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Há já muito tempo que a Viragem não chega a
mãos e aos olhos dos seus leitores... Deve-lhes
por isso um pedido de desculpa e espera a sua
compreensão.
Mais do que um projecto editorial, com uma
estrutura consistente e um processo de produção
estabelecido, a Viragem tem constituído, ao longo
destes doze anos, uma aventura de persistência e
dedicação por parte de um número significativo de
associados do Metanoia - Movimento Católico de
Profissionais que promove esta revista. Foram
muitos os que escreveram e traduziram para a
revista, a pensaram, coordenaram, sugeriram
temas e textos. Fizeram-no por gosto, ainda que,
por vezes, esforçado, uma vez que em simultâneo
com um conjunto absorvente de solicitações familiares, profissionais, cínicas. Alguns dos nossos
leitores têm-nos feito sentir quanto a Viragem contribui para quebrar isolamentos, fazer participar,
criar laços.
Será possível garantir a publicação mais regular
da revista sem que tal signifique um peso excessivo na vida dos que mais directamente dela se
encarregam? Outras soluções organizativas poderiam facilita-lo.. . Mas tais soluções sã sempre pessoas, dinheiro, projectos partilhados e a sua concretização começa no envolvimento de quantos
sentem esta aventura como sua. Deixa-se, pois, o
desafio a opinião e sugestões dos nossos leitores
com o objectivo de dar uma maior consistência a
esta vontade de partilhar e reflectir de que a
Viragem tem sido expressão.
Folheie-se alguns números, antigos e recentes
da revista, leia-se este ou aquele artigo ou crónica
e não se pode deixar de reconhecer que, mesmo
com um ritmo de saía incerto, com consequentes
limitações na capacidade de acompanhar a actualidade, a Viragem é um empreendimento com sentido na sociedade e na igreja portuguesas, sobretudo, para aqueles leitores que nela reconhecem
um meio de ligação a outros, uma publicação que
alimenta dinâmicas comunitárias.
Este número com dois núcleos temáticos,
Cristianismo e ReligiClo e O Corpo, alguns textos
que constituem pontos de vista estimulantes sobre
problemáticas diversas e as crónicas de Adelaide
Pinto Correia, Jose Centeio e António Marujo será
assim o cremos, mais uma ocasião para reconhecer que é uma pena que não saia mais regularmente, mas que pena maior seria se não existisse.
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Cristo fundou
uma re~zgzao.G
Entrevista com o Pe. Joseph Moingt*
Joseph Moingt é jesuita, director de
"Recherches de science religieuse",
revista de alto nível. Autor de um livro
monumental sobre Jesus, Jdsus, I'Homme
qui venait de Dieu (Le Cerf, 1993)
participou recentemente numa obra
a três vozes, com um especialista do
Médio Oriente antigo e um rabino filósofo,
chamada La plus belle histoire de Dieu,
qui est le Dieu de Ia Bible? (Seuil, 1997,
editado em português pela Asa,
A mais bela história de Deus);
é um livro particularmente acessível.

-

A.R.
Habituámos-nos a empregar a expres-são
"a religião cristã". Foi utilizada pela primeira vez por
um te61ogo africano, Arnobe. O que significa a
palavra latina "religio"?
J.M. - Têm sido propostas várias etimologias. Uma
vem da palavra "religaren, ligar. A religião seria o que
liga o homem ao divino. Outra encontra-se em Cícero,
do vebo "relegere" que tanto quer dizer reler como
recolher, reunir. O que consistiria, segundo alguns historiadores ou sociólogos das religiões, em repetir um ritual: se se deixa de repetir os rituais, a respectiva
religião pode sossobrar. É uma definição interessante,
que explica porque é que as primeiras gerações de
cristãos não se consideravam como membros de uma
religião. Tinham práticas sacramentais, como o baptismo e a eucaristia; e tinham reuniões de oração mas não seguiam um ritual. Os primeiros rituais cristãos
conhecidos datam do princípio do s6c. III. Ao contrário
dos pagãos, os cristãos não tinham sacrifícios; ora os
sacrifícios constituiam então um elemento essencial na
definição de religião.
Como 6 que se apresentava o cristianisA.R.
mo antigo?
J. M.
Como uma escola de filosofia. Os seus
adeptos reclamavam das autoridades romanas o
mesmo tratamento e a mesma liberdade atribuídos às
escolas filosóficas (estoicos, epicuristas, etc.).
A.R.
OS Actos dos Apóstolos (9,2; 18,25-26;
19, 9 e 23; 22,4; 24,14 e 22) falam dos cristãos como
"aqueles que seguem o Caminho". O que é que isto
quer dizer?
J. lvi. - O termo é de origem bíblica. designa uma
maneira de viver e de agir; por excelência, um comportamento. Mas nos Actos é reinterpretado: trata-se do
"Caminho do Senhor" (18, 25), de Cristo. Assim, uma
palavra do vocabulário judeu serviu aos cristãos para se
distinguirem dos judeus.
Quando os cristãos retomam por sua
A.R.
conta o vocábulo "religião", aceitam-no segundo o
costume ou tambem o reinterpretam?
J.M. - Em latim, "religio" (que tem o equivalente no
grego "eusebeia") designa não tanto uma prática cultual
mas a piedade face aos deuses - em paralelo com a
piedade face ao pai de família ou face ao imperador. A
religião assim entendida é uma virtude moral, e possui
ressonancia filosbfica. Isto ainda é perceptível em "De
vera religionew,de Santo Agostinho (391). O bispo de
Hipona não passa em revista o que chamaríamos as
práticas cultuais. Para ele, é o cristão que manifesta o
verdadeiro respeito da divindade, porque tem dela a
concepção mais pura.
Portanto, quando se fala de cristianismo
A.R.
em termos de religião, não se trata em primeiro
lugar dos rituais ou das práticas?
J.M. - Não. Tomemos o exemplo das práticas alimentares. O judaísmo e o islão têm-nas, mas não o cristianismo.
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' no número de 15 de Novembro 97 de L'ActualitB Religeuse, integrado no doçsier "O que 6 uma religiiio?".Traduçiio de Mana Adelaide
Pinto Correia.

A.R. - Há meio século que se contesta o qualificativo de religião no seio do cristianismo. Penso
em dois católicos protestantes: Karl Barth, que via
nela uma "idolatria"; e Dietrich Bonhoeffer, advogado de um "cristianismo não religioso".
J.M. - Barth não recusava a religião na sua globalidade. Opunha-se ao cristianismo se entendido por
"religião absolutancomo por Hegel, porque uma tal concepção parecia esvasiar toda a ideia de Revelação.
Alem disso, por temperamento, não se inclinava para os
aspectos sensíveis dos rituais. Mesmo manifestando
respeito e devoção para com Barth, os protestantes não
o seguiram neste ponto. Tomaram consciência de que
os homens precisam de rituais, do lado sensível. Isso
faz parte da nossa corporeidade.
A.R.
E Bonhoeffer?
J.M. - Apercebia-se que entráramos numa cultura
não religiosa; pensou que, para continuar em comunicação com essa cultura, o cristianismo podia e devia
desembaraçar-se da sua "ganga" religiosa.
A.R.
O que entendia ele por "religioso"?
J.M. - O aspecto ritual e dogmático. Distinguia o
dogma da fé. Nunca desejou um cristianismo sem fé.
A.R. - O que pensa da distinção entre fé e
religião?
J.M. - Acho que é importante, desde que se tenha
bem consciência que distinguir não é separar, excluir.
Podemos falar com pessoas que se dizem sem religião,
sem prática, mas têm enormemente fé.
A.R. - Qual é a distinção?
J.M. - Entendo por fé o facto de entrar em relação
com Deus por Jesus Cristo, aderindo a Sua pessoa,
reconhecendo-o como alguém que tem uma relação
única com Deus, o Enviado de Deus para declarar a paz
a humanidade, e dar-lhe o Espírito Santo.
A.R.
É uma atitude interior
J.M. - Absolutamente. E a religião é, para mim, a
manifestação comunitária, exterior, desta fé.
A.R.
Na sua última obra, escreveu: "No
processo e morte de Jesus, vejo uma saída de Deus
para fora da religião e uma entrada de Deus no
mundo profano dos homens". Deus fora da religião:
parece paradoxall?
J.M. - Nesse texto, faço explicitamente referência à
morte de Jesus enquanto blasfemador. É condenada
pela Lei, portanto atirado para fora da Sua comunidade
religiosa. É posto fora da religião - e Deus com Ele,
porque Deus, segundo as Suas palavras, era Ele. Se
Deus é empurrado para fora da religião, é porque procura fazer-se ver sob uma nova luz.
A atitude religiosa mais natural consiste em manter
Deus à distancia. Instaura-se uma relação de trocas
entre Deus e o homem, mas cada um dos participantes
fica do seu lado. O homem procura utilizar Deus, e entra
na relação ou por medo de castigos ou por desejo de
obter bens. Deus quiz-se manifestar sob um angulo que
não está estreitamente de acordo com o que o homem
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esperava dele. Porisso Cristo foi regeitado. Talvez
tivessem medo da liberdade que Ele trazia. O medo da
liberdade é um motor poderoso. O homem não quer ter
de se encarregar de si mesmo. Ora a religião toma-o a
seu cargo.
A.R.
É por essa razão que escreveu, falando
dos cristãos: "Claro que recaímos, nós tambem, na
religião. Era necessário, inevitável"?
Era necessário, porque o homem é um ser
J.M.
social e é normal que a fé tenha expressão social e que
esta se faça numa religião. Quando acrescento "era
inevitável", passo a outro registo. Afirmo que, num
mundo regido pelo religioso, o cristianismo não podia
subsistir sem se inscrever num quadro religioso. A distinçilo é importante. Manterei sempre a necessidade da
prática e da manifestação social da fé. Mas não estou
didposto para dar o meu aval a uma forma de religião
qualquer.
Resumindo, não acha que Cristo tenha
A.R.
realmente querido fundar uma religião...
J.M. Exacto. Não se preocupou com dois elementos essenciais desde que se trate de religião: o ritual e
a disciplina (enquanto direito, legislação). São dois elementos que se encontram na raíz do judaísmo, em
Moisés. Se o cristianismo fez a sua primeira expansão,
foi em nome do Evangelho. Isso explica que os cristãos
tenham vivido, durante quase um século, no interior do
judaísmo. O que os definia era a fé em Cristo e a prática evangélica. Para o resto, iam à sinagoga.
A.R.
O cristianismo acabou por se constituir
como religião A-parte. Se considerarmos a Igreja
Catblica, não acha que, com o passar dos séculos,
acentuou o seu aspecto religioso em detrimento do
Evangelho?
J.M. - É incontestável. Os Reformadores do séc.
XVI puzeram em causa os elementos demasiado religiosos do cristianismo. Foram os primeiros a opor fé e
religião. Pondo a tónica na fé, pareceram negar a eficácia dos sacramentos. Face a isso, a igreja católica
reforçou o lado sensível do seu culto. Estou a pensar
em todas essas devoçdes à eucaristia pelas quais os
católicos se quizeram distanciar das pessoas da
"Religião Pretensamente Reformada", como se dizia.
A.R.
Um excesso de crítica B religião arrisca-se a desvalorizar a "religião popular". Mas o facto é
que ela continua muito viva, com peregrinações,
culto dos santos, etc. Parece que Bonhoeffer se
enganou de época ao desejar um "cristianismo não
religioso".
J.M. - Aprendemos a distinguir o religioso da
religião. O religioso subsiste, disseminado, fora de qualquer pertença a uma religião. Longe de ser sinal de
post-modernidade (ou contra-modernidade), esse religioso disseminado é afinal uma ponta extrema da modernidade, da qual uma das características é o individualismo. Dantes, a religião vivia-se na pertença a uma
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comunidade; hoje em dia, há uma individualização do
religioso.
Qual é a sua posição face à religião poA.R.
pular?
J.M. - A crítica da religião popular veio a par com
uma certa vontade de restaurar a fé no seio da prática
religiosa. Era positivo. Denunciou-se com demasiada
facilidade a arrogancia dos padres que recusavam a
religião popular. Esquecemos-nos que muitos dentre
eles deixaram o ministério porque se viam, segundo
uma das suas expressões, "reduzidos ao papel de
druidas".
Mas não é a favor de acentuar o lado reliA.R.
gioso do cristianismo?
J.M. - Não me oponho a que se satisfaçam as
necessidades religiosas aos que as pedem, na medida
em que sejam conscientes do que pedem. Mas não
quereria que a religião cristã gaste as suas forças a
reconquistar audiências perdidas através dum incremento do religioso.
A que é que o cristianismo deve dedicar
A.R.
o essencial das suas forças?
J.M. - A implantar comunidades de crentes que
tomem a seu cargo, onde vivem, as quetões e as necessidades das pessoas; que vivam em solidariedade com
os homens e Ihes manifestem assim a presença de
Cristo.
O mundo anda preocupado com o proA.R.
blema das seitas. Alguns estabelecem a diferença
entre elas e as religiões afirmando que as religiões
respeitam a liberdade e as seitas recorrem à
pressão, à manipulação mental. Aceitaria esta distinção?
J.M. - Não estou convencido da sua pertinência.
Um exemplo: O concílio de Trento admitiu que a Igreja
Católica pudesse, mesmo utilizando a força, exigir a
prática dos sacramentos da parte dos que tinham sido
baptizados. Em face desses critérios actuais,
poderíamos dizer que o cristianismo de então era uma
seita.
Certamente que já ouviu, como eu, esta
A.R.
expressão: "O cristianismo foi uma seita que teve
êxito"
J.M. - Na origem dessa fórmula está a ideia de que
o cristianismo teria sido uma comunidade judia que
entrou em dissidência. As coisas não silo tão simples.
No tempo de Jesus, o judaísmo estava disperso numa
pluralidade de movimentos: saduceus, fariseus,
essénios, grupos baptistas. A própria diversidade do
judaísmo impede que se fale em "seitas dissidentes".
Tanto mais quanto as primeiras comunidades cristãs se
consideravam como fazendo parte do povo de Israel. E
a ideia de dissidência não chega para dar conta da novidade do Evangelho. Foi muito cedo que a referência
ressurreição de Cristo levou à diferenciação radical das
comunidades cristls face a religião dos judeus.
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N. Tr. - Deixem-me acrescentar mais algumas consideraçbes esclarecedoras de J. Moingt no livro "La plus
belle histoire de Dieu", citado em epígrafe.
((0processo de Jesus, aos meus olhos, é o "sistema
religioso" que se defende contra uma liberdade religiosa
que o desafia. O sistema reage como fará ao longo da
História, cristianismo inclusive, em contextos político-religiosos muito diferentes mas por motivações análogas. A comparação estabelecida pelos primeiros
autores cristãos entre o processo de Jesus e o de
Sócrates parece-me que ilustra bem o que eu quero
dizer.
Os exegetas e historiadores devem tentar reconstituir como as coisas se passaram, quem, entre os dirigentes judeus e Pilatos, disse e fez o quê, etc. Mas,
para alem da investigação histórica, é preciso procurar
compreender que sentido tem e o que está em jogo
neste processo e nesta morte. Este sentido e este
desafio são religiosos no seu sentido mais amplo, e
interessam todos os homens, mesmo os pagãos. No
principio da sua primeira carta aos Coríntios (cap. 1,
23), escrita pelo ano 55 da nossa era, Paulo afirma que
"Cristo crucificado é escandalo para os judeus e loucura para os paglos"
Onde está o escandalo e a loucura? Não aparecem
porque Jesus atacava a religião do Seu povo; não era
só Ele. Aparecem porque Ele confundia, partia - e eu
penso que continua a confundir e a partir - as referências às quais as pessoas religiosas têm o costume de
entregar a sua confiança. A liberdade da Sua palavra e
da Sua procura de Deus desestabilizava as instituições
religiosas, descredibilizava as práticas religiosas
demasiado seguras de si mesmas, desviava o curso
das tradições religiosas recebidas e aceites.
(...) A novidade não reside no facto de que Jesus
lembre "os dois mandamentos da Lein,mas em que cite
os dois quando Lhe pedem só um, que os ponha em pé
de igualdade, e que acrescente "estes dois mandamentos são toda a Lei e os Profetasn (Mat. 22, 40). Eis a
novidade. Tambem quando diz (Jo. 13, 24)
'Dou-vos um mandamento novo: que vos ameis uns
aos outros". Este mandamento só é novo na medida em
aue não há outro: o amor e a justiça para com o próximo m o amor de Deus e vêm substituir-se a todos os
preceitos da legislaçilo judia.
É isto que faz o rompimento e vai inexoravelmente
conduzir ao processo. Tanto mais quanto outros elementos dos ensinamentos de Jesus criticam a religião.
Recomenda que cada um procure a vontade de Deus,
como se ela não estivesse já toda na Lei. Convida a
rezar na intimidade do seu coração, como se o Templo
não fosse o lugar onde a oração é aceite por Deus; e
pede para se reconciliarem com próximo antes de ir ao
Templo. Ainda por cima, parece anunciar a destruição
do Templo, a que Ele mesmo se substituirá.

