virtuação que a vida do crente, individual e comunitária, é sempre e totalmente eucarística. A eucaristia faz a Igreja e a Igreja a eucaristia (Henri de Lubac). A eucaristia acontece de muitos modos e em muitas circunstâncias, como, por
conseguinte o ser Igreja. Desde o caminhar uns com os outros
enquanto companheiros de jornada buscando o sentido da vida
(como na estrada de Emaús); nas aflições do abandono ou da
tristeza a beira de qualquer lago de Tiberíades; diante das multidões famintas ou nos momentos decisivos onde se expressa
a radicalidade da vida (((hámuito que desejava fazer esta refeição convosco))):essa memória celebrativi que nos conduz à
comunhão da vida, uns com os outros. Por isto mesmo a experiência cristã, na relação~onvicção(fé)-comunidade (Igreja), na
relação com os outros (mundo-sociedade), nunca é exterioridade.
Aceitar a relação com o nosso tempo, marcado pelo individualismo e a laicidade, não é o resultado de uma simples resig-

nação ou acomodação, por oportunismo ou por ingenuidade
sincera. Este tempo é o nosso, ele é expressão viva do Emmamuel (do Deus connosco, que nos visita, aquele que vem ao
nosso encontro). Assim, o individualismo e a laicidade não são
meras condicionantes;mas virtualidades constitutivas da nossa experiência cristã, do nosso tempo e da nossa circunstância
em sermos pessoas, discipulos e apóstolos.
~ o h odizia anteriormente, a experiência cristã realiza-se
nessa dupla dimensão inseparável: antropológica e espiritual;
isto é, uma conduz permanentemente a outra.
Por isto mesmo a comunidade dos crentes, legitimamente
organizada - a(s) Igreja(s) -, não é mera reprodutora de tradição (ou tradições). A sua maior tradiçáo - e radicalmente
única - é o enunciar e o anunciar a existência do homem novo. Assim questões existenciais como o poder e a democracia
nas comunidades; o lugar e a função ministerial exercidos por
homens e mulheres livres no seio das comunidades; a realização afectiva múltipla como apelo a responsabilidade e à fidelidade enquanto expressão do amor de Deus; a paz e a justiça
como caminhos do construir da humanidade em cada um e nas
sociedades; a atenção pessoal e comunitária em relação aos
que estão mais fora de nós - tudo isto são traços da nossa
convicçao e do nosso anúncio enquanto cristãos, ao nível pessoal e comunitário.

A esperança - conteúdo do anúncio - não é pois uma
questão de optimismo perante a vida. A esperança é a abertura a este processo de consciência, que enquanto indivíduos
nos torna pessoas em relação, manifestado plenamente em Jesus o crucificado, de que o Justo é o verdadeiro templo de
Deus vivo, do Deus da vida, a vida que passa por nós e nos torna irmãos, companheiros, únicos.
Que a busca da santidade nas nossas vidas não seja ocasião de arremesso de uns contra os outros! O ciúme e a inveja
espirituais são pecado contra o Espírito de Deus (Caim tinha
inveja de seu irmão Abel). A consciência do pecado, pessoal e
social, é a instância da elaboração da consciência do homem
novo, já presente em nós pela nossa conversão e ainda a realizar pela abertura constante a presença da transcendência nas
nossas vidas, como revelação do futuro como possibilidade,
como abertura ao Justo no qual Deus realiza a sua misericór
dia de restituição da vida, a qual não terminará.
Lisboa. 6 de Julho de 1997

Ser Igreja hoje como atitude
Para a experiência cristã o problema não é exactamente a
questão de Deus. De uma maneira geral, os diversos grupos
humanos, culturais ou civilizacionais, elaboram e vivem essa
crença. A experiência cristã questiona qualquer forma de transcendentalismo radical. A paternidade de Deus não é da ordem
genética (criacionista) mas da ordem do homem novo, espiritual, onde o perdão é a medida radical da justiça.
Herdeira da tradição judaica de uma promessa e de uma
aliança, a relação com Deus e a consciência da sua presença
inscrevia-se (inscreve-se) já na história concreta de um povo. A
adoração de Deus já aí se deslocava da exterioridade cosmológica ou criacionista (a economia mágica ou reparadora do divino) para a interioridade de uma história (a substituição que
ocorre no sacrifício de Isaac; no sangue do cordeiro que poupa
os primogénitos do povo ao saírem do Egipto; no profeta que
apela a consciência de David diante do mal praticado), onde a
relação com Deus constituía o referencial da emergência de
uma nova consciência.
A consciência progressiva de que ao Justo Deus não o
abandona, que não se perderá, que Deus o devolverá a vida
(profetas, Job, Macabeus), introduz um sentido novo como horizonte de vida.
Em Jesus prossegue este processo de consciência, radicalizando-o plenamente (a plenitude da revelação), pois a transcendência enraíza-se na interioridade (não no intimismo, que é
outra questão, enquanto autocentramento da consciência). Cada um e cada coisa são o lugar da verdadeira adoração: em espírito e em verdade (episódio da Samaritana).

1 La proposilion de Ia foi dans Ia société actuelle In La DocumentarionCatholique,
78e annee, 1. XCIII. ler décembre 1996, n"

149 (21). p 1003- 1049 Este documento encon-

tra-se traduzido e mirniografado pelo Centro de Estudos Pastorais (CEP) do Patriarcado do
Lisboa, Abril de 1997
2 Claude DAGENS é presentemente bispo de Angoulême, cargo que exerce desde
1993 Nasceu em 1940 e foi ordenado bispo em 1987 O c,Rapport de Mgr Claude Dagens8,
foi apresentado na Assembleia dos bispos de França, realizada em Lourdes em Novembro
de 1994 Este relatorio correspondia a um trabalho colectivo em que estiveram envolvidos
como relatores, entre oulros os prolessores da Faculdade de Teologia de Paris os Padres
Henr~JerõmeGagey e Joseph Dore, a Irma Genevieve Medeville o vigario episcopal de
Coutances P Hippolyie Simon o Reitor da Universidade Catolica d'Angers Mons Claude
Cesbron e o decano da Faculdade de Filosofia de Tculouse P Jen-Michel Maldame C/ La
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3 Alocução de João Paulo I1 aos bispos franceses em Setembro de 1996
4 Para uma pratica cristã da política Documento da Assembleia Plenária do Episcopado Francês Lourdes Outubro de 1972 Traduçao de Vasco Egidio dos Reis Porto Livraria Telos Editora 1973
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ENTREVISTA
DE MONS.JOHNRAPHAEL
QUINN
R. WERLY
'ENTREVISTA REALIZADA EM SANFRANCISCO
(EUA)
EM 15 DE JANEIRODE 1997.PARA A "ACTUALITE
RELIGIEUSE"

Nos nossos dias, o diálogo impõe-se. Vivemos uma
época decisiva na história da Igreja e da civilização.
Ou lidamos com estas questões com coragem
e lucidez, no respeito das exigências da nossa fé;
ou a Igreja se vai fechando cada vez mais sobre
si mesma, obcecada pelo controle, e deixa de lado
todos os fiéis e clérigos que sentem uma necessidade
visceral de participar e dabater. A história
ensina-nos que no século XVI, na época da Reforma, a Igreja Católica perdeu milhões de fiéis por
razões semelhantes.

