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"A Bíblia Ama Esconder-se"

Queriamos sair no princípio de Abril com um número da
agem todo Pascal, de Aleluias e entusiasmo sempre mais
róximo pela Pessoa e Ensino de Jesus.
ueríamos, porque é o Ano Jubilar - o qual celebra a
Presença humana entre os homens - falar dos
ços da Cultura da Paz, de grupos cada vez mais alar~ados rendidos à não-violência. Énos entraríamos na roda,-de
mãos dadas e alma ligeira.
Queríamos falar da insustentável deflagração da
Primavera, efusão do Espírito Criador; e preparar-nos para a
efusão do Espírito que vem, e nos soerguerá de todos os
fossos e cadeias.
"Queríamos", Senhor - mas como escamotear o Teu
grito sobre a Cruz, o mais abissal, mais terrível, mais descarnado dos gritos humanos:
MEU DEUS, MEU DEUS, PORQUE ME ABANDONASTE ?
que ouvimos constantemente, a nossa volta e ao nosso
longe, de tantos irmãos nossos e Teus!!

"Meu Deus, meu Deus, porque me abandonaste?
Não me adianta rugir, a minha salvação está longe.
Chamo-Te de dia e Tu não respondes, meu Deus;
Chamo-Te de noite e não encontro descanso.
Contudo, Tu és o Santo:
Estás no Teu trono e és o louvor de Israel!
Os nossos pais contaram conTigo e Tu libertaste-os.
Gritavam por Ti e eram libertados;
Contavam conTigo e não ficavam desiludidos ... (...)"
Salmo 22 (21)
Salva-nos, Senhor, de endurecermos o coração. Salvanos de nos preocuparmos - nós!! - "de como havemos de
comer e do que havemos de vestir". Rasga-nos todas as
carapaças. Faz-nos humildes, e prontos para ouvir, atender,
ajudar.
Talvez possamos, então, entrever a Tua Gloriosa
Passagem.
Maria Adelaide Pinto Correia

Tradução de José Rosa

Cheios de coragem, irmãos, confessemos, ou antes,
professemos que Cristo foi crucificado por nós.
Digamo-lo plenos de gáudio, não de temor; com
glória, não com vergonha. Isto mesmo viu
o apóstolo Paulo, e recomendou-o como título
de glória. Apesar de ter tantas coisas grandiosas
e divinas para lembrar a propósito de Cristo,
não disse que se gloriava nas maravilhas por ele
operadas, [não disse que se gloriava] nele que,
sendo Deus junto do Pai, criou o mundo e, sendo
homem junto de nós, tinha poder sobre o mundo,
mas longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz
de nosso Senhor Jesus Cristo (Gal6,14)

1. A Paixão do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é
para nós um exemplo de paciência e uma esperança de
alcançar a glória. O que é que os corações dos fiéis não
podem esperar da graça de Deus? Para seu bem, o Filho
único de Deus e coeterno com o Pai não se importou nascer
como homem e, portanto, de homem, mas até aceitou sofrer
a morte as mãos daqueles que por ele tinham sido criados.
Pelo Senhor, grande coisa nos promete o futuro, mas muito
maior ainda é o que hoje celebramos que se fez por nós.
Onde estavam e quem eram os santos, quando Cristo morreu pelos ímpios? (Rm 5,6)Que duvidará de que Ihes dará a
sua vida, se Ihes deu também a sua morte? Porque hesita a
fragilidade humana em acreditar no que será um dia uma
realidade: que os homens viverão em companhia de Deus?
Muito mais inacreditável é o que já aconteceu: que Deus foi
morto pelos homens. Quem é Cristo senão o Verbo que era
no princípio e que estava junto de Deus e o Verbo que era
Deus? (Jo 1 , 1) Este Verbo fez-se carne e habitou entre nós.
(Jo 1, 14) Não teria tido em si mesmo de onde morrer por
nós, se de nós não tivesse assumido a carne. Assim, o imortal pôde morrer e quis dar a vida aos mortais, tornando
partícipes de si mesmo, no futuro, aqueles que antes já havia
tornado participantes. Pois nem nós tínhamos em nós de
onde conseguir a vida, nem ele em si de onde sofrer a morte.
Realizou, pois, connosco um comércio admirável na base de
uma mútua participação: o dom de morrer era nosso, o dom
de viver era seu. Mas a carne mortal, que assumiu de nós,
também a deu ele mesmo, porque é o criador; a vida, ao
invés, pela qual nele e com ele viveremos, não a recebeu de
nós. Por conseguinte, naquilo que diz respeito a nossa
natureza, pela qual somos homens, não morreu no seu ser,
mas no nosso, pois de nenhuma maneira pode morrer na sua
natureza própria, pela qual é Deus. Porém, naquilo que
respeita a própria criatura, assim como foi Deus quem a fez,
também [ele, Cristo] morreu no seu ser, uma vez que é igualmente o criador da carne em que morreu.
2. Portanto, não só não nos devemos envergonhar da
morte do Senhor, nosso Deus, mas, antes, pôr nela toda a
nossa confiança e a nossa glória. Na verdade, recebendo
do que assumiu em nós a morte que encontrou em nós,
fidelissimamente prometeu que, em si, nos dará a vida que
não podemos obter por nós. Quem nos amou tanto que, sem
ter pecado, sofreu o que nós, pecadores, tínhamos merecido
pelo pecado, como não nos irá dar o que merecemos pela
justiça, aquele que nos torna justos? Como não irá cumprir a
sua promessa de entregar o prémio dos santos, aquele que
promete sinceramente, aquele que, sem cometer nenhum
iniquidade, sofreu o castigo que mereciam os iníquos?
Cheios de coragem, irmãos, confessemos, ou antes,
professemos que Cristo foi crucificado por nós. Digamo-lo
plenos de gáudio, não de temor; com glória, não com
vergonha. Isto mesmo viu o apóstolo Paulo, e recomendou-o
como título de glória. Apesar de ter tantas coisas grandiosas
e divinas para lembrar a propósito de Cristo, não disse que
se gloriava nas maravilhas por ele operadas, [não disse que
se gloriava] nele que, sendo Deus junto do Pai, criou o

mundo e, sendo homem junto de nós, tinha poder sobre o
mundo, mas longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de
nosso Senhor Jesus Cristo (Gal 6, 14). Estava a ver quem
[pendera], por quem [pendera] e de onde [pendera] [...I.
3. Aqueles que nos insultam porque adoramos o Senhor
crucificado, quanto mais pensam que sabem, tanto mais
insanável e desesperadamente perdem a razão, pois de
modo algum compreendem o que dizemos e o que acreditamos. Com efeito, nós não dizemos que em Cristo Deus
morreu, mas que morreu o homem. Por exemplo, se morre
um homem qualquer, aquilo que antes de mais o constitui
como homem -ou seja, o que o distingue das bestas, o que
lhe permite compreender, o que distingue entre o divino e o
humano, o temporal e o eterno, o falso e o verdadeiro, em
suma: a alma racional -, não morre em companhia do corpo.
Pelo contrário: morto o corpo, ela separa-se com vida e,
apesar disso, diz-se: 'Morreu um homem'. Por que não se diz
também: 'Deus morreu', sem com isso querer entender que
Deus possa morrer, mas tão-só querer significar a parte
mortal que ele assumiu em favor dos mortais? Assim como,
quando morre um homem, não morre a sua alma na carne,
assim também quando Cristo morreu, não morreu a sua
divindade no homem. 'Mas - dizem - Deus não pode
misturar-se com o homem e fazer com ele um só Cristo'. De
acordo com esta opinião carnal e vã e outras opiniões
humanas, muito mais difícil seria para nós acreditarmos na
possibilidade de mistura entre o espírito e a carne do que
entre Deus e o homem. E, contudo, nenhum homem seria
homem se o espírito do homem não se misturasse com um
corpo humano. Quão mais difícil e admirável não é a mistura
entre espírito e corpo do que entre espírito e espírito!
Portanto, se para constituir um homem se misturaram o
espírito do homem, que não é corpo, e o corpo do homem,
que não é espírito, com quanta mais razão Deus, que é
espírito, pôde misturar-se, graças a uma participação espiritual, não a um corpo sem espírito, mas a um homem que tem
espírito, para que de ambos fosse constituído um só Cristo.
4. Gloriemo-nos, pois, também nós na cruz de nosso
Senhor Jesus Cristo, pdr quem o mundo está crucificado para
nós e nós para o mundo. Cruz que colocamos na própria
fronte, sede do pudor, para que não tenhamos vergonha. E
se nos esforçamos por explicar qual, ou quão salutar, é o
ensinamento de paciência que esta cruz encerra
encontraremos nós as palavras adequadas aos conteúdos, ou
o tempo adequado as palavras? Com efeito, qual o homem
que, acreditando em Cristo verdadeira e intensamente, ousará
encher-se de soberba, quando é o mesmo Senhor que
ensina a humildade não só pela palavra, mas também pelo
exemplo? A Sagrada Escritura recorda brevemente a
utilidade deste ensinamento, naquelas palavras: Antes da
queda exalta-se o coração e antes da glória humilha-se (Prov
18, 12), com as quais também estas concordam: Deus resiste
aos soberbos, e aos humildes, pelo contrário, dá-lhes a sua
graça (Tg 4, 6). E ainda: Quem se exalta será humilhado,
quem se humilha será exaltado (Lc 14, 11; 18, 14). Por
conseguinte, ante a exortação do apóstolo, para que não

sejamos altivos, mas tenhamos humildes sentimentos, o
homem há-de pensar, se lhe é possível, para que grande
precipício é empurrado se não partilha da humildade de
Deus, e quão pernicioso é que o homem suporte sem
paciência o que quer o Deus justo, quando Deus sofreu com
paciência o que lhe quis fazer o inimigo injusto.

JUBILEU:
CFI FBRAR O TEMPO
COMO CONVERSÃO
UMAPERSPECTIVA HISTÓRICA
iAntónio Matos Ferreira

Dificilmente se pode compreender a experiência humana
fora da sua temporalidade. Cada um lida com o tempo como
condição da sua existência e como lugar fundamental de
interrogação; isto é, com a sua transitoriedade, a sua precariedade, a sua finitude. Na tradição judaico-cristã, esta
condição humana desenvolve-se no seio de uma economia
dejustiçaaqualsealcançaatravésdaconversãoParaesta
tradição, a experiência religiosa inscreve-se na percepção da
História como relação entre o homem e Deus, entre Deus e
o homem. Na sua Carta Apostólica Tertio Millennio
Adveniente de 10 de Novembro de 1994, preparatdria do
advento do terceiro milénio como um grande jubileu, João
Paulo II propôs aos cristãos a vivência desta transição milenar como um momento de reconhecimento da acção providencial de Deus na história da humanidade, como uma
propedêutica de conversão para os cristãos, sublinhando a
contribuição marcante do II concílio do Vaticano, enquanto
((preparaçãode uma nova primavera da vida cristã)).
A memória do nascimento de Jesus apresenta-se, assim,
como ocasião para se celebrar, não como um evento
passado, mas como realidade significativa e actuante, como
acontecimento socialmente relevante enquanto expressão de
uma metanoia, de uma conversão interior dos cristãos,
instauradora de um mundo mais humano e mais justo. Este
apelo jubilar, de conversão e de acção de graças, associado a
celebração de um tempo novo, atento aos sinais dos tempos,
remete-nos para uma reflexão mais vasta sobre o modo
como os cristãos lidam com a sua temporalidade e para a
autenticidade das manifestações do religioso nas nossas
sociedades. Esta proposta conduz-nos, assim, a indagar
historicamente alguns aspectos que envolvem as
celebrações jubilares, como instância de reelaboração da
consciência cristã enquanto atitude de conversão no âmago
da temporalidade constitutiva da nossa condição existencial.

1. 0 TEMPO NA PERSPECTIVA CRISTA:
((A HISTÓRIA HUMANA COMO TEOFANIAR
O tempo é, pois, uma questão crucial na experiência
humana e na percepção da sua memória. Sabemos isto do
ponto de vista filosófico e também existencial. O cristianismo
procura articular estas perspectivas, mobilizando os crentes
para um percurso de mudança, de transformação pessoal e
social. O sentido do tempo na perspectiva cristã é uma
resposta a história humana, encarando-a como uma teofania;
isto é, a vida como manifestação de Deus. O cristianismo
sacraliza assim a história, transforma-a em teofania, o que
implica uma interpretação dos acontecimentos contemporâneos em articulação com as expectativas e vivências de fé
das pessoas, nos seus conteúdo e concretizações. Para o
cristianismo, Deus responde sobre o tempo do hom'em no
próprio tempo do homem.
Nesta perspectiva, o cristianismo contribuiu para realizar
uma importantíssima deslocação no interior da história
humana, quanto ao sentido que esta encerra. Não se

constituiu, nem se constitui, como uma qualquer experiência
religiosa, na medida em que nem todas as experiências
religiosas se revêem ou podem rever no cristianismo; mas,
sobretudo, porque sagrado e profano confundem-se em Jesus,
((oCristo)),porque o lugar da manifestação de Deus é o próprio
homem, o profano que se torna sagrado e o sagrado que se
humaniza. Talvez como nunca, e acentuada pela sensibilidade
ecológica, esta compreensão da interacção entre sagrado e
profano estende-se, hoje, globalmente a toda a criação.
Esta percepção da experiência cristã não resulta
propriamente da negação ou recusa da dimensão da
sacralidade enquanto reconhecimento da transcendência
como alteridade relacional, mas é esvaziadora de toda a
sacralidade como forma ou sistema de dominação.
A sacralização na dinâmica da experiência e da consciência
cristãs, nas suas raízes, não resulta de qualquer tipo de
dualismo ou de uma completa exterioridade de Deus, mas do
reconhecimento de uma iniciativa anterior: a iniciativa de
Deus presente na história dos homens e das mulheres, no
emaranhado da aventura social. O reconhecimento de Deus
que ouve, sente, apela e desconcerta no âmago dos
acontecimentos, mesmo quando nos confronta com o
escândalo do silêncio. O silêncio de Deus como o grito
radical que ecoa na constante pergunta: ((que fizeste do teu
irmão?)). Resulta, assim, que a experiência do sagrado nos
encaminha para reconhecer Deus habitando entre os
homens: é porque Deus está e se encontra no coração do
homem que o mundo é sagrado para os cristãos. Afinal, a
experiência de Paulo que rompe a sua cegueira indo ao
encontro dos outros, aceitando ser acolhido como desejo do
encontro com o Senhor, o qual se transfigura no
empenhamento de juntar homens e mulheres num esforço de
construir comunidades donde brote um viver novo,
testemunho activo da ressurreição, onde a fé e a esperança
alimentam o caminhar, mas a caridade permanece como
expressão autêntica do sagrado, isto é, ((de Deus connosco)).
O cristianismo ao formular a questão do tempo, não só se
apresenta ou se reconhece como teofania, como também
afirma que o homem é imprescindível para o caminho da
Igreja. Tal sacralidade não legitima nenhuma forma de
domínio ou de dominação, pois coloca a centralidade do
sagrado na individualidade de cada um, de cada pessoa.
Assim, na perspectiva cristã, a sacralização da história tem
um percurso diverso da sacralidade religiosa tout court, pois
significa para os cristãos uma atitude interpretativa da
História: isto é, de busca e de atribuição de sentido,
procurando articular a individualidade de cada pessoa como
as potencialidades de relação e de comunhão nela inscritas.
O cristão vive e o cristão interpreta. Interpreta no sentido
de penetrar na realidade. O cristão não é estrangeiro a realidade, porém não se reduz a esta. Faz parte dela mas não se
esgota nela, porque esta surge-lhe sempre como desafio de
alteridade, de relação. Esta tensão confere-lhe um conjunto
de matizes estruturantes do processo da sua consciência e
da sua experiência cristã. Esta interpretação realiza-se em
articulação com as expectativas que as pessoas transportam

nas suas vidas, como busca de realização pessoal, e em
relação as quais a experiência de fé, se contém elementos
objectivos e comuns, expressa-se numa grande diversidade.
Esta variedade manifesta-se muitas vezes como tensão, na
medida em que nas diversas comunidades existe, tendencialmente, o hábito de encarar a experiência da fé, o que se vjve
e sente, de um modo homogéneo e uniforme. Há como que
uma ilusão sobre a experiência do que se vive e acredita,
como se esta fosse percepcionada e realizada do mesmo
modo por todos. Porém, o que ocorre é bem diferente.
No interior das comunidades cristãs, sejam elas movimentos de apostolado, paróquias, congregações religiosas,
ou qualquer outro tipo de grupos, geram-se por vezes formas
culturais específicas de vivência e de expressão da fé que
dificultam a compreensão e o modo de lidar com a experiência
de outros que se situam foram dessas dinâmicas. Ora, no
mundo actual, torna-se crucial para experiência cristã, o
modo como cada cristão ou comunidade interpreta o sentido
que descobre na realidade (no que compreende daquilo que
considera realidade); o modo como se apercebe da presença
de Deus nessa realidade, por vezes, não só exterior mas
estranha. Este processo de consciência articula-se ainda
com algo mais complexo: isto é, com as expectativas que cada
um transporta e, de modo particular, com o ((desejo de salvação,), e de como tudo isto se relaciona com aquilo que cada
um vive, nomeadamente a sua experiência pessoal de fé.

2. A TRADIÇAO DAS CELEBRAÇÕES JUBILARES.
A história do Ocidente, da qual somos herdeiros, em larga
medida é uma história de importantes momentos de recomposição da experiência cristã. Os cristãos herdam uma
experiência que, ao longo dos vários séculos, foi sendo
reelaborada. Este processo, por mais simples ou complexo que
se apresente, não se reduz a qualquer forma de inculturação,
porque o cristianismo nem sempre encontrou ou encontra
adequação a sua essencialidade evangélica nas formas culturais existentes e dominantes. A concretização da experiência
cristã realiza-se sempre em tensão, quer externamente com
tudo aquilo com que lida, quer as formas culturais e mentais
transportadas pelos universos dos crentes, muitas vezes
vivenciadas em termos de antagonismo interno. Por isto
mesmo, o cristianismo foi e é desafiado a reformular-se para
se tornar significativo e pertinente na vida dos homens em
concreto, donde resulta, com todos os seus mútuos estímulos, uma permanente tensão entre cultura e fé, entre política
e pertença eclesial, entre gestão económico-social e
caridade, entre liberdade de realização e tradições morais,
etc. Esta tensão é permanentemente geradora de níveis
diferenciados de consciência, oscilando entre a percepção da
experiência cristã como reprodução da herança recebida e a
inovação criadora. Contudo, essa herança funciona também,
e muitas vezes, como instância crítica do que se vive e, por
outro lado, a inovação pretendida acaba por se modelar
condicionada por hábitos, resistências ou, mesmo, formas de
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integração e de controlo repetidoras de tradições a que se
recorre para assegurar eficácia na socialização das
experiências cristãs.
Todavia, a experiência cristã não resulta só de uma
determinada adequação a realidade social, como por vezes
tende a ser observada; transporta uma dimensão evangélica,
especificidade de uma ((boa-nova)) como realidade
autónoma a essa mesma experiência e que permanece como
constante desafio ao seu desinstalamento. Este percurso
implica um labor, um trabalho interno, que lhe permite ser
significativa, procurando não perder aquilo que lhe é essencial.
É no interior desta problemática que se pode compreender
melhor o significado que assume o aparecimento e o desenvolvimento das celebrações de jubileus, onde se procura
tornar vivencial a dimensão escatológica do cristianismo
como prática quotidiana, pessoal e social.
Ainda que o cristianismo no seu desenvolvimento não se
tenha apropriado inicialmente de toda a anterior experiência
bíblica, as dimensões apocalípticas e escatológica marcaram,
durante os primeiros séculos, de modo mais definitivo a
percepção e a vivência do tempo por parte dos cristãos e das
suas comunidades. Quando, nos finais do século III, aconteceu
a grande revoluçáo espiritual do monaquismo, a qual foi tão
determinante na evangelização do mundo ocidental, o tempo
tornara-se já fundamentalmente orientado para esses
horizontes de instauração de uma realidade nova, mesmo em
termos civilizacionaisl. Com o longo processo de cristianização dos povos germânicos2, modelou-se uma ((nova))
expressão do cristianismo, pela incorporação de outras
mundividências, desencadeando a emergência de uma nova
linguagem do universo religioso, a qual lhe era anteriormente
exterior, com importantes repercussões na experiência cristã,
ainda hoje presente no universo religioso comum mais
espontâneo mas transportador de persistências ancestrais
de uma economia de troca e de reprodução.
A existência de um Ano Santo, de um ano jubilar, não é
uma novidade na tradição judaico-cristã: o retorno a um
tempo primordial de justiça como expressão da promessa de
Deus, integrando a penitência que conduz a alegria, a felicidade (((oenxugar das lágrimas))) e a restituição que traduz a
equidade e o estabelecimento dessa mesma justiça como
ícone do perdão. O jubileu ressurgiu tardiamente no
cristianismo como forma de mobilização e de renovação da
Cristandade ocidental, na transição do século XIII para o XIV,
em 1300, mais especificamente no pontificado de Bonifácio
VIII [c1234 - 1303, e papa desde 1294). No início, foi celebrado todos os cem anos, depois todos os cinquenta e, posteriormente, a partir de 1475 e até 1800, os jubileus celebraram-se todos os vinte cinco anos.
A complexidade da tradução social da experiência cristã
na sua vertente de renovação é uma das dimensões centrais
da história do Ocidente. As vicissitudes das sociedades
condicionam a vida da Igreja e repercutem-se nas vivências
religiosas das populações, conduzindo a afirmação da
necessidade de processo de reforma. Desde os finais do
primeiro milénio até hoje, a Cristandade do Ocidente foi

Num tempo formalmente cristão,
a experiência cristã vive e convive
em concorrência com outras instâncias que
disputam com ela, no interior da sociedade,
o sentido dado a vida quotidiana e a sua
respectiva organização. Como exemplo, entre
outros: o Domingo, o dia do Senhor,
o primeiro dia da nova-criação como
celebração da ressurreição de Jesus, é hoje
vivido como o fim-de-semana, o dia de ir
a praia, a ocasião de sair fora da cidade,
de passear, de ir as compras,
o dia de descanso, etc.