(...) Eis, para mim, a Boa-Nova: Deus saíu das fortificaçaes do sagrado, já não está confinado aos "lugares
santos", a nossa relação com Ele já não passa unicamente por sacrifícios ou obediência às leis. (...) Deus
vem ter connosco onde nós vivemos e em mais lado
nenhum. (...) E o melhor culto que se Lhe deve prestar
é o serviço do próximo, o amor dos outros, a justiça feita
a todos em seguimento do próprio Jesus. (...) A salvação constroi-se na vida profana, (...)
É uma mensagem de salvaçBo universal, porque
não está ligada a nenhum culto em especial e não afasta ninguém da salvação.

(...) A propagação da religião cristã não tem, para
mim, outro sentido de que o anúncio da "Boa Novan.
Não tem sentido propagar o "culto cristão" como se
fosse a única via da salvação. Aqui, como noutros pontos, a Igreja recobriu o Evangelho. É normal porque
uma religião - e o cristianismo como as outras - é
expressão colectiva da fé, com sinais religiosos, cuito,
sacramentos. Mas é preciso lembrar-se sempre que
todos estes sinais, no cristianismo, só tomam sentido
em relação à palavra evangélica - palavra de liberdade, de fraternidade, de amor do próximo, pela qual se
derrama o Espírito Santo, a Presença de Deus entre os
homens.
Quando se descobriu a imensidade do mundo, a
Igreja teve que deixar de se definir como o Único espaço
de salvação. Teve que encontrar maneiras de explicar
como Deus se dispae a salvar todos os homens, sem
excepção. Hoje, já se tende a reconhecer que as outras
religiaes são tambem vias de salvação; mas é preciso
dizer como. Seria preciso dizer que não salvam com os
cultos e os ritos: salvam na medida em que ensinam os
homens a procurar Deus e a amar o próximo. É esta via
evangélica que é salvadora. Não escondamos a "dessacralização" que ela implica, no fim de contas. NBo são
as religibes que salvam, mas o amor e a justiça que
paem em obras ... quando o fazem.

Perscrutar o
horizonte

Entrevista com Raimon Panikkar*
Raimon Panikkar é filho de espanhola
e de indiano, uma encarnaçáo viva do
encontro entre o Oriente e o Ocidente.
Sempre se situou e se quis nas zonas de
fronteira. Grande erudito, com uma obra de
notoriedade internacional, mantem-se fiel ao
elogio da simplicidade e a audácia em teologia.
Durante muitos anos permaneceu nos
Estados Unidos, onde ensinou em Harvard,
e depois em Santa Bárbara. Na altura da
reforma, hesitou entre as suas duas pátrias,
a India e a Espanha. Acabou por se instalar
no país da sua juventude, a Catalunha;
e vai todos os anos a India.

no número de i 5 de Março de 95 de L'Actualit4 Religieuse.
Traduçao adaptada de Maria Adelaide Pinto Correia.

Como leitora e tradutora, estou farta de entrevistas como
textos sincopados de perguntas e respostas, sendo que as
perguntas aparecem, muitas vezes, como extremamente
redutoras da substancia que o entrevistado tem para nos oferecer. Julgo que acontecerá o mesmo a muitos leitores.
Por isso compus a traduçao eliminando o compasso das
perguntas - deixando-as, aliás, facilmente adivinháveis.
(M.A.P.C.)

Raimon Panikkar é filho de espanhola e de indiano,
uma encarnaçao viva do encontro entre o Oriente e o
Ocidente. Sempre se situou e se quiz nas zonas de
fronteira. Grande erudito, com uma obra de notoriedade
internacional, mantém-se fiel ao elogio da simplicidade
e d audácia em teologia.
Durante muitos anos permaneceu nos Estados
Unidos, onde ensinou em Harvard, e depois em Santa
Bárbara. Na altura da reforma, hesitou entre as suas
duas pátrias, a India e a Espanha. Acabou por se instalar no pals da sua juventude, a Catalunha; e vai todos
os anos à India.
Foi, pois, na Catalunha que recebeu o entrevistador,
Jean Mouttapa, o qual escreve: "Quis encontrar um
homem que, desde há cinquenta anos, prescruta o horizonte religioso do prbximo milénio". Simplicidade máxima; é difícil imaginar neste padre, que é como um swami
indiano, um fildsofo e tedlogo de nomeada, rodeado por
quilbmetros de prateleiras com milhares de livros em
diversas Ilnguas. Fala dos grandes teblogos deste século, das religiões de todo o mundo, de textos sagrados e
filosbficos que cita em cinco Ilnguas europeias, em
grego, hebreu, latim e sanscrito - e apercebemos-nos
da memória essencial que este homem veicula.
Membria que transformou numa visao aberfa sobre o
sec. XXI, mantendo o primado da experiencia religiosa.

Pude conciliar as duas fontes espirituais da minha
vida porque a minha mãe era bem mais aberta, no seu
tempo, do que foi depois o Concílio Vaticano II; e o meu
pai tinha uma liberdade de espírito que recusava as etiquetas pelas quais os Ocidentais gostam de se orientar
na vida. Afligia-me, é claro, que, segundo a doutrina
desse tempo, o meu pai, hindu, estivesse de alguma
maneira condenado ao inferno. Mas foi através da
tradição católica, penetrando-a do interior e indo para
além da doutrina dogmática que me ensinavam, que
procurei uma resposta à questão da salvação do meu
pai. Depressa compreendi que devíamos reconsiderar a
expressão "fora da Igreja não há salvaçãon. Não uma
revisão à maneira actual de Hans Kung, que recusa
essa expressão porque ele próprio conserva uma concepção da Igreja como visível, institucional, como poder
religioso - mas revisão definindo a Igreja como o lugar
da salvação: a Igreja está em todos os pontos onde o
mistério divino da salvação atinja os homens. Nunca
tentei tornar compatíveis "a priori", do exterior, as duas
tradiçbes que eram a minha herança. Sempre considerei que podia elevar-me, dentro da Igreja, acima da

sua face de estruturas e aparelho dogmático, apoiando-me na sua alma profunda
que se identifica com o
Espírito Santo, segundo a mais prtodoxa das tradições.
Essa "alma" permite o verdadeiro diálogo, um encontro
existencial com as outras religiões.

-

O pai transmitiu-me a sua tradição de maneira muito
hindu, não doutrina1 mas como experiência, uma certa
maneira de viver e de se comportar. Tambem pelas
leituras do Bhagavad-Gita, e pelas conversas sobre a
índia. Só aos trinta e seis anos lá fui, quando já era professor e padre. Mas lá mergulhei profundamente no hinduismo, que quis viver e.m todas as dimensdes.

Quando me tornei padre católico, não foi uma escolha pela minha herança ocidental - tanto assim, que
os colegas me chamavam "sacerdote segundo
Melchisedecw,o que é verdade. Melchisedec não era
judeu, não era circumcidado, não prestava culto a Yavé.
Um padre é padre no sentido universal do termo, não
segundo a interpretação histórica de cada um dos grupos dos filhos de Abraão. Claro que, para entrar no sacerdócio, é precisa uma porta. Mas, se se fica pela
porta, fica-se um burocrata do sagrado, um funcionário
de Deus! Essa vocação nunca foi a minha.
Não tenho nada a ver com a teologia do "cristianismo anónimo" (Karl Rahner), vivido inconscientemente
pelos fiéis das outras tradiçdes, as "sementes do Verbo"
escondidas. São teses inegavelmente progressistas,
mas continuam a afirmar que o cristianismo histórico
possui, e só ele, a plenitude do conhecimento de Cristo.
Nâo se pode reduzir Cristo a uma única cuitura! Estou
abolutamente de acordo que Cristo É a Plenitude. Mas
os cristãos não têm a plenitude de Cristo! Outras
tradiçdes podem revelar outros aspectos deste Mistério,
aspectos que os cristãos nem sonham. Na minha tese,
que se chamava "O Cristo escondido do hinduismo", o
que eu não queria dizer era que o nosso Cristo, que
toma a figura de Jesus, se impõe ou deveria algum dia
impor-se aos outros; significava exactamente o contrário: existem outras figuras, outras dimensdes deste
Mistério, ao qual os cristãos não podem deixar de
chamar Cristo, mas sobre o qual não detêm o
monopólio, e que se pode descobrir noutras tradições.
Jesus ressuscitado é o Cristo, e o cristão é o que descobre o Cristo em Jesus, por Jesus e através dEle. Mas a
inversa não é verdadeira: o Cristo não 6 identificável
exclusivamente com Jesus. Dito assim, pode parecer
um paradoxo; mas nós estamos demasiado marcados
pela lógica formal que nos diz que, se A é idêntico a B,
B é identico a A. O domínio do real não se ajusta a esta
estrita equivalência.
A expressão de Tertuliano que diz que todas as
almas são naturalmente cristãs ? Pois; nem há outras.
A alma cristã é simplesmente a alma, a alma natural.

Tenho consciência de tentar participar numa explicitação, mais profunda e mais adequada ao nosso tempo,
do Mistério universal, que os Doutores da Igreja, e antes
deles os Veda, e muitos outros, tentaram balbuciar. O
Mistério não é manipulável, não se pode possui-lo e
enfiá-lo no bolso; é ele que nos toma e nos abraça. O
que nós podemos é tentar exprimir algumas luzes aqui
e ali, para responder às exigências da inteligência e as
inquietaçdes do coração. Somos investigadores; os que
vieram antes de nós e nos ensinaram, tambem
andavam ii procura. Eles assinalaram os limites que
achavam válidos, no seu tempo; é que a vida religiosa é
bem mais perigosa do que qualquer actividade desportiva ou de aventura ! É mesmo por isso que a vida vale a
pena; sem a busca do Mistério, seria uma náusea como Sartre tinha razão! Porisso, o que disseram os
teólogos antigos, ou mesmo o que diz agora o cardeal
Ratzinger e a Congregação para a doutrina da Fé, não
façamos disso obstáculos, porque têm a sua razão de
ser. É verdade que as coisas mais preciosas do mundo
são as mais imitadas e as mais falsificadas - seja a
espiritualidade, sejam o oiro e as pedras preciosas. Mas
tambem é preciso tomar esses enquadramentos postos
pela Tradição e pelas autoridades eclesiásticas pelo
que são: pontos de referência, de sinalização, entre outros. Não me sinto em ruptura mas na continuidade
duma tradição que, em todos os tempos, foi mais plural
do que se julga.
A "experiência cosmoteândrica" (nome de um dos
meus últimos livros) deve compreender-se na perspectiva do que chamo a Trindade radical: o Mistério da
Trindade não é um apanágio exclusivo de Deus, mas
diz respeito a toda a criação, a toda a realidade. A
Trindade não é uma abstracção suspensa por cima do
universo, mas uma dimensão de toda a realidade
humana, cósmica, divina - e, portanto, podemos
experimentá-la. Ao fazer estas afirmaçdes, não estou a
apoiar-me apenas na tradição dos místicos como
Eckart, mas no próprio S. Tomás de Aquino: "É pelo
mesmo acto que o Pai engendra o Filho e que cria o
mundon.Não há dissociação nem ruptura entre a criatura e o Criador. Estamos todos embarcados na mesma
aventura.

Isto não é panteísmo. No Mistério trinitário não há
confusão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo; tambem
não a há entre Deus, o homem e o cosmo. Quanto a
mim, o panteísmo peca por defeito: é verdadeiro quando afirma que %do é Deus", mas esquece-se de precisar que Deus não é o Todo, que Ele não é redutível ao
que nós podemos aperceber como Todo. O Mistério
divino não se esgota em tudo o que eu posso chamar o
mundo ou a realidade, ultrapassa infinitamente. A
experiência cosmoteandrica não é senão a explicitação,
o desdobramento,da grande intuição de S. Paulo (1 Co,
15:28), segundo a qual a Revelação final nos dará a ver

que "Deus é Tudo em todos", Todo inteiro em todas as
coisas.

identificado com um homem e com uma aventura historicamente datada.

Não posso, de maneira nenhuma, eliminar, ou
esquecer, ou mesmo fazer abstracção da especificidade cristã. Mas há diferentes maneiras de a encarar:
se acreditamos na universalidade do cristianismo, não
nos limitemos ao modo de pensar ocidental, semita e
helénico. 0 s ocidentais têm o costume de pensar dando
primazia ao principio de não contradição: para eles, portanto, a especificidade do Cristianismo só pode vir da
sua diferença, é único porque diferente das outras
religiões. Os orientais, grosso modo, dão primazia ao
principio de identidade: o que caracteriza o Cristianismo
seria então o que tem de comum com as outras
religiões. Estou a esquematizar muito, mas é para
explicar que nós pensamos a identidade através da separação, e que devíamos estar atentos a outras perspectivas, nas quais a identidade é pensada através da
relação. Um exemplo flagrante é os nomes pelos quais
designamos a identidade do Mistério supremo, da última realidade: o Santo, o sagrado, o transcendente,
Deus - são outros tantos termos que, etimologicamente, marcam uma ruptura, uma separação. Na índia,
pelo contrário, para exprimir a experiência equivalente,
dizemos Brahman, quer dizer o que há de mais inseparável, indissociável de toda a realidade: o Menos-Outro,
afinal. Se pretendemos a universalidade, devemos integrar tambem essa visão, admitir que um cristão se
possa exprimir nesses termos. Há várias religiões,
como há várias linguagens. O que os cristãos não
podem deixar de chamar Cristo está acima das
religiões, porque está no coração da Religião. E a
relação dos homens com Ele diz-se em várias linguagens.

Nao neguemos a história, mas não a absolutizemos.
Aquele missionário, por exemplo, ter-se-ia feito entender se tivesse falado da Eucaristia, na qual ele próprio
veria, e com razão, o corpo e o sangue de Jesus Cristo,
mas que lhe teria deixado a possibilidade de outra linguagem sobre o Mistério que, de todas as maneiras, é
indizível. No antigo ritual da Missa, que continua hoje
em dia, há uma anamnese, um memorial, pelo qual nos
identificamos com os gestos e as palavras de Jesus
durante a Ceia. Mas lá lembramos tambem os sacrifícios de Abraão, de Abel e de Melquisedec quer dizer,
referimos-nos a uma memória univesal que ultrapassa o
quadro dos filhos de Abraão. No quartinho pequeno que
me servia de capela em Benares, tinha inscrito, em
grego das Escrituras cristãs e em sanscrito do Veda:
"Um só sacrifício1'.Porque a Missa celebra, re-actualiza,
qualquer coisa que pertence a toda a humanidade.

A "irredutibilidade" do Cristianismo? É preciso saber
se sim ou não acreditamos na universalidade de Cristo,
e, portanto, na diversidade das linguagens que nos
põem em relação com Ele. Ora a História - o
Cristianismo teria, pelo facto da Encarnação, uma
é um mito do
relação privilegiada com a Histbria
Ocidente! É o fundo sobre o qual os Ocidentais situam
todos os fenómenos, para Ihes dar realidade. Tudo o
que não se inscreve na história é, para eles, irreal,
evanescente, privado de substancia. Tomem, por exemplo, um bom missionário, que vai dizer aos adoradores
de Vishnu: " O nosso Cristo é real, é Jesus de Nazaré,
um homem de carne e osso, que viveu entre nós;
Krishna nasceu da imaginação, nunca se manifestou na
história dos homens". Partindo desta lógica, não terá
nenhuma hipótese de se fazer compreender; para os
vishnuitas, Krishna é real precisamente porque é trans-histórico! O Krishna que vive no coração deles tem
bem mais consistência, energia, poder vivificante realidade, digamos a palavra
do que um Krishna

-

-

-

Compreendam-me bem: o nosso cristianismo está
indissoluvelmente ligado a Jesus e ao Antigo
Testamento; mas devemos saber que, se tal como é
transmite a presença de Cristo para nós, não esgota
contudo toda a realidade de Cristo.
São Paulo, há dois mil anos, abandonou a circuncisão ritual do judaísmo. Foi um salto incomensurável;
talvez estejamos na altura de dar outro. Eu pedi um
segundo Concílio de Jerusalem, para discutir as
questões que levanto. São questões humanas e eclesiais, não é um problema individual. No limiar do novo
milénio, estamos confrontados com uma grave alternativa:
Ou, por querer guardar o contacto com as suas
raízes, com a sua identidade tal como é entendida no
Ocidente, a Igreja decide concentrar-se no "pequeno
resto de Israel", e volta a ser uma religião de "eleitos"
seja dito sem ironia
para alguns povos preparados
para entender essa linguagem. É uma solução válida e
cristã. Mas será uma religião que não tem nada a ver
com a Ásia nem a África !