Em Maio de 1995, na Encíclica "Ut Unum Sint", João Paulo II convidava bispos e outros pastores a exprimirem-se sobre a questão do papel do Papa. O que o Monsenhor Quinn
(arcebispo de San Francisco até há pouco tempo) fez, num
discurso que pronunciou em Inglaterra e que levantou grande celeuma e um susto institucional - porque apontou para
a Cúria Romana, que considera culpada de se interpor entre
o Papa e os bispos. A presente entrevista é um encontro com
o Mons. Quinn, já reformado, no seu "antro" de estudo na Califórnia, longe dos barulhos romanos.
Atrás da enorme secretária de madeira escura, no meio de
um biblioteca atulhada de livros, Mons. John Raphael Quinn
assume sem complexos o seu estatuto de príncipe da Igreja
Católica. Tem uma bela residência, no agradável parque do
seminário de Saint Patrick, que fica no coração de Silicon
Valley. E evidente que tem tempo para saborear as coisas de
que gosta, e não desgosta dos redemoínhos que provocou
através do mundo pelo seu apelo a uma reforma da Cúria
Romana e a um reforço do poder dos bispos. Não é um provocador-nato; pelo contrário, é um homem calmo, que elabora com cuidado o que vai responder quando questionado.
Afirma que não tinha previsto exprimir-se assim no discurso
em causa, e que foram as circunstâncias que o levaram a fazê-lo.
Essas circunstâncias são de duas ordens: convidado para
fazer o discurso de comemoração do centenário do Centro
de Estudos jesuítas de Campion Hall em Oxford (Inglaterra)
em 29 de Junho de 1996, sentia-se "obrigado a abordar um
assunto importante, a altura da reputação desta instituição".
Por outro lado, em resposta ao apelo lançado pela "Ut Unum
Sint", desejava responder segundo as suas preocupações
pastorais. "A oportunidade de me exprimir em Campion Hall
coincidiu com o desejo de participar no debate no seio da
Igreja. Algumas das ideias expressas naquela intervenção
germinavam no meu espírito há muito tempo, e o apelo do
Papa foi a ocasião ideal para as formular".
"Coincidência" que foi como um trovão, um princípio de
terramoto, a começar pelo título "As exigências do primadó e
o custoso apelo a unidade". Mons. Quinn reiterou a sua dedicação a Igreja e a pessoa de João Paulo II, mas levantou-se
contra a Cúria, tentada a interpor-se entre o Santo Padre e
os bispos, assumindo um poder crescente e preocupante. O
discurso tem umas vinte páginas, e não descreve apenas as
disfunçóes - reclama a renovação do diálogo, de que muitos
cardeais romanos têm medo, e propõe um novo Concilio,
com urggncia. João Paulo II, através do seu Secretário de
Estado, confirmou que tinha tomado conhecimento, algumas
semanas mais tarde, sem comentar.
Quanto a Mons. Quinn, voltou calmamente para o seu retiro californiano. Continua a estudar obras de teologia; é um
intelectual, septuagenário, com qualidades de escuta e diálogo comprovadas, dedicado actualmente a conferências e retiros espirituais. considera o discurso de Campion Hall como
primeira pedra de um edifício a reconstruir. Não exclui, alias,
a hipótese de explicitar melhor as suas proposições no futu-

ro. Tem em cima da mesa um livro aberto, cheio de anotações: " Verdadeira e falsa reforma da Igreja", do falecido Yves
Congar.
A.R. - Que eco tiveram as suas propostas? Gostaria
que os outros bispos a retomassem?
Q. - Cuidado com as confusões! Não me exprimi em Oxford enquanto líder de uma corrente de pensamento no seio
da Igreja Católica, mas como um bispo entre todos os outros,
desejoso de dar conta das suas reflexões pessoais ao Santo
Padre, tal como ele nos tinha convidado. Ficaria contente se
outros bispos retomassem por sua conta as minhas propostas, mas nSo estou a conduzir nenhuma campanha, e tomo
na devida conta uma dezena de cartas favoráveis, que provam que o sentimento de frustação dos bispos face ao poder
crescente da Cúria Romana é um sentimento largamente
partilhado. Outros prelados poderiam ter escrito o meu discurso, porque ele é apenas o reflexo de preocupações legitimas, suscitadas por evidentes problemas de mau funcionamento. O importante é abordar estas questões sem medo e
sem preconceitos. Não tenho a pretensão de propor uma solução única, mas a Igreja não pode continuar a ignorar os
problemas que foquei.
A.R. - Isso é possível, no clima actual da Igreja?
Q. - O que é que quer significar por clima? Eu prefiro referir-me aos factos: se o Papa João Paulo II pediu, ele próprio, a opinião dos bispos, é nosso dever responder-lhe. E
tempo de dizer as coisas, e de abordar a questão da colegialidade episcopal, que me parece essencial. A verdade é que,
hoje em dia, essa colegialidade tão recomendada pelo Vaticano II não funciona como devia, porque a Cúria cede cada
vez mais a tentação de se interpor como uma terceira força
entre o Papa e os bispos. Quem pode afirmar o contrário?
Quem pode contestar o facto de que, na nossa Igreja, a preocupação com a disciplina passa adiante a exigência de discernimento? Não está a i um sinal de falta de confiança no
Espírito Santo? Embora sem violências, é preciso sacudir a
lei do silêncio que parece, demasiadas vezes, governar a
Igreja.
A.R. - Mons. Quinn não deixa de aparecer como contestatário ...
Q. - 0 s que me conhecem, sabem que não sou um revolucionário, longe disso. Não desejo transformar a igreja numa
democracia pura e simples, o que não quereria dizer nada. 0,
ideal democrático está contido nos conceitos eclesiais de comunhão e de participação. Um e outro têm a ver com a dignidade do indivíduo e implicam que se tenha mais em conta
a opinião dos bispos - orientação indispensável, se queremos que a Igreja Católica e o ensino da palavra de Cristo fiquem atentas aos sinais dos tempos (como dizemos desde o
último Concílio) - os quais, em todo o mundo, vão no sentido de maior participação. Cada vez mais a necessidade de
espiritualidade vai a par de uma necessidade de escuta e do
desejo de ser ouvido.
A.R. - Reconhece a existência de um mal-estar na
Igreja?

Olho a minha volta, e escuto. Vejo bispos que
se sentem ignorados e marginalizados.
Vejo leigos empenhados e m obras da Igreja
(que eles próprios também são) que se sentem
frustrados porque esquecidos.

Mas falar é preciso! Porque, a força
de se calarem, os fiéis e os prelados inquietos
com o sistema acabam por prejudicar
a sua própria causa. O monopólio da palavra
não deve ser deixado aqueles que se deleitam
na situação actual.

L..) entendo que os leigos deveriam
ser mais solicitados - mesmo considerando
que a última decisão deve ficar entre as mãos
dos bispos em ligaçáo com o Papa -porque
eles participam plenamente no mistério da fé.

Não são só os protestantes e os ortodoxos
que devem encaminhar-se para a unidade;
os católicos têm que fazer uma parte
do caminho, e aceitar sacrifícios (...).
A unidade é custosa; devemos estar prontos
a pagar o seu preço.