I

atravessada por uma constante reivindicação de reforma
religiosa, ainda que diversamente motivada3. Surgiu sempre
como expressão de um desejo e de uma necessidade de
reformar, de dar uma outra forma a vivência religiosa. Em
muitas ocasiões, esse desiderato expressou-se pela
emergência de novos protagonismos, assumindo mesmo
formas de um certo anticlericalismo. Esta crítica não tinha só
a ver com o modo de vida do clero, mas pretendia afirmar
novas formas de realização do cristão-comum no seio da
Igreja. Estas reivindicações de reforma foram muitas vezes
acompanhadas por fortes contestações a autoridade
eclesiástica e por exigências de maior autonomia no interior
da sociedade e da Igreja.
A pretensão de reformar surge como a reivindicação
entre a vivência cristã e as expectativas existentes, entre a fé
que se vive e a fé que se busca, como respostas aos
problemas que os homens vivem na sua história individual e
social, e aquilo que cada sociedade e a Igreja conseguem
dar-lhes como resposta, como sentido e como segurança.
O segundo milénio da era cristã tem sido marcado por
esta reivindicação reformadora, e a pastoral tem-se
desenvolvido como esforço de adequar o universo das
expectativas humanas com a vivência da fé cristã enquanto
transcendente a essa realidade.
Como se afirmava anteriormente, a experiência cristã no
Ocidente corresponde a um longo e lento processo de
reelaboração. E podemos situar neste contexto, e nesta
perspectiva, o lançamento de um ano santo por Bonifácio
VIII, depois das grandes mobilizações da Cristandade
ocidental, nos séculos XI a XIII, ocorridas com as cruzadas.
Nesse tempo a Igreja e a sociedade confundiam-se, no sentido de que aquela era o referencial unitário de uma
sociedade que se entendia como Christianitas. Tratava-se de
uma sociedade de fiéis: os que a ela não pertenciam eram
infiéis, os que internamente punham em causa o seu
funcionamento eram hereges. A religião cristã era, assim, o
grande horizonte de realização, de sentido e de ordenação
da vida das pessoas. A Igreja constituía-se como instrumento essencial de socialização e de sociabilidade.
E neste contexto de ser social, num momento crucial de
emergência de novas expectativas, com o início da longa
passagem da ruralidade ao mundo urbano-mercantil4,
processo marcante dos séculos posteriores da civilização
ocidental, que ocorreu o lançamento de um Ano Santo, do
retorno a celebração de um jubileu. Este facto também foi
contemporâneo, no seio da Cristandade, a uma mobilização
reivindicativa de natureza espiritual em confronto com aquilo
que se considerava ser a excessiva temporalização da Igreja.
Pode-se considerar, assim, que o Ano Santo surge como
a forma de mobilizar e de renovar a Cristandade. Esta atitude
envolvia de algum modo um retorno, ou uma revalorização,
de uma das perspectivas mais importantes da espiritualidade
medieval: (<avida como uma peregrinação para Deus Peregrinatio Deb), não já num contexto monástico, mas no
seio de uma sociedade com profundas mutações correspondentes ao que se designa por ((revoluçãourbano-mercantil)),
?
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com novas formas de mobilidade e de socialização, onde se
procurava restabelecer uma revitalização cristã em torno do
ideal de vida como peregrinação. Assim, a celebração do Ano
Santo não decorre propriamente de uma cultura comemorativa, mas de proposta aos cristãos de vivência do tempo, do
(<seu>>
tempo, como mobilização e renovação espirituais.
Nos séculos XIX e XX a Santa Sé, inicialmente
condicionada pelo impacto das revoluções liberais e, em
1870, com a ocupação de Roma pelas tropas de Vittorio
Emmanuel II, alteram-se significativamente as condições
deste tipo de peregrinações e de celebrações. Porém,
particularmente com o pontificado de Leão XIII, assiste-se a
importantes e significativas peregrinações a Roma, onde, em
torno da figura do Papa, os católicos de vários países
exprimem a sua fé e a sua adesão a Roma, enquanto
expressão de identidade no seio das sociedades modernas e
liberais.
Depois da Segunda Grande-Guerra, com Pio XII retomou-se, com grande significado, a celebração do Ano Santo,
ligada a mobilização do laicado, como expressão da
vitalidade da Igreja em face da modernidade, como dinâmica
interna e como envolvimento social.
Pode-se, de algum modo concluir que as celebrações de
jubileus na tradição católica, na forma de Ano Santo, estão
associadas a capacidade de convocação do Papa. Na
História da Igreja do Ocidente, a partir do século XIV, o Papa
nem sempre manifestou a mesma capacidade de mobilização;
todavia, nos séculos XIX e XX, a figura do Papa ganhou outro
relevo, como referência identitária para os católicos no seio
da sociedade contemporânea, tendo as ocasiões de
celebração dos jubileus contribuído para reafirmar esse papel
do <<Sumo-Pontífice)) no seio da Cristandade, da
Catolicidade, agora em confronto com o processo de
secularização e de laicização das sociedades ocidentais5.

3. 0 TEMPO CRISTAO NUMA SOCIEDADE SECULARIZADA
E LAICIZADA.

No contexto da Revolução Francesa verificara-se a
tentativa de dessacralização, de descristianização do tempo,
nomeadamente com a tentativa de se estabelecer um
calendário não-cristão (revolu~ionário)~.
Esta tentativa não
só pretendia anular a denominação cristã dos dias e a
respectiva evocação tradicional a eles associados dos
Santos e Festas litúrgicas, como ao estabelecer a semana de
dez dias rompia com a tradição judaico-cristã da semana de
sete dias, evocativa do plano criador de Deus e da nova-criação
realizada em Jesus Cristo. Isto é, procurava-se acabar com
uma determinada interpretação socialmente estruturada do
tempo, de um tempo compreendido a partir da mundividência
cristã.
Porém, se no Ocidente não triunfaram estas e outras
tentativas formais de laicização da organização pública do

tempo, isto não significa que objectivamente a vivência do
tempo nas nossas sociedades não se tenha alterado
profundamente. Em muitas sociedades ocidentais, as
pessoas ainda que lidem com um tempo organizado formalmente em termos cristãos, vivem realmente um outro tempo.
Ocorreu nestes últimos dois séculos, objectivamente, uma
profunda transformação: um processo de secularização e de
laicização do tempo.
Num tempo formalmente cristão, a experiência cristã
vive e convive em concorrência com outras instâncias que
disputam com ela, no interior da sociedade, o sentido dado
a vida quotidiana e a sua respectiva organização. Como
exemplo, entre outros: o Domingo, o dia do Senhor, o
primeiro dia da nova-criação como celebração da ressurreição
de Jesus, é hoje vivido como o fim-de-semana, o dia de ir a
praia, a ocasião de sair fora da cidade, de passear, de ir as
compras, o dia de descanso, etc. Ou ainda, o Natal e a
Páscoa, para muitos, passaram a ser sobretudo períodos
de férias, fortemente condicionados pelo ritmo da escolarização e do emprego, mesmo quando permanece um vago
sentido religioso associado a coesão e a vivência familiar.
Pode-se considerar que hoje, nas sociedades ((tradicionalmente)) cristãs, se vive uma situação em que a relativização do tempo cristão é prática e objectiva, atingindo todos,
mesmo os que se reconhecem cristãos. Tal situação
atingiu irreversivelmente a chamada ((prática religiosa)),
nos seus ritmos e rituais, enquanto expressão social da
experiência cristã.
Por outro lado, importa sublinhar que, ao ter-se
estabelecido uma planetarização das vivências de grande
parte das sociedades, a organização cristã do tempo
encontra-se em concorrência ou subordinada a outras formas
de organização do tempo. Isto ocorre por exemplo em
sociedades islâmicas, mas não só. Há sociedades onde o
domingo é um dia normal de trabalho. Outras há, como nas
ocidentais de raiz cristã, onde a evolução da organização do
mundo trabalho, ou a valorização do mundo económico
contribuiu para que a sacralidade do tempo cristão,
associada ao tempo do homem como tempo de Deus, fosse
deslocada para o tempo como valor económico ( c < tempo é
dinheiro,)).
Quando a Igreja Católica convida a celebração do ano
jubilar 20007, encontra-se confrontada na sua experiência
pelo facto de haver sociedades para as quais esta data é
de reduzido significado, mesmo insignificante, na medida
em que elas estão marcadas por outras formas de contar e
de entender o tempo. Isto levanta um problema
extremamente importante porque, se o tempo pode ser
objectivado e ser-lhe atribuído um significado, este não é
necessariamente universal, nem sequer no Cristianismo
actual, tendo em conta a sua implantação geográfica e os
tipos diferentes de sociedade onde os cristãos vivem,
definindo novos contornos de conflituosidade na vivência
do tempo que atravessam e marcam o modo de ser e de
viver dos cristãos.

5. DESAFIOS,
NOS DIAS DE HOJE,
A EXPERIENCIA DO TEMPO CRISTÁO.
A cultura contemporânea, na nossa sociedade ocidental,
transporta e elabora a sua memória no seio de um confronto:
por um lado, a herança cristã; e, por outro lado, a afirmação
de um tempo novo, secularizado e laicizado.
No seio desta tensão emerge uma cultura comemorativa
que procura atribuir intencionalidade a vida das pessoas e
das sociedades, buscando estabelecer referências de
legitimidade ideológica, política ou religiosa. Em muitas circunstâncias, esta cultura comemorativa ordenadora do viver
dos cidadãos como desiderato secularizador e laicizador,
atingindo por vezes quase o estatuto de religião cívica, entre
certas tradições liberais, ou de religião estatal, como em
regimes totalitários, pretendeu e pretende exprimir, em
termos de substituição ou analógicos, uma mundividência e
uma corporização sociais correspondentes a uma tradição
religiosa, na sua função social, no seu sentido mais lato.
E certo que o próprio cristianismo também integra e
elabora aspectos da sua dinâmica, particularmente litúrgica,
através de uma cultura comemorativa. Contudo, o que se
verifica hoje, é o confronto entre diversas apreciações da
temporalidade, isto é, entre várias intencionalidades
comemorativas, donde resulta também certas ambiguidades,
na medida em que aos mesmos acontecimentos são
atribuídos significados diferentes.
Acontece também que, se a escolaridade pretende conferir uma certa unidade e universalidade a memória colectiva,
o facto religioso encontra-se nesse processo de socialização
relativamente secundarizado ou marginalizado, sendo a luta
em torno da .questão escolar))8 mais expressão da própria
secularização do que oportunidade de reformulação da
experiência cristã em face da emergência de novas
dinâmicas sociais. O mundo cultural actual está marcado
pelo efémero, por novas imagens e representações da
realidade, condicionando fortemente a valorização dos
acontecimentos que se pretendem constituir património de
todos. Neste contexto, a centralidade do perdão torna-se
relevante, na medida em que coloca o significado da vivência
do tempo no modo de agir, no comportamento, onde a universalidade do tempo cristão se redescobre, não em qualquer forma de dominação ou hegemonia civilizacional, mas
como epifania e testemunho de que o tempo e o templo de
Deus está radicalmente na pessoa, em cada um - ninguém
é prescindível.
As estratégias intransigentes de recusa em acolher a
mudança, ou as transigências integradoras de todas a
mudança como mimetismo, provavelmente correspondem a
paradigmas de insuficiência: quer a militância, quer a
subjugação ou a passividade são claramente manifestações
de insuficiência. A ultrapassagem deste tipo de dualismo
talvez possa ser percepcionada a partir de uma antropologia
(compreensão da condição humana) cuja realização se
desenvolve nas dimensões do diálogo ou da comunhão,
onde a alteridade é instância de (re)conhecer [nascer de

novo; renascer - cf. do sentido francês renlnaitre) o outro e
cada um de nós como sujeitos de conversão, constitutiva da
abertura que nos revela o mistério, que nos permite conviver
com o indomável, com a surpresa, com o desconhecido,
tornando-nos disponíveis para fazer germinar a humanidade
que cada um transporta, pessoal e socialmente.
Neste percurso de conversão, procurando romper com as
formas de sistema religioso fechado germinando também
constantemente no seu seio, apercebemo-nos de que a
experiência cristã sempre se revitalizou e se questionou na
busca da centralidade do mistério de Deus revelado ao
homem, no anúncio e na vivência de Jesus como o salvador.
Um tempo aberto, onde o futuro de esperança em Deus é o
presente que se trabalha em cada um, na sua individualidade
e no existir responsável (aquele que responde, e responde
com justiça e misericórdia) em sociedade. Uma salvação que
se expressa no caminhar da humanidade, através da sua
dimensão evangélica, uma determinante essencial e
indomável da concretização histórica da experiência cristã.

3Desde as sucessivas reformas da vida monástica, cujo referencial inicial se costuma situar na fundação de Cluny em 910, passando pela Reforma Gregoriana. pela
emergência de novas formas de vida religiosa nos séculos XII a XIV. pelos diversos
movimentos de dissidência religiosa e pela explosão eclesial do século XVI que dividiu
religiosamente as sociedades ocidentais, estabelecendo-se diversas legitimadas na
vivência cristã a partir das várias Reformas, até a intransigência católica pós-revolucionária ou ao despertar religioso contemporãneo que criou as grandes expectativas de
renovação no século XX. entre outras, com a realização do II Concilio do Vaticano e o
movimento inter-confessional e ecuménico.

4 S.Francisco de Assis é expressão deste mundo em transformação. A questão da
pobreza. surge como forma de testemunho para a evangelização. enquanto nova radicalidade, de algum modo desvalorizando o modelo monástico, no qual estava assente
em grande medida a sociedade de Cristandade, o qual não revelava limites de resposta a um mundo que estava surgindo, fruto da revolução urbano-mercantil.

5 A religião não desaparece da sociedade nos processos de secularização e de
laicização, o que ocorre é um deslocamento da sua função e das suas manifestações.
Trata-se de processos civilizacionais de longa duração, cujas manifestações são muito
diferentes de sociedade para sociedade, e com expressões diversificadas nos vários
contextos culturais. Entende-se por secularização quando, reconhecida socialmente. a
Religião se desloca essencialmente para o terreno privado, onde as mediações institu-
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cionais tendem a ser secundarizadas. Esta mutação é acompanhada pela afirmação
progressiva da autonomia de diversos planos da existência individual e social,
espelhando o desiderato da liberdade e conduzindo a experiência religiosa para uma
interioridade com maior relevancia para o indivíduo. cujas consequências vivênciais tèm
repercussões de ordem pública. Por isto mesmo, em contexto de secularização. a
problemática religiosa tende a ser equacionada numa tensão entre publico e privado. A
laicização, mesmo quando articulada com o anterior processo, resulta de uma situação
em que a Religião e as suas instãncias organizativas - no caso, a Igreja Católica se encontram em concorrência seja com o Estado. sela com -o mercado do religioso^^.
e a sua pertinência e afirmação sociais decorre num contexto de confronto, de disputa,
de reivindicação ou de reconhecimento do pluralismo, o que conduz os crentes a confrontarem-se com a necessidade de uma consciência de que a sua experiência religiosa

1 Não já como advento próximo dos fins dos tempos. mas da História como lugar

é uma parte da realidade, mas nunca a pode totalizar. Por outro lado, a laicização

adequado da afirmação dessa realidade nova: uma realidade nova no interior de uma

corresponde a emergência e a afirmação de protagonismos diferenciados no seio da

vida que se cumpre. Contudo, tem persistido e coexistido sempre uma dinamica dual

sociedade e, em correlação, com a assunção de novas formas de realização e de inter-

entre um tempo apocaliptico como expressão do desejo de aceleração das mudanças

venção das experiências religiosas. nomeadamente eclesiais, pela valorização dos

e um tempo historico - do acontecer existencial das pessoas e das sociedades con-

cristãos-comunsem contraponto a situações de dependência ou subordinaçào clerical.

frontado com a vida e a morte -compreendido como o lugar do acontecer instaurador

6 O principio revolucionario pretende ser instaurador de uma nova era, afirma-se

dessa mesma mudança. Cf. Claude Carozzi - Apa'alyse et salut dans le chnstianisrne

como expressão de um novo tempo. No contexto da Revolução Francesa. este princi-

ancien et médiéval. Collection historique. Paris: Aubier, 1999 [edição alemã - 19961.

pio expressou-se em confronto com a sociedade cristã do Antigo Regime. Assim. a

2 Contrariamente ao que muitas vezes corresponde ao imaginário da hagiografia
cristã, não houve uma total ruptura da tradição cristã nas sociedades germano-

afirmação de um tempo novo expressou-se também através de uma tentativa de
laicização do calendário. expressão da organização do tempo.

romanas, como se houvesse um recomeçar. O que ocorre é que a desagregação das

7 Desde o inicio do seu pontificado, João Paulo 11, no seu magistério, tem dado

sociedades, com a crise e o desaparecimento do Império Romano e cristão no

particular relevo a esta celebração, entendendo-a como o .<advento de um tempo

Ocidente, instalou novas ordens sociais e politicas, onde os núcleos cristãos persisti-

novo,,. como uma oportunidade de renovação espiritual e do aprofundamento da

ram e desempenharam um papel importante de protecção e de enquadramento das

identidade cristã.

populações, mas dentro de sociedades fragilizadas pela guerra e pela mobilidade de

8 Em sentido lato, a .questão escolar,>,com particular relevo na sociedades de

povos que diferiam em muito da sociedade sedentarizada e urbana do velho império.

matriz católica, ainda que de formas diferenciadas. envolve a defesa da religião na

0 s diversos baptismos dos reis dos povos bárbaros)) corresponderam assim a um

sociedade através da reivindicação da liberdade de ensino por parte da Igreja, não só

complexo processo de organização das sociedades no Ocidente. onde a Igreja foi

através de escolas de direito publico aos vários níveis de escolaridade, como também

reconhecida com uma função social global de enquadramento e de disciplina social. A

através do ensino da religião nas escolas estatais. Esta questão fazendo parte de um

experiência cristã, como toda a experiência religiosa. traduz-se sempre numa determi-

debate mais amplo sobre o lugar da religião e das Igrejas na sociedade, a experiência

nada forma de ser e de estar em sociedade. A cristianizaçáo do Ocidente concretizou-

cristã. quando possuidora destas instancias, nem sempre tem conseguido proporcionar

se neste processo, de longa duração, de socialização mediatizada pela Igreja e, por-

uma vivéncia mais aprofundada e apta aos desafios das mudanças de mentalidade e

tanto, pela vivência e elaboração da experi6ncia cristã simultaneamentena integração

das práticas individuais e sociais, com algumas ambiguidades que acabam por

e no confronto com novas culturas e novos modos de vida.

desvalorizar a própria experiència religiosa.