-

-

A outra solu@o, que entrevejo, consistiria em reconhecer que o Cristo, ou Aquele que chamo Cristo na
minha linguagem, e que para mim é Jesus
Ressuscitado, venha fecundar todas as tradições. O
preço a pagar por esta escolha é uma nova "kenose",
um apagamento do Cristo que me ensinaram, afim de
que Ele seja "soberanamente exaltado com o Nome que
está acima de todos os nomes" (Ph. 2 : 9).
Tratar-se-ia, então, de uma continuidade, mas
tambem de uma passagem, entre um cristianismo estritamente limitado pelas suas origens historico-culturais

(uma cristandade entendida como forma social histórica
e geograficamente datada) e o que se poderia chamar,
a falta de melhor, uma "cristianiaw,que responderia verdadeiramente à vocação propriamente católica da
Igreja. Entendo aqui católica no sentido de Sto.
Agostinho: "católico, quer dizer, segundo o todo".
Posso, através da realidade da Igreja Católica, atingir o
todo do meu ser, a totalidade da minha salvação, a realidade última.
Poderei falar de diálogo não inter-, mas intra-religioso. Estou completamente de acordo com Roma
quando diz que o diálogo entre religiões não é qualquer
coisa de superficial, um hobby ao qual nos dedicaríamos porque está na moda. Não; para alem de um
diálogo sociológico, há uma questão grave, que é a da
fecundaçáo possível, imperativa, do tempo que estamos a viver. Para mim, há um diálogo profundo quando
descubro em mim as inquietações, as certezas, as
fraquezas da fé do meu irmão. Niío há diálogo sem
amor; quando começo a amar o outro na sua fé, sou
transformado por isso apercebo-me, não de dúvidas
e suposições mas de luzes e perspectivas que, ao atingir-me, podem ser perturbadoras.

-

É preciso fazer claramente a diferença entre doutrinas e religiões. A identidade de uma religião não reside
na sua doutrina - felizmente, aliás, porque a doutrina
professada por Vaticano II é herética face 4 do Concilio
de Constantinopla! O diálogo inter-religioso situa-se ao
nível das doutrinas, que v30 mudando mas que constituem sistemas lógicos dificilmente compatíveis entre
si. O que é mais importante e fecundo é um diálogo
intra-religioso, que toca na essência da religião - quer
dizer, na experiência que os homens fazem da realidade última e do fundo do seu ser. Só este diálogo pode
conduzir a uma verdadeira conversão interior, só ele me
dá a possibilidade de conhecer o outro, de renascer
através da minha relaçiío com ele. É arriscado, mas é
um acto de fé que diz respeito à minha salvação.

Não tenho sido atacado nem inquietado porque não
tenho nenhuma intenção de reformar a Igreja. Já é
muito trabalho reformar-me a mim mesmo, no meu
coração. Tambem porque não tenho funções de ensino,
porque não falo em nome da Igreja, só falo em nome da
minha liberdade de investigação. Não pretendo possuir
a verdade, nem sequer a minha verdade; reconheço
que tenho necessidade dos outros para me corrigir
quando erro. Mas penso que não é inteligente náo estar
disposto a deixar-se converter pelo outro. Se falo de
diálogo entre as religiões, porque não o aplicaria no seio
da minha própria família? Se, por vezes, interpelo a
Igreja de maneira desconcertante para ela, isso nao me
impede - creio que deve haver, aqui tambem, um ado
de fé
de estar disponível para aceitar a evidência:
que me posso enganar!

-

Viver no
Espirito Santo,

«Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às
/gfejas.» (Ap 2,7)

I. Quem mais desafia a Igreja é o Espírito.
É costume dizer-se que a Igreja passa do comodismo amorfo ao dinamismo profético quando é provocada
por dois referentes: ou o 'aguilhão' das mudanças que
acontecem no mundo e que pedem dela uma presença
que, vencendo os atamentos de uma antiga forma ou
linguagem, seja actual e significativa para o Homem de
hoje ou o 'aguilhão' dos desafios que o Espírito Santo
agita no seu seio e que a preparam para os imprevistos
caminhos que avizinham o Reino.
Ao 'aguilhão' do tempo com o seu cortejo de
JosÉ TOLENTINOMENDONÇA
mudanças, rupturas e novidades pode adiar-se a
resposta, mas esta de um modo ou de outro acaba por
se impor. O Concílio Vaticano II fala desta resposta
como de um «dever» (G.S.4).
A verdade é que a aproximação ao
Mas acredito profundamente que o maior desafio a
Igreja
vem de dentro. Vem desse Dom ágil, dessa torPentecostes tem feito surgir uma verdadeira
rente de novidade e de vida, dessa criação em acto,
primavera. Sabendo, como escreviam,
fruto da Promessa e não de uma conquista, fruto presente e nunca aprisionado, nunca submetido. Vem
em Pastoral, os Bispos Belgas que o Espírito
desse hálito renovador, dessa força que estala os trinvem não para fundar um grupo ou um
cos com que os medos se seguram e os dogmatismos
se cristalizam. Vem desse Espírito 'imponderado' que
movimento, mas sim para colocar todos
nos ensina como é diferente a 'prudência' de Deus,
os cristaos em movimento.
como a Sua 'fragilidade' enche de força e sabedoria o
coração da nossa vida.
Uma das certezas que temos é que a Igreja não
nasceu de gente que sabia muitas coisas acerca de
Jesus Cristo e fez a divulgação, escreveu livros, organizou pregaçdes e pronto, está a Igreja nascida. Não. A
Igreja nasceu de gente que fez o caminho de Emaús (Lc
24, 13-35) e que na estrada das suas dúvidas e incompreensdes experimentou Cristo Vivo. A Igreja nasceu de
gente que tinha medo do que lhe podia acontecer.
Nasceu de gente afundada nos naufrágios quotidianos.
Tal como nós. Mas que fez a descoberta duma
Presença iluminadora, viva, pulsante como um coração
novo quando descobriu, por acção do prometido
((Espírito da Verdade»(Jo 15, 26), o verdadeiro destino
do Crucificado.
Por isso é lapidar, na sua exactidão, o escrito do
patriarca oriental Atenágoras: «Sem o Espírito Santo,
Deus fica longe; Cristo permanece no passado; o
Evangelho é letra morta; a Igreja é uma simples organização; a autoridade 6 um poder; a missão é propaganda; o culto, uma velharia; e o agir moral, um agir de
escravos. Mas, no Espirito, o cosmos é enobrecido pela
geração do Reino; Cristo Ressuscitado toma-Se presente; o Evangelho faz-se poder e vida; a Igreja realiza
a comunhão trinitária; a autoridade transforma-se em
serviço; a liturgia é mernorial e antecipação; o agir
humano é deificado))'.
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II.A novidade do Pentecostes cristão.
Os Actos dos Apóstolos (Act 2,1-11) contam que, no
dia de Pentecostes, um rumor semelhante a forte rajada de vento, encheu a casa onde se encontravam
reunidos os apóstolos e uma espécie de língua de fogo
poisou sobre cada um deles. Foi então que os companheiros de Jesus (homens simples, filhos do povo)
começaram a falar todas as línguas da terra.
Jerusalém é aqui tomada como símbolo e centro de
todas as nações do universo, assemelhando-se à
lendária cidade de Babel (Gen 11, 1-9), quando os
povos se uniram na construção da torre para tomar os
céus. Só que, enquanto em Babel, o acontecimento é a
multiplicação das línguas para que os homens se diferenciem e amorteçam as suas forças, de modo a não
atentarem contra a soberania de Deus, em Jerusalém
celebra-se a possibilidade de uma comunhão e entendimento.
Enquanto em Babel, temos um Deus (ou melhor,
uma representação de Deus) que vê no homem um rival
(((Eis que todos constituem um só povo e falam uma só
Iíngua. Isso é o começo das suas iniciativas! Agora,
nenhum desígnio é irrealizável para eles. Vinde!
Desçamos! Confundámos a sua linguagem para que
não mais se entendam uns aos outros)) Gen 11, 6s),
neste dia de Jerusalém temos um Deus que eleva e
diviniza a própria humanidade.
Nunca antes se vira nem ouvira coisa assim. Os
cidadãos das paragens distantes, esses andarilhos que
palmilhavam o deserto vindos dos portos do fim do
mundo olhavam uns para os outros e exclamavam: NBo
são todos galileus os que estão a falar? Então, como é
que ouve cada um de nós falar, na sua própria língua,
os homens que anunciam as maravilhas de Deus?
Esta cena que os Actos dos Apóstolos nos
descrevem está também construida num paralelo subterrâneo com o Livro do xodo. Tal como, naquele
esquema do Antigo Testamento, se narra, sete semanas depois da passagem do Mar Vermelho, a entrega
da Lei a Moisés, num Monte Sinai agitado por ventos,
relâmpagos e rumores de trova0 (Ex 19 e 20), assim,
sete semanas após a Ressurreição de Jesus acontece
a entrega do prometido Dom do Espírito. O que se quer
transmitir com este paralelo é que a aliança antiga
desagoa agora numa aliança nova, que representa
também um salto qualitativo insonhado.
A relação do Pentecostes do AT com a do NT é a
existente entre figura e realização2. Pois, defende De
Vaux, «não existe uma relação (directa) entre o
Pentecostes cristão e a Festa das Semanas, tal como a
estabeleceram a comunidade de Qumran e o Judaísmo
antigo)P.
A Lei que foi entregue na primeira epifania vinha
escrita sobre a pedra e tinha por objectivo dar identidade a um povo determinado. Isto porque o
Pentecostes do Sinai acabou por ser tratado como um
Pentecostes particularista e as pedras da Lei cedo se

tornaram o núcleo duro e infrangível de uma religião
praticada como exclusão-de-outros, apesar do universalismo generoso que os profetas pregaram (1s 2,2-5;Miq 4,1-5).
É prioritariamente a esta abertura universalista, pregada pelos profetas, que o Pentecostes cristão deve ser
aproximado. Vejamos, a título de exemplo, o trecho de
IS 2,2-5:
«Dias virdo em que o monte da casa de lahweh
será estabelecido no mais alto das montanhas
e se alçará acima de todos os outeiros.
A ele acorrerdo todas as nações,
muitos povos virdo, dizendo:
"Vinde, subamos ao monte de lahweh,
Sj casa do Deus de Jacob,
para que ele nos instrua a respeito dos seus
caminhos
e assim andemos nas suas veredas':
Com efeito, de Sido sairá a Lei,
e de Jerusalém, a palavra de lahweh.
Ele julgará as nações,
Ele corrigirá a muitos povos.
Estes quebrardo as suas espadas, transformando-as em relhas,
e as suas lanças, a fim de se fazerem podadeiras.
Uma naçao ndo levantará a espada contra a outra,
e nem se aprenderá mais a fazer a guerra.
Ó casa de Jacob, vinde, andemos na luz de
lahweh.»
Quatro grandes temas se entrecruzam nesta texto:
A) A montanha de lahweh; B) A peregrinação dos
povos; C) A palavra activa de Deus; D) A paz entre os
povos.
A) A montanha de lahweh: O motivo da morada de
um deus sobre uma montanha é comum no ambiente
siro-palestinense. No AT Baal Zafon (Ex 14,2; Num
33,7) e Baal Hermon (Jz 3,3; 1Cro 5,23) aparecem
como meras referências topográficas, portanto já
dessacralizadas, mas sinalizam ainda o sentido originário da expressão.
Também na Mesopotâmia o monte é frequentemente perspectivado como templo, lugar do exercício
da realeza divina e fonte da criação cósmica4.
A montanha expressa, plástica e simbolicamente, a
elevação e a distância que a transcendência também
significa, mas representa igualmente a proximidade do
divino, a possibilidade do encontro. lahweh é um Deus
que Se deixa encontrar (Ex 3,18).
B) A peregrinação dos povos: Temos, para descrever a peregrinação das gentes ao Monte de Deus,
duas designaçdes que não são sinónimas: nações
(Goyim) e muitos povos (ammjm rabbim). Simian-Yofres
no seu comentário a este passo de Isaías diz ser legítimo concluir que estamos aqui perante grupos humanos
diversos. Os goyim seriam todos aqueles que, por uma
razão ou por outra, podem ser considerados israelitas,
enquanto os ammim rabbim são os povos estrangeiros.

Estamos perante uma heterogeneidade étnica e cultural, garante do universalismo em questão.
C) A Palavra activa de Deus: a Torah, em Isaías,
não esgota o seu sentido na denominação tradicional de
'Lei de Israel', conjunto de prescriçdes 6ticas e cultuais,
tal como uma leitura mais estria do DeuteronGmio pretende. Aqui a Torah assume a condição mais dinâmica
de Sabedoria de Deus, o Seu projecto que tem consequências concretas na ordem social e, mesmo, na organizaçáo dos povoss.
D) A paz entre os povos: O resultado desta assembleia universalista, desta experiência global do Espírito
de Deus é a transformação do 'modus' de vida e de
relação, que passará a pautar-se pela paz. Os próprios
instrumentos da guerra serão redefenidos (recriados?)
para a nova função pacificadora: ((quebrarão as suas
espadas, transformando-as em relhas, e as suas
lanças, a fim de fazerem podadeiras)).
Também na narração de Actos, tal como na do
xodo, temos um rumor semelhante a um trovão e temos
o fogo. Mas este Pentecostes - e eis aqui o ponto de
novidade fundamental - não entrega aos homens uma
Lei escrita na pedra. Ele dá aos homens uma 'Palavra',
escutada por cada um na sua própria língua. É a Lei universal não mais escrita na exterioridade estática da
pedra, mas na interioridade fecunda dos corações. E
não já entregue aos mediadores dos decálogos, mas à
liberdade do Espírito que suscita adoradores 'em espírito e verdadef(Jo 4,23) e não meros reprodutores de
piedosas formulas ou zeladores do culto.
Celebrar o Pentecostes é uma responsabilidade
plena de desafios neste tempo em que, como escrevia
o bispo italiano Tonino Bello, «estamos demasiado
fechados nas nossas
prudências da carne, não do Espírito, e aparecemos
como os notários do 'status quo', quando temos de ser
profetas da aurora que irrompe, do futuro novo, dos
céus novos e da nova terra)).
III.As primícias do Pentecostalismo moderno.
Não faltam exemplos ao longo de séculos, na prática eclesial católica, de unilaterais acentuações da
dimensão institucional da Igreja em detrimento da sua
dimensão carismática, espiritual. A existência crista
entendia-se mais frequentemente como uma pertença
sociológica do que como dinâmico 'enxertamento' no
Espírito. Pelo 'esquecimento' do Espírito a eclesiologia
corria o risco de se transformar - para usar uma
expressão de Y.Congar - numa teologia da 'hierarquia'.
O sacerdócio comum dos fíeis, base do novo pensar do
Povo de Deus, era uma realidade suspensa. As comunidades não viviam uma articulada fecundidade dos
diversos carismas, mas não raro se quedavarn por um
monolitismo ou por uma uniformização. A ética crista
era encarada como um universo de preceitos jurídicos,
servidos por uma casuística labiríntica.