Q. - Olho a minha volta, e escuto. Vejo bispos que se sentem ignorados e marginalizados. Vejo leigos'empenhados em
obras da Igreja (que eles próprios também são) que se, sentem frustrados porque esquecidos. Vejo o poder crescente
dos núncios apostólicos (e, através deles, a Cúria), que deixa
de lado os bispos locais. É normal que eclesiásticos pratica-.
mente sem experiência pastoral se intrometam na gestão
quotidiana das dioceses? E desejável que, cada vez mais, a
sua opinião sobre as nomeações episcopais passe adiante da
opinião da Igreja local? Outro exemplo: é aceitável que, em
certos casos concretos, como o da tradução inglesa do Catecismo da Igreja Católica, o texto aceite pela maioria dos cardeais anglófonos tenha sido cohtestado, e, depois, mesmo
modificado por prelados cuja língua materna não é o inglês?
Queixas como as minhas não têm nada a ver com "estados de alma" isolados, nem com conflitos pessoais, como
certos responsáveis da Cúria gostam de sugerir. a estrutura e a unidade da nossa Igreja que estão em causa.
A.R. - Uma coisa é verificar, outra é interpor-se activamente ...
Q . - Nos nossos dias, o diálogo impoe-se. Vivemos uma
época decisiva na história da Igreja e da civilização. Ou lidamos com estas questões com coragem e lucidez, no respeito das exigências da nossa fé; ou a Igreja se vai fechando cada vez mais sobre si mesma, obcecada pelo controle, e deixa de lado todos os fiéis e clérigos que sentem uma necessidade visceral de participar e dabater. A história ensina-nos
que no século XVI, na época da Reforma, a Igreja Católica
perdeu milhões de fiéis por razões semelhantes.
A.R. - Como é que se podem fazer ouvir tais reivindicações?
Q. - O importante é entendermo-nos sobre o método, e fixar como primeiro objectivo a unidade dos cristãos. Excluiremos assim, a partida, tudo o que se pareça com humilhações
e e intimidações. A tomada da palavra na Igreja deve fazer-se
na caridade, sem procurar o espectáculo nem a provocação.
0 s bispos, de maneira especial, devem falar de uma maneira
responsável, tendo o cuidado de não alimentar as divisões e
respeitando a pessoa do Santo Padre - que não é só um
membro da sua colegialidade, mas o primeiro entre todos, e
seu chefe. Mas falar é preciso! Porque, a força de se calarem,
os fiéis e os prelados inquietos com o sistema acabam por
prejudicar a sua própria causa. O monopólio da palavra não
deve ser deixado aqueles que se deleitam na situação actual.
A.R. - Falar, sim; mas para reclamar o quê?
Q. - É preciso reencontrarmos o caminho de uma certa
liberdade: assuntos tão sensíveis e decisivos como o acesso
dos divorciados aos'sacramentos ou um segundo casamento têm que ser objecto de decisões serenas. Numa perspectiva mais geral, os concílios ecuménicos devem reencontrar
o seu lugar na vida da Igreja; penso que deve haver um novo
Concílio para arrancarmos para o terceiro milénio. Podia ser
a ocasião de levantar algumas questões centrais sobre o modo de funcionamento da Santa Sé, sobre o respeito das diferenças e a preservação da unidade do Igreja.

Se assim o decidissem, os bispos poderiam abrir as portas a novas reflexões comuns sobre problemas que temos
evitado discutir verdadeiramente, como seja a diminuição da
prática religiosa, a crise de vocações, a pastoral, o papel dos
leigos, a introdução de elementos de diferentes culturas na liturgia e noutros aspectos da vida da Igreja... Por exemplo,
entendo que os leigos deveriam ser mais solicitados - mesmo considerando que a última decisão deve ficar entre as
mãos dos bispos em ligação com o Papa - porque eles participam plenamente no mistério da fé.
Noutro domínio, e sem que eu queira sobre por a minha
voz a de outros bispos, porque não exigir dos núncios apostólicos e dos prelados da Cúria que voltassem a vida pastoral cada dez anos? Era uma espécie de reciclagem ...
A.R: - Alguns pontos que levantou correspondem a
preocupaçÓes especificamente americanas?
Q. - Nos Estados Unidos, temos uma experiência democrática, uma abordagem do Direito e da autoridade, uma tradição liberal que nos conduzem certamente, enquanto bispos, a levantar com mais crueza que outros a questão da livre expressão na Igreja. Sobretudo quando ela toca nas liberdades individuais.
Entretanto, dizer que a questão das mulheres na vida da
Igreja ou a dos segundos casamentos são preocupações
americanas, é falso. Quanto as questões de funcionamento
da Cúria, posso dizer-lhe que grande número de bispos e
fiéis, brasileiros, irlandeses, ingleses, etc., tropeçam nas
mesmas dificuldades e se sentem igualmente afastados.
A.R. - O Papa actual poderá ser o homem do futuro
Concílio?
Q. - O Santo Padre é um homem capaz de grandes surpresas e de gestos inéditos. Se não, porque é que teria lançado este apelo aos bispos através da corajosa enciclica
"Ut Unum Sint"? Acho que ele é capz de entender as nossas reflexões e de as tomar em conta. Mas é preciso exprimi-las!!
É tanto mais necessário exprimirmo-nos quanto há uma
ameaça real de esclerose na Igreja. Poderia resumir assim a
minha questão: "A Igreja está ou não condenada a tornar-se
um museu arqueológico?" Pela minha parte, respondo que
não; mas não nos iludamos. Já João XXIII disse explicitamente, no discurso de abertura do Concilio Vaticano II, que
tal evolução não pode deixar de ser encarada.
A.R. - N o seu discurso de Oxford, fez longamente referência a unidade dos cristãos. É um verdadeiro desafio?
Q. - Absolutamente. A meu ver, a Igreja não pode ficar dividida para sempre. A separação é uma ferida que é preciso,
imperativamente, cicatrizar. A marcha para a unidade cristã
comporta sacrifícios, mas é essencial. Não são só os protestantes e os ortodoxos que devem encaminhar-se para a unidade; os católicos têm que fazer uma parte do caminho, e
aceitar sacrifícios, sem deixarem de se manter fiéis aos fundamentos da fé. Por definição, a unidade é custosa; devemos
estar prontos a pagar o seu preço.

Uma Petição
que nos
interroga*

Assinei a "Petição do Povo de Deus", não como um modo
de sossegar a minha consciência católica, mas sim como confirmação da minha disponibilidade para reflectir, com todos OS
católicos que sintam a mesma necessidade, os caminhos de
renovação do nosso viver em comunidade e da nossa relação
com as mulheres e os homens do nosso tempo. São eles que
nas suas preocupações, angústias e desejos nos interrogam
sobre aquele em que dizemos acreditar.
A PETIÇÃO não contém todos quanto me parecem ser os
pontos fundamentais dessa renovação, nem eu formularia todos os pontos que ela contém do modo como o faz. Mas a PETIÇÃO não é o produto da minha reflexão isolada, inscreve-se
em algo mais vasto que, felizmente, me ultrapassa. E pareceme ter características muito importantes. Entre outras gostaria
de sublinhar as seguintes:
I . A PETIÇAO não se apresenta como um fim, mas como
um meio para nos interrogarmos sobre os modelos (de homem, de homem-mulher, de Igreja e de Igreja-sociedade) que
historicamente construimos e parecem urgentes repensar face
as exigências da Palavra, da Tradição e da missão da Igreja.
2. A PETIÇÃO não aponta caminhos desconhecidos, mas
tem a coragem de referir como portadores de futuro, caminhos
e opções que ou já são realidade em várias Igrejas locais ou
constituem a conclusao do que muitos católicos e várias comunidades já vivem.
3. A PETIÇÃO não aponta nem para um Igreja alternativa
nem para um discurso global sobre a Igreja, apenas chama a
atenção para alguns pontos da sua organização e pregação
que se tornaram centrais para o diálogo com os homens de
hoje. Nela cabem, portanto, eclesiologias de atenções variadas.
4. A PETIÇAO não tem donos, ela pertence a todos os que
a assinarem, ou mesmo aos que tão só sobre ela e sobre a