ESCUTA, Israel! O SENHOR nosso Deus é o SENHOR e é UM.
Amarás o SENHOR teu Deus de todo o teu coração, todo o teu ser, toda a tua força. As palavras dos
mandamentos que te dou hoje estarão presentes no teu coração; hás-de repeti-las aos teus filhos;
hás-de dizê-las quando estiveres em casa, quando fores de caminho, deitado ou levantado. Hás-de
fazer delas um sinal ligado a tua mão, uma marca entre os teus olhos. Hás-de inscrevê-las nos montantes das portas da tua casa e na entrada da cidade.

1. A S IGREJAS
ESPALHARAM A PALAVRA
SOBRE O PERDAO DA D~VIDA

por Madeleine Bunting, jornalista do Gira~diuti

NAS NOSSAS MAOS'

Uma velhinha fechou-se na sua casa meio
desmoronada, num bairro pobre de uma cidade
italiana. Os vizinhos estão convencidos de que ela
está a perder a razão. Um membro de Sant' Egídio
bate-lhe a porta, e consegue chegar a fala.
Ela responde por monossílabos, e fecha a porta.
Mas ele volta, para.continuaruma espécie de diálogo
que pode durar meses, até a senhora abrir a porta
e o deixar .entrar,e se organizar um sistema de ajuda
específico para aquela pessoa.

' in Unesco Courier Janeiro 2000

Inspirada pelo conceito bíblico do Jubileu,a campanha
global para perdoar a dívida do Terceiro Mundo conseguiu
influenciar a agenda dos países mais ricos. Pela primeira vez,
as Igrejas encontraram uma forma concreta e uma expressão
política directa da sua fé na solidariedade com o mundo dos
pobres.
Parece que "Jubileu 2000 é uma das maiores campanhas
globais dirigida a um único alvo. Tem sido comparada com o
movimento anti-apartheid dos anos 80 e tem, claramente,
maior audiência do que as campanhas contra o poder
nuclear ou pelo desarmamento nuclear. Há grupos promotores desta campanha em 89 países; a iniciativa já
ultrapassou a meta dos 22 milhões de assinaturas até ao fim
do ano 2000.
Por todo o Mundo, os governos e os peritos, assim como
os activistas desta campanha vão observando o
extraordinário sucesso de "Jubileu 2000, quer quanto a
mobilização das pessoas, quer no êxito de se conseguir
introduzir a questão da dívida na agenda dos G8, assim
como na pressão sobre o Fundo Monetário Internacional.
Tanto na reunião dos G8 em Birmingam (1998), como em
Colónia (1999), houve marchas de dezenas de milhares de
pessoas clamando pelo perdão da dívida. Durante esta
última, os ministros das Finanças concordaram, em princípio,
em cancelar 70 dos 130 mil milhões de dólares devidos pelos
países mais pobres.
Outras campanhas - ambientais, dos direitos humanos, ou
sindicalistas - maravilham-se com este salto por cima da
apatia e fatalismo da sociedade civil. Outros aspectos surpreendentes são que a campanha partiu praticamente do nada,
movimentou poucos recursos e explodiu tão rapidamente.
O êxito de "Jubileu 2000 é simples e não está na moda:
são as Igrejas cristãs. Há algum desacordo, que não chega a
altercação, sobre quem falou primeiro na ideia de ligar o
conceito bíblico de Jubileu, expresso no Levítico, com o
milénio e o cancelamento da dívida. Os católicos dizem que
foi o Papa; há uma organização humanitária evangélica nos
Estados Unidos (Tearfund) que diz ter começado com a ideia
desta campanha em 1994. Mas não há dúvidas de que uns e
outros encontraram aí uma finalidade comum; os evangélicos
reuniram os fundos iniciais e o Papa teve um papel crucial na
campanha para os países do Sul da Europa.
O conceito de "jubileu" no Antigo Testamento é de que os
aniversários devem ser marcados por medidas de justiça
social: libertação dos escravos, terras e riquezas redistribuídas e dívidas canceladas. As Igrejas forneceram a data, o
objectivo, a justificação bíblica - e galvanizaram o que
começou por ser a Rede da Crise da Dívida, uma campanha
de origem inglesa e já com algum tempo.
O envolvimento das Igrejas foi crucial por duas razões: o
seu apoio trouxe milhões de praticantes, além das estruturas
de igrejas locais e paróquias, incluindo as suas publicações.

As notícias podiam ser largamente divulgadas e depressa, e
"Jubileu 2000" foi adoptado como parte integral das
celebrações do milénio nas diferentes Igrejas.
Ainda mais: as Igrejas erigiram, para o "Jubileu 200OW,
uma estrutura internacional. Partindo do Reino Unido, passou
as ligações das várias dioceses, as conferências episcopais,
a geminação de paróquias nos países mediterrânicos. As
sociedades e ordens missionárias espalharam a palavra.
Pela primeira vez, as Igrejas encontraram uma forma
concreta e uma expressão política directa da sua fé na
solidariedade com o mundo dos pobres.
Por vezes, toda esta movimentação trouxe nervosismo as
hierarquias religiosas, mas acabaram envolvidas no
entusiasmo dos fiéis. Tornou-se a Fé em acção; trouxe
sentido a uma vaga data do calendário.
Começando pelas organizações humanitárias de filiação
cristã, como a Oxfam e a Christian Aid, outras foram sendo
convencidas a trabalhar de facto com as Igrejas - que se
tornou uma relação de tensão criativa. Os activistas de
esquerda não gostam de trabalhar com instituições religiosas
(na América Latina, por exemplo, há sectores da Igreja
Católica que apoiaram regimes opressores). Mas
conseguiu-se um intercâmbio fecundo e poderoso: a
experiência de campanhas deste tipo, por um lado; e as
hostes para recolher assinaturas e participar em
manifestações, por outro.
Há rivalidades entre as organizações humanitárias, que
querem manter um determinado perfil e os consequentes
"mecenatos"; mas o facto de se ter formado uma coligação de
mais de uma centena de grupos - incluindo nestes sindicatos
e associações profissionais - e o acordo de todos sobre as
desigualdades crescentes devidas a economia global
ajudaram incomensuravelmente a credibilidade da campanha.
[...I É interessante notar que o "Jubileu 2000 beneficiou
de um activismo global actualmente possível devido a
Internet - mas, mesmo neste ponto, foram os cristãos dos
países mais ricos em "sites" e acessos que imprimiram a partir daí os textos e os distribuíram largamente para os países
do Sul, mais pobres em ligações telefónicas. A Net também
permitiu acompanhar de muito perto as negociações "a alto
nível", e organizar grupos de pressão junto dos ministros.
O "Jubileu 2000 ainda está longe dos seus objectivos;
mas, para já, obteve largas diminuições das dívidas exigidas.
O Banco Mundial teve de reconhecer, pela primeira vez, que
a sua legitimidade depende do serviço que prestar a
sociedade civil; e demonstra uma inesperada disposição para
reconsiderar alguns princípios condutores da sua política
desde a II Guerra. Já há quem pense que o "Jubileu 2000" é
uma primeira amostra do activismo global, que pode conseguir mudanças profundas neste novo século. [..I

2. SANT'EG~DIO,
A DIPLOMACIA DA AMIZADE
por Mario Giro, responsável pela Secção da África Ocidental,
de Sant' Egídio

Um movimento católico laico, dedicado a ajudar os
necessitados e a mediar conflitos internacionais.
Uma velhinha fechou-se na sua casa meio desmoronada,
num bairro pobre de uma cidade italiana. Os vizinhos estão
convencidos de que ela está a perder a razão. Um membro de
Sant' Egídio bate-lhe a porta, e consegue chegar a fala. Ela
responde por monossílabos, e fecha a porta. Mas ele volta,
para continuar uma espécie de diálogo que pode durar meses,
até a senhora abrir a porta e o deixar entrar, e se organizar um
sistema de ajuda específico para aquela pessoa.
Utilizando estas "astúcias" de comunicação paciente,
baseada na amizade, aconteceu mais tarde que a
Comunidade [de Sant' Egídio] estabeleceu contacto com um
chefe de guerrilha escondido há anos no coração de África,
trouxe-o para fora do seu isolamento, e acabou por persuadi-lo
a negociar, em vez de combater.
"A Igreja é a casa de todos, especialmente dos pobres",
disse João XXIII, o Papa que lançou a Igreja nos caminhos
da modernização, abrindo-a ao mundo - impulsos que
foram aceites pelo Concílio Vaticano II. Na senda desta abertura, um grupo de estudantes decidiu, em 1968, lançar um
movimento que não seria uma ONG, mas uma comunidade
cristã em que a celebração religiosa avançasse de mãos
dadas com a acção, para pôr o Evangelho em prática,
através de um compromisso pessoal com os pobres. O
dirigente é Andrea Riccardi, que actualmente ensina História
numa universidade de Roma e que recebeu a medalha Gandhi
da Unesco pelo trabalho a favor de uma cultura da Paz.

A Comunidade de Sant' Egídio tomou o nome de uma
igreja abandonada de Roma que escolheu para sua sede.
Tem, actualmente, 20 mil membros, em 300 comunidades
locais, distribuídas por 34 países. Começou por ajudar
crianças abandonadas nos bairros miseráveis de Roma,
passando depois aos imigrantes, aos velhos, aos sem-abrigo,
aos deficientes, as vítimas da sida e a muitos outros grupos de
excluídos, na Europa e nos países do Terceiro Mundo.
Um país em que Sant' Egídio foi particularmente activo foi
Moçambique, desvastado pela guerra e pela fome no princípio dos anos 80. A guerra começara contra o domínio colonial português, em 1963; parou com a independência em
1975; e recomeçou alguns anos depois por razões internas e
externas. O regime de apartheid na África do Sul queria
desestabilizar todos os vizinhos que se recusavam a
reconhecer a sua dominância regional - e Moçambique,
com um Governo socialista, estava na primeira linha.
A ajuda humanitária providenciada por Sant' Egídio caía
em saco roto, porque era impossível resolver os problemas

da fome enquanto durasse a guerra civil. A procura de uma
mediação tradicional - um Estado ou uma ONG - falhou,
porque os diplomatas não conseguiam estabelecer contactos
com uma oposição armada invisível, e também porque
pensavam que nada se resolveria sem que caísse o regime
de apartheid na África do Sul.
Embora com relutância, a Comunidade percebeu que não
tinha outra hipótese senão actuar como mediadora. Não tinha
experiência, e teve de aprender ao longo do processo.
Inventou "uma linguagem de reconciliação", cuja sintaxe se
construía como a de uma organização humanitária
trabalhando para os pobres.
Descobriram como falar com todo o género de pessoas, a
partir do seu trabalho compassional numa larga variedade de
situações, que mudavam constantemente. Relacionavam-se
com os pobres, viviam como eles, falavam a sua linguagem,
iam aos seus locais de encontro e olhavam-nos não como
casos requerendo ajuda, mas como membros de direito da
sociedade.

persiste; e a guerra recomeçou em Angola.
A "fraqueza" da Comunidade é o seu ponto forte. Não
pode mobilizar um exército ou passar cheques descomunais.
Tem aí a garantia da sua sinceridade, de que o seu interesse
é o processo de paz e as suas armas são apenas a amizade
e a paz. Muitas facções aprenderam a acreditar nisto e falam
dos seus problemas com liberdade, sem os constrangimentos
que sentiriam ao tratar com delegações oficiais que fazem
parte dos jogos de poder. A familiaridade com as partes em
conflito tem que ser acompanhada de um profundo entendimento das sociedades que se digladiam. Sant' Egídio recebe
estes conhecimentos das suas próprias comunidades locais,
de gente daquela terra.
Num processo de paz, não se trata apenas de negociar e
assinar um documento. O apoio continuado, depois de
atingido esse ponto, é muito complexo: vontade de desenvolvimento, democracia, reconciliação e recordações assumidas. A
Comunidade não pode fazer isto sozinha, nem nunca se
meteu a isso. Não acreditamos em diplomacias paralelas,
mas em promover sinergias de recursos e de acções.

REUNIOESDE ORAÇÁO PELA PAZ
Um diálogo deste género pode ser tido como condenado a
partida, quando não há recursos para combater a fome. Mas a
Comunidade recusa-se a desistir nestas circunstâncias. A
experiência mostrou-lhe que a sua mera presença pode ser
de importância vital, mesmo quando não conduz a resultados
imediatos. Estamos na era da Internet, mas o isolamento e a
solidão continuam a ser um grave problema do nosso tempo,
e podem levar as pessoas a loucura.
O isolamento de um movimento, um partido ou um país
pode levar a guerra, especialmente se a comunidade
internacional prefere olhar para o lado. A persistência das
guerras em África - no Sul do Sudão, por exemplo - é uma
prova cabal desta afirmação.
A Comunidade também tinha aprendido a ser paciente.
Quando o ministro de um país importante viaja para ir fazer a
mediação numa determinada situação, tem o tempo limitado,
embora deva obter resultados. Não pode arriscar-se a falhar,
para não diminuir a sua credibilidade, por causa da opinião
pública no seu país, ou por causa de eleições. Mas como é
que conflitos que engrossaram ao longo de décadas podem
ser resolvidos em meses? Em Sant' Egídio não temos prazo
para obter resultados.
As negociações de paz começaram ao mesmo tempo em
Angola e Moçambique. Em Angola, foram dadas por
completas em três meses e meio; disse-se, então, que em
Moçambique se andava a arrastar o processo. Muitas
pessoas disseram aos mediadores que eles andavam a
perder o seu tempo, e o tempo dos outros. Realmente, as
negociações foram longas: 11 sessões ao longo de 27
meses, entre Junho de 1990 e Outubro de 1992. Cada
pormenor era revirado por todos os lados, porque o
encarregado da mediação se considerava um principiante. O
que acontece é que o acordo de paz em Moçambique

As hipóteses de êxito de um acordo de paz dependem
principalmente dos que assinam, mas também da sociedade
civil e do clima internacional. Por isso, Sant' Egídio procura desencadear, da parte de muitas outras instâncias internacionais,
governamentais ou não, esforços consistentes e prolongados
para apoiar os processos em que se envolve. No estádio final
das negociações de Moçambique, estiveram presentes
observadores das Nações Unidas, Itália, França, Estados
Unidos, Portugal, Reino Unido e mesmo da África do Sul .
Foram essas negociações que chamaram as atenções
para a Comunidade, a qual adquiriu reputação e credibilidade
que já entraram ao serviço entre combatentes da Guatemala
ao Burundi, do Congo-Kinshasa ao Kosovo e a Argélia. Na
Argélia, Sant' Egídio conseguiu trazer inimigos muçulmanos
a mesa das negociações, utilizando outra das suas "armas":
o diálogo inter-religioso.
Há mais de dez anos que Sant' Egídio organiza encontros
internacionais para rezar pela paz. São um factor-chave na
linguagem da reconciliação, geram uma cultura genuína de
paz inter-religiosa. Mas não esqueçamos que o investimento
de Sant' Egídio nos processos de paz é uma extensão do seu
investimento em combater a pobreza, a que ainda dedica 80
por cento dos seus esforços.

António Matos Ferreira
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O processo de mutação é amplo e complexo.
Trata-se de saber, antes de mais, se é possível
(uma possibilidade!) a sociedade se autonomizar
em correlação com a afirmação do Estado
e com a persistência da experiência religiosa,
institucionalmenteorganizada, como significativa para
os indivíduos e as sociedades.

Antes de mais, e não sendo uma questão secundária,
importa reconhecer e apreciar que na nossa sociedade se
formulam e convivem distintas convicções sobre o lugar da
religião na sociedade e que, no exercício da cidadania, se
manifestam também diversas pretensões em relação a
função do Estado. Decorrente desta realidade, e sobre estas
questões, o conflito e o confronto existem e são naturais e
compreensíveis, pois estão em jogo níveis de poder, de
influência, bem como distintas perspectivas sobre a realização
individual e social1. Por isto mesmo, a dimensão religiosa
(seja qual for!), nas suas complexidades e contradições, não
é um resíduo cultural, nem um assunto privado, mas um
((bem público))* que interessa (e Iou é utilizado) a sociedade
ou a todos aqueles que livremente o escolhem.
Três questões têm sido abordas neste debate que
ressurgiu recentemente na sociedade portuguesa em torno
do alcance do projecto legislativo sobre liberdade religiosa.
São elas: a laicidade, os privilégios da Igreja Católica e a
legitimidade da existência de uma Concordata em regime de
separação e de laicidade. Reflectir sobre estas questões e
tomar parte na defesa de posições públicas sobre elas,
mesmo em sentidos diversos ou opostos, é exercer a
cidadania e simultaneamente, para os crentes católicos
romanos, ocasião de exercitar a sua consciência eclesial e
afirmar as suas convicções legítimas.

1. A memória e a cultura ocidentais não começam com a
modernidade, nem tão pouco esta possui uma única matriz. A
modernidade é já em si expressão da deslocação e autonomia
que decorrem da secularização como processo histórico
(mental e social) de longa duração, e em relação a qual o
iluminismo [os iluminismos!] é uma das componentes, mas não
a única. Falar-se da matriz cristã da sociedade ocidental é
referir um dos vectores da sua própria transformação3.
2. Importa reconhecer que existem diversos modelos e
paradigmas de secularização e de laicização4, quer ao nível
ideológico, quer ao nível da sua concretização societária, os
quais por se encontrarem interagindo simultaneamente, e de
forma interdependente, tornam muito mais complexos a
análise e os recursos para levar a cabo mudanças no comportamento e na articulação dos diferentes interesses em jogo.
3. O processo de mutação é amplo e complexo. Trata-se
de saber, antes de mais, se é possível (uma possibilidade!) a
sociedade se autonomizar em correlação com a afirmação do
Estado e com a persistência da experiência religiosa,
institucionalmente organizada, como significativa para os
indivíduos e as sociedades. A autonomia, nesta óptica, é um
processo de afirmação, mas de afirmação mútua e em
interdependência. Tende-se para que o Estado (organização
política da sociedade) moderno e democrático não exista
sem liberdade social e, para que esta tenha a sua plenitude,

a liberdade religiosa tornou-se parte integrante deste
horizonte. Para que a liberdade social subsista, importa que a
liberdade religiosa como todas as outras liberdades formais e
existenciais (práticas) não sejam tutelas. As várias instâncias
sociais encontram-se em articulação mas são autónomas.
4. A autonomia não quer dizer ou significar
necessariamente separação5, mas certamente que não
implica desaparecimento da dimensão do religioso,
particularmente nas suas diferentes formas organizadas.