Por isso, como escreve Mannucci, «é nosso dever
considerar com muita atenção os elementos do NT nos
quais os nossos irmaos protestantes ou ortodoxos mais
insistem; e isto com o objectivo de dar-lhes a importância que merecem, sem com isto comprometer os outros
aspectos por nós acentuados, e por isso sem nunca
renegar a nossa tradição mais tipicamente católica.
Assim na eclesiologia: a funçlo do Espírito Santo na
Igreja, na qual tanto insistem os ortodoxos, pode e deve
ser plenamente recuperada - como aliás fez o Concílio
Vaticano II - numa eclesiologia, que de contrário correria o risco de tornar-se demasiadamente jurídica; do
mesmo modo a importância dos 'carismas', nos quais
insistem os protestantes, pode e deve ser recuperada
numa eclesiologia que, de contrário, pèrmaneceria
muito instit~cional))~.
De facto a riqueza de muitas vivências e do pensamento das Igrejas ortodoxas e protestantes vai ser também uma esteira que contribuirá para esse aprofundamento de visão, esse 'aggiornamento' (no Espírito e na
actualidade do mundo) que o Concílio Vaticano II constituiria.
Na sua obra, 'Os Carismáticos', Monique Hébrard
reconstroi no interior das Igrejas cristãs a emergência
daquilo que ela denomina «um novo Pentecostes em
pleno século XX». Numa avaliação crítica parece-nos
que é muito arriscado elencar factos individuais cuja
densidade não é verificada e dar-lhes, acriticamente,
uma continuidade. Em muitos passos estamos mais
perto do romance que da história. E é realmente pena
que náo tenha aparecido como importante a Hébrard
determinar o lugar que as elaborações teológicas mais
específicas ou mais recentes tiveram, a longo e a médio
prazo, no despontar de uma nova (renovada) consciência sobre o papel central do Espírito Santo.
De qualquer modo a sua obra dá-nos um panorama
do que acontece no interior das várias Igrejas, com toda
a pluralidade de iniciativas, de grupos, de publicações,
de agentes revelando como o Pentecostes é, de novo,
assumido como o momento decisivo da Fé em Jesus
Cristo e do testemunho cristão no mundo.
E não só em termos de conteúdos, mas também em
termos quantitativos esta movimentação está a alterar o
rosto do cristianismo. O sociólogo anglicano David
Barrett estima «em 332 milhdes (uns 21 %) os cristáos
de todas as denominaçdes e Igrejas que foram tocados
pelo Espírito, e prevê que serão 526 milhões no ano
2000))'.
Na Igreja Católica o marco maior da renovada consciência e actuação em relação ao Espírito Santo 6 o
Concílio Vaticano II. A autora narra, a propósito, um
facto sintomático: «Por altura da sessão de 22 de
Outubro de 1963, um cardeal tinha-se oposto a que se
falasse dos carismas na Constituição sobre a Igreja,
evocando a teoria agostiniana de que os carismas tinham cessado, já que os dons extraordinários do
Pentecostes tinham sido resetvados à Igreja nascente e

nunca mais se deviam repetir... Naquele 22 de Outubro,
o Cardeal Suenens, moderador no Concílio, op6s-se
então, defendendo que, se o Espirito Santo não viesse
vivificar a vida da Igreja, as noções de Povo de Deus e
de Corpo de Cristo, que o Concílio acabava de revalorizar, ficariam letra morta»@.
A experiência pentecostal ou carismática tem trazido
benefícios evidentes ao tecido das várias Igrejas e
comunidades, juntamente com algumas dificuldades
que nos devem, sobretudo, fazer pensar.
A) A experiência pentecostal ou carismática conduz
o crente ao cerne do ser cristão, pois o cristianismo é,
prioritariamente, esse encontro no Espírito, encontro
pascal com Jesus Cristo que nos abre ao entendimento
do sentido Cristológico das Escrituras (Lc 24,32).
6) A vitalidade eclesial e existencial reencontrada
por aqueles que vivem esta experiência, a desenvoltura
do testemunho, a alegria da crença, o fluir da oração e
do louvor são marcas que atestam da verdade desse
'encontro'.
C) Dificuldade é, por vezes, a tentação da Fé
intimista, desencarnada do mundo e da realidade; refém
de um bem-estar interior está pouco solta para uma
práxis evangélica transformadora.
Dificuldade também a finalidade imediatista que se
dá a Fé, que passa a servir mais para nos 'resolver' os
problemas do que para nos questionar e desafiar para
novos passós.
Contudo, a verdade é que a aproximação ao
Pentecostes tem feito surgir uma verdadeira primavera.
Sabendo, como escreviam, em Pastoral, os Bispos
Belgas que o Espírito vem nCio para fundar um grupo ou
um movimento, mas sim para colocar todos os cristãos
em movimento.
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O justo uive
da Fé*
No limiar de toda a relação decisiva,
de toda a entrega profunda, que supere
a mera troca de bens materiais e
suponha investimento da própria
pessoa, ai, nesse lugar e momento,
dizemos: ''Estou nas tuas mãos"!
Que é o mesmo apelo ou invocação
que fazemos ao desconhecido Deus
de cada um, nos momentos de
exultação ou de angústia.

-

Esta reflexao - este texto tem-me valido certos rendimentos, a
medida mesma que o vejo envelhecer. Primeiramente elaborado para
o II Encontro Luso-Galaico de Saúde Mental, Porto, Novembro de
1995, obedecia ao mote: "Loucos sao os outros!..." Retocado por
diversas criticas e alguma reflexao suplementar, tomou a forma com
que passou no Semindrio "O justo e a justeza", Setembro de 1996, na
Arrdbida. Aqui se publica sem qualquer correcçao; nao aconteça que
ao bulir venha afectada a frdgil arquitectura.

1. Estudando e trabalhando no âmbito das realidades e práticas sociais, com parentesco e abertura
para a economia foi-me impressionando, a frequência
de vocábulos apontando inequivocamente para uma
matriz psicológica e ontológica ligada à fé e que se
apresentam, ao mesmo tempo, com carácter axial, isto
é, orientadores e estruturantes de tais comportamentos,
práticas e saberes. Num sentido amplo, por certo, e não
restriio a uma referência explícita a fé no transcendente,
pessoal e absoluto; mas fé, mesmo assim, como a que
está em jogo em qualquer relação interpessoal; pois
assim e, também, nesse universo económico em que
tudo gira entre parceiros, a quem se pede "crédito", a
quem se dá "confiança", para quem se põe a disposição
determinada massa "fiduciária", a quem se serve de
"testemunha".
Se da economia nos alargamos ao campo político e
olhamos as instituições mais importantes que integram
o Estado, esperamos, exigimos delas que sejam "pessoas de bem" que é um critério da mesma ordem de fé
interpessoal, confiança e credibilidade.

E se mais alargamos e aprofundamos o campo e
perspectiva desta análise, por forma a considerar o
âmbito de toda a relação interpessoal. então esse
carácter "fiducial" antes apontado recebe confirmação.
No limiar de toda a relação decisiva, de toda a entrega
profunda, que supere a mera troca de bens materiais e
suponha investimento da própria pessoa, aí, nesse
lugar e momento, dizemos: "Estou nas tuas mãos"! Que
é o mesmo apelo ou invocação que fazemos ao desconhecido Deus de cada um, nos momentos de exultação
ou de angústia. Será muito diferente a fé em Deus da fé
no homem? Será muito mais difícil, de muito outra
natureza, fiar-se de Deus que fiar-se do homem?
Uma expressão me insinuou, insistentemente. anos
atrás, essa aproximação, expressão que sintetizava a
primeira reflexão cristã sobre tudo o que se tinha passado e vinha acontecendo em torno ou por causa de
Jesus de Nazaré: falavam esses pensadores duma
nova "economia da salvação".
Essa investigação visava conhecer a regra, a lei, os
limitados recursos humanos ordenados aos ilimitados
fins que tal personagem e tal advento vieram colocar no
horizonte dos homens que com ele se iam relacionando. E tal regra era chamada "economia da salvação", na
qual, como noutras economias, são escassos os recursos, como é próprio do Mito e são também alternativos,
como 6 próprio de quem é dotado de liberdade.
Nesse jogo de livre resposta viam empenhado todo
o destino humano: pax et bellum; vita et mors; salus et
damnatio.
2. "Salus" diz saúde e diz salvação; e o processo que
a ela conduz diz-se "economia da salvaçãon: este o
negócio vital em que nos vemos envolvidos. E se explorarmos o jogo das palavras com uma fidelidade que nos

conduza ao jogo dos seres, como é timbre dos homens
"de Palavra", verificaremos nesse negócio a mesma lei
que rege as nossas domésticas economias: a fé; a confiança; o crédito. Não será ela o princípio da existência?
o princípio da saúde? ("lnitium humanae salutis" ').
Pois no princípio são os outros e o seu poder, que é
a medida do seu ser: eu existo como promessa,
palavra-chave da relação de outros, que a abre e a
declara trinitária, na sua essência. Ser é relação; toda a
relação é trinitária; e toda a fé o é, também, como toda
a fidelidade o será. Não sou fiel pela exclusividade e a
restrição, sou-o pela comunhão projectiva para além de
nós.
Eis porque a construção da saúde mental não há-de
considerar separadamente a saúde individual da saúde
social.
Não me parece que esta última, a saúde social se
possa obter mediante a correcta aplicação aos seres
humanos duma fórmula quási-algébrica do que a defina
como a soma da saúde mental do indivíduo com o
processo de ajustamento colectivo, ainda mesmo que
este venha pautado por qualquer versão melhorada da
famosa "regra d'oiro" ("não faças aos outros...", "ama-os como a ti mesmo.. . ")2.
Falar de saúde social não é designar a plenitude de
cada indivíduo, em si, elevada, depois, mediante um
adequado processo de socialização, ao grau de parceria social. Porque o "indivíduonnão existe fora do grupo.
Pode-se certamente falar dele: é usar o legitimo direito
ao que os medievais chamavam uma distinção de
razão, com fundamento na realidade. Mas o ser que
assim distintamente se observa, realmente é uno com
outro. E aquilo que tenho de mais incomunicável é,
identicamente, aquilo que não só me faculta o acesso
mas me constitui, em comunhão com o mais universal3.
Por isso quando nasci não sabia quem era nem
donde vinha; a medida que fui desembarcando em mim
mesmo nessa mesma medida fui decifrando as
sagradas letras que proferem a origem e o significado
de todos os nomes.
3. As culturas são os alfabetos regulares e possíveis
desta aprendizagem. Realidades substanciais como
são (e não adjectivas, a não ser quando Ihes restringimos o âmbito a certas formas e certos estratos) elas
são realidades diferentes e diversas. As culturas discutem-se, pois, como os gostos; o que A dizer que também elas se avaliam e julgam; algumas pesam mais do
que outras, que pesam menos e são mais 1evianas.o~
vãs, ou pesam tanto e até tão demais, que os homens
sob elas se sentem esmagados. Há culturas saudáveis
e salutares; há culturas doentias e mórbidas ou até
mortíferas.
Dou-me conta do nó aqui implicado e dos riscos
inerentes. Se aceito julgar as culturas, se Ihes dou
cotação, se umas não valem as outras, como não
acabarei, fatalmente, a cotar por elas os homens que
viragem

nelas nascem e as desempenham, corno não farei,
fatalmente, da minha gente e da minha cultura, a medida de todas as coisas, como não acabarei assente no
império do meio, duvidando que os outros, os bárbaros
dos reinos exteriores, tenham alma e sejam gente?
Vejo o nó górdio; mas vejo também os riscos - e o
erro - de o cortar espada em vez de o desfazer.
. Cortá-lo é negar o direito a toda a avaliação, é negar
o inegável carácter axiológico do ser humano, a
inevitabilidade de julgar, de dizer com um fundamento
que pode ser discutível, que isto e melhor do que aquilo, que as morais não são iguais, que os comportamentos não são apenas "diferentes".
Mas cortá-lo, esse nó difícil, e não o desfazer, pode
ser também passar ou opor a esse amoralismo e a essa
abstinhncia de juízo, a essa declaração de igual valia,
feita sob pretexto de "respeito", um juízo, que pode ir e
tantas vezes foi, um juízo final, condenatório e capital,
sobre pessoas humanas, singulares e únicas. Esse
juízo cai fora dos limites da minha capacidade de avaliação; não é um juizo, é um prejuízo, em todos os sentidos do termo.
Posso medir comportamentos, modelos, culturas,
ate pessoas, em função de normas objectivadas; não
tenho capacidade para julgar pessoas na raiz mesma
da sua existência.
Por isso o respeito pela liberdade inalienável de
quem quer que seja não me obriga a declarar positivas
e salutares, por serem "outras" e de "outros", condutas
que considero viciadas ou até mortíferas (o consumo,
por exemplo: será por acaso um modelo universalmente
positivo? algumas das suas formas não poderão conter
germes de morte - para as pessoas, os sistemas
ecológicos, as culturas?).
Não me sinto, pois, obrigado a extasiar-me ou canonizar "identidades' culturais" inçadas de modelos ou
padrões que reputo negativos, trate-se de sociedades
distantes e exóticas com seus homicídios rituais (se
ainda existem), trate-se dos nossos próprios grupos e
culturas, por exemplo, o Noroeste Peninsular ou porventura a Península inteira. marcada por um autoritarismo a que uma instituição que me merece respeito e
a Igreja Católica, através das suas estruadesão,
turas paroquial e conventual milenária - não é, certamente, alheia.

-

4. Não somos, pois, nem existimos fora das culturas.
Mas a liberdade humana é essa estranha centelha, indivídua e sagrada. que vem de mais fundo e de mais além
que o horizonte das .culturas em que tomamos corpo,
forma, definição.
E.Iá que se situa a essência do Outro, que é análoga à dos "selvagens", dos "pagãosn, dos "infiéis", dos
estrangeiros, dos alienígenas - e dos alienados.
Porque é lá, nessas fronteiras, o Jugar das loucuras,

quando nos cansamos do controle do finito e das linguagens que pretendem medi-lo e esgota-lo.
Então surge, por vezes
numa alegria que vista de
ca tememos muito que seja ilusória, ou numa angústia
surge ante
vertiginosa para que não temos remédio
os nossos olhos o semblante da beleza, sempre'
dramática por ser o hino duma insaciável privação.
Esse o segredo nunca esgotado do que chamamos
"cultus atque humanitas",
cultivo e
"arte poética"
humanização -, a chave objectivada da comunhão
entre os poetas, loucos e santos, que todos somos,
caminhando para tal fronteira por tão diversos e inéditos
territórios.
O diálogo da "cultura" com a loucura parece-me, por
isso, que tem a ver com uma atitude que eu diria de
"humildade" no sentido em que a entendia uma poeta,
louca e santa como Teresa de Ávila: humildade é verdade; situar-se, pois; aprender a ler, ouvir, criar e propor
os sinais da originalidade de cada um, o que nos dizem
e nos educam (e-ducam).
Isto supõe - e permita-se-me a tão veloz como
superficial referência a tarefa de reconduzir constantemente ao seu fundamento, uno e único, as duas "culturas" que nos disputam os sentidos (e o Sentido): a da
totalidade histórica, local e quotidiana, que é o meio, o
caldo secular em que vivo; e a cultura dos signos escolhidos e privilegiados, dos modelos e práticas que carregamos de valor, próprio ou emprestado, por vias
cruzadas e complexas, e que se nos antepõem como
semelhança ou miragem da Terra da Promissão. Falo
da chamada "cultura erudita" ou elaborada, (a cultura
dos cultos), na qual ou através da qual, por modos e
razões que aqui me dispenso de investigar e designar,
se corporizam e contem tantas das expressões libertadoras do ser e da comunhão entre os homens, mas
onde também se vão refugiar e ocultar, entre as dobras
duma complicação sem nexo, duma mensagem sem
código nem destinatário, muitas das solidões cuja
palavra não encontra boca que a diga, olhos que cintilem, ouvidos que a acolham4.
Será aí então que o juízo se perde? ante a estreiteza
das culturas do quotidiano e o monopólio, inacessível e
ocultador, de tantos criadores, empresários, comissários e parasitas dos cultores e das culturas
ilustradas?
Sei, em todo o caso, que é por aí que o juízo se
ganha, na esforçada arte de caber, ao mesmo tempo e
pelo mesmo impulso, nas realidades mais pequenas e
triviais e nos espaços mais amplos e sem fronteiras do
ser.
Alguns homens e mulheres na história parecem
realizar tão invejável unidade, que e aquilo que na aventura bíblica se designa por santidade, apanágio daquele que se identifica como "o Outro", o inconfundível, que
não cabe em nenhum adjectivo: "sou quem sou!n5
Mas isto, que para Deus deve bastar ser quem é
-, para nós é a declaração de uma inexorável itinerân-

-

-

-

-

-

-

cia, guiada pelas obscuras luzes da sede do outro que
e a fonte de mim mesmo. Ou como alguém diz: "viver
sobre as ondas e jamais no tempo achar r e f ú g i ~ " . ~
Eis
finalmente - um vislumbre da praia prometida: "O justo vive da fé! "'