nossa Igreja se dipsonham a perguntar-se pelas razões das
actuais formas de vida das nossas comundades.
5. A PETIÇÃO apresenta-se apenas como um momento da
reforma permanente da Igreja, alimentada pela escuta do Espírito e dirigida ao aperfeiçoar da sua condição de serva de
Cristo e do Homem.
6. A PETIÇAO questiona a fé de cada um de nós sem permitir que nos iludamos com as certezas da doutrina e devolvenos as interrogações fundamentais sobre o sentido pessoal e
comunitário da vida, morte e ressureição de Jesus. Ela convoca-nos a entender a Evangelização não como uma cruzada,
um convencer outros, mas como acolhimento do outro não
igual, como disponibilidade para caminhar com outros e com
eles aprender a acreditar.
Espero qu.e a PETIÇAO possa contribuir para:
a. Aprofundar os hábitos de diálogo sereno entre os católicos portugueses sobre questões relevantes da vida da Igreja;
b. Criar espaços em que se digam os novos protagonismos
eclesiais e se reflictam sem medo as interrogações para as
quais não são convincentes as respostas tradicionais;
c. Reforçar o entendimento daquilo que são modos de organizar a comunidade historicamente datados e aquilo que são
as marcas irredutíveis da comunidade convocada pela fé em
Jesus Cristo;
d. Promover em cada católico a consciência da centralidade do acolhimento do seu concidadão como exigência fundamental da fé em Jesus Cristo;
e. Ajudar a abrir as portas da Igreja portuguesa aos homens
e mulheres do nosso tempo.
Mas tudo isto depende da reflexão e dos gestos que formos
formulando.
Março de 1997
publicado do boletim "Nós Somos 1grela"do mesmo monmento

viragem

Inquérito
sobre a Peticáo
"Nós Somos
Igreja
.

"

A Viragem decidiu promover um mini-inquérito
sobre a Petiçáo do Povo de Deus "Nós Somos
Igreja". Deste modo damos o nosso contributo para
a reflexáo associada a esta Petição e que esperamos
possa contribuir para uma renovação da Igreja Católica
em Portugal e no mundo, na fidelidade ao Evangelho
de Jesus Cristo. Com as reflexões de Maria Alfreda
Ferreira da Fonseca e de António Matos Ferreira.

Questões
1. Como acalia a oportunidade e sentido da Petição no actual
contexto da Igreja Católica em Portugal e no mundo?
2, Dos cinco aspectos nela abordados, qual ou quais lhe
parecem mais relevantes?
3. Que expectativas tem quanto a possibilidade de uma efectiva
mudança da Igreja Católica a partir de uma dinâmica
deste género?
4. Em que princípios e atitudes deve assentar u m processo sereno
de
- mudança da Igreja, na fidelidade aos valores evangélicos?

1. No fioal de um século conturbado. marcado por grandes realizações humanas por exemplo no progresso científico, e grandes
marcas de desumanidade como as guerras variadas que atravessaram a nossa época, é natural e necessário que a Igreja universal reflicta criticamente sobre a forma como anuncia a Boa Nova de forma significativa a todos os homens e em todos os contextos. O Concilio Vaticano II, há mais de 30 anos foi um marco fundamental para uma nova compreensão da relação IgrejaIMundo, mas as intuições renovadoras então expressas ainda estão longe de terem perpassado todo o tecido eclesial, quer em Portugal, quer mesmo num
contexto mais vasto e universalizante. A "Petição Nós Somos Igre-

ja" vem relembrar o dinamismo iniciado pela lufada de ar fresco que
foi o Concílio e que nos últimos anos foi cristalizando nas práticas
tradicionais do nosso conformismo eclesial, é por isso, esta "Petição" e todo o movimento de debate a ela associado, um sinal oportuno de que nos devemos desinstalar e anunciar Jesus Cristo de
modo compreensível e relevante para os nossos contemporâneos.
2.0s pontos que constituem a "Petição" são todos eles importantes e é difícil decidir qual é o mais relevante. Na relação da Igreja
com o Mundo, creio que o 5"onto que pretende um maior empenhamento nos problemas concretos dos Direitos Humanos, é de importância fundamental. É pelas obras que o testemunho cristão deve em primeiro lugar passar! Mas ao nível da reforma interna da
Igreja e do seu discurso sobre humanidade sou particularmente
sensível a questão da mulher, discriminada no acesso a vários ministérios ordenados ou não e ainda sujeita a uma diferença negativa face ao parceiro homem que na Igreja detém ainda o poder na
estrutura interna e na produção intelectual. como se as mulheres
apenas fosse pedido serem esposas e mães e nada mais. Isto remete também para o ponto relativo a sexualidade onde o papel da
mulher no discurso ecleslal é extremamente ambíguo. No fundo
questões polémicas como contracepção e mais ainda o aborto, sao
abordadas como se a mulher não fosse capaz de decisões morais
responsáveis e livres. Esta falta de confiança no discernimento feminino é, confesso, para mim extremamente irritante e penso que a
"Petição" ao propor uma discussão destes temas pode ajudar-nos a
todos, clérigos e leigos, homens e mulheres e entender um pouco
mais o mistério da vida humana.
3. Por muitos milhões de assinaturas que se consigam recolher
em Portugal e nos outros países até 11 de Outubro, quando se entregar a "Petição" ao Papa João Paulo II, esta dinâmica será sempre
uma gota de água no universo da catolicidade. É no entanto um sinal profético de que um número razoável de crentes dos 5 continentes é ainda sensível aos pontos nela abordados e etsá pronto a empenhar-se numa reforma permanente que torne a Igreja mais próxima de Jesus Cristo e mais próxima dos homens nossos contemporâneos. A mudança não é pedida apenas a estrutura da Igreja, mas
começa pelo envolvimento consciente dos próprios signatários nesse processo. Ainda que nada visivelmente mude de super-estrutural, há agora toda uma rede de pessoas unidas pelos mesmos cinco pontos que a "Petição" propõe, e pela acção delas assistidas pe'
lo Espírito Santo, acredito que nada ficará como dantes.
4. Um processo de mudança, na fidelidade aos valores evangélicos, deve partir de um espírito de abertura a novidade, sem sentir
que em cada mudança se ameaça o essencial, serenidade e paciência parecem-me aspectos fundamentais. Não se esperem revoluções, mas reformas que lentamente vão fazendo o seu caminho.
Tem sido sempre assim na Igreja e provavelmente será agora. Diálogo e co-responsabilidade parecem-me mais eficazes do que grandes momentos de agitação de massas. Do ponto de vista teórico o
Concilio estabeleceu as balizas nas quais a Igreja se deve conformar, as mudanças que a "Petição" pede são apenas consequências
deste grande movimento de auto reforma que a Igreja Católica encetou e que em certos momentos esqueceu. Aí está a "Petição" para ajudar a lembrar, trata-se apenas disso.
Julho de 1997