Fala-se de privilégios, mas antes de mais
importa perguntar: privilégios em relação
((ao quê)) e ((aquem))? Falar de privilégios
remete, antes de mais, para uma dimensão
relacional, de domínio ou de discriminação,
sempre com implicações sociais, traduzidas em
formas concretas de discriminação e injustiça
social. Ora, a democracia visa esvaziar todo
o tipo de privilégios pelo princípio da igualdade,
não só de tratamento ou de oportunidades,
mas pela dessacralização de todas as formas
de poder ou de influência, seja religiosa,
seja política, seja científica ou ligada a qualquer
forma de saber.

5. O reconhecimento da autonomia devolve as Igrejas neste caso, de um modo mais globalizante, pode dizer-se: a
experiência cristã - a sua própria dinâmica, não cabendo ao
Estado, nem a sociedade tomada como um todo (no seu
conjunto), dirimir os problemas e as convicções internas;
pois, o contrário seria um neo-constantinismo! A resolução
desses problemas compete aqueles que se assumem e se
identificam como crentes de tal ou tal Igreja ou corrente
religiosa. Isto não impede que as sociedades influam ou
condicionem as organizações religiosas e vice-versa, pois a
realidade na sua totalidade, e não só na vertente social, é o
único lugar da experiência religiosa.
6. A autonomia no que se refere ao universo da crença e
da prática religiosa (confessional) coloca como questão a
correlação entre cidadania [cívica] e cidadania [religiosa], não
como práticas irreconciliáveis ou antagónicas, mas como
convergentes e congruentes, constitutivas do agir crente em
sociedade. Este agir social é sempre mediado por dinâmicas
institucionais.
7. Não é propriamente o papa ou as diversas formas de
religião que traem o espírito da laicidade. É a deriva ((comunitarista,), tendencialmente fusional ou totalizante, dos
nossos princípios que são responsáveis por tal atitude, por tal
comportamento. Esta deriva está intimamente associada a
perspectiva l<jacobina,, de Estado e a perspectiva totalizadora,
quando não totalitária, de percepção da sociedade e da sua
dinâmica, ao que também não escapam certas eclesiologias
e comportamentos pastorais.

1. Fala-se de privilégios, mas antes de mais importa
perguntar: privilégios em relação ((ao quê)) e <<aquem))?
Falar de privilégios remete, antes de mais, para uma
dimensão relacional, de domínio ou de discriminação,
sempre com implicações sociais, traduzidas em formas
concretas de discriminação e injustiça social. Ora, a
democracia visa esvaziar todo o tipo de privilégios pelo
principio da igualdade, não só de tratamento ou de
oportunidades, mas pela dessacralização de todas as formas
de poder ou dp influência, seja religiosa, seja política, seja
científica ou ligada a qualquer forma de saber. A (<separação

de poderes,), constitutiva das sociedades modernas, tem
neste objectivo o seu principal desiderato. Afinal, trata-se de
construir formas representativas que respeitem toda a
realidade existente, patenteando todas as suas virtualidades,
mas sem que a sociedade se deixe aprisionar ou subjugar
por nenhuma delas.
2. O Estado democrático nunca pode ser neutro, pois
promove ou deve promover este constante esvaziamento de
privilégios, pautado pela defesa de todas as liberdades, as
quais são defendidas pela própria dinâmica democrática. É o
debate democrático que alimenta o processo de consciência
individual e social, o exercício da cidadania, e que garante as
características específicas de cada indivíduo ou grupo não se
constitua como domínio ou discriminação.

3. Uma sociedade democrática, justa e aberta, gere
permanentemente, dentro do paradigma da [(complexidade)), o exercício da cidadania no qual se cruzam e se
confrontam pluralidades éticas, pluralidades de
fundamentação e de prática.

CONCORDATA
(s)
1. Donde decorre a legitimidade social do Estado e da
religião? Na perspectiva de uma sociedade de liberdade,
onde o poder resulta da vontade livre dos cidadãos, o Estado
é tão só a expressão dessa vontade que se organiza e
intervém, não podendo arvorar-se como detentor de qualquer
dimensão providencial, mais ou menos secularizada.
2. A legitimidade social da religião resulta, antes de mais,
da convicção dos indivíduos de determinada sociedade. São
estas convicções que autentificam as variadas e específicas
expressões institucionais, as quais traduzem socialmente
esses universos religiosos. Isto é, nenhuma forma religiosa
tem legitimidade, por si própria, para se impor a sociedade,
no todo ou em parte. Todo o proselitismo, legítimo em si,
implica limitar-se (auto-limitar-se) pela dinâmica decorrente
da própria liberdade dos indivíduos e da liberdade religiosa6.
Estas duas dimensões articulam planos complementares da
consciência e do exercício da cidadania: a responsabilidade
cívica que transporta e defende sempre convicções, sejam
alimentadas por uma fé, sejam sustentadas pela dúvida ou
pelo cepticismo, ou por qualquer outra instância de
elaboração ética.
3. As concordatas são, historicamente, um instrumento7
para dirimir as relações entre o poder temporal, n ó seu
processo de afirmação como Estado autónomo, sem tutelas,
e o poder espiritual na busca também da sua realização e
autonomia.
4. O desenvolvimento e a afirmação desta autonomia foi
e tem sido um longo e complexo percurso, inscrevendo-se no

que normalmente se designa como secularização, enquanto
processo de longa duração, vector característico do
património da civilização ocidental, incidindo na procura de
redução da conflituosidade gerada na concorrência e na
busca de hegemonia dos poderes entre estas duas esferas:
o temporal e espiritual, o político e o religioso. Estes poderes,
que se procuram articular, têm como terreno de disputa o
controlo ou enquadramento da sociedade e o reconhecimento
público das respectivas funções. Para a religião, e de um
modo particular para a tradição católica romana, esse
reconhecimento público é fundamental, nomeadamente nas
suas formas jurídicas, pela importância que o Direito assume
como mediação das relações legítimas em sociedade. A
reivindicação do reconhecimento social como [(bem público))
não é antagónico a autonomia das esferas do político e do
religioso, mas exprime uma percepção da religião que não se
reduz ao privado (([um bem individual))), nem aceita ser o
indivíduo unicamente tutelado pelo Estado, pois aquele não
se esgota neste e, legitimamente, pode fazer parte de
dinâmicas que se inscrevem na interacção constitutiva de
uma sociedade democrática, livre e justa.
5. Trata-se de estabelecer um determinado acordo que
manifesta interesses de duas partes presentes simultaneamente na sociedade, dita sociedade civil: o Estado enquanto
expressão legítima da organização política (a autoridade) da
sociedade e a Igreja [consoante a sua designação, mas
particularmente católica] enquanto expressão da organização
legítima da autoridade religiosa.
6. Ao longo dos séculos quer o(s) Estado(s), quer a(s)
Igreja(s) [enquanto expressão organizada da vivência do
religioso nas suas várias instâncias] foram evoluindo e
reformulando os contornos das suas fronteiras, dos seus
limites, onde ganhou relevância a centralidade dos seus
membros como cidadãos e como crentes. Em sociedade, em
qualquer sociedade, estas duas dimensões não se esgotam
nem nos Estados, nem nas Igrejas, sendo esta percepção
decorrente da valorização da liberdade8 pela escolha dos
indivíduos como sujeitos, como pessoas, expressão da
dimensão relaciona1 da existência individual e social.
7. A experiência cristã na sua variante católica não
necessita de viver em regime concordatário para se realizar.
Prova-o a sua situação na maioria dos países. Porém, um
regime concordatário livre e justo, no quadro de uma
sociedade democrática, nem diminui a liberdade dessa
sociedade, nem a autoridade do Estado, nem condiciona a
liberdade religiosa necessária a essa mesma democracia.
Neste contexto, uma concordata estabelece tão
simplesmente um acordo entre duas dimensões específicas:
o Estado e Igreja Católica Romana, sendo esta a expressão
da organização de um determinado universo religioso para
além do estatal e do seu reconhecimento como instância
internacional e pública. A autoridade pontifícia, no catolicismo,
tem uma tradição que faz parte da sua auto-representação e

identidade, onde a sua liberdade também se expressa, e cuja
instituição tem na Santa Sé, enquanto ordenamento
territorial e jurídico, a sua mais significativa mediação.
8. Numa sociedade livre e democrática, a Igreja Católica
Romana [como qualquer outra experiência, seja qual for a
sua natureza] não pode, através de qualquer tipo de concordata (de acordos), querer exercer uma hegemonia ou uma
tutela que vá para além da intervenção legítima dos seus
membros e da sua dinâmica organizativa, legitimidade essa
assegurada pelo mútuo [da(s) Igreja(s) e da sociedade]
respeito da liberdade religiosa.

1 Só tem rigoroso sentido falar-se de legalidade democrática, de princípios
constitucionais, das liberdades. e a religiosa entre elas, como dimensões dessa
realização dos individuos e da sociedade.
2 Esta foi a designação de um periódico católico na segunda metade de

oitocentos (1857-1908). Entre 1905 e 1911. como o mesmo titulo surgiu em Lisboa um
-Semanário dedicado aos interesses catholicos especialmente do clero paroquial,, e
que, a partir de 1908. passou a ltrevista mensal catholica illustrada,,. Este titulo
utilizado pela imprensa católica, dentro de uma perspectiva integral e intransigente do
catolicismo, constituía um programa de delesa da religião e da Igreja Católica, no
contexto do que se considerava um processo de -descristianização~ herdado do
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espírito das luzes e da revolução francesa. Dentro do paradigma do ~~ralliement~~.
e
apesar das limitações teológicas e politicas da época, particularmente os colaboradores
daquela segunda publicação pugnavam por uma c ~ n s c i ê n ccívica
i ~ dos católicos como
meio de manter a sua inlluência na sociedade. Alguns deles, no contexto da
implantação da República e no âmbito do debate sobre a lei da Separação de 1911,
defenderam posições próximas das de Abundio da Silva de que para a Igreja era
preferível um regime impio do que um hipócrita. em contraponto a subordinação regalista do constitucionalismo monárquico. (cf. Cartas a um Abade. Sobre alguns aspectos
da questão político-religiosa em Portugal. Braga: Cruz & C.' Livreiros-Editores, 1913).

3 Importa náo esquecer que o cristianismo, desde os seus primórdios, existe
noutros espaços e conhece outras formas de se organizar socialmente.

4 Pode-se pelo menos diferenciar dois modelos: aquele que decorre das
sociedades onde Igrejas (pelo menos as mais significativas, considerando os seu
adeptos) mantêm a rnediaçáo do sacerdócio ordenado (a existência de clero, no
sentido usual do termo) como as católicas, e aquele outro onde se verificou o
esvaziamento desse tipo de sacerdócio pela afirmação da sua universalidade através
do baptismo, normalmente associadas ao protestantismo. Isto implicou e implica
significativos matizes na relação da sociedade com as Igrejas e vice-versa. Mas, outros
elementos entram em jogo quando o confronto se estabelece com lorças politicas ou
sócio-culturais que defendem um programa de desvalorização ou de substituição do
património social e moral do cristianismo, entendido como forma objectiva de ~~descristianizaçáo,~.Por outro lado, no seio das diversas correntes cristãs também se manifestam
várias tendências que interpretam diversamente a missão das Igrejas e. através delas,
defendem programas distintos de relação, de influência ou de controlo sociais.

5 Ainda hoje, existem Igrejas de Estado em sociedades democráticas e abertas.
nomeadamente em países do norte da Europa. E exemplo desta situação os casos da
Inglaterra e da Holanda. Na Suécia, esta condição de Igreja de Estado acaba de ser
recentemente alterada, desde o primeiro de Janeiro de 2000. A problemática da
separação não é uma questão que só diga respeito a liberdade do Estado e da
sociedade, mas também a Iiberdade das Igrejas. Em última análise, a questão central
é a Iiberdade individual, a liberdade de cada um, como cidadão, como crente ou
não-crente, a qual é o fundamento de toda a sociedade democrática, aberta e justa.
6 A liberdade religiosa. partindo da liberdade da convicção (da fé) individual não

secundariza as expressões públicas e institucionais, reconhece a pluralidade das
crenças e dos seus cultos [em sentido amplo], como pressupõe também o
reconhecimentodo ateismo como experiência pessoal e social válida.
7 Acordos mediados pela valorização da dimensão jurídica: direito justiça. com o

objectivo de pacificaçáo de relações existentes.
8 A liberdade entendida como a possibilidade de escolha por cada um, como

sujeito, dos vínculos existentes, em contraponto as formas de dominação,
particularmente a níveis de dependência, incluindo a escravatura, onde o sujeito se
torna objecto de diversas formas de posse.

UEMOCRATICO*
Jorge Miranda

i

A liberdade religiosa não consiste apenas em o
estado a ninguém impor qualquer religião ou a
ninguém impedir de professar determinada crença.
Consiste ainda, por um lado, em o Estado permitir
ou propiciar a quem seguir determinada religião
o cumprimento dos deveres que dela decorrem
( em matéria de culto, de família ou de ensino,
por exemplo) em termos razoáveis. E consiste,
por outro lado (e sem que haja qualquer
contradição), em o Estado não impor ou não garantir
com as leis o cumprimento desses deveres.

' In Ecclesia. FevVO00; Titulo da responsabilidade do Públ~co;extractos de

artigo originalmente publicado no Jornal diocesano de Évora.

1. Como fenómeno que penetra nas esferas mais íntimas
da consciência humana e, simultaneamente, se manifesta
em grandes movimentos colectivos, o fenómeno religioso
tem tido sempre importantíssima projecção política e
juridico-política. Tem influído constantemente, não só na
história cultural, mas também na história política. Assim, a
liberdade religiosa está no cerne da problemática dos
direitos fundamentais, mas é, como se sabe - talvez por
isso mesmo - uma aquisição recente e ainda desconhecida
ou negada em numerosos países.
Não existiu nas teocracias orientais e nas cidades-Estados
da Antiguidade clássica, nem pode existir em certos Estados
islâmicos da actualidade; assim como não poderia
coadunar-se com o cesaropapismo bizantino (com afloramentos no Ocidente medieval e que se prolongaria na Rússia
czarista), ou, em menor grau embora, com o regalismo das
monarquias absolutas dos séculos XVI a XVIII. Muito menos
garantem a liberdade religiosa os regimes totalitários e a
maior parte dos regimes autoritários contemporâneos, sejam
quais forem as suas inspirações; toleram-na, quando a não
podem destruir.
Do mesmo modo, torna-se nítido o contraste entre a
experiência dos Estados Unidos e de alguns outros países,
onde o sentimento conjugado da liberdade e da fé religiosa
molda a Constituição e toda a vida cívica, e a expêriencia de
muitos países da Europa meridional e da América Latina,
onde durante décadas se evidenciaram (e ainda se evidenciam, por vezes) ideias e projectos laicistas e reducionistas.
Estas ideias - assim como as correlativas reacções
clericalistas e de nacional-catolicismo - contribuíram
largamente para os retardamentos e os sobressaltos na
instauração e na consolidação de regimes políticos liberais,
pluralistas e democráticos.
Sem plena liberdade religiosa, em todas as suas
dimensões - compatíveis com diversos tipos jurídicos de
relações das confissões religiosas com o Estado - não há
plena liberdade cultural, nem plena liberdade política. Tal
como, em contrapartida, aí onde falta a liberdade política, a
normal expansão da liberdade religiosa fica comprometida
ou ameaçada.
2. A liberdade religiosa não consiste apenas em o Estado
a ninguém impor qualquer religião ou a ninguém impedir de
professar determinada crença. Consiste ainda, por um lado,
em o Estado permitir ou propiciar a quem seguir determinada
religião o cumprimento dos deveres que dela decorrem (em
matéria de culto, de família ou de ensino, por exemplo) em
t'ermos razoáveis. E consiste, por outro lado (e sem que haja
qualquer contradição), em o Estado não impor ou não
garantir com as leis o cumprimento desses deveres.

Tão-pouco o fenómeno possui expressão meramente
individual; ele é também um fenómeno comunitário. As
pessoas vivem-no em conjunto, prestam culto em conjunto e
sentem mesmo que a religião implica uma relação de uma
com outras pessoas. A liberdade religiosa é também a
liberdade das confissões religiosas.

Se o Estado, apesar de conceder aos cidadãos o direito
de terem uma religião, os puser em condições que os
impeçam de a praticar, aí não haverá liberdade religiosa. E
tambem não haverá liberdade religiosa se o Estado se
transformar em polícia das consciências, emprestando o seu
braço - o braço secular - as confissões religiosas para
assegurar o cumprimento pelos fiéis dos deveres como
membros dessas confissões.
3. A Constituição de 1976 veio garantir a liberdade
religiosa sem acepção de confissões e sem quaisquer limites
específicos. É um estádio mais avançado do que o dos
sucessivos regimes anteriores de união, de neutralidade
laicista e de relação preferencial com a Igreja Católica, e a
separação serve essencialmente de garantia da liberdade e
da igualdade.
Para esta situação concorreram vários factores: a
superação da questão religiosa da 1Wepública e tambem a
superação (até pelo decurso do tempo) quer das correntes
jacobinas, quer das tendências ultramontanas; o Concílio
Vaticano II, com a sua declaração sobre a liberdade religiosa,
Dignitatis Humanae; o crescente pluralismo político dos
católicos portugueses; a maior inserção das confissões não
católicas na vida colectiva do país; a abertura europeia de
Portugal; a própria coerência do Estado de direito
democrático, cerne da nova ordem constitucional.
Nestas condições cabe perguntar se pode a lei ou um
tratado internacional estabelecer distinções; se se justifica a
dupla vigência da Concordata de 1940 (estatuto jurídico básico da Igreja Católica em Portugal) e da Lei n W 7 1 (onde está
o essencial da regulamentação das confissões não-católicas); se é constitucional qualquer diferença de tratamento.
O essencial não parece estar, contudo, em haver um ou
mais de um diploma regulador de liberdade religiosa no plano
institucional (ou em não haver nenhum, como sucede em
alguns países). O essencial está em saber se há normas da
Concordata e da legislação ordinária que desrespeitem os
princípios constitucionais da liberdade e igualdade religiosa;
e, na hipótese de isso acontecer, conseguir obter a sua
substituição ou a publicação de novas normas que
restabeleçam a liberdade e a igualdade.
O entendimento dominante e acolhido pelos órgãos de
fiscalização da constitucionalidade (com particular relevo
para o Acórdão nV23187 do Tribunal Constitucional) é que
os princípios constitucionais se compadecem com um
tratamento diferenciado das várias confissões, em razão do
modo como elas se encontram difundidas entre as pessoas
ou do peso real que têm na sociedade. O que não admitem,
em caso algum, é um tratamento privilegiado ou, ao contrário,
discriminatório desta ou daquela confissão.
Conquanto as fronteiras entre estas duas formas de
disciplina não sejam fáceis, é evidente que elas não se
confundem. Um tratamento privilegiado concederia a uma
pessoa ou entidade' direitos que outras não teriam; um
tratamento diversificado ou especializado não afectará a
qualidade dos direitos e deveres reconhecidos, apenas os
dará numa medida, em condições de exercício ou segundo
'

estruturas organizatórias diferentes consoante as diferentes
situações e entidades.
Um tratamento privilegiado para uns e discriminatório para
outros conduziria ao arbítrio; um tratamento diferenciado, pelo
contrário, repele o arbítrio, desde que assente numa
cuidadosa ponderação de situações e valores.
Ou seja: o essencial está em que a regra da liberdade, em
todos os aspectos, valha para todas as confissões, seja qual
for o número dos seus fiéis, e que todas as organizações
religiosas gozem dos mesmos direitos constitucionais e
legais. Mas o princípio não impede a subsistencia de regras
específicas e imediatamente dirigidas a Igreja Católica - por
força da sua realidade histórica e sociológica, bem como dos
serviços que presta, sobretudo nos domínios do ensino e da
solidariedade social - desde que estas regras correspondam a critérios de objectividade, necessidade e adequação.
De resto, algo de semelhante é o que se verifica em
muitos outros Estados europeus, com regimes democráticos
indiscutíveis, relativamente as confissões religiosas neles
maioritárias ou mais presentes nas suas experiencias colectivas: em Espanha, Itália e Polónia com a Igreja Católica; nos
países nórdicos com a Igreja Luterana; na Roménia ou na
Grécia com a Igreja Ortodoxa. É, porventura, assim que também virá a ser Timor em virtude do papel da Igreja Católica
na preservação da identidade do seu povo.
4. Com espírito sereno, pode dizer-se que a Concordata
representou no período imediatamente subsequente a 1974,
marcado por grande instabilidade, um importantíssimo factor
de enquadramento e de segurança jurídica; e que, celebrado
o protocolo Adicional de 1975, este foi tambem entendido
como uma sua confirmação. Em larga medida por inércia ou
por receio de qualquer eventual desiquilíbrio, ela iria perdurar
ainda que algumas das suas normas - desajustadas ou
inconstitucionais- viessem a caír em desuso. Só nos últimos
anos se iria (de dentro e de fora da Igreja) sugerir a necessidade ou a conveniência de uma revisão ou da celebração de
uma nova Concordata, adequada aos novos tempos.
Mas muito mais grave seria a subsistência da Lei nW71
e de vários diplomas que, em áreas de direitos positivos de
liberdade religiosa (casamento, assistência religiosa nos
hospitais, nas forças armadas, nas prisões, nos estabelecimentos tutelares de menores, benefícios fiscais), se
circunscrevem a religião católica. Esses diplomas não são
criticáveis por darem relevância jurídica ao fenómeno
religioso - porque o silêncio perante a religião, na prática,
redunda em posição contra a religião; mas por não se organizarem tambem em colaboração com as confissões não
católicas. E, por isso, o que aí está em causa não é uma
inconstitucionalidade por acção, mas uma inconstitucionalidade por omissão.
Contudo, nos Últimos anos, avançou-se no sentido da
igualdade no ambito do ensino religioso nas escolas públicas
e nos tempos de emissão no serviço público de televisão.
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A resposta mais curta a esta questão é: ambas as
coisas, Como relação jurídica, a fórmula de
Separação do Estado e da Igreja em França
pode considerar-se um modelo de certa forma
esgotado, no entanto, e por isso mesmo, tem havido
em anos recentes uma avalanche de publicações
reflectindo sobre o futuro das religiões e outras
formas de crença, assim como a respeito da
sua relação com o Estado democrático.