-

5. Interrogados improvisamente sobre "a justiça"
recorremos automaticamente a ideia de Lei: "fazer
Justiçan é adequar os comportamentos a lei, é ser
entregue ao conjunto de pessoas e instituições designados para me confrontar livremente ou compulsivamente, com a lei; ela me julga, perante ela me meço.
Mas o recurso à linguagem corrente mostra-nos a
relação da justiça com o que entendo por "justeza":
um vestido, um fato está adequado, aderente ao
corpo que o veste: está justo;
um recurso, que é necessário e bastante: está a
justa;
socializaçãq, o que é senão a adequação entre
uma pessoa e um linguagem ou cultura, o ajustamento
entre aquela e os modelos vigentes;
nascer - à vida, a uma vida nova, uma nova escola, um novo emprego, um novo amor ... : de novo nos
ajustamos.
Este Último caso propõe-nos uma realidade qualitativamente diferente em que impera um factor determinante de agrado: "nascer" a um novo meio implica ser
medido por um índice que me situa num grau de aprepara o qual
ciação - estatui-me, dá-me um status
não sou necessariamente inerte e que vem do reconhecimento, da aceitação que me são manifestados e
que me desenham o quadro do que é ajustado, isto é,
os termos da relação de cada um com outro e de todos
entre si (dentro de um determinado quadro institucional
mais ou menos global).
Os mesmos cujo o agrado ou desagrado fundam em
nós o sentido d justeza reprojectam-no para mais longe
do que eles (do que nós), indo objectivar-se, isto é converter-se em objecto, sob a forma de uma rede de conceitos e preceitos que compõem precisamente, a lei. A
Lei.
É aqui, neste lugar-limite que persiste a pergunta:
para quem?
Que é afinal, a pergunta pelo sentido (a direcção do
movimento
para onde?) que nos conduz a consciência e a ciência da fé.
Perguntar pelo sentido é o lugar da fé: para quem
(que constitui também o passo da justeza a justiça, linguagem estritamente pessoal determinação do movimento na objectivação da fonte dialogante, passagem
do "onde" para o "quem").
Paro às portas da resposta.
Chegados a este extremo encontro-me perante uma
linha de água, com os olhos rasantes entre dois meios
distintos e decisivos, com densidade e índices de
refracção diversos, partilhando embora espaços, tempos e caminhos: dum lado sempre diremos que é acima
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das nossas possibilidades; do outro, que sempre aquém
ficamos do que podemos, e claramente abaixo do que
desejamos.
Nessa fronteira do silêncio se dissolvem os ídolos, e
mais escolha não tenho que a recusa ou a invocação.
A tentaflo é acalmar a nossa ansiedade pelo nosso
agir: um caminho é o do cumprimento rigoroso da lei; o
outro é o da abolição da mesma Lei.
Um cultiva as experiências individuais e colectivas
de trágica e grotesca santidade (que pode usar o nome
de "humanidade") regida pela mera identificação com
catálogos de bom comportamento
religioso, cívico,
político, ético - validada por si mesma, idolatrando um
nome ou despojada de qualquer rosto desenhado ou
desejado no horizonte.
O outro declara a aboliçao da Lei: não e a morte do
Pai, é a declaração da sua não-existência.
Num caso como noutro é a via que muitos acaba por
conduzir as múltiplas espécies de totalitarismo.
Não é a lei, instaurada ou abolida que me leva a
resposta ansiada: para quem? É a fé como prática; é a
confiança, o agrado, que nos constitui como agentes de
um reconhecimento mútuo que nos ajusta. Aí opera a
justificação: a superação do des-ajustamentos, a libertação das injustiças, isto é das situações de incomunhão, de in-comunicação, ou seja, a libertação do
círculo fechado de fixação em (ou regressão a) si
mesmo, que procura assegurar o sentido da própria
existência pelas próprias obrase.
Mas essa justificação vem pelo movimento de fé que
sai de mim, não para tapar provisoriamente os buracos
do meu entendimento e as carências do meu sentimento, mas como um modo diferente de ver, de ser: uma
con-fiança que nos situa e nos declara os nomes de
cada um. A fé, é pois, aquilo que duma tendência faz
uma relação, na qual o homem se reconhece como um
fim em si mas não para si0.
Viver é, então, con-viver. E praticar a justiça é restituirmo-nos ao lugar certo do concerto global, por obediência a uma responsabilidade fundada no crédito
mútuo. "Eu sou justo" é expressão de "eu creio em ti" e
"eu creio para ti", libertado da inadequação, da injustiça
em que mutuamente nos situávamos. E é dessa deslocaçáó' desde a própria comunidade que a gerava e
mantinha$ ao
absolutas as suas criações,
formas e instituiçÕes, que a minha justiça dá testemunho.
O Outro são outros; os outros falam-me do Outro.
Assim se explicita e desdobra a fé, como principio de
subsistência inclusiva e de justiça como sua intrínseca
explicação.
Assim, admitida a fé como principio do nosso ser e
da nossa justiça - seja quem for o objecto pessoal da
mesma - o seu anúncio libertador leva consiao a ~ r o posta de uma imanência sempre em processo de transcendência: dum individualismo para uma individuação
em comunidade; duma cultura da riqueza para uma cul-

tura da partilha, da retórica dos direitos a defesa prática
de quem não os usufrui; da moral individual e fechada a
ética comum e solidária, duma cultura ilustrada e selecta da razão raciocinante a uma cultura militante da
inteligência compa~siva'~.
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A utopia do
corpo perfezto
Entrevista com Lucien Sfez'
Em Maio de 68 desintegraram-se as ideologias
tradicionais, que organizavam o consenso por
um sentido político a volta das palavras "nação",
"soberania", "bandeira". Desde Maio de 68,
quem é que quer morrer por uma bandeira
nas nossas sociedades desenvolvidas?
Só a esfera humanitária retém ainda
algum sentido político.

' A propósito do seu último livro, La SantB Parfaite, Le Seuil, 1995, in
Espnt, Fevereiro de 97. Traduçáo de Maria Adelaide Pinto Correia.
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E. Donde lhe veio o interesse pela "saúde
perfeita"?
L.F. - Consagrei a minha vida científica a analisar as ideologias da postmodernidade, que são
todas idealogias com componente tecnológica.
Porquê? Porque em Maio de 68 se desintegraram
as ideologias tradicionais, que organizavam o consenso por um sentido político a volta das palavras
"nação", "soberania", "bandeira". Desde Maio de
68, quem é que quer morrer por uma bandeira nas
nossas sociedades desenvolvidas? Só a esfera
humanitária retém ainda algum sentido político.
Mas como as sociedades não se podem organizar no vazio, o sentido tende a organizar-se a volta
de um núcleo mais forte. No fim dos anos 60 e
princípios de 70, a ideologia decisória era o PPBS,
"planning, programming and budgeting system",
saído dos computadores da primeira geração, que
em frança se chamou "racionalização das escolhas
orçamentaisl'. As imagens simbólicas gastam-se e
degradam-se: essa ideologia decisória que eu critiquei enquanto organização do sentido político
não estava destinada a permanecer.
Desde 1980, procurei qual viria a ser a figura da
decisão. Depois de procurar por vários caminhos,
entendi que era a figura da comunicação. Estudei
as tecno-comunicações, da televisão a Internet,
que pretendem substituir-se a comunicação social
e política. Como me dizia o presidente da quinta
geração de computadores no Japão, a construção
de um computador "inteligente", com capacidade
de intervenção linguística, traria a felicidade e a
igualdade a todos os homens. Continuamos a
espera ... Ao mesmo tempo que avançam as realizações técnicas, esvai-se o sonho.
Em 1990 comecei a interessar-me pelo que
julgo vir a ser a nova figura simbólica dominante;
entendi que algo de novo viria da esfera científica.
Mas a ciência e a tecnologia não são suficientes
para criar um "corpus" simbólico susceptível de
mobilizar os espíritos - por exemplo, a física dos
átmos e dos corpúsculos. Concentrei-me, então,
nas ciências dos seres vivos, que me pareciam ter
probabilidade s para organizar o sentido a volta do
corpo humano. Pensei que se deviam ligar os
problemas do planeta com as grandes experiências tecnológicas do genoma e de Biosfera 11.
O meu interesse pela genética levou-me aos
Estados Unidos em Novembro de 92. Fui surpreendido pelo discurso que então circulava: graça
a descodificação do genoma, vai-se descobrir o
Santo Graal da Humanidade, a determinação da

sua verdade e da sua realidade; vai-se poder
substituir os genes "maus" por genes "bons" e criar
uma nova espécie da humanidade, aliviada das
suas doenças e sofrimentos. Os cientistas disseram-me que andavam a procuravam dos genes do
alcoolismo, da droga, da homossexualidade e até
dos que vivem na rua! Tais genes não foram
descobertos; o que se atingiu foram apenas vagas
correlações estatísticas sobre a disposição de
cetos cromossomas. Os americanos não conseguiram fazer uma cartografia do genoma como
fez Daniel Cohen em França.
E. - Mas onde reside a utopia, nesse campo?
L.F. - Já há uma grande dose nessa ideia de
uma nova espécie humanidade "purificada" dos
seus genes maus. Mas há mais: encontram-se frequentemente nos EUA pessoas que se fazem
operar preventivamente, operações mesmo
pesadas, porque algum familiar masi velho teve
doenças de determinado orgáo (sobretudo, ovários
e seios) - o que foi noticiado no "Monde" de
Dezembro de 95 ao dar conta de um Congresso
internacional de Medicina. Não é, portanto, um
fenómeno puramente americano. Ai está o imaginário genético a jogar em cheio; essa purificação
orgânica feita pela ablação de orgãos é a prefiguração de uma purificação genática que vem a
cmainho. Aí, comecei a pensar que a saúde toma
os contornos de uma verdadeira utopia.
Um outro ponto de reflexão é o local da Biosfera
II, um hangar que se estende por vários hectares.
É uma arca de Noé, que reúne 3400 espécies vegetais, porcos, galinhas, quatro homens e quatro
mulheres que deviam lá viver sem dependência do
exterior. Viveram lá dois anos, comendo o que produziam. Não tinham sol, por isso a vegetação
cresceu menos que o previsto, e finalmente passaram fome. Tal como os geneticistas queriam
fazer um corpo perfeito, os cientistas queriam
obter uma segunda biosfera (sendo a primeira da
Terra), para poder fugir para Marte quando a
poluição na Terra fosse insuportável.
Falei com os "biosferianos", sobretudo uma
inglesa febril, que me dizia que tinha vivido uma
experiência extraordinária, que a sua relação com
o corpo tinha mudado, que respirou, enfim, ar puro,
etc. Explicou-me que os seus camaradas e ela
apresentavam "uma saúde superior e perfeita"
porque tinham um nível de colesterol extremamente baixo. (Digamos que as populações desfa-

vorecidas, no Brasil, p.e., têm também o colesterol
muito baixo...)
Outra experiência foi encontrar-me com
Christopher Langton, especialista de vida artifical
no Instituto de Santa Fé. Está convencido que
vamos a caminho de criar seres artificiais, que
serão os nossos sucessores: populações inteiramente criadas sob determinação de computadores, sexuadas, capazes de adoecer. Acrescenta
que é possível criar populações imortais.
Acrescenta ainda que é ncessário criar novos direipara os castigar
tos do homem para os robots
de alguma falta; não seria rentável destrui-los...
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E. A razão pela qual esta nova figura simbólica dominante se impõe é porque pode ser
instrumentalizada pelo indivíduo. É a vantagem
da medicina de comunicação computorizada,
incluindo as suas formas mais virtuais, no sentido do grande fantasma da saúde perfeita e da
imortalidade.
L.F. - Daniel Cohen disse-me que os geneticistas estão a trabalhar sobre os genes do envelhecimento. O homem poderia viver normalmente 120
a 150 anos; mas há genes que aceleram o envelhecimento, dos quais se conhece mais ou menos
a localização; o que não se conhece é o seu funcionamento exacto. Actuando sobre eles, poder-se-ia vir a atingir o limite da vida humana. Note-se
que, se o narcisismo a volta do corpo é uma
condição necessária para o desenvolvimento
desta utopia, não é suficiente. Faltam mais dois
elementos: a forma utópica que neste imaginário
toma; e um elemento quase marxista, que é o peso
das tecnologias e dos industriais da tecnologia.
É verdade que cada vez mais desejamos que o
nosso corpo seja impecável. As biotecnologias são
fonte de imensos lucros. Tal como a actual
"religião" da comunicação vende os seus aparelhos, a grande saude está aí para fazer lucro.
(. . .)
A fusão no grande todo
E. Esta nova utopia pretende reconciliar
tudo, ultrapassar todas as antinomias. Não é
apenas o corpo individual que está em jogo.
Não 6 a saude perfeita do corpo individual mas
a do corpo individual num corpo planetário que
seja, ele próprio, perfeito.
L.F. Penso que esta utopia tem condições
para um grande desenvolvimento porque o corpo é
muito mais que a comunicação. A comunicação
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Os geneticistas estão a trabalhar
sobre os genes do envelhecimento.
O homem poderia viver normalmente 120 a 150 anos; mas há
genes que aceleram o enuelhecimento, dos quais se conhece mais
ou menos a localização; o que não
se conhece é o seu funcionamento
exacto. Actuando sobre eles,
poder-se-ia vir a atingir o limite
da vida humana. Note-se que, se o
narcisismo à volta do corpo é u m a
condição necessária para o desenvolvimento desta utopia, não é
suficiente. Faltam mais dois elementos: a forma utópica que neste
imaginário toma; e um elemento
quase marxista, que é o peso das
tecnologias e dos industriais d a
tecnologia.
É verdade que cada vez mais
desejamos que o nosso corpo seja
impecável. As biotecnologias são
fonte de imensos lucros. Tal como
a actual 'Z.eligiãoJ' da comunicação vende os seus aparelhos, a
grande saúde está a i para fazer
lucro.

não toca, na maioria dos casos, senão alguns
aspectos da nossa vida: não se passa o tempo em
comunicação. (De notar que a utopia da comunicação mudou de registo: já não é tecnológica mas
ecológica.)
A minha investigação sobre a utopia do corpo
perfeito, que pretende tudo reconciliar no seu seio
generoso, tem uma história. Como vos disse, parti
de uma investigação sobre o genoma e a Biosfera
II. Ao avançar no meu trabalho, sobretudo depois
de ter falado com Langton, apercebi-me que se
trata necessariamente de uma utopia, e que é
sobre essa utopia que vou trabalhar.
Encontro então textos como, por exexmplo, os
de Raymond Ruyer, em que ele explica como, a
partir da segunda metade do séc. XX, as utopias
tecnológicas subsituiram as utopias sociais. A partir daí, percorrendo diversos textos utópicos,
apercebo-me de que exsitem "marcadores de
utopiua" que aparecem neles todos. São cinco:
1. O lugar isolado da narrativa, fechado, produto de um processo de "tábua rasa"; muitas vezes,
uma ilha, forma perfeita do lugar cercado. Se
alguém aborad esse espaço a partir de fora, é submetido a testes de conformidade.
2. O narrador é todo-poderoso; é um duplo do
escritor, que se coloca face ao narrador como um
auditor. O narrador é o senhor incontestado da
descrição produzida; o carácter fechado e
autoritário da utopia sai reforçado desta situação.
Há só um mestre de jogo, que produz as regras.
3. Regras de vida higiénica. Trata-se de universos fechados, em que o trabalho, os tempos livres,
a saúde, a justiça são reguladas estritamente.
4. Imaginário técnico. A técnica foi sempre solicitada pelas utopias como o "deus ex machina"
que regula todos os problemas. Máquinas físicas
ou máquinas espirituais, investidas de poder
sobrenatural. A utopia conta também com a
mecânica para conseguir rapidamente o que, deixado a sua natureza, levaria séculos a cumprir-se.
A técnica instaura aqui um mundo a sua imagem,
de que o acaso está excluído: mundo sem sobressaltos, sem impureza, sem morte nem decomposição.
5. Regresso as origens. E para voltar a um
estado de graça, a um Eden, que o engenho técnico é chamado. Perdeu-se a infância do mundo, é
preciso re-inventá-la. Esta refundação voluntarista
é um marcador interessanteda utopia; há uma
intervenção real que vai buscar o seu esquema

aos traços da ficção utópica. Já não se trata de
utopia mas de exercício do poder.
Estes cinco marcadores da utopia funcionam
perfeitamente nos meus três terrenos de pesquisa:
os projectos de investigação sobre o genoma, a
Biosfera II e a criação da vida artificial retomam-nos um a um. Os laboratórios genéticos, p.e., são
completamente fechados ao exterior - sobretudo,
que não se tenha acesso as suas licenças! A
Biosfera II era fechada sobre si mesma, num local
isolado.
O domínio total do narrador sobre a sua'
descrição não se refere aqui a um narrador individual mas a comunidade científica, que pretende
impor os seus pÒntos de vista de maneira totalitária.
As regras de higiene e o imaginário técnico
estão no coração do assunto. Quanto ao regresso
& origens, a Biosfera II é o exemplo perfeito.
O domínio da técnica
Chegado a esta etapa da minha reflexão, perguntei-me se não seria artificial aproximar os textos sobre utopias das utopias postas em prática,
embora haja elementos comuns aos dois registos.
São 'níveis lógicos completamente diferentes: os
textos têm a sua lógica de texto; a prática tem
também a sua lógica. Mas eu encontro-os em
simultâneo - é construção minha ou há, verdadeiramente, uma razão?
Levei meses até encontrar essa razão. Estava
em Princetown, e tive ocasião de descobrir o livro
de Howard Segal technological Utopianism in
American Culture, 1995. O Autor descreve a tecnologia utópica americana dos anos 1880 a 1930,
descreve cento e sessenta utopias tecnológicas
durante esse período. Os respectivos narradores
não são homens de letras, nem filósofos, mas
homens da vida prática: gerentes, cientistas, médicos, etc. Essas pessoas tentaram inventar
descrições utópicas que servissem directa e imediatamente os seus concidadãos, de maneira a melhorar a vida, de forma prática; os seus textos
venderam-se aos milhões como a ficção científica
actualmente. Um deles era o Dr. Kellog, o do dos
"corn flakes", que dizia fabricar esses alimentos
para permitir a juventude americana - e a de todo
o mundo - que fosse robusta, saudável, imagem
de uma nova humanidade.
Compreendi, então, que o critério da utopia
americana é ser, ao mesmo tempo, o texto e
aprática. A utopia dos textos não pretende ser uma

espécie de antecipação racional, que poderia alguma vez, realizar-se ou não; é qualquer coisa de
muito prático, "hic et nunc", para fabricar desde já.
Tinha lido Les méssianismes revolutionnaires
du tiers monde, de W. E. Muhlmann, 1968. O Autor
explica que, no séc. XX, as utopias já não se
encontram em textos mas na prática. Segundo ele,
p.e., o Estado nazi é uma prática utópica do séc.
XX, assim como a construção do Estado de Israel.
São utopias em obras. Actualmente temos a utopia
do corpo.