Talvez a primeira questão seja a de nos perguntarmos mudar
porquê? O problema não será tanto o da oportunidade e sentido
da Petição no actual contexto da Igreja Católica em Portugal e no
mundo,,, mas porque é que há e o que leva pessoas (cristãs-católicas romanas) a considerar importante, imprescindível mesmo, o
realizar-se mudanças no comportamento, na reflexão e na dinâmica interna da Igreja Católica Romana.
Mudar para quê? Mudar para o quê? Mudar como?
Uma das questões de fundo, a qual dou pessoalmente grande
importância, é aquela que diz respeito a interrogação sobre: o que
é que as pessoas - cada um de nós - querem da vida?
Do meu ponto de vista, a mudança na Igreja Católica Romana,
quer ao nível da doutrina que expende, quer ao nível do modo como age, é relevante por duas ordens de razões:
*a Igreja Católica não existe exterior a sociedade, portanto o seu
comportamento interno e a sua relação com o exterior são fundamentais e intrínsecos como processo humanizador. Por isto mesmo, não é secundário o modo como ela se posiciona perante os
seus membros e perante aqueles que estão fora dela.
*é no seu agir e no seu pensar (na relação entre acção e espiritualidade - oração, comunidade e empenhamento) que passa parte importante de um testemunho de coerência que permite numa sociedade de concorrência de valores (a laicidade). através do modo
como se vive e do modo como funciona a dinâmica mais instituciona1 da experiência cristã, intervir e patentear a pertinência evangélica. A lógica da influência e do poder na sociedade não podem sustentar essa pertinência, até porque desvaloriza e fragiliza o anúncio
evangélico, o qual não se confunde com nenhuma ordem estabelecida, mesmo clerical e legitimada num sacerdócio ordenado.
Considerando estes elementos, parece urgente no presente porque incontornável - que os católicos romanos em Portugal tenham a coragem de debater fundamentadamente a herança recebida e o futuro que desejam. O reconhecimento da Tradição não exclui a formulação do desejo, ela própria não foi construída de outro
modo. Não se pode querer confundir essa Tradiçao com uma ordem historicamente estabelecida, datada e culturalmente enquadrada, onde predomina uma ordem clerical ou de elites esvaziando o sentido comunitário e da igualdade fraternal entre todos. Antes de servirmos somos irmãos, e servimos porque somos irmãos
- o grande desejo e o grande desígnio de Deus. .
Por muito poder e influência que a Igreja possa ter na sociedade nem pode, nem deve, confundir tudo isso com a sua essência
e a sua missão. A Igreja existe para introduzir rupturas na sociedade e não para legitimar qualquer ordem estabelecida: é através
da conversão como desafio permanente que ela alcança o convite comunitário de Jesus - o convite de comunhão, dimensão na
qual se patenteia a Revelação. A experiência cristã leva a mudanem Jesus, a qual
ça, exige mudança, como desiderato da Ep~fan~a
nenhuma instituição ou autoridade pode dominar ou controlar. Por
isto mesmo, mesmo se o empenhamento dos cristãos tem virtualidades, formas e expressões diversas, mesmo contraditórias, a
experiência cristã nem pode ser qualquer vanguardismo iluminado ou milenarista, nem pode também ser o aconchego de pode-

res'que se justificariam como enquadradores de qualquer forma
de ((ord& cristã)).
Reconhecer a complexidade interna da Igreja Católica, assumir
conscientemente a pertença a ela com razões fundamentadas, não
se confunde nem com o acriticismo descabeçado, nem com o sossego da gestão do religioso. A experiência cristã não é uma religião; lida com a experiência religiosa porque é através dessa linguagem que cada um, individualmente e em sociedade, exprime as
suas inquietações e os desejos de realizaçao. Mas a experiência
cristã é a relação com a pessoa de 'Jesus, como Salvador e manifestação de Deus. Nas comunidades cristãs - na Igreja Católica
Romana, existem muitos universos religiosos, todos legítimos enquanto expressão da humanidade que as habitam, quer ao nível do
cristão comum, quer ao nível dos que desempenham funções mesmo as mais determinantes; porém, não é o religioso que define a experiência cristã. A experiência cristã é uma prática de vida
centrada em Jesus, na radicalidade evangélica do testemunho das
comunidades cristãs (construída a partir das primeiras formulações
teológicas e dos relatos sobre Jesus).
É neste quadro de interrogação e de discernimento que me parece ter interesse a Petição, não como expressão de reivindicações
para os outros ou para aqueles cuja autoridade se aceita muitas
vezes de maneira passiva ou paternalista, mas exactamente como
mediação de interrogação mútua sobre a nossa experiência cristã
e o que queremos da nossa vida.
Parece-me fundamental que a Igreja Católica Romana incorpore, ela própria, o que muita vezes exige que os outros façam: uma
dinâmica mais justa e mais equitativa entre os seus membros. Dinâmica essa que permita a Igreja não ser uma mera instituição reprodutora do passado, por mais legítimo que este se apresente, mas
de criar novas formas de relacionamenque a torne capaz de g,e;r
to, não só inter-pessoal mas ao nível da sociedade (esta foi e tem
sido historicamente a sua grande novidade civilizacional, escamotear isto é no fundo reduzir a Igreja a uma mera instituição humana).
Por isto mesmo, é necessário a conversa - e a Petição é e será uma ocasião excelente - , o debate de todos os temas sugeridos. Importa que se converse - que nos <(convertamos),- aos
apelos de Deus inscritos na sociedade. Transformar a consciência
do pecado em lugar da culpa não serve para nada, por vezes é
mesmo ocasiáo de uns exercerem sobre os outros o seu domínio,
mas importa que essa consciência nos conduza a descobrir os
apelos de mudança, de conversão que Deus nos lança, a cada um
e em sociedade.
Só há radicalmente uma valor evangélico [isto é, o que tem <'peso)), o que vale]: o amor. De que amor se.trata? A busca da verdade, a qual se manifesta na relação com os outros como abertura,
como proximidade, como disponibilidade. E nesta busca que tem
sentido dar a vida, gastar a vida.
Será neste sentido que a questão da democracia na Igreja é
crucial. Este problema nada tem a ver com a conquista do poder,
mas com o exercício evangélico do poder que existe na Igreja, pelo facto exacto de ser constituída por homens e mulheres, pelo facto incontornável dela existir na sociedade e não na estratosfera.
Lisboa, 21 de Junho de 1997
'o autor optou por não segu~ra ordem das questóes

Velhas e novas

da partilha
Registos de um Encontro
(Porto, Abril de 1997)
JOSEMARIAAZEVEDO

Participámos num encontro, da iniciativa
da coordenação do Metanoia, em 5 e 6 de Abril,
no Porto. Dele aqui ficam alguns registos,
recolhendo contributos dos participantes.
A selecção dos temas e o jeito de apresentaçáo
são da responsabilidade do escriba de serviço.

Voltamos sempre ao local da inquietação ou da incomodidade, um apelo do imperativo ético ou da coerência da fé: aí
estão antigas e novas desigualdades entre grupos sociais,
"classes" ou países, aí estão relações sociais que não garantem sequer uma grosseira igualdade de oportunidades; aí estão um "mercado" que, afinal, não só não resolve por si mesmo como é fonte de novos problemas. O funcionamento da
democracia não tem bastado e parece mesmo que, não raro,
os instrumentos públicos de apoio aos mais necessitados beneficiam antes outros grupos ...
E, por isso, voltamos aos espaços de reflexão, de debate,
de procura de caminhos. Conscientes de que estas questões
são fonte de interpelação, com implicações tanto ao nível da
vida de cada um como nas decisivas dimensões sociais e políticas, nas diversas escalas territoriais, entre Norte e Sul, entre diversos níveis da actividade económica, entre incluídos e
excluídos, entre gerações, nos grandes debates sobre o futuro da segurança social, a justiça fiscal, os apoios públicos a
processos de luta contra a pobreza...
E, por isso, participámos num encontro, da iniciativa da
coordenação do Metanoia, em 5 e 6 de Abril, no Porto. Dele
aqui ficam alguns registos, recolhendo contributos dos participantes, nomeadamente dos intervenientes na mesa redonda
inicial (Teresinha Tavares, Margarida Ferreira, Dulce Rei e Jorge Wemans) e das comunicações do Padre Jardim Gonçalves
e de Augusto Santos Silva. A selecção dos temas e o jeito de
apresentação são da responsabilidade do escriba de serviço.