1 Este texto não teria sido escrito sem o contributo de Antonio Matos Ferreira,

desde logo com livros comentados. mas tambbm porque as nossas reflexões mals
pessoais, não existiriam sem as muitas conversas sobre estes temas com ele, nem
sempre pacificas, mas sempre muito enriquecedoras Agradeço tarnbem ao Eduardo
Franco a paciência da revisa0

Quer se considere como necessária ou não a revisão da
Lei da Separação francesa de Dezembro de 1905, quer se
veja nela um marco positivo ou negativo, a verdade é que ela
é em grande medida, apesar de se manter em formalmente
em vigor, parte do passado. Émile Poulat, que defende a sua
manutenção e se assume como um partidário da laicidade tal
como ela é concebida nessa lei, não hesita em afirmar o
óbvio: boa parte das suas disposições eram medidas
transitórias que visavam a passagem de um regime de
religiões de Estado (catolicismo, mas também o judaísmo, o
protestantismo huguenote, e o islamismo) para um regime de
liberdade de religiões e de separação, pelo que entretanto
caducaram. Mas, como este mesmo autor afirma na sua mais
recente obra sobre estas questões - La solution laique et
ses problemes, fausses certitudes, vrais inconnus, Paris,
Berg International, 1997 -, a laicidade é um processo que
não começou aí e que não está terminado. E que, portanto,
exige um esforço de reflexão nova em cada uma das suas
sucessivas etapas, que é o que ele se propõe fazer no livro
referido, como também o veem fazendo vários outros cientistas sociais francesas igualmente com vasta obra no estudo
do fenómeno religioso. E é isto que permite afirmar que a
laicidade em França é hoje também um campo enriquecedor
de reflexão sobre a evolução do religioso e da sua relação
com o Estado.
Como amostra desse debate tomámos apenas a obra
citada de E. Poulat, e uma obra igualmente sintética mas não
menos interessante de outro sociólogo - Marcel Gauchet,
La religion dans Ia Démocratie, parcours de Ia laicité, Paris,
Gallimard, 1998. Para além de recomendarmos a sua leitura
como do maior interesse porque quem se interesse por estas
questões, e já que seria impossível sintetizá-las verdadeiramente - visto que se aplicam a demolir ideias feitas em cada
página -, iremos apenas aguçar a curiosidade apontando
alguns pontos de convergência e de divergência entre os
dois autores que nos parecem especialmente relevantes.
Três pontos de convergência saltam desde logo A vista na
reflexão de Poulat e de Gauchet: a recusa da pertinência da
ideia de um retorno do religioso; a recusa de que a laicidade
francesa possa ter alguma pretensão a ser modelo universal,
no passado, presente ou futuro; a afirmação de laicidade e da
secularizaçãq como processos de longa duração. As
divergências são talvez menos claras mas igualmente
importantes: Poulat rejeita a ideia de uma nova laicidade,
Gauchet parece acolhê-la até certo ponto; Poulat prefere
evitar uma cronologia ou uma futurologia bem definidas,
Gauchet compromete-se mais deste ponto de vista; por fim,
a apreciação que ambos fazem quer do percurso histórico
concreto da laicidade, quer do seu valor como elemento
explicativo é claramente distinta.
O primeiro ponto - recusa da ideia de retorno do
religioso - é importante porque situa Poulat e Gauchet
claramente em oposição a todo um conjunto de teses que
têm estado em voga na literatura ensaística - um exemplo
paradigmático: Gilles Kepel, La Revanche de Dieu.
Chrétiens, juifs et musulmans a Ia reconquête du monde,
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Por outro lado, é evidente para Poulat e
Gauchet, como para qualquer analista destas
questões que, mesmo na Europa, está longe
de existir um modelo único de relacionamento
entre as religiões e os Estados, nem parece
que se esteja a procura dele. Ainda que, pelo
sim, pelo não, as diversas igrejas alemães
tenham decidido preparar um dossier em que
fazem a apologia, para esse eventual fim, da
forma alemã de lidar com a questão. Este é um
campo que a inteyração europeia deixou
entregue a si mesmo, subsidiário e secundário.

Paris, Seuil, 1991 - e que vêem no fenómeno do fundamentalismo, diversamente definido, mas visto como comum a
todas as grandes tradições religiosas, uma vingança de Deus
e um regresso do sagrado, no quadro de uma visão cíclica da
história que contemplaria uma nova idade teocrática e
teológica. Quer Gauchet, quer Poulat, pelo contrário,
acentuam que as religiões tradicionais podem ter um futuro
pela frente, mas de forma alguma Ihes parece concebível, ao
menos na França e no resto do Ocidente, um regresso a uma
sociedade orgânica, com Estado e Igreja estreitamente
associados, e com uma comunidade que se concebe como
unida por laços sacrais cuja origem e legitimidade a
transcende: está em Deus. Hoje, no Ocidente, a generalidade
dos que se reclamam na política de uma convicção religiosa
aceitam que o campo público e estatal é constituído
independente da crença (ou não-crença) religiosa. Poulat
pergunta, para ilustrar a força desta deslocação da qual mal
nos apercebemos, qual é o católico, por mais conservador
que seja, que inscreve hoje no seu programa política o
regresso ao protocolo de Estado anterior a Revolução
Francesa em que o Santíssimo Sacramento tinha precedência relativamente ao Chefe de Estado. E Gauchet chama
ainda a atenção para o facto de o fundamentalismo se
inscrever - mesmo fora da Europa, e nomeadamente no
mundo islâmico - numa dinâmica de modernização, por
mais que não o pareça superficialmente. Não apenas pelos
meios que utiliza, ou pela envolvência contra a qual se
levanta - mas que tem de ter em conta -, como também
pela mudança de fundo que implica na vivência da fé. No fundamentalismo ela passa de costume comunitário integrador e
a empenho militante numa fé pessoal. Gauchet, no entanto,
se rejeita a ideia de um retorno do religioso, aceita a de uma
certa recuperação do seu protagonismo na esfera pública,
como veremos.
Por outro lado, é evidente para Poulat e Gauchet, como
para qualquer analista destas questões que, mesmo na
Europa, está longe de existir um modelo único de relacionamento entre as religiões e os Estados, nem parece que se
esteja a procura dele. Ainda que, pelo sim, pelo não, as diversas igrejas alemães tenham decidido preparar um dossierem
que fazem a apologia, para esse eventual fim, da forma
alemã de lidar com a questão. Este é um campo que a
integração europeia deixou entregue a si mesmo, subsidiário
e secundário. Mais ainda, o modelo francês está longe de ser
o prevalecente. E termos jurídicos, possível encontrá-lo
apenas no caso do México, da Turquia, e de vários países
africanos francófonos, qualquer deles longe de brilhar pelo
carácter exemplar da sua democracia. Lá se vai, portanto, o
argumento de que verdadeira democracia só com laicidade a
francesa... Nem mesmo aparece (a Gauchet) como condição
necessária poder falar-se de Laicidade e Secularização
sequer o ter-se dado a Separação da Igreja do Estado.
Laicidade e Secularização implicam simplesmente a ruptura
da lógica holística que dominava as sociedades tradicionais,
em que tudo tinha necessariamente um referencial sagrado
configurado pela Fé nacional, pela religião de Estado. Há

democracias na Europa e pelo Mundo que não praticam uma
paridade plena entre todas as religiões - a questão poderia
até ser, mesmo na França é assim, tendo em conta todas as
reservas que aí enfrentam as chamadas seitas? - e mantém
uma confessionalidade muitas vezes puramente protocolar,
observando em tudo o resto um princípio de plena igualdade
de tratamento das diferentes fés ou ainda outras que
praticam a Separação do Estado das Igrejas, e, no entanto,
remetem para Deus como princípio legitimador da ordem
social. O significado profundo desta diversidade é, infelizmente, um ponto que nem Poulat, nem Gauchet desenvolvem grandemente porque a tomam por uma evidência,
mas o seu aprofundamento parece-nos levar a conclusões
importantes a respeito destas questões.
Por fim, a noção comum aos dois autores de laicidade e
a secularização como processos de longa duração, implica
naturalmente com a questão fundamental, qual a definição
que Poulat e Gauchet dão de Iaicidade e secularização?
Quer um, quer outro entendem que ambos os processos têm
um longo passado, no entanto, enquanto Poulat foge a uma
definição muito clara do seu início ou a marcar claramente as
suas etapas ou mesmo o seu futuro, a não ser em termos do
acompanhar do seu percurso histórico linguística em França:
com lai'ques a emergir na Idade Média, mas lai'cité a fazer
ainda figura de neologismo no princípio deste século -;
Gauchet considera duas grandes fases, uma que vai do
século XVI - ou seja, da plena consolidação da revolução
urbana e mercantil europeia e da Reforma e do
Renascimento - a Revolução Francesa, e outra que se
estende daí até a actualidade, mas que entrou, a partir da
década de 70, numa fase de transição para algo novo. Para
Poulat a laicidade é algo relativamente simples: a passagem
de um regime confessional para um regime de separação,
etapa essencial, decisiva, do processo de secularização,
entendido como desencantamento dos laços comunitário,
abandono de uma organicidade sacral. Gauchet aceita o
valor descritivo destes dois termos, no entanto, considera-os
insuficientemente explicativos. Para Poulat a laicidade encerra um paradoxo, como derrotar o adversário, recuperando?
Ou seja, como combater a antiga Igreja confessional, o catolicismo, sem a eliminar, o que violaria o princípio da liberdade
de consciência que a laicidade representa: o seu verdadeiro
espírito seria portanto de conciliação, ainda que por vezes
tenha sido deturpado. Ela não dá, nem tem de dar, pelo
menos automaticamente, solução aos problemas que resultam da emergência desse grande protagonista escondido da
relação IgrejaiEstado: a consciência individual. Quanto a
Gauchet, ele considera, de forma historicamente mais rigorosa, que o projecto laicista era, pelo menos, bicéfalo: havia
os que viam nela uma via de conciliação - de separação
amigável -, mas também os que procuravam através dele
fazer avançar o campo da Razão contra o da Superstição.
Poulat vê a laicidade como um processo, conflituoso, e
provavelmente fonte permanente de tensões pelo seu
entendimento em sentido diverso pelas diversas correntes,
mas não parece considerar que a causa dessa conflituosi-

dade possa esta num laicismo antireltgioso, a par da resistência católica a mudança.
Poulat, ainda que recusando a pertinência de qualificar a
laicidade como ((nova)) ou <<aberta))- a laicidade foi
evoluindo continuamente e tem por princípio constitutivo a
liberdade religiosa -, não nega que se vive uma fase nova e
muito complexo deste multissecular processo: o da
separação do Estado, já. não só da religião, mas também da
moral (deliberadamente no singular). Algo ao mesmo tempo
impossível e inevitável: a moral já não é objecto de consenso
e valoração positiva, independentemente das diferentes fés
religiosas, e essa unidade parece-lhe para sempre perdida
com o fim da sociedade orgânica, rigidamente hierárquica e
patriarcal em que assentava. No entanto, o Estado como
garante da paz e da ordem social não pode dispensar o
direito, e este implica sempre uma escala de valores
minimamente consensuais. Para Poulat a moral pode ter
morrido, mas apenas para renascer sob as formas menos
impositivas, mas inevitáveis: a ética, a deontologia, enfim a
noção de que há limites, há bem e há mal, e há
comportamentos que são suicidários para os próprios e para
a sociedade no seu conjunto, se se generalizarem. De algo
indiscutível, um dogma sagrado, a moral tornou-se lugar por
excelência da discussão e da procura difícil, mas necessária,
do consenso.
O que não fica muito claro é o papel do religioso - e do
não religioso - nesse processo. Aqui, Gauchet parece-nos
mais explícito. O Estado quis separar-se da religião para
melhor ,preservar a sua sacralidade. Mas, as religiões
seculares em torno do culto da Nação esvaíram-se depressa.
A Laicidade, ela mesma concebida como uma luta pela
emancipação da Humanidade do obscurantismo, contribuía
para essa sacralização do Estado, mas a lógica de
confrontação permanente que ela encerrava com fés ainda
largamente maioritárias, mostrou-se insustentável, e também
esse elemento de legitimação sacral se perdeu arrastada
pelo fim da fé num Fim da História, mesmo secular. Para
Gauchet nada marca melhor a ambiguidade dos últimos dois
séculos em termos do processo de saída de religião - termo
que ele prefere a secularização e laicidade - do que essas
fés laicas no Progresso, numa Razão Humana a substituir
Deus como Senhor e Fim da História; tal como, nada marca
melhor a entrada numa nova era desse processo, do que o
fim recente destas últimas. O que, a par de uma recomposição dos limites e da relação entre a esfera pública e privada, entre o Estado e a Sociedade, configuram o que
Gauchet não hesita em classificar como uma recuperação
relativa do papel das religiões que parece marcar esta nova
fase de uma saída da religião que não significa para ele
progresso da descrença, mas tão só, o fim de sociedades
estruturadas globalmente por uma religião de Estado. O
plural mesmo, em que insiste, basta para marcar a diferença
substancial entre recuperação e retorno: não é o Estado
confessional que regressa, é uma sociedade atomizada e um
Estado sem fé nem moral indiscutidas em que se apoiar para
se legitimar, que procuram nas religiões uma sabedoria -
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aquilo que Paulo VI designava em 1965, diante da
Assembleia Geral da ONU, com a ideia da Igreja como
"perita em humanidade" - e já não apenas as funções
complementares de valor social indiscutido e realizadas com
mais eficiência e zelo do por entidades públicas (como era o
caso do empenho de assistência tradicional nas igrejas).
Recuperação, segundo Gauchet, porque se trata de valorar
as fés pelo seu núcleo específico, propriamente espiritual;
mas não retorno, porque esse espaço de <(magistério))social
e público recuperado pelas igrejas é concorrencial e já não
confessional, nasce do debate em torno das questões da
moral social e não do consenso dogmático e da
uniformidade de crença. Implica, por fim, que as Igrejas
aceitem debater, mais ou menos em pé de igualdade, não só
entre si, mas também com outras sabedorias - para
Gauchet, saberes não-técnicos e não-científicos que visam
não o conhecer com rigor, ou o agir com eficiência, mas sim
o ponderar numa escala de valores, e o agir correctamente e
com fins que dêem sentido a existência - que não evocam
o transcendente.
Por isso, aonde Poulat recusa uma previsão evocando a
sua inutilidade como projecção de um presente mal
conhecido, Gauchet vê, cruzando esta tendência com a da
queda de todos os indicadores de adesão as igrejas
tradicionais na Europa, um futuro da religião nas democracias europeias como tendendo para: a multiplicação das
crenças; a forte queda do peso das Igrejas tradicionais,
tornando-as, quando muito, as maiores das minorias; mas
também, um peso do religioso na definição do percurso
colectivo que não diminuirá necessariamente, simplesmente,
se fará num quadro de diálogo constante, difícil mas
necessário, de diversas sabedorias e protagonismos na
procura constante de um consenso em torno de uma moral
social em permanente reconstrução que vá dando sentido as
escolhas colectivas. Na verdade, se bem que com menos
clareza, Poulat não anda longe disto mesmo, ao insistir que
a ciência, ou a ciência incarnada na tecnologia estão longe
de ser a solução para as grandes questões do sentido, do
valor, enfim da moral. Antes colocam em cima de mesa
novas e mesmo crescentes dificuldades nesses campos,
para as quais é preciso procurar respostas - ainda que
sejam fruto de árduo debate - alhures.

Recuperação, segundo Gauchet, porque
se trata de valorar as fés pelo seu núcleo
específico, propriamente espiritual; mas não
retorno, porque esse espaço de ((magistério))
social e público recuperado pelas igrejas é
concorrencial e já não confessional, nasce
do debate em torno das questões da moral
social e não do consenso dogmático e da
uniformidade de crença. Implica, por fim, que as
Igrejas aceitem debater, mais ou menos em pé
de igualdade, não só entre si, mas também com
outras sabedorias - para Gauchet, saberes
não-técnicos e não-científicos que visam não
o conhecer com rigor, ou o agir com
eficiência, mas sim o ponderar numa escala
de valores, e o agir correctamente e com fins
que dêem sentido a existência - que não
evocam o transcendente.
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todo
que ama a Deus
Se alegre nesta luminosa festa pascal.
Que o servo fiel entre com alegria
Na alegria do seu Senhor.
Que aquele
jejuou
Venha receber a sua recompensa.
Que o que trabalhou desde a primeira hora
Receba agora o seu justo salário.
O que veio depois da terceira hora
Celebre a festa com gratidão.
0 que s6 chegou depois da sexta hora
Que se aproxime sem medo: não será lesado.
Se tardou até a nona hora,
Venha sem hesitar.
O Senhor acolherá na Sua Paz
O operário da décima primeira hora
Como o que trabalhou desde a aurora.
Tem compaixão do último,
Comunica a Sua plenitude ao primeiro.
Dá, naturalmente, a um,
E ao outro dá de graça.
A mesa esta posta, vinde todos sem receio,
Que todos se alimentem a vontade.
Que ninguém fique para trás, a deplorar os seus pecados.
Eis que o Perdão se levantou do tumulo!
Que ninguém tenha medo da morte:
A do Salvador libertou-nos a todos.
Ele venceu a morte, que O julgava preso com cadeias.
Venceu o inferno, descendo aos infernos.
Oficio pascal de rito bizanlmo

Classicissima e pascal. C a n t e m o s , pois!