Através da
dança,
o homem relzga
os laços que o
unem ao

mundo

in Le Courrier de I'UNESCO. Janeiro de 96.

A relação do homem moderno com o espaço é
paradoxal. Conquistador dos espaços siderais e
abissais, campião do insondável, cortou a convivência com o seu meio e com as forças que o
rodeiam. Desertou do seu chão, desenraizou-se,
quase se tornou um extraterrestre. Perde-se no
passado o tempo em que era camponês e entrava
fisicamente em contacto com a terra. Do alto do
seu tractor, tornou-se um homem-máquina.
Também se esfuma o tempo em que, quando
navegava, fazia corpo com a água e o vunto.
Agora, tranquilo, confortável, asseptizado, voa em
máquinas que o levam entre os continentes, sem
ter nada em comum com o sonho aventuroso de
icaro.
Não tem quase nenhum contacto activo com os
elementos, nem com a matéria, nem mesmo com
a gravidade. Na vida quotidiana, dispensa-se cada
'vez mais dos diversos movimentos que o ligavam
ao mundo: andar, subir, descer. Elevadores,
escadas rolantes, automóveis, comboios - tudo
está nivelado. A maior parte dos gestos familiares
em que o corpo se implicava - bater, martelar,
moer, revolver - são feitos por máquinas.
Algumas actividades ludicas vêm preencher
este vazio. Parte delas são antigas, como as
feiras, com os seus baloiços, a grande roda, as
montanhas russas; ou como o circo, com o seu
cortejo de saltimbancos e equilibristas. Outras,
mais recentes, são de tipo desportivo: "jogging",
esqui, esqui aquático, "surt", voo a vela, asa delta;
mas quase sempre transtornadas pela competição.

O homem corporal
Assim, o homem anda a suportar o seu corpo, o
seu peso, achata a coluna vertebral (embora algcmas civilizações ainda ensinem a arte de se sentar). Submergido de imagens e de sons consumidos passivamente, agita-se, mas não esta em
movimento.
E o dançarino? 0 s dos séculos passados, como
o camponês ou o marinheiro, estavam ligados a
terra e ao céu, as actividades sazonais, aos ciclos
da Lua, a meteorologia, as funções vitais. Essa
dança perdeu-se, assim como morreu a dança
como espaço de festa.
Desde o início do século, apareceram novas
formas de dança, procurando reavivar antigas
relações do homem com a Natureza e com o seu
corpo. No movimento de mundialização que arrasta as sociedades e as culturas, a dança, mais do

que outras formas de expressão, tornou-se um
domínio de intercâmbio e compreensão.
Encontram-se o Oriente e o Ocidente, o Norte e o
Sul - não sem abalos, mas com um entusiasmo
crescente.
Porquê? A dança é testemunha da pertença do
homem ao Universo e as suas componentes mais
profundas: a gravidade, o silêncio e o sagrado.
Mesmo fora dos santuários, está impregnada de
sentido ritual. É o ritual de um espectáculo que, da
preparação a realização e a representação, é
comunhão. Ritual de uma prática sofisticada que
faz emergir, no seu lugar de celebração, uma
relação privilegiada com o mestre, um acto de despertar e de iniciação. Ritual do corpo, que se escuta, com o qual se tomam cuidados, não sem analogia com o antigo corpo-templo.
A relação com o Universo estabelece-se
através do corpo que dança, lugar de passagem,
laço com as energias, as forças e os fluxos.
Verticalidade afirmada entre o dobrar-se para o
chão e o levantar-se dele, verticalidade que se põe
em jogo, que desafia a gravidade; o corpo que
dança torna-se caminho de êxtase.
O dançarino não é insensato, no sentido literal,
como se não fizesse uso dos sentidos. Faz dos
sentidos um uso apurado, desde os sentidos ditos
objectivos, como a vista e o ouvido, até aos sentidos subjectivos, notoriamente o tacto, pelo qual
entra em contacto com os elementos, com a
matéria.
Longe da passividade do homem de todos os
dias, ou da tensão da "performance" desportiva, o
dançarino é o homem corporal normal. Lugar de
trocas e comunhão entre o exterior e o interior. Não
entra em competição nem consigo mesmo nem
com os outros. Só em harmonia se pode dançar
colectivamente. O dançarino descobre o espaço
num transporte que não está longe do "transporte
d'alma".
A dança não tem outra matéria além do espaço,
do vazio; nem tem outro meio senão o corpo do
homem. Nem palavras, nem cores, nem terra,
pedra ou madeira. A dança evolui no perecível.
Vive da perda e da ressurgência. Apaga-se e reaparece. O dançarino, único agente da dança, é
mortal. O instrumento da dança é o corpo, que
envelhece. Não há Stradivarius da dança, nem
museu de instrumentos antigos da dança. O
dançarino é um perpétuo fazedor de si mesmo,
ébrio de perfeição, dança "a corps perdu".

Uma arte do perecível
A memória da dança é sobretudo oral e corporal. Supõe uma transmissão Única, de mestre a
discípulo. O aparelho registador de imagens, a
notação que inscreve e permanece, são instrumentos úteis, mas não excluirão nunca o momento da passagem de testemunho, esse instante
Único, esse prazer subtil de comunicar a uma criança, a um adulto, a um outro, o sal do movimento, como um segredo. O professor de dança é
como um feiticeiro.
A dança evolui na raridade,' na qualidade mais
do que na quantidade, no ser mais do que no ter.
Precisa de ensaios para poder ser aprendida e
aperfeiçoada; de uma longa aprendizagem para
que um movimento, passando do banal ao raro, se
torne dança.
O raro não se pode banalizar. O dançarino faz o
que qualquer pessoa pode fazer, mas a maneira
como o faz torna a sua dança diferente, única.
O seu trabalho para criar dança reflecte-se
sobre ele mesmo e transforma-o, realiza-o, metamorfoseia-o. O dançarino resume e concentra nele
todos os movimentos dos reinos animal e vegetal.
É uma árvore cujas raízes se deslocam, é peixe, é
pássaro. Grande árvore móvel, grande pássaro
terrestre, faz uma dupla travessia do espaço, horizontal e vertical, como uma grande cruz em movimento.
O movimento profundo da dança é silencioso.
Salvo os raros casos em que intervêm sons corporais - martelar com os pés, bater as mãos, estalar dos dedos - o movimento levanta-se do silêncio e do vazio. A sua ressonância interior está ligada ao fôlego.
Vivendo o acordo entre a terra e o céu, material
e imaterial, alto e baixo, obscuro e visível, o
dançarino é transportado tal como transporta quem
o vê. O que ele produz é do domínio do deslumbramento, o tempo de um relâmpago. Tem e é o
fogo sagrado.

A relevância
do tacto
Os filósofos classificaram o tacto como
o sentido menos elaborado, o mais material
e mais concreto. Os mestres espirituais
valorizaram-no ao ponto de afirmar
que era o sentido por excelência
do encontro com Deus...
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0 s filósofos classificaram o tacto como o sentido menos elaborado, o mais material e mais concreto. 0 s mestres espirituais valorizaram-no ao
ponto de afirmar que era o sentido por excelência
do encontro com Deus...
"A mulher aproximou-se d'Ele por detrás, tocou
a franja da Sua capa e, no mesmo instante, a
hemorragia estancou" (Luc 8, 44). São numerosas
as passagens do Novo Testamento que contam os
milagres de Jesus. Leprosos, cegos, mudos, possessos, basta que a mão de Cristo pouse sobre
eles para ficarem curados. Segundo o Pe. Michel
Anglarès, "Cristo procede geralmente com os
métodos dos taumaturgos do seu tempo. Mas
pede ao interessado para ter fé. Não é um toque
mágico: Cristo cura o corpo e confere, ao mesmo
tempo, a presença do Espírito."
Paradoxalmente, e ao invés do exemplo de
Jesus, o catolicismo desconfia do sentido do tacto.
O filósofo ortodoxo Bertrand Vergely lembra:
"Quando toco no corpo de alguém, não toco num
cadáver futuro mas num futuro ressuscitado. O
tacto é o sentido mais exterior, mas pode partir das
profundezas do interior, porque desnuda." Em
relação ao catolicismo, e ainda mais ao protestantismo, a ortodoxia permaneceu como religião
concreta, em que se apreende Deus com todo o
corpo. "É uma religião que fala a pessoas simples,
que compreendem o que podem ver, comer, tocar."
Na Quarta-Feira de Cinzas, os fiéis purificam os
cinco sentidos, pondo os santos óleos nas mãos,
olhos, fronte, boca, nariz, pescoço e orelhas. "Há
um risco verdadeiro em conceber um Deus
abstracto, puramente moral, um Deus-relojoeiro,
que já não tem a ver connosco."
O jesuíta François Marty não diz outra coisa: "O
tacto está intimamente ligado a Palavra. Sem o
tacto, a Palavra é distante. Sem a Palavra, o tacto
pode ser só um passe de magia. [...I Quanto mais
nos aproximamos do espiritual, mais o tacto é
importante. Assistimos hoje em dia a uma
degenerescência dos sacramentos, que são cada
vez menos concretos, cada vez mais simbólicos no
mau sentido do termo." Tornam-se gestos vazios,
automáticos. Para o Pe. Marty, há três tipos de
tacto, que ele compara aos rituais da delicadeza:
"Pode-se ser de uma polidez glacial, que está
no limite da rejeição. Também se pode ter uma
polidez obsequiosa. Mas a atitude verdadeira é
táctil, tão natural que nem se repara." A polidez
glacial seria recusar tocar em Deus e ser tocado
viragem
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por Ele. É preciso encontrar o gesto a propósito, o
tacto no sentido primevo do termo. O gesto radicalmente de amor. "Eaí que se faz o encontro com
Deus." Compreenderam-no bem os místicos, que
descrevem os seus êxtases como momentos de
intensa proximidade com Deus. "O tacto é fonte de
conhecimento, mas de um conhecimento obscuro,
como de um cego, e não englobante e radioso
como de alguém que vê. Mas o tacto provoca uma
satisfação, um prazer íntimo e profundo, um sentimento de posse que a vista (porque a vista, neste
mundo, implica sempre uma certa distância em
relação ao objecto) não está em condições de proporcionar."
No judaismo e no islão, os dois sentidos mais
solicitados são a vista e o ouvido, tendo o tacto
uma parte modesta. Malek Chebel, antropólogo,
explica: "Há um tacto essencial, que é o da
Kaaba." Todos os outros gestos de tocar se articulam e se justificam a volta desse. Assim acontece
com o homem santo, o marabu, que é suposto
deixar uma bênção ("baraka") sobre todos os que
o tocam ou que tocam na sua roupa, no seu túmu10 ou no lugar onde ele rezou. "São crenças pré-islâmicas, que perduram na religião popular."
Encontram-se as mesmas no judaismo. Benjamin
Duvjani, director da Associação Tora e
Modernidade, explica: "Embora os cemitérios
sejam lugares impuros, a tradição é deitar-se
sobre os túmulos dos justos, para se impregnar do
seu ensino e ser sacudido pela emoção ligada a
sua presença."
Quer no judaísmo quer no Islão, tudo está codificado em função das categorias do puro e do
impuro. Há um tratado da Mishna, lei oral hebraica,
inteiramente consagrado as mãos. Pode-se tocar
objectos impuros, mas e necessário purificar-se a
seguir. Curioso efeito de espelho: no catolicismo, a
purificação primordial é uma purificação da alma,
feita, por exemplo, na confissão. No Islão, é o
corpo que deve estar puro; por uma transferência
do corpo para a alma, purifica-se o espírito pelas
abluções diárias.
Há um toque para efeitos curativos usado nas
confrarias muçulmanas (as "tariqat"). E um tipo de
prática completamente excluído do judaismo,
porque supõe que o homem seja portador do divino. Subsistem alguns toques particulares, como,
por exemplo, o contacto das filacteras com a pele,
mas o toque serve exclusivamente para despertar,
é um sinal de Deus, mas o que lhe dá sentido é a
Palavra. O toque simbólico tem, contudo, a sua
viragem

"Todo o ser humano tem necessidade
de se situar num mundo que lhe desenhe os limites. Na nossa sociedade ocidental) n h nos é dada orientação nem
no tempo nem no espaço. Temos de
encontrar as fronteiras através de contactos. Tacteamos para melhor compreender o mundo e para saber até
onde podemos ir" (Dauid Le Breton).
Quer dizer que retomámos o sentido do
tacto porque nos tornámos cegos?

importância. Há um livro de Marc-Alain Ouaknin,
chamado "Ler a bandeiras despregadas" ("Lire aux
éclats"), que tem como subtítulo: "Elogio da carícia". Face as Escrituras, diz ele, devemos evitar
dois obstáculos. Um seria querer apanhar o sentido na sua totalidade. O outro seria renunciar a
encontrar sentido. Deixar-se embalar pelo texto
bíblico, por outro lado, permite sentir o seu sabor,
como uma carícia, e entrar em contacto íntimo com
ele.
Nas religiões do Extremo Oriente, o tacto, no
seu sentido físico mais imediato, é o mais sagrado
de todos os sentidos. É preciso não esquecer que
as técnicas de massagem vêm da índia. Não é que
a massagem seja a religião, mas no hinduísmo o
sagrado e a vida quotidiana não estão separados:
o tacto tem um sentido profano tanto como religioso. E como a religião procura trazer felicidade e
bem-estar, a massagem é uma actividade apropriada. Sobretudo na prática quotidiana de rituais,
o tacto ocupa um lugar importante. O ritual central
do hinduísmo não bramânico é a Puja, inteiramente centrada sobre a unção e sobre o tacto:
traz-se oferendas, dá-se banho a estátua do deus,
a estátua é acariciada. Um toque de amor que
traduz de maneira claríssima a concepção que os
hindus têm dos deuses, deuses próximos, ao
alcance de cada um.
A mesma concepção holística do corpo que se
encontra no hinduísmo vem-se a encontrar nos
carismáticos e na New Age. Tocar-se, nas comunidades carismáticas, está sempre presente, deliberadamente casto: beijos, impor das mãos... As
manifestações corporais são mais temperadas do
que já foram, as sessões de efusão do Espírito não
são tão tumultuosas. Pode um participante
preparar-se durante sete semanas para ser tocado
pelo Espírito, as emoções estão socializadas.
Na New Age, o corpo está todo integrado e os
cinco sentidos participam na busca espiritual. O
tacto está particularmente presente nas massagens terapêuticas que activam as "çakras" do
corpo, na imposição das mãos ou em comportamentos sociais. Nestes grupos as pessoas tocam-se muito mais do que na vida quotidiana,
abraçam-se, tomam banho juntos, nus. A finalidade é aprender a não ter medo do corpo, do seu
e do dos outros. Por vezes, o tactear de reconhecimento de si e dos outros torna-se actividade sexual sem limites. O Pe. Vernette diz que, por o
tacto ser o sentido mais carnal, está mais em har-

monia com as novas religiosidades. Pode ser um
risco, pode ser uma actividade feliz.
"Todo o ser humano tem necessidade de se
situar num mundo que lhe desenhe os limites. Na
nossa sociedade ocidental, não nos é dada orientação nem no tempo nem no espaço. Temos de
encontrar as fronteiras através de contactos.
Tacteamos para melhor compreender o mundo e
para saber até onde podemos ir" (David Le
Breton). Quer dizer que retomámos o sentido do
tacto porque nos tornámos cegos?