E como de partilha se tratava, começámos o encontro pela apresentação de três dinâmicas - a formação de animadores para a reconstrução de Moçambique, a organização de
uma comunidade cristã para a resposta a carências do meio
envolvente, os passos de preparação de um projecto de "direito ao credito" e de mobilização de aforro solidário. Realçámos algumas facetas comuns nesses relatos:
.a capacidade de encontro entre carências, disponibilidades e recursos financeiros, técnicos, de capital social;
.a criatividade, rapidez e adequação das respostas;
.a circulação de informação;
.a constituição de redes que impliquem as pessoas, as colectividades, as comunidades;
.o encaminhamento de situaçóes problemáticas para respostas institucionais, nomeadamente públicas;
.o exercício de uma função de "sinal", de interpelação, de
estímulo a respostas porventura mais "estruturadas";
.a insuficiência das soluções facilitadoras (subsídios a fundo perdido), a dignificação das pessoas e a sustentabilidade
das iniciativas;
.os modelos de desenvolvimento deverão assentar na autodeterminação, em processos sustentáveis, para o que são
decisivas a educação e a mobilização dos recursos locais;
.a importância das mulheres na resposta aos problemas
contrasta com as limitações a sua participação social e política;

.a necessidade dz qualificar a intervenção da Igreja em dinâmicas de solidariedade, valorizando o papel das ciências e
dos profissionais.
E a pergunta foi-nos devolvida, cada vez mais pertinente:
como se mobiliza e dá mais eficácia social a um imenso capital de disponibilidade, de criatividade, de voluntariado, de recursos?

Duas constatações: (i) a reflexão sobre a partilha não se
pode limitar ao terreno do querer, da atitude voluntária, ao desejo de solidariedade; é também e já o que vivemos, o bem
estar de que usufruímos, o nosso lugar na distribuição dos recursos e dos benefícios do "sistema"; (ii) a exclusão n ã o é
uma consequência lateral das formas de organização social
e económica em que vivemos, é antes intrínseca a um sistema de relações sociais em que uma das regras básicas é haver quem ganhe e quem perca.
Estas considerações gerais, mesmo no que têm de
óbvio, são tão mais importantes quanto parecem reduzidas
a capacidade critica e a concepção de alternativas aos modelos dominantes, a procura lúcida de novos caminhos de
libertação dos homens e das mulheres. Resistir a conformação, especialmente num tempo em que as dinâmicas globalizantes constrangem a formulação de alternativas a organização económica, ao domínio do neo-liberalismo, mas também a organização política e ao exercício da cidadania, é
um imperativo. Imperativo porventura mais exigente para os
que, pela formação ou pelo exercício profissional, mais acedem a informação e a instrumentos de reflexão.
Um lugar possivel para olhar tão magno desafio: será que, no
actual estado de desenvolvimento da sociedade portuguesa, nos
podemos dar como objectivo o acesso de todos as condições mínimas para ser pessoa nesta sociedade? Que reflexão fazemos
sobre processos como o do "rendimento mínimo garantido"?

O impregnado discurso da competitividade das economias
parece limitar a pertinência ou mesmo a possibilidade de se
pensar o mundo da actividade económica a partir de perspectivas de solidariedade humana. Não aumentam as cotações
bolsistas daquelas empresas que anunciam "vagas" de despedimentos?! (Neste andar, ainda teremos propaganda aberta a "megadespedimentos"!)
Será que o modelo mais eficiente e equitativo é cometer
a esfera do "social" a tarefa de compor o s estragos produzidos na esfera do económico (ex: processos de reconversão e de "modernização" que implicam forte recurso ao despedimento)?
Vivemos dominados pela obsessão de sermos país fundador do "clube do euro" e, ao mesmo tempo, temos um mundo
a bater-nos a porta, expressão que, no caso dos países do
leste da Europa e do Magreb, tem um significado cada vez

E apergunta foi-nos devolvida, cada vez mais
pertinente: como se mobiliza e dá mais eficácia
social a u m imenso capital de disponibilidade,
de criatividade, de voluntariado, de recursos?

Tendemos a alimentar uma visão idílica
da "sociedade civil", em oposição a utn Estado
carregado de imperfeições e perversidades.
Falamos muito de "lobby ", de pressão virtuosa
da sociedade civil. Não podemos, no entanto,
esquecer que esta sociedade tem uma
composição complexa, com interesses
contraditórios, que, não raro, exercem
sobre o Estado pressões ilegítimas
numa sociedade democrática ou beneficiam
de proximidades geradoras de novas
desigualdades.

mais literal. E, ao que tudo indica, seremos considerados aptos para integrar o "clube" pelo maior ou menor grau de cumprimento de critérios macroeconómicos e monetários e não
pelas tendências de criação de emprego, pelo grau de coesão
social interna ou por outros indicadores socioeconómicos.

No entanto, há consciência de que surgem ou permanecem problemas graves nas nossas sociedades. Veja-se como
sintoma, ouso crescente dos termos "exclusão" e "coesão social" em documentos oficiais, nomeadamente das organizações internacionais. Em "europês", "coesão social" será um
outro nome da justiça social.
De facto, há estatísticas e estudos, muita informação. Mas
esta dá notícia das injustiças e da dominação, mas também
difunde modelos culturais e políticos que "justificam" aquelas
"disfunçóes".
Da informação, da recolha de dados, é necessário passar
ao conhecimento, a capacidade de estabelecer relações, de
indagar, de desocultar as situações e as causas, e do conhecimento passar a consciência activa. A educação dos mais
novos para a partilha e a solidariedade e a partilha dos saberes e das competências foram caminhos apontados.
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Entre nós, ainda temos um longo caminho a percorrer nos
campos e na intensidade da acção cívica. No encontro de Al-

Um lugar possível para olhar tão magno
desafio: será que, no actual estado
de desenvolvimento da sociedade portuguesa,
nos podemos dar como objectivo o acesso
de todos as condições mínimas para ser
pessoa nesta sociedade? Que reflexão fazemos
sobre processos como o do "rendimento
mínimo garantido"?

bergaria [1996], apontámos o caminho do debate sobre a forma como se gasta os impostos e as possibilidades dos cidadãos intervirem nas decisões de afectação dos recursos públicos, para além dos mecanismos de representação política
ou pela valorização destes mesmos. Facetas a trabalhar:
.a passagem de uma concepção restritiva de partilhar o
"meu" para a partilha do nosso: o espaço, o trabalho, os que
nos batem a porta;
.meios de alargar o controlo democrático sobre diversos
áreas - os "interesses" dos Estados, o reforço da dimensão da
cooperação, a actuação da administração, a indústria do armamento ou, porque não, a utilização do dinheiro pela banca.
Porque nunca ou raramente temas como estes são discutidos
no espaço público?
.as desculpas habituais (corrupção, ineficiência, o baixo nivel educativo...) - são obstáculos mas também podem ser
frentes de luta a eleger.