Se Se pode cantar O texto que
reproduzimos nesta rubrica a propósito da
Apresentação de Jesus no Templo, quanto mais
o cantaremos referindo-o
a sua
m
.

NOOF~CIO
DA FESTA
DA APRESENTAÇAO
DO SENHOR
2 de Fevereiro
Leitura extraída dos Serinões de S. Sofr6nio. bispo do século VII:

.

RESSURREIÇAO
Recordem primeiro o cântico de Simeão
(Luc 2,29-32), no qual se inspira o nosso texto:
"Agora, Senhor, manda embora
o Teu servo em paz, como disseste
Porque os meus olhos já viram a Tua salvação
Que preparaste para todos os povos.
Luz para a revelação aos pagãos
E glória do Teu povo de Israel."
Recordemos, ainda,. que
. esta Festa era muito
popular, sob o nome de Nossa Senhora das
'andeias, e se fazia procissão durante a missa,
com velas acesas. E não vai ser com velas
acesas que iremos celebrar a Vigília Pascal?

Todos nós que celebramos e veneramos com tanta
piedade O mistério do Encontro do Senhor. corramos para Ele
com todo o fervor do nosso espírito. Ninguém deixe de participar neste Encontro, ninguém se recuse a levar a sua luz.
Levemos em nossas mãos o brilho das velas, para
significar o esplendor divino d' Aquele que se aproxima e
ilumina todas as coisas, dissipando as trevas do mal com a
Sua luz eterna; e também para manifestar o esplendor da
alma com que devemos correr ao encontro de Cristo.
Assim como a Virgem Mãe de Deus levou ao colo a luz
verdadeira e a comunicou aqueles que jaziam nas trevas,
assim também nós, iluminados pelo seu fulgor e trazendo na
mão uma luz que brilha diante de todos, devemos acorrer
pressurosos ao encontro d' Aquele que é a verdadeira luz.
Na verdade "a luz veio ao mundo" e, dispersando as
trevas que o envolviam, encheu-o de esplendor; "visitou-nos
do alto o Sol nascente" e derramou a sua luz sobre os que se
encontravam nas trevas: este é o significado do mistério que
hoje celebramos. Caminhemos empunhando as lâmpadas,
acorramos trazendo luzes, não só para indicar que a luz
refulge já em nós, mas também para anunciar o esplendor
maior que dela nos há-de vir. Por isso, vamos todos juntos,
corramos ao encontro de Deus.
Eis que veio a luz verdadeira, "que ilumina todo o homem
que vem a este mundo". Todos nós, portanto, irmãos, deixemo-nos iluminar, para que brilhe em nós esta luz verdadeira.
Nenhum fique excluído deste esplendor, nenhum persista
em ficar imerso na noite, mas avancemos todos, resplandecentes; iluminados por este fulgor, vamos todos juntos ao
Seu encontro e, com o velho Simeão, recebamos a luz clara
e eterna; associemo-nos a sua alegria e cantemos com ele
um hino de acção de graças ao Pai da luz, que enviou a luz
vedadeira e. afastando todas as trevas, nos fez participantes
do seu esplendor.
Com efeito, a salvação de Deus, preparada diante de
todos os povos, manifestou a glória que nos pertence a nos,
que somos o novo Israel; e nós próprios, graças a Ele, vimos
essa salvação e fomos absolvidos da antiga e tenebrosa
culpa - tal como Simeão, depois de ver a Cristo, foi
libertado dos laços da vida presente.
Também nós, abraçando pela fé a Cristo Jesus que vem de
Belem, nos convertemos de pagãos em povo de Deus (Jesus é
a salvação de Deus Pai) e vemos com os nossos próprios olhos
Deus feito carne; e porque vimos a presença de Deus e a
recebemos, por assim dizer, nos braços do nosso espírito, nos
chamamos "Novo Israel". Com esta festa celebramos cada ano
de novo essa presença, que nunca esquecemos.

(As tres citações que aparecem neste texto sáo. a primeira e a terceira, do Prólogo
do Evangelho de S. João. 1, 9 ; e a segunda do Cântico de Zacarias, Luc. 1. 78.)

RESSUSCITOU!, como dissera.
(Mateus, 28,6)
Nunca ficará nos sepulcros que lhe prepararam

BREVES

INCURSOES RELIGIOSAS
E UMA PROPOSTA
Nuno Caiado
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Nova lorque em férias, mesmo que curtas,
na dobragem de Setembro para Outubro de 1999.
A expectativa da primeira vez na grandiosa
metrópole gera fascínios e decepções, encantos e
surpresas. Ver igrejas em Nova lorque não é uma
prioridade, o novo mundo não tem comparação com
Roma, Paris ou Lisboa, mas entrei em algumas e fui
a missa. Anotei alguns aspectos curiosos
relativamente as vivências religiosas.

A PRIMEIRA MISSA DE CADA DIA na catedral católica
de Nova lorque (St. Patrick Cathedral) é as 6h da manhã.
Deve ser uma pastoral da madrugada, mesmo antes de os
empregados entrarem na infernal cadeia de produção dos
escritórios. Na intensidade da Quinta Avenida, surpreende
ver uma grande igreja gótica, rosácea exuberante,
100 metros de altura, mas que afinal apenas tem um século.
Não tem adro, nem espaço livre envolvente, não é o centro
de nada, ocupa um quarteirão e é apenas um prédio a seguir
a outro e que antecede o seguinte (toda a metrópole é
meticulosamente quadrada, Napoleão gostaria), mas as suas
formas ainda provocam admiração. Em tempos, deve ter sido
um edifício que sobressaía pela altura, pelo volume, pela
eloquência do seu aspecto elaborado de gótico de imitação;
mas hoje parece ter sido absorvido e aniquilado pela
imensidão compacta e linear dos arranha céus que o
rodeiam. Tudo é em grande na catedral: é o maior templo
católico dos EUA, com 3000 lugares, as portas de metal
pesam 9 toneladas, o órgão tem 7 mil tubos, a rosácea é
gigantesca. Nas imediações há pelo menos outra grande
igreja, doutra confissão cristã, estilo mais saxónico. Parece a
concorrência, a matriz da nação.
A VISITA A ST. PATRICK CATHEDRAL é um tanto
decepcionante. Para um europeu, uma imitação de gótico
fora do sítio próprio e umas centenas de anos depois, não
pode ser levada a sério: mesmo que seja uma catedral da
Igreja Católica, há quase coisa de falso. O principal motivo de
chamada de atenção no interior é uma exuberantemente
publicitada exposição das relíquias de uma santa,
acompanhada de vigílias nocturnas e orações. O bulício dos
turistas não permite o recolhimento e rezar, pelo menos eu
não consegui, só descansei as pernas. Esperava-se que os
cartazes da entrada espelhassem a dimensão internacional
da Igreja, afinal esta é universal e Nova lorque é a capital do
mundo, gostam de dizer os americanos, mas tudo o que se Ie
tem um carácter estritamente local. A saída levo o jornal da
diocese que só leio mais tarde.
NO EMPIRE STATE BUIDING a visão é extra-ordinária.
Do lusco-fusco a noite é um ápice. O panorama oscila entre
uma beleza infinita e deslumbrante dada por milhões de luzes
de edifícios, e o anúncio de catástrofe apocalíptica dada por
ininterruptas e longínquas sirenes de policia e bombeiros e
por sons de invisíveis mas omnipresentes helicópteros. E, de
súbito, um outro som: um sino a dar horas, não a medonha
amplificação eléctrica (essa perversão obscena) de um
campanário português, mas o som de um genuíno sino de
bronze, que maravilhosamente emerge e se sobrepõem ao
imenso ruído de fundo da cidade. Descubro ser o sino de
St. Patrick Cathedral que, afinal, localizo facilmente a partir
dos 380 metros de altura onde me situo. Penso que estar
bem no interior da malha urbana pode ser uma vantagem,
tomara que seja símbolo de efectiva evangelização, de
fermento da massa.
O JORNAL DA DIOCESE DE Nova lorque é um
semanário de 44 páginas, duas das quais em castelhano a
que se junta a tradução do editorial. O de 30 de Setembro

O Povo de Deus ali reunido não parece
bem igual ao Povo de Deus nos nossos sítios.
Não é só numa estação de metro,
num restaurante vietnamita, num museu
ou numa qualquer rua de Nova lorque que
encontramos o mundo inteiro. Também na
igreja vemos uma imensidão de negros,
hispânicos, brancos e amarelos, trajados e penteados de modo tal que julgaríamos improvável
encontrá-los na igreja, uns de aspecto rude e
marcado pela vida, outros sérios, uns outros
joviais, ricos (não muito, a zona não é desses)
e pobres, de todas
as idades, rezando as mesmas orações
ao mesmo Deus. Comove-me a comunhão com
tantos homens e mulheres, e reconhecer as
orações noutra língua.

1999 é sobre Timor, política e eclesialmente correctos,
inatacáveis. Noutro ponto leio uma noticia sobre a disponibilização das ajudas da Igreja de Nova lorque ao povo
timorense. Dois dos principais artigos de fundo incidem sobre
o problema das dependências e a ajuda aos necessitados
dependentes: Neles, como noutros, pontua a figura que
parece omnipresente do poderoso Arcebispo Cardeal John
O'Connor. O primeiro titula-se pragmaticamente "Como
podemos ajudar" referindo-se as pessoas dependentes, de
estupefacientes, do sexo, do jogo, do tabaco ou, claro, do
álcool. É referido que estatisticamente quem tem uma boa
integração comunitário-religiosa tem menos prevalência
destes problemas e consegue-os superar mais facilmente
(curiosamente em Fevereiro 2000 li qualquer coisa do género
no Expresso, creio que do João Carlos Espada, que julgo ser
emigrante nos EUA). O segundo artigo de duas páginas
contém a totalidade da homília do Arcebispo de Nova lorque
no anterior domingo: "Dependência: o Cardeal fala não de
censura aos alcoólicos e outros, mas sobre como os
podemos ajudar". É mostrada muita atenção ao sofrimento
das pessoas dependentes e propõe-se aos alcoólicos a
frequência dos Alcoólicos Anónimos como a grande porta de
libertação. Noutras partes do jornal aparecem referências ao
alcoolismo e a pastoral da Igreja para a ajuda aos alcoólicos. As
restantes preocupações, ainda que marcadas pela cultura
pragmática e voluntarista dos saxónicos, a par de temas locais,
eram as que é possível encontrar no resto da Igreja (afinal ela
é universal): defesa da vida, não ao aborto, o Ano Jubileu, um
workshop sobre música litúrgica, evangelização, emigração.
NUMA PARÓQUIA QUALQUER, JÁ LONGE DA BAIXA,
fui a missa de domingo. De novo uma ampla igreja, esta de
traço convencional, cheia de assistência. O Povo de Deus ali
reunido não parece bem igual ao Povo de Deus nos nossos
sítios. Não é só numa estação de metro, num restaurante
vietnamita, num museu ou numa qualquer rua de Nova
lorque que encontramos o mundo inteiro. Também na igreja
vemos uma imensidão de negros, hispânicos, brancos e
amarelos, trajados e penteados de modo tal que julgaríamos
improvável encontrá-los na igreja, uns de aspecto rude e
marcado pela vida, outros sérios, uns outros joviais, ricos
(não muito, a zona não é desses) e pobres, de todas as
idades, rezando as mesmas orações ao mesmo Deus.
Comove-me a comunhão com tantos homens e mulheres, e
reconhecer as orações noutra língua. Na saudação, vejo ao
meu lado direito, um olhar curioso, indagador e só então
reparo que é um deficiente. Nota-se que toda a liturgia foi
cuidadosamente preparada e que os belíssimos cânticos,
entoados por um coro magnífico, são acompanhados por
todos os fiéis. Não há intenção de espectáculo nos cânticos
mas o resultado é lindíssimo. Há sensibilidade e alegria, há
bom gosto e empenho. Nos bancos estão disponíveis uma
espécie de missais preparados para o ano litúrgico, que
incluem o esquema de todas as missas dominicais, com as
orações, as leituras e os cânticos (letra e música). Fez-me
recordar a minha infância, em que a missa era seguida pelo
indispensável missal. Ler enquanto se ouve é uma forma
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mais fácil de interiorização. Porque se terá perdido entre nós
esta boa prática? A saída os padres de apelido irlandês (pois)
cumprimentam cada fiel. O prior era italiano.
UM PASSEIO NOCTURNO, noutro domingo, já são
quase 23:30h. Já palmilhei cerca de 30km a pé, Nova lorque
nunca pára, não adormece, 24 sobre 24horas há novidades
para ver, frenesins para gozar, avenidas, lojas, coisas para
descobrir, restaurantes para experimentar, o metro continua
a circular, os taxis amarelos continuam a passar, os
transeuntes em todas as direcções ... Em local central
embora pouco movimentado, adivinho uma igreja aberta. Um
velório, pensei. A música desmente e imaginei um concerto
mas apercebo-me que é uma missa. O horário afixado
confirma: é a última missa dominical da paróquia, as 22:30h.
Nova lorque nunca pára, não adormece... E como está cheia,
a igreja! É ampla e relativamente moderna e tem mais gente
que muitas das principais missas em Lisboa. Uma,pequena
livraria, em funcionamento, parece ser uma porta aberta, um
convite para a população local onde avultam estudantes
devido a proximidade de uma universidade. De resto,
serviços religiosos ou não destinados a este segmento
populacional não faltam em anúncios em sítio apropriado.
Parece haver atenção ao povo.
OUTRA CATEDRAL, desta vez doutra confissão cristã,
serve para apoucar o que foi edificado pelos outros. A
Catedral de S. João, O Divino (Cathedtral of St. John the
Divine) tem também cerca de 100 anos, esta incompleta e
tem pela frente pelo menos mais 50 anos de trabalhos se
houver fundos disponíveis. É uma mistura de gótico e
românico, brutal no seu tamanho e imponència. Entrei de dia
para a visitar sem saber ao que ia e naquela imensidão,
apesar da obscuridade de que tanto gosto (por isso me sinto
tão bem na Sé de Lisboa) senti um vazio: isto é, não me senti
dentro de uma igreja, mas apenas dentro de um espaço
decorado com motivos religiosos, com alusões religiosas
calculadamente espaçadas de tantos em tantos metros. E
havia muitos metros pois trata-se do maior templo americano,
cabem lá dentro 10 mil pessoas (li num roteiro). Qual
espectador, assisti de longe a parte de um serviço religioso
com só com umas 45 pessoas: laudes ou vésperas cantadas
com impecável profissionalismo. Deus me perdoe pela
injustiça que cometa, mas pareciam todos funcionários do
culto.
MUSEU DE BROOKLYN. A polémica passa rapidamente
para os media, eles são tudo, sem eles a realidade não
existe. As TVs referem uma manifestação de protesto a porta
do Museu de Brooklyn. Acabado de sair de Lisboa onde dias
antes grandes manifestações pretendiam chamar a atenção
do mundo para o horror em Timor, sorri desdenhosamente
das manifestações que em Nova lorque têm direito a notícia
e a policia: 30 pessoas com cartazes rodopiando em círculos
de 30 metros de diâmetro, que por acaso tive oportunidade
de ver no dia seguinte, pois a manifestação estava
convocada para toda a semana. O resultado foi uma
enchente com bichas imensas nas escadarias do museu,
razão por que eu já não pude ver o motivo da polémica.

Depois da notícia veio o debate entre os ofendidos, católicos
sisudos, ultra-conservadores e agrestes, e os ofensores,
artistas ímpios, desvinculados de tudo que não seja arte e
modernos. A questão não é fácil: no museu, subsidiado pelo
município, estava uma exposição de arte moderna que continha peças em que a figura de Nossa Senhora era adornada
por fotos de figurantes nus e... bosta de elefante (!) - a
marca recorrente do artista, que se definiu como católico.
Parece que também havia um Cristo de género homossexual
doutro artista. A Igreja e os católicos, sentindo-se insultados,
reagiram e protestaram, o município anunciou um corte de
verbas ao Museu, este retorquiu que se tratava tão somente
de liberdade artística e estalaram as batalhas jurídicas, éticas
e religiosas. Jurídicas porque o corte orçamental parecia
carecer de fundamento legal, havendo pareceres nos dois
sentidos de eminentes juristas. Éticas porque fica por
determinar se nas nossas sociedades abertas e plurais se
devem ou não impor limites, mesmo que sejam a criação
(supostamente) artística, já que há áreas em que se a
reserva simbólica é posta em causa, a coesão do tecido
social é afectada. Religiosas porque os católicos sentiram-se
ameaçados na sua identidade e insultados nas suas crenças
essenciais. Hillary Clinton veio dizer que a exposição era
ofensiva e objectável, mas que o Museu não deveria sofrer
cortes dos fundos municipais. Hillary dixit, está dito! Empate
técnico ao último round a razão foi dada aos reclamantes
mas a exposição permaneceu.
O caso fez-me lembrar as reacções em Lisboa há uns
anos contra um filme e, recentemente, o caso do anúncio
publicitário a um centro comercial de Lisboa, em que num
presépio Jesus era substituído por uma alface. A coisa
parece idiota mas resultou do ponto de vista comercial e
suscitou reacção de um grupo de anónimos que conseguiu
fazer retirar o anuncio de circulação. Por que nos chocamos
com estas matérias? Ou por que as desvalorizamos?
Reagimos epidermicamente a provocação ou ignoramo-las
porque elas não atingem o essencial da nossa a fé? Mas é um
problema de fé, ou teológico, ou é uma questão meramente
estratégica? Deve algum destes termos sobrepor-se ao outro?
Alguém tem interesse em discutir o assunto?

I IMOR,,, E AGORA'!
Maria do Céu da Silva Tostão
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É irrealista esperar que Portugal tenha uma
capacidade de afirmação em Timor capaz de
ombrear com outros países que, para lá da sua
riqueza, beneficiam da proximidade geográfica.
O primeiro acontecimento com impacto internacional nessa matéria, foi a escolha da moeda
que acabou por ser o dólar e não o escudo.

1. Passaram cerca de seis meses sobre os
acontecimentos dramáticos de Timor que nos mobilizaram
numa onda de solidariedade com proporções tais que se
adivinhava não poderem manter-se com tanta intensidade
por longo tempo.
Do que então aconteceu, deixaremos .memórias em
imagens e gestos simbólicos carregados de tanta emoção
que nalguns momentos quase pareceu insuportável.
E agora, no 1Wia em que o presidente da Indonésia visita
Timor e junto ao cemitério de Santa Cruz, evoca as vítimas e
pede perdão, parece fechar-se um ciclo de pesadelo.
Foram 25 anos? Foi ontem?
E agora Timor?
Agora que farás com essa memória pesada e triste, com
esse rio de lágrimas, com os mortos, os heróis, os traidores,
as viúvas, os desaparecidos os refugiados, as crianças e os
sonhos?
Que farás com o fogo e o sangue que correu em ti até ao
mar e chegou a nós em forma de grito?
Habituados que estamos a vertigem dos dias, de ti
esperamos ansiosos as imagens da reconstrução que tardam
em chegar. Buscamos explicações para que de ti ainda não
venham sinais de um país a começar...
As feridas levam tempo a sarar. Às vezes a dor é tão
intensa que paralisa, desanima, o olhar está vazio e
revoltado, passeando entre escombros e lembranças que
se erguem das cinzas.
E agora, há um tempo para tudo, até para um país
começar!
2. Quando as primeiras tropas da INTERFET pisaram
solo timorense, logo estalou a discussão entre os mais
optimistas para quem tinha começado um tempo novo, e os
mais cépticos para quem se entrava numa nova fase de
problemas sem fim a vista.
Agora que a UNTAET assumiu a administração transitória
do território, Timor vive um momento entre o já e o ainda não
onde muitas das decisões que estão a ser tomadas serão
marcantes para o país num futuro mais ou menos próximo.
Contudo nem sempre os timorenses tomam parte
activa nessas decisões que: ou são traçadas por
investidores, em gabinetes de longínquo acesso e "sem
tempo a perder com consultas"; ou são elaboradas por
instâncias internacionais presentes em Timor que solicitam
opiniões a um ritmo atordoante a que os dirigentes
timorenses não conseguem responder com prontidão, já
que precisam reflectir e nem sempre dispõem de recursos
técnicos que fundamentem a decisão.
A conferência de doadores em Tóquio, prometeu uma
ajuda de cerca de 500.000.000 de dólares, mas o Secretário
Geral da ONU, acaba de revelar que apenas foram entregues
22.000.000. Podemos concluir que as promessas de muitos
países se destinaram apenas a compor a imagem perante os
meios de comunicação social, mas não eram reais intenções
de ajuda? Ou que se aguarda a definição rigorosa de
projectos para que possam ser financiados?