As mulheres)parceiras de pleno
direito no desenuoluimento rural

Teatro) um cenário em mudança

As políticas de desenvolvimento rural não reconhecem, de
uma maneira geral, no seu justo valor, a contribuição e o papel
das mulheres; daí, uma perda da sua eficácia. O sucesso de
uma estratégia de desenvolvimento rural depende da mobilização do saber-fazer e dos recursos de todos os cidadãos; e
da realização de acções que respondam as suas diferentes
necessidades. Existem dois princípios essenciais quanto a
eficácia de um processo de desenvolvimento: a consideração
da igualdade entre mulheres e homens e a participação de
todas e de todos.
(...) As mulheres dedicam mais tempo a tarefas diferentes,
têm mais responsabilidades e efectuam mais horas de trabalho do que os homens. Em França e na Irlanda, onde existem
dados sobre o emprego do tempo, as mulheres rurais, em particular as agricultoras, dispõem de menos horas livres (menos
do que as mulheres urbanas e menos do que a maioria dos
homens rurais). Por toda a parte, as mulheres rurais acumulam múltiplos papéis: gerem a casa e cuidam das crianças; na
aldeia, asseguram os serviços sociais e culturais, a maioria
das vezes como voluntárias; economicamente, e quando não
são assalariadas ou trabalhadores independentes, são muito
activas na exploração agrícola ou qualquer outra empresa
familiar. Em contrapartida, estão normalmente pouco envolvidas nas tomadas de decisão, ao nível local e regional. Isto
porque, muitas vezes, as suas responsabilidades domésticas
e familiares não só entravam a sua participação nas tomadas
de decisão como libertam os homens de numerosas tarefas,
facilitando assim a participação masculina.
( . . . ) Após descrição de diferentes iniciativas) Convém
assegurar que as actividades criadas não aumentem o isolamento e a sobrecarga de trabalho das interessadas: se o tele-trabalho ao domicílio ou o turismo de quinta podem aumentar
significativamente os rendimentos, podem tambem reforçar o
isolamento das mulheres rurais e a desigualdade na partilha
das tarefas domésticas e familiares.
( . . . ) 0 s projectos podem ser iniciados e realizados individualmente por mulheres, mas verifica-se que, na maioria dos
casos, s%o as iniciativas resultantes de grupos ou redes de
mulheres que mais beneficiam as comunidades locais.
(...) Para responder as expectativas e necessidades das
mulheres, as agências de desenvolvimento podem fazer muito
mais do que promover projectos concebidos para e por mulheres. Envolver as mulheres no desenvolvimento rural significa tambem assegurar a sua participação na elaboração do
projecto e na tomada de decisão, na escolha dos objectivos,
estratégias, acções de desenvolvimento a conduzir, com abertura para as ideias que cada uma traga.

O prémio Nobel da Literatura concedido a Dario Fo, há
bem pouco tempo, veio lembrar não só que o Teatro é uma
arte maior mas também que está em boa forma. Apesar da
enorme competição do cinema e, ainda mais, da televisão, o
teatro atrai vastas audiências em todo o mundo.
O que o torna insubstituível é a relação física directa que
estabelece entre o que acontece no palco e a audiência. Cada
sessão teatral é uma performance única. Podes mostrar
muitas vezes um filme ou um video: não mudam; mas não
podes repetir um espectáculo de teatro. As emoções que cria
são estimuladas por um misterioso processo de alquimia, que
começa quando os actores encontram aauela audiência, sempre diferente, e só acaba quando cai o pano. O teatro é criado para servir este mistério, e para lhe permitir acontecer
vezes sem conta.
Um dos aspectos específicos do teatro é a sua plasticidade; pode ser uma das razões pelas quais o teatro sobreviveu por tantos séculos e encontrou lugar em tantas culturas,
como se Ihes adaptou ou predisse as suas mudanças.
Alem da Europa, este número do "Courier" fala do teatro
no Japão e na India, em África e no mundo árabe, na Rússia
e na América Latina.' (...). O teatro moderno na Europa tende
a focar o que poderíamos chamar a tragédia intima mais do
que o destino das comunidades, a personalidade individual
mais do que o arquétipo, Mas isso não acarretou o colapso do
teatro tradicional: veio trazer novos canais por onde a inspiraça0 tradicional poderá irrigar as novas formas de expressão;
o teatro transforma-se mas continua a celebrar a vida. (...)
E onde há vida, há teatro.

(nota. nos exemplos contidos neste artigo, vindos de
vários pontos da Europa, fala-se também da portuguesa
Associação In Loco, no Algarve).

BAHGAT
ELNADIE ADELRIFAAT*

Teatro para amanhã
extractos de um texto de

RICHARD
SCHECHNER*

Houve quem calculasse que o teatro desapareceria face a
outras formas de espectáculos, especialmente o cinema e
video. Mas a emergência da tecnologia informática vai conduzir é ao colapso das diferenças entre as várias artes que
são apresentadas pelos media. Fluxo, em ambos os sentidos,
de imagens e acções do computador aos filmes e videos, fluxo
entre a arte "ao vivo" e a mediatizada.
A interactividade vai permitir intervenções imediatas das
audiências, que poderão passar a ser co-criadores. O cinema
e a televisão são media de texto-fixo; estarão em todo o lado,
mas não impedirão que as trocas interactivas ao nível pessoal
e artístico aumentem exponencialmente.
Não há, portanto, um dobrar dos sinos pelo teatro ao vivo.
Só que as várias "avant-gardes" se bifurcarão cada vez mais
Dossier de The Unesco Couner, Novembro de 97.

' Referéncia ao texto de Augusto Boal, que fala sobretudo do "Teatro
dos Oprimidos". Valia a pena ler o artigo todo!... Talvez fique para
* no Magazine dos Projectos Leader, Primavera de 1996.
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outra vez.

Abortar

Igreja Católica e Não Violência?
FREI PAULOFARINHA*

Não posso passar em silêncio o assunto que os portugueses têm que discutir entre si aoora. aaora.mesmo.
Para já, discute-se num contexto desagradável, em que
se passou por cima da votação parlamentar que
aprovara (na fase de generalidade) uma lei de
DESPENALIZAÇÃO do aborto, para entrar nuns
negócios inter-partidários confusos e, sobretudo,
corres~ondentesA gravidade do que se está a decidir.
Darei, então, o meu testemunho sobre a
DESPENALIZAÇÃO do aborto. A língua portuguesa é,
em verdade, muito traiçoeira: as pessoas que discutem
o assunto falam, muitas vezes e indiferentemente, de
des~enalizar.descriminalizar ou liberalizar o aborto.
São coisas abissalmente diferentes! Despenalizar quer
dizer, SO: livrar muitas mulheres - e o País - da
maldição dos abortos clandestinos.
Não quer dizer aprovar; não contém nenhum
juízo moral; não incita nem favorece o aborto. Mas
0s sítios próprios para a Interrupção Voluntária da
~
~podem ~
passar a~ser fiscalizados
i
dsegundo
~ as
regras elementares da higiene, do conforto e da dignidade das cidadãs - regras que devem ser timbre do
País e são um dos direitos humanos.

(A não violência) é acção dirigida para um fim: lutar pela
justiça e contribuir para a erradicação das violências. Um agir
nascido sempre de meios não violentos. Porque a justiça dos
fins pretendidos não garante necessariamente a legitimidade
dos meios assumidos. (...) O recurso a meios violentos acaba
por infectar de violência o mais pacífico dos fins e por suscitar
novas violências.

(...I

Como foi possível que as autoridades eclesiásticas tenham estado tão ligadas a violência quando elas tudo deviam a
um não-violento? A alguém que resistiu as tentaçbes do poder
económico, político e religioso?
(

L

.

)

Que tipo de cristãos de desejam, se a preocupação por
ensinar doutrina for superior a de despertar atitudes na vida?
Se a moral preferir estabelecer reflexos condicionados em vez
de suscitar pessoas livres e acordadas?
Se houver maior preferência por sujeitos "fiéis a,.." do que
poí sujeitos "acesos por ... "?

(...I

Parece um contra-senso que uma forma de vida tão
acessível a todos os quadrantes - religiosos, politicos e existenciais - seja pouco menos do que ignorada e pouco mais
do que tolerada pelo Magistério Católico. (...)

:

Devo dizer que nasci e vivo com convicção na Igreja
Católica. Engravidei quatro vezes. Tive todas as
condições para desejar as gravidezes, para as levar a
bom termo e para poder velar pelo desenvolvimento
feliz das minhas filhas. Mesmo noutras situações, julgo
que não recorreria ao aborto, violência incrível, que
ninguém deseja.
O que eu liminarmente não posso, como cristã e
contemporanea, é impedir que as mulheres minhas
irmãs que entendem que precisam de fazer um aborto
(e que não pensam como eu ou não têm as boas
condições que eu tive) o façam; não posso permitir que
as castiguem por isso !!
O que eu posso é lutar pela melhoria da segurança
no trabalho, na habitação, no acesso a creches e
Jardins de Infancia, na educação para melhores
relações inter-pessoais. Posso lutar para que a regulaçáo dos nascimentos seja clara e devidamente ensinada e facilitada. (Não digo "planeamento familiar",
intencionalmente. Muitas das situações de gravidez
indesejada passam-se fora da família, como toda a
gente sabe).
Não posso, em nome da religião cristã, fazer declaraçdes bombásticas, nem proibições formais e exclusivas. Já náo estamos em tempo de afirmações de conas gradações, quer
tomos nítidos e retumbantes
científicas quer de teologia moral, neste caso como

-

in "Vida Mundial", Fevereiro de 98 (Excertos).
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noutros, são infinitas. Já não há
certezas assim, nesta nossa vida
em estado de modernidade; já não
se pode fixar o que é definitivamente bom para todos. A Fé
passa-se a outro nível, é outra
substancia, superior ao que são os
imperativos morais dos séculos e
das culturas que se vão sucedendo!
Como nas traduções propriamente ditas, nos vamos traduzindo
as
nossas
obriaacões-em-consciência segundo os instrumentos de conhecimento e de
intervenção que se vão desdobrando a nossa frente.
E como retumbar nas condenações se o nosso Deus Todo
Poderoso
é
Misericordioso,
Clemente
e
Compassivo?!
(Percorram os Salmos, p.e. o
103(102) e o 86(85), ou o Profeta
Joel no cap. 2) - é O Nosso Pai,
foi assim que Jesus ensinou!
A Fé em Cristo, penso eu,
levaria todos os cristãos a alegrarem-se com uma lei que - se
bem aplicada - favorece as mulheres mais pobres e abandonadas. (As ricas que decidem abortar vão a clínicas decentes!!).
Como é que esquecemos tão facilmente, tão desabridamente, a
"opção preferencial pelos mais
pobres", segundo o coração do
nosso Único Doutor e Mestre??!!
(Chamo-Lhe assim segundo
Mateus, 23).
Talvez não se possa pedir as
instituições romanas da Igreja
Católica o que seria demais para
elas. (Já pedem perdão pela
Inquisição, mas ainda se vão acobardando perante a pena de
morte, p.e...). Mas o nosso foro
íntimo, a santa liberdade dos filhos
de Deus, Senhor??!!
Notem bem: o que fui dizendo
não é um artigo de opinião, mas
um depoimento que n3o deveria
demorar mais que três minutos...
Lida aos microfones da T.S.F. em 15 de
Março de 1998.

Sempre que a discussão em torno do problema do
aborto provocado se reacende, teimo em surpreender-me com a violência verbal dos sectores mais conservadores da Igreja e mesmo da hierarquia católica. Por
um lado, porque n?lo tem nada de semelhante com o
tom suave, pouco incisivo e até conciliador que costuma
ser usado por esses ditos sectores; por outro, porque
parece pouco propício a um clima de reflexão e a um
convite'ao debate. Este é mesmo o principal problema
que encontro nas tomadas-de posiç?lo oficiais ou semi-oficiais. NAo parece haver qualquer necessidade de
pensar ou debater este assunto. A resposta certa é por
demais conhecida, debater é aceitar cedências intoleráveis. Ora a experiência concreta de lidar com a
minha vida, com a dos meus amigos e sobretudo com a
de numerosas pessoas que contacto na minha profissão de médica tem tido o condi0 de me tirar certezas,
de me provocar interrogações e de me questionar na
minha prática quotidiana. E têm-me levado a reflectir no
testemunho de muitos com que me cruzei, que pensam
de forma muito diferente da versão oficial da Igreja, e
que me parecem homens e mulheres de boa vontade, a
procura do melhor caminho entre as agruras da vida,
pouco dados a facilidades, sobretudo quando têm a ver
com o respeito pela vida e pelos direitos dos outros.
Foi uma certa necessidade de arrumar ideias, de
confrontar opiniões e mesmo de provocar reacções que
me levou a aceitar a proposta de escrever sobre o tema.
Creio que é sobretudo um risco para quem me convidou. Mas logo se verá ...
A primeira observação que se me coloca em volta
deste tema é que as posições oficiais da Igreja de total
respeito pela vida do ovo, do embrião e do feto são bem
mais categóricas do que noutros casos de ameaça a
vida ou de conflito de valores. Veja-se o caso da guerra, da pena de morte, ou até mesmo de situações
extremas de doação da própria vida ou de abandono de
medidas terapêuticas extraordiniirias. Sempre a vida
surgiu como o valor entre outros, nunca como algo
absoluto e indiscutível. Parece nesta questão que a ligação A sexualidade e à reprodução desencadeia, mais
uma vez, reacções próximas de um fundamentalismo
tanto mais estéril quanto parece acentuar a dissociação
com a prática concreta dos que se dizem crentes.

Algumas reflexões, fora de época,
em torno do aborto provocado
Por isso me parece importante afirmar desde o início
que o tema pode e deve ser discutido, que não há qualquer resposta pré determinada, fundada na Ciência. Já
desistimos das provas da existência de Deus, sem termos deixado de acreditar Nele. Não poderemos prescindir de uma definição universal do Homem criado à
imagem e semelhança de Deus, sem atraiçoar necessariamente a dignidade humana? Senão, que pensar de
tantos e tantos cientistas que andam por aí enganados,
menos em função do seu valor intelectual e tbcnico,
mas sobretudo em relação com as suas crenças religiosas? Além de discutível, o tema nunca terá uma
resposta consensual. E não creio que tenhamos tanto
direito assim de impor a nossa convicção aos outros.
A questão fulcral neste debate é a definição do que
é, e desde quando é, a vida humana. Não basta afirmar
que o ovo (que a partir da junção do óvulo e do espermatozóide contém todo o potencial necessário, mas não
o suficiente, para originar uma vida humana) é vida.
Porque vida humana, a tal que para os cristãos encontra o seu valor inigualável numa relação directa com o
Criador e que para os não crentes adquire dignidade na
sua relação com os outros, ninguém sabe exactamente
quando começa. Quando é apenas uma célula, procurando caminho para um local onde possa ancorar, sujeita ainda a grandes probabilidades de se perder naturalmente, sem que alguém, algum dia, saiba que chegou a
existir? Sujeita ainda a dividir-se em dois seres que apesar de completamnete iguais vão encontar forma de ter
nome próprio e ser diferentes, mas só lá mais para
diante? Quando começa a ganhar forma de pessoa,
ainda que em miniatura e já tem diferenciado dentro de
si tudo aquilo que caracteriza a espécie humana, as tais
12 semanas em que o embrião já tem um sistema nervoso basicamente constituído? Ou quando é teoricamente viável, ou seja quando os cuidados médicos têm
ou teriam capacidade de o manter vivo e a crescer, fora
do corpo da mãe, as tão propaladas 24 semanas? Ou
mais ainda, somente se chegar a nascer e a ter uma
existência própria, face a outro(s) que o reconheçam e
com ele estabeleçam uma relação?
Não tenho uma resposta pela qual me bata e argumente com segurança. Não duvido da enorme e inquestionávei dignidade dos ovos e embriões que se formam

nos corpos das mulheres e não esqueço que quando
tomamos consciência de uma gravidez esta já assegurou uma enorme probabilidade de sucesso. Sou tentada a inclinar-me para a hipótese de que só estaremos
perante um ser humano, dificilmente sacrificável a qualquer conflito de valores quando o embrião já tem diferenciaç3o suficiente, com a formação do sistema nervoso. Mas, sobretudo, respeito, na minha incerteza, não
só aqueles que acreditam num ser humano desde o
princípio do ovo, mas também aqueles que, na ausência de crença num criador, estabelecem um critério de
viabilidade e relação, que a mim me parece demasiado
variável e circunstancial.
Por entre estas dúvidas passa a constatação de que
entre o número elevadíssimo de mulheres que aceita os
métodos anti-conceptivos ditos abortivos (ou que pelo
menos, poderão ser abortivos), se encontram muitas
cristãs bem informadas que indirectamente estão a
negar que reconhecem num ovo um ser humano com
toda a sua dignidade. Passa também uma recusa frontal
de que se possa impor uma gestação a uma mulher violada, que se considere ilegítimo agir mesmo antes da
confirmação de uma gravidez, apenas para prevenir
essa eventualidade, enquanto se relembra o carácter
redentor do amor matemo. Passa a convicção que face
a situações graves de saúde do feto elou da m3e as
pessoas envolvidas devem ter acesso as informações e
aos meios necessários, em devido tempo, para
poderem optar em liberdade. Mas passa também a
recusa de que se possa fazer uma selecçiio do sexo ou
da cor dos olhos do filho desejado. E o receio que algumas consciências se tranquilizem com a aprovação de
leis que embora resolvendo pontualemente problemas
de pobres e deserdados, não alteram as situações de
carência que Ihes deram origem, e que são elas
próprias geradoras de ausência de liberdade.
São mais as dúvidas do que as certezas. Mas
parece-me que este assumir de questões não resolvidas deixa mais abertura para estarmos com os outros,
os que estão nas situaçdes difíceis, em sofrimento e aí
testemunhamos a nossa crença na dignidade e na
liberdade humana.
Porto, 10 de Junho de 1997
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JosÉ CENTEIO