Tendemos a alimentar uma visão idíiica da "sociedade
civil", em oposição a um Estado carregado de imperfeições e perversidades. Falamos muito de "lobby", de pressão virtuosa da sociedade civil. Náo podemos, no entanto,
esquecer que esta sociedade tem uma composiçáo complexa, com interesses contraditórios, que, não raro, exercem sobre o Estado pressões ilegítimas numa sociedade democrática ou beneficiam de proximidades geradoras de novas desigualdades. (Aquela história da empresa
muito interessada na adjudicação da tarefa humanista de
retirar as minas anti-pessoal ser a mesma que produz minas anti-pessoal...)
Não desenvolvendo, desta feita, as referências a uma
maior eficiência do Estado, ao futuro do "Estado Providência", as relações entre o formal e o informal (alguém vislumbrou vivermos uma "sublevação do informal"), defendeu-se a
necessidade de não burocratizar o voluntariado e, ao mesmo tempo, aumentar a capacidade de resposta das "burocracias". De forma especial: qual o lugar para um "terceiro
sector" (para além do mercado e do Estado), concretizado
em cooperativas, no mutualismo, nos vastos campos da economia social?
Importa não afunilar as questões entre público, confundido com estatal, e privado. O sentido público é uma referência tanto para organizações públicas como privadas:
mais do que a natureza jurídica, importam os objectivos, os
destinatários efectivos e a possibilidade de controlo social.

A realidade impõe-nos, com particular acuidade, alguns
problemas. É o caso do emprego, esse bem tão escasso! O
desemprego atinge níveis nas sociedades europeias que
motiva leituras como a de Viviane Forrester: "pior que ser explorado, é já não se ser'explorável."

O banco
dos pobres
O fundador do Banco " GRAMEEN"
descreve a origem de uma instituição pioneira
que encorajou a emancipaçáo social e política
de mulheres carenciadas do Bangladesh.

Em 1972, um ano após a independência do Bangladesh, comecei a ensinar economia numa das universidades do pais.
Dois anos mais tarde o país foi devastado pela fome. Eu estava a ensinar teorias complicadas sobre desenvolvimento enquanto, lá fora, o povo morria as centenas. A economia convencional parece subitamente esvaziada de significado. A sala de
aula era um mundo distante da pobreza e da luta do quotidiano. Decidi deixá-la e ir a descoberta das aldeias do Bangladesh.
Comecei a falar com as pessoas cuja vida era uma luta sem
fim pela sobrevivência e aprendi coisas que nunca teria encontrado em livros de estudo. Encontrei uma mulher que se afadigava, fazendo utensílios de bambu. Na fim de cada dia, o dinheiro realizado mal chegava para fazer duas refeições decentes.
Eu não conseguia compreender como se podia trabalhar tanto
durante tanto tempo e receber tão pouco. Descobri que para
comprar a matéria prima ela pedia dinheiro emprestado a um
negociante que ficava com a maior parte do lucro. Compieendi
que, se obtivesse o dinheiro a uma taxa de juro normal, ganharia o suficiente para reenvestir e obter lucros superiores. Ela podia ter uma vida decente e escapar a pobreza.
Falei com mais quarenta e duas pessoas da aldeia que t i nham caído na pobreza devido a sua dependência dos empréstimos concedidos por comerciantes e usurários. O total de crédito concedido era apenas de trinta dólares. Emprestei-lhes esse dinheiro do meu próprio bolso, reconhecendo que se as instituições bancárias fizessem o mesmo, estas pessoas conseguiriam sair da pobreza. Contudo, as instituições bancárias convencionais não fazem empréstimos aos pobres, especialmente
as mulheres do campo.
0 s banqueiros que conheci riram-se na minha cara. Não
achavam que emprestar pequenas quantias de dinheiro aos
pobres Ihes dissesse respeito. Não pensavam que fosse possível emprestar dinheiro sem garantias. Como as pessoas pobres, por defnição, não oferecem garantias, os bancos recusavam-se a negociar com elas. Fui a todos e todos me disseram
o mesmo. Ofereci-me para ser fiador dos empréstimos. Aceitaram-no para alguns empréstimos, prefazendo algumas centenas de dólares.
Todos os pobres que contrairam estes empréstimos pagaram-nos. Voltei aos bancos, mostrando-lhes que isto provava
que as pessoas pobres pagavam as suas dívidas e que se podia confiar neles. Os banqueiros disseram que isso podia funcionar nesta aldeia, mas que não funcionaria noutras. Tentei o
mesmo esquema em muitas outras aldeias. Todas as pessoas
pobres pagaram. Fui novamente aos bancos e eles disseram
que podia resultar em algumas aldeias, mas não num distrito inteiro. Alarguei o esquema a um distrito e resultou, mas os bancos permaneceram insensíveis.
Disse para mim mesmo: para que é que ando a correr atrás
dos banqueiros? Porque é que não resolvo o problema criando
o meu próprio banco? Então, pedi ao Banco Central e ao governo autorização para criar um banco especial para gente pobre.
Tive de esperar muito tempo, mas o governo acabou por o permitir em 1983. O Banco Grameen nasceu como um banco independente, um banco para os pobres.
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BANCOS
QUE EMPRESTAM SÓ A RICOS
O sistema bancário tradicional foi deliberadamente concebido
para ricos, homens e pessoas instruídas. Afastar os pobres dos
bancos é um princípio sagrado para os banqueiros. Qualquer
bom banqueiro que olhe para o nosso sistema bancário no Bangladesh ficará horrorizado. Milhões de dólares são emprestados
a pessoas muito ricas que nunca se preocupam em pagar. A taxa de recuperação dos nossos bancos industriais que emprestam
dinheiro aos ricos em prol da industrialização foi de 10% nos últimos quinze anos. "E se em vez de Ihes chamarmos bancos Ihes
chamassemos 'Instituições de Caridade para os Ricos'?"
Os bancos não gostam das mulheres, nem Ihes querem emprestar dinheiro. Há "dependências bancárias para senhoras" em
Dhaka criadas para servir apenas mulheres, isto é, para conseguir o seu dinheiro. Emprestar-lhes dinheiro é outra história. Num
banco do Bangladesh, se uma mulher quer pedir dinheiro emprestado, perguntam-lhe se falou sobre isso com o marido. Se ela
responde que sim, perguntam-lhe se tem o apoio dele. Se ela
continua a responder que sim dizem-lhe para ir lá com ele para
falar sobre o assunto. A nenhum homem que peça dinheiro perguntam se falou com a mulher ou se ela está de acordo, nem lhe
pedem para trazer a mulher para falar do assunto. Diria que menos de l% das pessoas que pedem dinheiro emprestado no Bangladesh são mulheres, portanto deve haver alguma coisa mal no
sistema.
Os bancos exigem que os seus clientes escrevam, mas no
Bangladesh, onde 75% da população não sabe ler nem escrever,
esta exigência é rídicula. Mesmo quando as pessoas trazem dinheiro para depositar no banco, tem que preencher impressos
detalhados. Perguntei porque é que os bancos não podem simplesmente receber o dinheiro e emitir um recibo a dizer "recebemos tal'quantia de dinheiro de tal pessoa". Porque é que o depositante tem que preencher tantos papéis? Quando levantei esta
questão, os banqueiros perguntaram como poderia haver registos
sem documentos escritos. Respondi que os bancos podiam emitir recibos para depósitos e levantamentos e que toda a burocracia podia ser feita pelo próprio banco. Porque têm que ser punidos os iletrados?