Todos os visitantes ficam surpreendidos com a extensão
da destruição, portanto seria de esperar que os projectos de
reconstrução surgissem, mas salvo raras excepções, ainda é
incipiente o esforço que se faz para erguer das cinzas as
principais infra-estruturas.
Estão presentes em Timor várias ONGs, cujos recursos
humanos e materiais variam e nem sempre são aplicados de
forma organizada e sistemática junto das populações. Não
basta a boa vontade desses voluntários, é necessário que
tenham qualificações específicas para as tarefas que devem
levar a cabo e que façam uma gestão dos recursos
adequada as necessidades e extensiva a todo o território.
Sem dúvida, a sua actividade é bastante positiva, muitas
vidas foram salvas por acção desses voluntários, e dos
donativos de cidadãos anónimos, e é com alegria que
recebemos a notícia de que vão prosseguir, agora em larga
escala, as campanhas de vacinação.
E que se passa com a actividade do Comissariado
português?
Depois de uma onda de notícias inquietantes mantém a
sua actividade e prepara neste momento mais um envio de
ajuda humanitária e o regresso a Timor de muitos refugiados
que residem em Portugal. 0 s seus responsáveis admitiram já
publicamente que nem tudo tem corrido bem. A
desorganização, a deficiente selecção de voluntários, não
preparados para a especificidade das missões que deles se
esperaria e a falta de coordenação entre os vários
organismos portugueses envolvidos no processo têm sido as
principais dificuldades de levar aos timorenses a
solidariedade portuguesa.
E irrealista esperar que Portugal tenha uma capacidade
de afirmação em Timor capaz de ombrear com outros países
que, para lá da sua riqueza, beneficiam da proximidade
geográfica. O primeiro acontecimento com impacto
internacional nessa matéria, foi a escolha da moeda que
acabou por ser o dólar e não o escudo.
Acontecerá o mesmo com a escolha da Iíngua oficial?
Vejamos alguns dos aspectos desta questão.
Para muitos, incluindo os dirigentes do CNRT, é pacífica
a vantagem em optar pela Língua Portuguesa, que para além
de estreitar laços seria um sinal da diferença timorense num
mar de ilhas tão "parecidas", mas o mesmo não pensa a mais
jovem geração timorense que foi instruída em universidades
indonésias ou australianas. Estes, embora divididos na
opção entre as línguas que melhor dominam, têm em comum
dois aspectos: opõem-se a escolha da Língua Portuguesa,
que não conhecem e até consideram um resquício de
colonialismo, e não reconhecem aos dirigentes do CNRT
autoridade democrática que os autorize a fazer essa opção.
Sendo a escolha da Iíngua também uma opção política
estratégica, e havendo pouco consenso, como podem ser
definidas, entre muitas outras coisas, as bases do sistema
educativo?
E evidente que se pode aprender em qualquer Iíngua,
mas aquilo que estrutura uma nação são também os valores
que essa língua veicula. E quem a ensinará? E que opções

curriculares tomará? Que laços culturais unem Timor a
Austrália, que tenham como factor aglutinador a Iíngua
inglesa? Que sensação estranha seria aprender a História de
Timor em bahasa ~ndonésio!
Vale a pena reflectir sobre a mais valia que qualquer uma
destas línguas traria a Timor ... Ou se a opção por uma delas
significa muito mais benefícios para os "grandes vizinhos", do
que a Timor ...
Significa isso que a Língua Portuguesa desempenharia
um papel mais interessante? Talvez. E um idioma presente
em Timor há alguns séculos, ainda falado pelas gerações
mais velhas, que também têm direito a ser ouvidas nessa
matéria; ao contrário do que dizem os jovens, não colocaria
problemas de neocolonialismo, basta ver o exemplo de
outros países que se expressam em Português; foi proibida
durante os anos de ocupação indonésia e tornou-se um
sinal de resistência a integração; é ainda a Iíngua em que
muitos timorenses expressam a sua fé, e finalmente
permitiria manter alguma singularidade de Timor em relação
aos seus vizinhos.
Como em tudo o mais caberá aos timorenses decidir e a
nós respeitar a decisão. Contudo é já possível entrever
alguns pontos de fractura na sociedade timorense. E não se
trata só de um conflito de gerações, ou de opções políticas e
económicas, há também factores de ordem social que vão
despontando. Algumas opções derivam naturalmente das
experiências passadas, das opções políticas, do estatuto
socio-económico e até da formação que só al.guns tiveram.
A complexidade da sociedade timorense nas suas múltiplas
facetas tem de ser entendida porque os conflitos tenderão a
diversificar-se ainda mais.
Timor é para construir com todos os timorenses, portanto
haverá muitos aspectos que terão de ser negociados entre a
maioria que votou em 30 de Agosto de 1999 a favor da
independência, e os timorenses que eram favoráveis a uma
autonomia integrada no Estado indonésio .
A memória é a semente do futuro e este será
naturalmente diferente do sonho, um compromisso entre
utopias e realidades que se vão sucedendo e não podemos
entrever mais do que um esboço dos dias que virão, mas a
Esperança e a Solidariedade continuam a ser matrizes
fundadoras desse novo país.
29 Fevereiro 2000

DOS PA~SESPOBRES
- YERDAO E
i

Maria do Céu da Silva Tostão

É intolerável que as verbas resultantes sejam
aplicadas na compra de armamentos. As guerras
têm sido o maior factor de empobrecimento nessas
regiões, já que devastam países inteiros,
depauperando-os e ao provocarem milhões de
refugiados fazem aumentar exponencialmente
questões como: fome, doenças, ignorância, deslocamento de populações inteiras, abandono,
perseguições, "limpezas étnicas", desequilíbrio
e desordem urbana, etc, etc, numa espiral de
violência interminável.

Contrariando a opinião de alguns cépticos, os cibernautas
portugueses deram uma vez mais provas de que a Internet,
ao contrário da anunciada alienação, pode ser um novo meio
de mobilizar vontades e promover a solidariedade. Já assim
tinha sido no caso de Timor e volta agora a sê-lo a propósito
da catástrofe que se abateu sobre Moçambique. Várias iniciativas de auxílio humanitário foram lançadas e em alguns
casos estão mesmo a ser coordenadas através da net.
A par dessas actividades surgiu um intenso debate sobre
o Perdão da Dívida Moçambicana. Tendo em conta que
vários países anunciaram já a sua disposição de proceder ao
perdão total da dívida moçambicana, mas Portugal apenas
se propõe efectuar um perdão parcial, foi lançada na Internet
uma petição: É urgente o perdão total da dívida!

Contudo há aspectos desta questão que importa tornar
muito claros, pois não se trata de uma ideia apressada e
irreflectida. Não se trata de assumir a atitude de "passar uma
borracha sobre as contas" e depois "lavar daí as mãos".
O Perdão da dívida não pode ser "um gesto que os
pobres dos países ricos fazem para enriquecer os ricos dos
países pobres".
0 s mesmos princípios devem ser aplicáveis a todas as
dívidas de todos os países pobres, e devem mobilizar toda a
sociedade dos países desenvolvidos.

É fundamental que se estabeleçam com rigor os critérios
deste perdão, criando condições para que dele beneficiem
efectivamente os pobres dos países pobres, pondo fim a
vergonha da miséria em que sobrevivem milhões de seres
humanos no limiar do terceiro milénio!
É intolerável que as verbas resultantes sejam aplicadas
na compra de armamentos. As guerras têm sido o maior factor de empobrecimento nessas regiões, já que devastam
países inteiros, depauperando-os e ao provocarem milhões
de refugiados fazem aumentar exponencialmente questões
como: fome, doenças, ignorância, deslocamento de populações inteiras, abandono, perseguições, "limpezas étnicas",
desequilíbrio e desordem urbana, etc, etc, numa espiral de
violência interminável.
É inaceitável que essas verbas se percam nos meandros
da corrupção e da burocracia, aproveitando apenas a uns
poucos oportunistas.
O que pode e deve ser exigido por todos nos é que se
estabeleça uma relação "perdão 1 compromisso". Assim ao
perdão da dívida deverão corresponder compromissos de
aplicação visível em projectos de reconstrução e de criação
de infra-estruturas que potenciem o desenvolvimento, de
preferência harmonioso, dessas populações.

Mas quem faria a verificação da execução destes projectos em prol da população carenciada? Este parece ser o "calcanhar de Aquiles" de todo o processo.
Um novo organismo internacional criado de propósito
para esse efeito?
Uma comissão mista de peritos escolhidos por ambos os
países envolvidos?
As próprias populações destinatárias?
Ainda que estas dificuldades subsistam, não deveremos
ficar paralisados sem decidir, ao menos no caso em presença: Moçambique.
Pela dimensão da catástrofe.
Pela complexidade da tarefa de longa duração que vai ser
a reconstrução.
Porque o país vinha fazendo um esforço notável de reconciliação após longos anos de guerra.
Porque algum esforço de desenvolvimento estava em
curso, a par da implementação de um regime democrático,
apesar de todas as contradições.
Porque muitos são os laços que unem portugueses e
moçambicanos, que falando uma língua comum, terão nisso
vantagem para chegar a um entendimento sobre os meandros que hão de envolver este gesto histórico.
8 de Março 2000

Ex.mos. Srs.:

Estamos profundamente consternados com a
situação catastrófica que se vive neste momento em
Moçambique, na sequência de fenómenos naturais de
consequências devastadoras para os seus habitantes
que, tendo perdido todos os seus haveres, lutam agora
desesperadamente para sobreviver as inundações, fome
e epidemias.
Participámos activamente em anteriores movimentos
de solidariedade com vítimas de outros dramas: Bósnia,
Kosovo, Guiné, Venezuela, Timor, para nomear só os
mais recentes, pelo que cresce em nós o sentimento de
que é fundamental uma intervenção organizada e
coerente por parte dos cidadãos e dos Estados, por forma
a permitir as vítimas que reconstruam com dignidade.0
que tão violentamente perderam.
Acreditamos, por experiência própria, que é muito
importante a participação da sociedade civil nas
organizações não governamentais, dando o seu contributo pessoal, técnico, especializado, ou financeiro.
Apraz-nos verificar que, a par de outras medidas de
auxílio de emergência, os nossos governantes fizeram já
um primeiro gesto no sentido do perdão da dívida de
Moçambique. Mas, não basta um perdão parcial.

É urgente o perdão total da dívida!
Aqueles a quem se destina esse gesto, estão em
situação de extrema miséria e este seria um gesto
apreciável, que só terá reflexos daqui a algum tempo. No
entanto terá um significado relevante no contexto da
reconstrução, sobretudo se tivermos em conta que não
será um gesto isolado, visto que outros países da
Comunidade Europeia já tomaram essa iniciativa.
Esperamos dos nossos governantes que ponham em
prática igual medida e se empenhem em incentivar outros
países para que tomem iniciativas semelhantes.
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"Os Estados Partes comprometem-se a tornar
amplamente conhecidos, por meios activos e adequados, os
princípios e as disposições da presente Convenção,
tanto pelos adultos como pelas crianças".
Artigo 42"a Convenção sobre os Direitos da Criança

IMPLICAÇOES PARA
A VIDA QUOTIDIANA
Sara Pereira*

i

Não é possível as crianças aprenderem sobre os
direitos de uma forma passiva, segundo métodos
educativos impositivos e autoritários. Este princípio
e válido tanto para a família como para a escola,
como para qualquer outro contexto educativo,
formal ou informal. Os direitos da criança são os
direitos do aluno, do filho, que deve ser respeitado
e reconhecido na sua dignidade e liberdade.

' Universidade

do Minho

No passado dia 20 de Novembro comemoraram-se os 10
anos de aprovação pela ONU da Convenção sobre os
Direitos da Criança. Esta Convenção constitui um marco
histórico ao estabelecer, de forma universal e sem
ambiguidade, que as crianças são sujeitos de direito. "É, até
á data, o mais completo de todos os textos que constituem o
corpus dos Direitos do Homem" (Unesco, 1998). De acordo
com Ferran Casas (1998), é o documento internacional mais
ratificado da história da humanidade (só os EUA e a Somália
ainda o não subscreveram), o que marca uma evolução
importante dos Estados e da opinião pública em relação as
crianças. Está na mão de cada um de nós contribuir para a
sua divulgação, o seu conhecimento e o seu cumprimento.
Lendo e estudando os 54 artigos que constituem o texto
daquela Convenção, somos imediatamente remetidos para
uma pluralidade e uma diversidade de situações e de
contextos sociais e culturais. Mas essa diversidade não vai
contra os valores inalienáveis que os direitos humanos e, neste
caso mais especifico, os direitos das crianças, constituem.
Pode dizer-se que os direitos enunciados na Convenção sobre
os Direitos da Criança formam um todo; são interdependentes
e, consequentemente, indivisíveis. Não podem ser
hierarquizados nem seleccionados. A Convenção Coloca no
mesmo plano os direitos económicos, sociais, civis, políticos e
culturais. De acordo com vários autores que se têm dedicado
ao estudo deste documento, os direitos aí contemplados
podem ser agrupados em três categorias: direitos relativos a
provisão, a protecção e a participação. E cada uma destas
categorias exige e implica a outra.
A Convenção pode ser apresentada, explicada e trabalhada em diversos contextos da vida quotidiana - na família, na
escola, nas instituições de ATL, na catequese,... Esse trabalho
requer, antes de tudo, o conhecimento da Convenção por parte
dos adultos e das crianças. Requer também ter sempre presente o princípio contemplado no artigo 3.v'Todas as decisões
relativas a crianças, adoptadas por instituições públicas ou privadas de protecção social, por tribunais, autoridades administrativas ou órgãos legislativos, terão primacialmente em conta o
interesse superior da criança."

A família e a escola são, ou devem ser, lugares de
educação para a cidadania e de aprendizagem da democracia.
Nesse sentido, estes agentes educativos tem um papel
importante de informação e de promoção de acções que
possibilitem a concretização dos direitos das crianças.
Relativamente as instituições educativas, é possível
começar um trabalho a este nível desde o Jardim de infância,
havendo, obviamente, que adequar, as estratégias,
actividades e objectivos aos contextos, as idades e níveis de
desenvolvimento das crianças. Trabalhar a Convenção com
as crianças é uma excelente oportunidade para elas
aprenderem que são sujeitos de direitos. É uma excelente
oportunidade para compreenderem que devem ser
respeitadas, mas que devem também respeitar os outros,

crianças e adultos. A luta contra os maus tratos a crianças,
contra o analfabetismo, o abandono escolar, o trabalho
infantil, etc., passa por as crianças tomarem consciência dos
seus próprios direitos. É importante que a criança, desde
muito pequena, comece a compreender que a sua
capacidade de decidir, de escolher, de participar, ou seja, a
sua autonomia, depende do reconhecimento do outro.
Não é possível as crianças aprenderem sobre os direitos
de uma forma passiva, segundo métodos educativos
impositivos e autoritários. Este princípio é válido tanto para a
família como para a escola, como para qualquer outro
contexto educativo, formal ou informal. Os direitos da criança
são os direitos do aluno, do filho, que deve ser respeitado e
reconhecido na sua dignidade e liberdade. Estabelecer uma
verdadeira comunicação com a criança é a melhor forma de
"fazer passar a mensagem" e de suscitar a sua actividade de
reflexão autónoma e crítica. E necessário e importante
escutar o que a criança tem para dizer e dar-lhe voz.
Na escola, ou na família, estabelecer um clima democrático
de Yuncionamento" e de relações é uma condição essencial
para uma autêntica educação para os direitos. Sem esta
condição o "ensino" dos direitos será meramente formal
porque está separado da acção e da realidade vivida e
experimentada pela criança. Ou seja: a aprendizagem que as
crianças vão fazer dos direitos está ligada a forma como elas
vêem os adultos respeitar os seus próprios direitos e os
direitos dos outros. Em casa, na escola, nas Actividades de
Templo Livres, nas actividades extra-curriculares, na igreja,...
desenvolver atitudes de respeito pela dignidade e pela
diversidade das crianças é pois um ponto de partida
necessário para que as crianças compreendam e adiram aos
valores e princípios dos direitos enunciados na Convenção.
De acordo com o que acabo de afirmar, a acção tem um
papel preponderante no processo de ensino - aprendizagem
dos direitos. No entanto, e como também já referi
anteriormente, é também necessário (imprescindível
mesmo) conhecer o enunciado da Convenção, compreender
os princípios em que se baseia, para se ter plena consciência do seu,valor e da sua importância. E por isso importante
apresentar o texto da Convenção na sua globalidade aos
alunos, podendo-se depois começar pela análise de artigos
que digam directamente respeito as experiências de vida das
crianças em questão (ver caixa).
E importante que o professor, o educador, ou quem se
proponha trabalhar a Convenção, não privilegie uns direitos
em detrimento de outros, nem dê uma preferência exclusiva
a uma determinada categoria de direitos.
Na escola, o professor pode começar pelo debate dos
direitos de cada um e as obrigações e responsabilidades que
daí decorrem. Pode recorrer a relatos, desenhos, jogos,
canções, cartazes, textos, para ajudar as crianças a
aprenderem sobre os seus direitos.
Em torno da Convenção, as crianças podem inventar
canções e jogos, fazer dramatizações, ilustrar com desenhos

vários artigos, procurar nos meios de. comunicação social
(p, ex., na imprensa escrita) notícias ou artigos sobre situações que violem os direitos das crianças, e organizar
debates a partir daí.
Todas as áreas disciplinares podem contribuir para a
compreensão dos direitos. O trabalho a desenvolver é
necessariamente interdisciplinar, implica e combina várias
disciplinas.
Ao trabalhar a Convenção sobre os Direitos da Criança, a
criança terá oportunidade de compreender que os direitos ali
enunciados não são uma promessa de felicidade feita pelos
adultos as crianças, mas que oferece, a todas as crianças do
mundo, uma garantia dos seus direitos se tornarem efectivos
em cada Estado signatário. Começar por conhecer e estudar
a Convenção sobre os Direitos da Criança, é um passo
importante para as crianças estudarem e conhecerem a
Declaração Universal dos Direitos do Homem e assim se
tornarem promotoras dos direitos da humanidade e das liberdades fundamentais.

Bibliografia consultada:

Casas, Ferran (1998). Infancia: perspectivas psicosociales. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A.
Flekkny, M. G. (1993). Children's Rights. Ghent:
Children's Rights Centre, University of Ghent.
UNESCO (1998). Todos os Seres Humanos... Manual da
educação para os Direitos do Homem. Lisboa: Comissão
Nacional da UNESCO, Ministério da Educação, GAERI, IIE.
Verhellen, Eugeen (1998). Understanding Children's
Rights - Colected papers presented at the second
internacional interdisciplinary course on children's rights.
Ghent: Children's Rights Centre, University of Ghent.