Este nosso século, cujo crepúsculo já se vislumbra,
fbi profundamente marcado não apenas pelo desenvolvimento científico, mas sobretudo pela sua aplicação
tecnológica e que, por conseguinte, influenciou profundamente a nossa vida quotidiana e estabeleceu nas
sociedades novas relações de poder.
Passada. a fase de euforia, própria das sociedades
em expansão, e após a tomada de consciência de que
a um maior desenvolvimento científico e tecnológico
não corresponde necessariamente uma maior felicidade
para as sociedades, seguiu-se o tempo das interrogações, das dúvidas, da desconfiança, da angústia, da
radicalidade !... Vive-se um tempo no qual a reflexão
desinteressada e independente, desnudada da
roupagem da cultura actual dominante, continua
ausente dos centros de decisão ou que, de uma forma
ou de outra, poderiam ter alguma influência neste nosso
rumo. Atente-se, por exemplo, no florescimento das
«Comissões de Ética)) no seio dos países desenvolvidos e o número de membros a elas pertencentes oriundos das áreas em discussão! Pretende-se introduzir
algo de novo na discussão, mas simultaneamente evita-se o confronto e o questionamento dos poderes instituídos. Estas comissões assemelham-se, muitas vezes,
a uma espécie de ((água-benta)) que apenas serve para
legitimar ou «abençoar» o poder já instituído. São uma
espécie de detergente para lavagem da consciência
colectiva da humanidade.' Um exemplo bem ilustrativo
da ausência de uma reflexão mais ousada é o que diz
respeito à clonagem, nomeadamente o mediático caso
da ovelha Dolly. A clonagem representa uma ruptura
profunda com padrões até agora estabelecidos já que,
pela primeira vez, foi possível num mamífero a procriação sem a participação, directa ou indirecta, do sexo
oposto. Isso significa o fim da paridade sexual e deita
por terra alguns dos padrões morais instituídos no que
diz respeito à sexualidade e à procriação. Mas a face
visível do debate ficou-se apenas pela proibição ou não
da clonagem humana, fundamentando-se em mecanismos de defesa da espécie, os quais tolhem um pensamento mais ousado quesprocure perceber os pequenos
sinais de um futuro, mesmo se longínquo, que se vai
anunciando.
Essa angústia perante um futuro incerto e uma dose
de desconfiança face à ciência e à tecnologia, conduziu-nos ao outro extremo, ou seja, ao duvidar de tudo o
que seja tecnologia. Não significa isso a sua não utilização, mas apenas a desconfiança quanto às suas consequências ou quanto aos seus beneficios e sobretudo
receio dos eventuais malefícios. Caiu-se quase no
ridículo do absurdo. Veja-se, por exemplo, a corrida
desenfreada aos produtos ditos ((naturais)), partindo da
ideia errónea de que tudo o que 6 natural 6 bom ou
quanto mais natural melhor. Chega-se ao cúmulo de
vender ((sal cinzento)) ("natural", segundo a promotora.
É caso para perguntar se o que habitualmente utilizamos será ((sobrenatural))!?),pagando o consumidor

as impurezas natupis do produto. Se atentarmos nos
rótulos dos produtos o abuso e confusão de linguagem
é ainda maior. É frequente encontrar-se nos rótulos a
frase «sem produtos químicos)), confundindo produto
químico com produto sintetizado ou obtido através de
processo industrial. Não será o Universo feito de produtos químicos? E o nosso corpo é feito de quê? E a água
que bebemos?
A preocupação com os problemas ecológicos e o
aparecimento de movimentos, cujos membros nem
sempre possuem conhecimentos condizentes com as
funções que neles desempenham contribuiu também
para esta cultura da radicalidade. Muitos outros exemplos poderiam ser dados, mas penso que estes serão
suficientes para ilustrar o que pretendo. Como diria
Paracelso, qualquer produto é bom ou mau, dependendo apenas da dose aplicada.
Toda esta desagregação ganha consistência, embora aparente, quando solidificada por um poder sem
rosto a que chamamos economia. Este poder sem
rosto, porque assume vários simultaneamente, possui
mecanismos que funcionam quase automaticamente e
dificilmente controláveis em todas as suas vertentes. É
hoje praticamente impossível a uma dada empresa controlar todo o processo em que está envolvida. E é precisamente o aparente bom funcionamento deste poder
tentacular e, ao mesmo tempo, a impossibilidade do seu
total controlo que potencial o perigo de algumas investigações e consequentes descobertas. Qualquer
descoberta possui sempre duas faces, residindo o problema no facto de o poder económico valorizar uma ou
outra de acordo com os seus interesses mais imediatos.
Acresce ainda o facto de vivermos num mundo em que
tudo se desenrola a grande velocidade o que conduz,
muitas vezes, a uma hiper valorização do imediato em
detrimento do médio ou longo prazo.
A vulgarização de uma certa "cultura de negação e
de sobrevivência" que nos impede de ser lúcidos e críticos e que em vez de contribuir para a construção de
uma consciência de cidadania apenas contribui para
que sejamos uma espécie de autómatos que respondem a estímulos e agem por oposição ou negação.
Num tempo de grande divulgação científica e no qual a
informação flúi a grande velocidade isto parece quase
um paradoxo, mas mais informação não significa melhor formação, nem tão pouco uma maior consciência
dos problemas. Torna-se urgente a libertação das amarras de uma cultura dominante (mormente ao nível da
economia) que nos impõe os seus limites como únicos
capazes de evitar o apocalipse, não deixando lugar para
a utopia. O receio do fim apocalíptico leva-nos a agir
mediante estratégias e dinâmicas de sobrevivência (as
estratégias de diminuição do desemprego são disso um
bom exemplo) como forma de fuga ou adiamento de um
fim que pensamos ser inexorável. Quando há dias
surgiu a notícia da confirmação da existência de água
na lua, o que mais dominou as notícias foi a possibili-

dade ou não da colonização humana do nosso satélite.
O mesmo será dizer, a possibilidade de os privilegiados,
os «eleitos», fugirem a catástrofe final e perpetuarem a
espécie. Podemos descansar em paz, porque o mundo
está salvo!
O futuro prepara-se optando por uma ou outra via,
entre muitas,. confrontando-as e adquirindo através
delas consciência crítica. A negação de outras vias só
porque as receamos ou as pensamos indesejáveis, é
comprometer o futuro que teima em se ir anunciando
dando-nos a oportunidade de fazermos conscientemente as nossas escolhas. Neste advento do futuro,
saibamos estar atentos e sejamos capazes de nos tornarmos seres desnudados de velhas roupagens para
anunciarmos um mundo verdadeiramente novo.
É urgente reinventar a utopia, correr riscos e assumir
a esperança.
Loures, 13 de Março 98

I Parece-me vir a propbsito a referéncia ao livro de Boaventura
Sousa Santos, Pela mao de Alice, nomeadamente o capitulo referente
à Universidade. Embora nao directamente relacionado com o assunto, parece-me, no entanto, ser um bom ponto de partida para uma
reflexa0 mais profunda.
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"Aplicai-vos a guardar a unidade do espírito pelo vín-

ó: ,ae: Iuc
como e um só Espírito, como a vossa
vocação vos chamou a uma s6 esperança; um só
Senhor, uma só fé, um só baptismo; um só Deus e Pai
de todos, que reina sobre todos. actua em todos e permanece em todos".

I

MARIAADELAIDE
PINTOCORREIA

Ef. 4, 3-6

E ali estávamos em unidade de espírito. ligados pelo
vínculo da paz. Uma só era a Bíblia Que líamos, na'sua
estante; uma só a Cruz, clara e lisa; uma só a lareira de
chama alta, que a todos nos aquecia; uma só a voz com
que cantávamos, aprendendo uns dos outros. Cristãos
católicos e cristãos evangélicos baptistas.
Foi numa aldeiazita do Ribatejo, num fim de tarde da
Semana da Unidade dos Cristãos. Aqui há uma antiga
paróquia católica; e uma paróquia evangélica há 42
anos, sem que nunca tivéssemos feito nada juntos.
Sem atritos. Algumas vezes, alguns de nós atravessavam a barreira: casamentos, baptismos, funerais, festas maiores. Casos isolados. Diz-se que "os protestantes" foram bem aceites porque fizeram muito bem a
sua volta desde que abriram o salão paroquial; ao
passo que os católicos... bem, os católicos estão instalados há (demasiados?) séculos.. .

Uma primeira reunião, para combinamos o que
fazer e aonde; e como anunciar o fenómeno, a festa ou
a celebração, como lhe queiram chamar, às nossas
respectivas comunidades.
Excluímos, à partida, o nome de "Encontro de
reflexão bíblicane tudo o que fosse reflexão, homilia ou
debate. Só oração em conjunto, pela Bíblia.
Chamámos-lhe "Encontro ecuménico de celebração
bíblica". Aceitámos, sem qualquer dificuldade, que a
Cruz fosse lisa, porque os evangélicos proclamam que,
estando Cristo vivo, não tem sentido andar por aí com
imagens dEle morto.
Queríamos rezar o Pai Nosso e a respectiva proclamação final no fim do Encontro. Eles disseram: "rezar"
não, rezar é quando nos dirigimos a Deus com as nossas próprias palavras. Digamos "recitar". O.K., porque
não?
Cada comunidade escolheu as suas leituras e canticos; e combinámos que leríamos juntos o capítulo 17 de
João (eles de 1 a 13 e nós de 14 a 26)

"... Pai Santo, guarda em Teu Nome os que Me
deste, para que sejam um como nós somos Um...
Não rezo só por eles mas por todos os que, graças
à sua palavra, hão-de vir a crer em Mim - para que
todos sejam um, como Tu, Pai, és em Mim e eu sou em
Ti ...
Dei-lhes a conhecer o teu Nome, e fá-10s-ei conhecer ainda melhor, afim de que o amor com que Tu
me amaste esteja neles, e Eu neles".
viragem

Limpáramos e arranjáramos uma parte da sala da
Cooperativa local, que está muito degradada. Mas o
nosso espaço estava lindo !! Seríamos umas sessenta
pessoas, e demorou menos que uma hora, entre salmos
e canticos e leituras. Um jovem padre da diocese (não
temos prior) abriu, em poucas palavras; e o pastor
fechou, idem.
Estávamos literalmente transportados. Um clima de
fervor e alegria inexprimiveis, um bocadinho de Paraíso.
Despedimos-nos todos como velhos amigos, desejando vivamente a próxima vez ...
"Sim, o Rei livrará o pobre que chama
E os humildes privados de apoio
Tomará ao Seu cuidado o pobre e o fraco
Aos pobres salvará a vida
Defendê-los-á contra a brutalidade e a violência

...
Que haja na nossa terra
No aito das montanhas
Campos de trigo
Cujas espigas ondulem como o Líbano
E, da cidade, não se verá senão um país de verdura

...
Bendito para sempre o Seu Nome glorioso!
Que a terra se encha da Sua glória !
Amen, amen".
do Salmo 72 (71)

Ia
Nota - as outras Leituras foram:
Isaías II(1-9)
Salmo 119 (97-105)
O cap. 4 de Efesios foi lido 1-16.
2a Nota - a Bíblia pela qual todos os leitores seguiram foi
a "Bíblia Sagrada em português corrente", da Difusora Bíblica,
1993. Traduçaio interconfessional (20 anos a fazer, por bibiistas portugueses protestantes e católicos).
As traduções que aparecem nesta crónica siio minhas, a
partir da TOB em francês, edição integral de 1995.

Visita do Papa a Cuba

Um corredor aberto
para a toleraneta
Ficou uma sensação: a de ter assistido a um acontecimento histórico. Não porque se sucederam as mudanças
vertiginosas. Mas porque Cuba foi, durante cinco dias entre 21 e 25 de Janeiro, quando João Paulo II se deslocou a ilha -uma alegria muito mais esfuziante que o normal, um genuino grito de liberdade, uma expressão de tolerância religiosa e política.
Fidel Castro jogou no tabuleiro do respeito para com o
seu "ilustre visitante", como ele se referia ao Papa. Um
respeito que, ainda por cima, era confirmado pelas
posições comuns - ou, pelo menos, aproximadas
em
relação a determinados temas concretos: dívida externa do
Terceiro Mundo, fome, comércio de armas, paz e outras
questões pollticas e sociais. Mas esse respeito tão pouco
o impedia de sublinhar a diferença de pontos de vista sobre
outros temas.
O Papa respondeu com o nacionalismo, argumento
muito caro aos cubanos. Rferiu intensamente os heróis
nacionais das lutas de independência - Josb Martí,
António Maceo, Carlos Manuel de Céspedes, Agustin
Cebreco, por exemplo -, alguns deles católicos notórios
da sua época. Identificou, para fazer passar a sua mensagem, os valores nacionais com os valores cristãos e os
morais. Ou seja, o património fundamental da família e da
fidelidade, a recusa do aborto e do divórcio. Mas foi muito
mais além: num país que faz gala de alguns ganhos sociais - na saúde e na educação, por exemplo -, pediu
liberdade para que os pais possam educar os filhos, apelou
ao respeito pelos direitos humanos, solicitou a libertação
de presos e a abertura polltica.
As críticas impllcitas do Papa ao regime ficaram sintetizadas no último dia, quando a Praça da Revolução, em
Havana, se encheu de alegria. A celebração e os cânticos,
aliando espantosamente a música caribenha ao louvor
litúrgico, mostraram como todo um povo pode manifestar,
numa missa só, os seus anseios mais profundos.
"Liberdaden,ouviu-se gritar e Fidel lá estava para escutar. Liberdade, pediu também o Papa. Não só a social e
política, mas também a liberdade de consciência, porque
um Estado moderno não pode já "fazer do ateísmo ou da
religião um dos seus fundamentos políticos". 'El Papa libre
nos tiene libres", respondia a multidão, "liberdade para os
presos pol~ticos",pedia um cartaz.

-

-
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Para lá dessas críticas, a mais importante mensagem
de João Paulo I1 foi a de recordar os limites do sistema
capitalista dominante. Na mesma celebraçáo - ponto alto
de quatro dias de uma respiração estonteante, talvez o
mais caloroso acolhimento que o Papa teve nos últimos
anos -, a homilia serviu para recordar que o ressurgimento do liberalsmo capitalista, "que subordina a pessoa
humana e condiciona o desenvolvimento dos povos as
forças cegas do mercadon, atinge os países menos favorecidos "com cargas insuport8veis" e provoca o "empobrecimento crescente de muitosn.
Já um mês passara sobre a viagem, ganhou-se a libertação de mais de 300 presos, gesto que o secretário de
Estado do Vaticano solicitara ao regime. Nem todos os libertados eram detidos por razões políticas, nem todos
tinahm o nome na lista que o cardeal Angelo Sodano entregara ao ministro Roberto Robaina. E alguns foram obrigados a sair de imediato para o exllçio no estrangeiro. Mas
ficou a libertação. A mostrar que, quando as pessoas se
respeitam e buscam, na diferença, os passos para os
encontros posslveis, as coisas até podem resultar.
O que fica, então, desta viagem? O regime - percebe-se nas ruas, nas conversas, nos sentimentos - está bloqueado. Economicamente, sem dúvida, com o absurdo da
polltica americana com a ilha - que não resolveu nenhum
problema e só criou um álibi para o regime. Mas também
bloqueado política e socialmente. Pressente-se que a
abertura 6 inevitável. O risco do aperto actual é que, após
a morte ou a incapacitação de Fidel, um golpe militar ou
palaciano endureça mais o regime e o torne ideologicamente vazio e politicamente mais violento.
A passagem do Papa por Cuba ajudou a descomprimir
os espíritos, a abrir corredores de tolerância. Conquistou
espaço para a acção dos católicos organizados, permitiu
dar ao catolicismo um lugar toleradopara a intervenção
política. O Governo cubano mostrou-se disposto a pequenas cedências, com a libertação dos presos. Os Estados
Unidos jB foram capazes de um primeiro gesto de aproximação. Se as mudanças são lentas e difíceis, uma coisa
parece certa: a história de Cuba virou uma página importante com a visita de João Paulo II ao país. O resto, ou o
futuro, a Deus pertence ...
' enviado especial do Público a Cuba para acompanhar a visita do
' Papa.