O Banco Grarneen tem dependências em mais de metade das
aldeias do Bangladesh. Tem mais de dois milhões de clientes,
94% dos quais são mulheres. Mais de 1,T biliões de dólares foram emprestados até agora e mais de 300 000 casas foram construídas com empréstimos concedidos pelo Grameen. 0 s depositantes que poupam apenas um ou dois 'Yaka" por semana conseguiram economizar mais de 120 milhões de dólares. Isto conseguiu-se porque o banco apoia os pobres, as mulheres e os iletrados. O Banco Grarneen opôs-se a um sistema bancário inacassível aos pobres, substituindo-o por empréstimos a grupos e medidas que assegurem não só a selecção de clientes carenciados
como também o reembolso. Forma grupos de cinco membros
provenientes de meios semelhantes que confiem uns nos outros.
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Seis a oito grupos são integrados num centro. Cada aldeia tem
geralmente um ou dois centros. Em vez de fazer as pessoas virem ao banco, o Grameen vai ter com elas. Todas as transações
financeiras fazem-se em reunióes semanais nos centros. Isto baixa os custos das transações e subordina a instituição bancária as
necessidades das pessoas.
94% dos clientes do Grameen são mulheres. Esta importância dada as mulheres deve-se ao facto de elas serem as mais
oprimidas entre os pobres. Conceder crédito as mulheres traduz-se num maior bem estar para as famílias. Ao contiário do
que acontece com os homens, as mulheres do Bangladesh rural gastam quase todos os seus rendimentos com a famflia e investem no seu futuro. Também há uma dimensão social no ênfase dado aos grupos femininos. As mulheres que raramente se
aventuravam a sair de casa, vêm agora as reuniões dos grupos; as mulheres que nunca tinham lidado com dinheiro, são
agora titulares de contas bancárias e envolvem-se em transações financeiras; as mulheres que não tinham expressão pública, tornaram-se assertivas e confiantes. A maior parte dos
membros do Grameen não frequentaram a escola. No Grameen aprendem a assinar, a contar e a cuidar as suas contas
bancárias. 0 s processos são simples e transparentes. 0 s
membros discutem entre si e aprendem a gerir o seu dinheiro
sem recorrer a procedimentos complicados. São emitidos recibos para simplicar os registos.
Grarneen provocou uma grande transformação da sociedade
rural. Numerosos estudos do banco mostraram que aumentou o
nível económico dos seus membros. 0 s empréstimos do Grameen contribuiram para melhorar as condições sanitárias das habitações e para uma maior escolarização. Verificou-se, também,
um crescente poder das mulheres, que desafiaram as normas tradicionais que as discriminavam, e uma maior participação politica. Se há ainda muito a fazer para diminuir a pobreza e acabar
com a desigualdade e a discriminação sexual, o micro-crédito
praticado pelo Banco Grameen no Banglidesh criou uma estratégia que resultou.

Nós, no Banco Grameen, não tencionamos ficar por aqui. Atrevemo-nos a sonhar com o fim da pobreza duma vez por todas
com a utilização do micro-crédito. A família Grameen está a trabalhar para aumentar a produtividade agrícola através da utilização de métodos que respeitem a natureza; estamos a promover
o desenvolvimento da pesca; dinamizamos os mercados locais
através do estabelecimento de ligações comerciais entre as fiações do interior do Bangladesh e os Estados Unidos e a Europa,
promovendo as exportações dos textéis, apoiados financeiramente pelo Grameen. Acreditamos firmemente que a tecnologia mais
avançada deve estar na mão dos pobres. Estamos por isso a trabalhar no desenvolvimento da energia solar e eólica e a leva! as
telecomunicações a todas as aldeias do Bangladesh. Isto não será organizado por corporações ricas: o acesso ao crédito garante
que os homens pobres do campo e as mulheres sejam donos e
utilizadores dos produtos e serviços.

Caminhando sob o esplendor da Tua face

A aventura de Sant 'Egídio
e uma proposta para a aventura

Vocês ouviram falar da Comunidade de Sant'Egidio, quando
se tratou das negociações de paz para Moçambique. Mas o que
é essa Comunidade, sabem?
É um grupo de profissionais cristãos contemporâneos de
Maio 68, que começou há 30 anos a reunir-se comunitariamente para debater a sua vida de fé no meio do mundo e para rezar
e celebrar juntos, como nós fazemos no Metanoia. Mas acharam
que não deviam ficar sozinhos entre si, e que deviam alargar a
sua presença a um meio de pobres. Obtiveram autorização para
"ocupar" uma igreja abandonada no bairro eternamente popular
do Transtevere (que já era um bairro de populares, de pobres e
de miseráveis nos tempos de Nero...), e começaram aí com a
oração vespertina diária; com a mistura convivia1 com os seus vizinhos; com estruturas de inter-ajuda.
Passados todos estes anos, a oração vespertina diária mantém-se, e lá aparecem "os da casa" e do bairro e os de passagem. As estruturas de inter-ajuda local ampliaram-se, consolidaram-se, multiplicam-se. E as intervenções mais amplas, no espírito do Vaticano II ou dos Encontros Inter-religiosos de Assis, surgem naquela Comunidade como que espontaneamente, num
meio de cultura biologicamente propício... Foi assim que apareceu o oferecimento do espaço de Sant'Egidio, politicamente neutro, acolhedor e atento, dispondo de universitários de diversas
formações, para as dificílimas conversações entre a Frelimo e a
Renamo.
Ora ai está: mais oração em comum e mais acções concretas
de solidariedade com todo o tipo de pobres (ou um tipo determinado, para cada grupo), parece-me que devem iniludivelmente
marcar a vida de todos os grupos e movimentos que se reclamem de cristãos.

Outro assunto.
Estou a escrever isto quando se avizinha a Caminhada de
Pentecostes do grupo de Lisboa. Pensada como um rapidíssimo
mergulho nos cheiros, nos pisos, no ambiente retintamente rural
- nem muito soalheira nem muito extensa, porque é preciso cuidado com estes neófitos do deleite de Caminhar. Celebração numa velha ermida da Serra, há muitos anos abandonada.
Para 1998, já estava a pensar numa Caminhadinha umbrosa
na Serra de Montejunto, ali tão próxima de Alenquer ...
Ora, mas eu venho pelo Alentejo fora, sob o céu instável, variado e polícromo destes benditos aguaceiros do princípio de
Maio, entre os infindáveis campos verdes e floridos em todos
os tons, e apetece-me tanto desafiar-vos para outra aventura!...Mais um bocadinho de tempo de camioneta e estaríamos,
a partir de Lisboa, no Alentejo. Imaginem saírmos no sábado
ao fim da tarde, ainda com luz de dia para gozarmos o percurso e nos instalarmos. Nos instalarmos num acampamento ao ar
livre, sob o céu estrelado, com a Terra como uma vasta concha
plana e escura sob a redondíssima abóbada celeste.
Missa ao romper do dia de Domingo de Pentecostes, rendidos
ao Espírito Santo. Caminhada sob e sobre verdes. Pic-nic ao fim
da manhã, a sombra das árvores - e ala para Lisboa, a fugir as
filas do trânsito de regresso.
Pormenores da instalação ao ar livre (e do abrigo próximo,
se o tempo estiver como agora) seguem só se estiverem interessados.
E nos abriremos de golpe para a esplendorosa Face do Senhor, sempre clemente e compassiva sobre todos nós, isso vos
garanto.
Maio 97
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