INICIATIVASPARA DAR A CONHECER

os DIREITOS
DAS CRIANÇAS
Convenção sobre os Direitos da Criança, o Instituto de
Estudos da Criança (I.E.C.) da Universidade do Minho e o
Governo Civil de Braga, numa iniciativa conjunta, procederam a elaboração de uma versão para Crianças dessa
Convenção. A adaptação do texto é da autoria de Paula
Cristina Martins e de Sara Pereira, docentes no I.E.C., e
a ilustração é de Arlindo Fagundes. Esta edição foi distribuída a todas as escolas do 1Qiclo ensino básico do
distrito de Braga, tendo sido também contemplados
alguns jardins de infância.
Na continuidade deste trabalho, as autoras procuram
agora conhecer a utilização dada a este documento pelas
escolas. No sentido de reunir um conjunto de informações, provenientes da prática pedagógica, úteis na
reflexão mais alargada sobre o conhecimento da convenção dos direitos das crianças pelas próprias, foram
enviados as
escolas um inquérito em que se questionam os professores sobre as estratégias e actividades
desenvolvidas a partir da Brochura.

O Projecto de Investigação sobre a Infância em
Portugal (PiiP) do Instituto de Estudos da Criança criou,
em 1997, com o apoio da Fundação Manuel Leão, o
Centro de Documentação e Informação sobre a Criança
(CEDIC) acessível on-line (www.iec.uminho.pt/cedic).
Este centro resultou de uma necessidade muito prática:
disposição de todos os interessados pelos
pôr a
problemas da infância e das crianças, uma vasta compilação de documentos de acesso fácil.
O CEDIC publicou já duas Bibliografias Temáticas
sobre a infância, mais concretamente, sobre Trabalho
Infantil (n") da autoria de Manuel Sarmento, e sobre Os
Direitos da Criança (n") da autoria de Natália Fernandes
Soares.
No décimo aniversário da Convenção sobre os
Direitos da Criança e no limiar de um novo século e de um
novo milénio, o PiiP organiza, de 19 a 22 de Janeiro de
2000, um Congresso Internacional sobre Os Mundos
Sociais e Culturais da Infância. A iniciativa constituirá uma
oportunidade única para dar visibilidade social e política a
uma dimensão da vida social extremamente
problemática e de enorme complexidade. Em torno desta
dimensão, focalizar-se-ão múltiplos olhares e uma ampla
diversidade de experiências.

kLEMENTOS PARA
UMA REFLEXA0
EM TORNO DOS
UIREITOS DA
Paula Cristina Martins*

i

De facto, é no quadro global da doutrina dos direitos
do homem que, quer em termos históricos, quer
ideológicos, os direitos da criança colhem o seu
sentido, emergindo do reconhecimento da
especificidade da infância. Por este motivo, a
compreensão cabal da sua génese e significado
passa, necessariamente, pelo entendimento do
desenvolvimento das ideias que nortearam a
definição dos direitos humanos.

' Universidade do Minho

A 20 de Novembro de 1989, Portugal juntava-se a mais
de cento e noventa países, ratificando a Convenção das
Nações Unidas para os Direitos da Criança. Este momento
representava um passo assinalável do longo processo de
desenvolvimento de um pensamento partilhado sobre a
infância e as crianças. Trata-se de um acontecimento cujos
significado e alcance, em grande medida ignorados pelo
comum dos cidadãos, são merecedores de uma reflexão
ampla e profunda, a promover também na nossa sociedade.
Porque, de uma ou outra forma, a todos envolve, seja
enquanto adultos que somos, primeiros responsáveis pela
qualidade de vida das nossas crianças, seja nos meninos e
meninas que um dia fomos e que nunca se perderam, apenas se transformaram, seja como sociedade preocupada em
cuidar do presente de forma a garantir a sua continuidade e
futuro. Por isso, o que está em causa é tanto o presente das
crianças de hoje como o de todos os adultos, o nosso
passado e o futuro da humanidade.
Porque, se a qualidade humana depende da qualidade na
infância e da infância e, como afirma Eduardo Sá, o desenvolvimento da Humanidade se reflecte na relação que ela
constrói com as crianças (Martins, 1999a), a Convenção dos
Direitos da Criança constitui um marcador da evolução das
sociedades e das representações sobre a infância, com
repercussões na vida relaciona1 de crianças e adultos.
Porque se trata do acordo internacional que reúne o
maior número de países aderentes, o que traduz um
consenso excepcionalmente amplo relativamente ao
entendimento, as intenções e valores em torno das crianças.
Modalidades de discurso diversas terão contribuído para
o desenvolvimento de uma cultura sensível a condição da
infância (Lopes dos Santos, citado por Martins, 1999a). Aqui
se salientam os contributos científicos de disciplinas como a
pedagogia, a psicologia e a pediatria. Geradores de
conhecimento sobre o desenvolvimento pessoal e social do
ser humano, actuam como agentes da transformação das
concepções acerca da criança e, portanto, do seu estatuto
(Lauwe, 1991), constituindo fontes legitimadoras do
articulado da Convenção. Assim se gerou "(...) a ideia de
infância como uma etapa fundamental da vida, que também
se foi construindo vagarosamente e que culmina num
processo em que pressupostos psicológicos, sociológicos e
políticos atribuem a criança uma dimensão de indivíduo de
direitos, com um percurso biológico e psicológico que se deve
respeitar nas suas graduais etapas de desenvolvimento,
características que lhe conferem um papel relevante na
sociedade" (Soares, 1997, p. 37). A interiorização destes
discursos operaria tanto a transformação das representações
sociais, como a regulação interna das condutas.
É inegável o papel desempenhado pelo Direito na génese
e definição dos direitos da criança e, mais extensamente, dos
direitos humanos.
Na realidade, o ordenamento jurídico é um elemento
fundamental da configuração social e da definição do lícito e

Dir-se-ia que há um desfasamento entre dois
tempos que, embora distintos, coexistem: o
tempo legislativo e o tempo social (Martins,
1999b). Todavia, importa não ignorar que,
muitas vezes, a realidade discursiva antecipa a
das acções: é a palavra que vai a frente do
gesto. As intenções significativas, as aspirações
e metas têm vocação de futuro, isto é, mais do
que concretizações em potência, são planos de
acção, mais ou menos abstractos,
posteriormente apurados no diálogo com as
contingências contextuais. Têm, sobretudo,
uma função orientadora das condutas.

do ilícito, constituindo factor gerador de consciência (Vidal,
1991). Em termos prospectivos, as normas são "modelos
operacionais destinados a projectar-se nas condutas"
(Direito, 1984, p. 310). Retrospectivamente, traduzem a
historicidade social e cultural.
Além do direito normativo, importa ainda atender ao facto
de, inerente ao conceito de direito, estar a própria concepção
de justiça. O direito, definido como ordenação da convivência
humana segundo a justiça (Direito, 1984, p. 294), é essencialmente justo. Aliás, a justiça e o direito mantêm uma relação de
carácter necessário e essencial, que parece participar da
estruturação da consciência humana. A justiça seria "o princípio o fim e o valor fundamental da ordem jurídica" (Direito,
1984, p. 294). Direito e ética interpenetram-seassim.
É facto que a vertente axiológica e a dimensão ética são
estruturantes dos direitos humanos. Os direitos representam ideais que se pretendem ver defendidos e realizados.
Manifestação histórica da consciência ético-jurídica da
humanidade (Vidal, 1991), traduzem as intenções e valores
dos homens e das sociedades. Além de constituírem uma
noção teórico-sistemática, são uma realidade históricovivencial, onde a consciência ética da humanidade tem
encontrado expressão (Vidal, 1995). Inserem-se na sua
actividade, veiculando os seus significados últimos. Falam
da vida, viva e objectiva, dada e construída, natural e
cultural, pressuposta e recriada. A dimensão sociológica
dos direitos humanos, da sua concretização prática e
dinâmica de transformação dos quotidianos, representaria a
sua faceta mais imediata e evidente.

Dos DIREITOS
DO HOMEM
AOS DIREITOS
DA CRIANÇA
A Declaração Universal dos Direitos do Homem contempla um conjunto de direitos e liberdades que, sem qualquer
distinção ou excepção, todas as pessoas poderão invocar. E
a assunção plena da universalidade dos direitos humanos
que conduz a Organização das Nações Unidas a declarar o
estatuto especial das crianças, que justificaria a contemplação de ajuda e assistência próprias. A necessidade de
protecção especial das crianças é também enunciada na
Declaração de Genebra de 1924 sobre os Direitos da Criança
e na Declaração dos Direitos da Criinça adoptada pela
Nações Unidas em 1959, sendo ainda reconhecida pelo
Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Socais e
Culturais e por outros documentos elaborados por organizações dedicadas as crianças (Fonseca e Perdigão, 1999).
De facto, é no quadro global da doutrina dos direitos do
homem que, quer em termos históricos, quer ideológicos, os
direitos da criança colhem o seu sentido, emergindo do
reconhecimento da especificidade da infância. Por este motivo, a compreensão cabal da sua génese e significado passa,
necessariamente, pelo entendimento do desenvolvimento
das ideias que nortearam a definição dos direitos humanos.
Se os princípios e conteúdos que informam a
Declaração Universal dos Direitos Humanos parecem, hoje,

reunir o consenso dos discursos, exercendo uma função
progressivamente mais evidente e eficaz na orientação das
práticas, é de justiça reconhecer que este é apenas um ponto
de um processo lento de adesão e conquista de diversas
sensibilidades.
A formulação dos direitos humanos tem referências
histórico-culturaisconhecidas. As ideias que a informam, tal
como a conhecemos na actualidade, assumindo-se como
universalmente válida, remontam a Antiguidade, mais
propriamente aos estóicos. Já então estes discorriam sobre a
dignidade e igualdade de todos os homens, formulando uma
espécie de direito natural. Todavia, é por influência do
cristianismo que a ideia da dignidade humana é culturalmente assimilada - todos os homens participariam da
divindade de Deus. Na Idade Moderna, o homem ultrapassa
a sua condição de beneficiário da ordenação divina,
considerando-se como sujeito de direitos. Os direitos
humanos decorreriam da própria natureza humana, sendo
constitutivos da sua essência; agora, o seu reconhecimento
e realização ocorrem no processo histórico, em contextos
sócio-culturais que definem as suas possibilidades de
desenvolvimento (Direito, 1984). Os direitos do Homem
dariam corpo ao entendimento moral nuclear sobre a
dignidade humana. A dignidade do ser humano, e o
reconhecimento social da liberdade que lhe é inerente,
parece, assim, constituir o cerne da experiência moral da
humanidade (Vidal, 1991).
É inegável o contributo da Igreja católica para a configuração dos fundamentos ético-morais dos direitos
humanos e das próprias sociedades ocidentais. Já S.
Paulo aponta pistas de reflexão teológica e vivencial em
torno das exigências históricas de liberdade humana. Mais
tarde, a teologia moral da Idade Média desenvolve temas
com nexos evidentes com os direitos humanos: os direitos
de gentes (Vidal, 1995). Na época dos descobrimentos, por
ocasião da descoberta da América, debate-se a dignidade
natural do homem e os direitos universais (Vidal, 1995).
Não obstante, o certo é que, oficialmente, a Igreja demonstrou, desde cedo, uma desconfiança básica, eventualmente metódica, relativamente a formulação dos direitos
do homem, de origem laicista e, até, anticlerical. Só na
segunda metade do século XX, a sua doutrina oficial viria a
definir-se, decididamente, a favor dos direitos humanos.
Pio XII, João XXIII, Paulo VI e João Paulo II encarnam esta
mudança, incorporando e fazendo convergir os discursos
da Igreja e da sociedade laica, a partir da identificação dos
aspectos partilhados. Acontecimentos como o Concílio
Vaticano II e o Sínodo dos Bispos constituem momentos
igualmente marcantes e fundamentais desta viragem
(Vidal, 1995). Doravante, os direitos humanos viriam a despertar grande interesse na teologia e na vida cristãs (Vidal,
1991).

A Convenção dos Direitos da Criança constitui um instrumento jurídico internacional que define o estatuto da criança
enquanto pessoa, e da infância enquanto categoria social
(Lauwe, 1991). De carácter relativamente genérico, pretende
contemplar a pluralidade e a identidade histórica, geográfica e
sócio-culturaldos vários países e das múltiplas experiências de
ser criança.
A incompetência natural da criança e a consequente
necessidade de empréstimos de capacidade por parte do
meio envolvente seriam características nucleares da
definição de infância (Martins, 1999a). A imaturidade física e
intelectual da criança, a sua fragilidade e dependência dos
adultos explicariam as suas necessidades especiais, cuja
satisfação se apresenta como necessária.
Os cinquenta e quatro artigos que compõem a
Convenção são de natureza diversa, pelo que costumam ser
objecto de tratamento diferente. Das três partes em que se
divide, a Parte II (artigos 42K-45" refere-se aos procedimentos de controlo do cumprimento da Convenção pelos países
que a ratificaram, enquanto que a Parte III (artigos 46e-54n")
diz respeito as condições requeridas para que a convenção
seja efectiva enquanto instrumento legal.
Os quarenta e um artigos que integram a Parte I dividem-se
pelas cinco categorias, tradicionalmente consideradas, dos
direitos humanos: civis, políticos, económicos, sociais e culturais. Os direitos relativos a auto-determinação são aqui confirmados, a par da definição de um conjunto de provisões que visa
a protecção das crianças, e de outros direitos especialmente
formulados ou mesmo exclusivos destas (Verhellen, 1997).
Globalmente, pode dizer-se que as direitos da criança
constantes da Convenção se agrupam em três'categorias
(Verhellen, 1997):
e os direitos de provisão, relativos ao acesso da criança
a certos bens e serviços (alimentação, cuidados de saúde,
educação, segurança social, etc.);
e os direitos de protecção, em relação a certas actividades, ao mau-trato e a todas as formas de exploração;
e os direitos de participação, referentes a acção em
certas circunstâncias e as decisões susceptíveis de
afectarem a vida das crianças.
A Convenção dos Direitos da Criança tem força de
imperativo legal nos países que ratificaram este documento1.
Passa, portanto, a integrar o ordenamento jurídico das
sociedades dos países signatários. No que respeita a
Portugal, é ao abrigo do artigo 85 nn"2, da Constituição da
República, que o disposto na Convenção dos Direitos da
Criança passa a constituir, automaticamente, direito interno
português. A Convenção tem ainda a capacidade de dar
origem a direitos eventualmente não contemplados pelas
Constituições dos Estados-Parte e de contribuir para a
interpretação de direitos já consagrados (Leandro, 1977).
Cabe aos Estados produzir legislação conforme ao
enunciado da Convenção e ajustar a existente, de forma a
garantir o seu cumprimento (Lauwe, 1991).
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A realidade exposta e suposta da multiplicidade de
situações sociais, culturais e políticas dos países signatários
põe, frequentemente, em causa o cumprimento do espírito da
Convenção, bem como dos seus preceitos específicos,
questionando o impacto e a eficácia da adesão a um tratado
deste tipo se, de facto, não compromete igualmente todos os
países no cuidado das suas crianças. Na verdade, existe a
convicção de que a Convenção dos Direitos da Criança, na
sua pretensão de regulação universal das práticas sociais
dirigidas as crianças de todos o tempos e lugares, exprime
um conjunto de propósitos todavia a realizar.
Dir-se-ia que há um desfasamento entre dois tempos que,
embora distintos, coexistem: o tempo legislativo e o tempo
social (Martins, 1999b). Todavia, importa não ignorar que,
muitas vezes, a realidade discursiva antecipa a das acções:
é a palavra que vai a frente do gesto. As intenções significativas, as aspirações e metas têm vocação de futuro, isto é,
mais do que concretizações em potência, são planos de
acção, mais ou menos abstractos, posteriormente apurados
no diálogo com as contingências contextuais. Têm,
sobretudo, uma função orientadora das condutas.
E possivel que a r ~ a ~ ~ z a çdoã odisposto na Convenção
seja uma tarefa nunca completa ou definitiva, na medida das
vicissitudes e contingências impostas pela pluralidade das
situações de vida, e da extensão dos próprios direitos,
correspondente a novas visões do que é ser e viver criança.
No conjunto dos direitos contemplados pela Convenção,
os direitos de participação das crianças têm vindo a ser
objecto de uma atenção crescente, que decorre, por um lado,
da importância que lhe é atribuída em sociedades de regime
democrático e, por outro, da valorização das competências e
possibilidades de compreensão-acção das crianças. Se a
sua incompetência relativa constitui quase um dado
adquirido para a maior parte dos adultos, os avanços
científicos das últimas duas décadas, em especial no domínio
da psicologia do desenvolvimento, questionaram
definitivamente a incompetência absoluta da criança.
"Na verdade, o reconhecimento da relativa autonomia e
da funcionalidade adaptativa que o equipamento
bio-psicológico da criança permite, em contexto físicos,
sociais e culturais esperados, leva a que esta passe a ser
considerada não só e não tanto como objecto de cuidados e
da acção de outrem, mas como sujeito activo, que opera
transformações no mundo a sua volta - e esta pode ser
considerada, em termos ontogenéticos, a primeira forma de
trabalho - inicia, mantém e termina relações com os outros,
contribuindo activamente para a construção da sua própria
identidade e daqueles com quem interage. Cria e recria os
objectos de que se apropria, personalizando-os com gestos
expressivos e significantes. Produz e transforma a sua
cultura, simboliza os seus instrumentos no contexto das
relações que estabelece, pensando o vivido e o sentido,
primeiro com o corpo, depois com a cabeça. É aqui que a
palavra surge ao serviço do pensamento, e não para viver
precipitadamente por si própria, como tantas vezes acontece
nesta sociedade de consumo (Santos, 1991). Do sujeito de

acção deriva, em consequência, o sujeito de decisão, que
ensaia as suas escolhas, aliás, uma tarefa constante a
promover e respeitar" (Martins, 1999, p. 134-135).
Todavia, o exercício da participação requer um
conhecimento informado e esclarecido, na medida das
possibilidades do sujeito, o que remete para a importância do
conhecimento dos direitos da criança, tanto pelas próprias,
como pelos adultos. Esta necessidade, convertida em direito
pela própria Convenção, releva do papel que temos na
afirmação e recriação dos direitos, que são de todos. Numa
sociedade democrática, a cidadania e os seus valores, de
solidariedade, justiça e igualdade, constroem-se na tomada
de consciência dos direitos individuais, por isso, dos direitos
próprios e, por inerência, dos direitos dos outros. O
reconhecimento da pessoa como sujeito de direitos implica a
sua assunção como sujeito de responsabilidades. Esta e uma
aprendizagem que se faz no contexto das relações
quotidianas, necessariamente solidária face aos outros e
construtiva em relação a sociedade e ao próprio Direito. Os
direitos da criança podem assim perfilar-se também como um
instrumento de construção relaciona1 de adultos e crianças,
ao serviço do desenvolvimento.
Os adultos, e em especial os pais, são os guardiães dos
direitos das crianças, em razão do vínculo que os liga.
Compete-lhes escutá-las, interpretar os seus sentidos, mediar a sua relação com o mundo envolvente, enfim, representá-las, Neste sentido, os direitos das crianças podem ser
entendidos como deveres deles (Alte da Veiga, 1987). Na
verdade, os direitos da criança, quer em teoria, quer na prática, não podem ser entendidos na ausência do contexto
humano significante e significativo do mundo dos adultos que
gera, acolhe e educa as crianças, constituindo o locus do seu
desenvolvimento:
"De facto, se a educação muitas vezes se impõe como
espaço privilegiado de problematização e de desafio teórico
e epistemológico, ela é também uma actividade socialmente
investida de construção humana, de definição da pessoa e
de formação do cidadão democrático. Numa sociedade em
que cada um é chamado a intervir, pronunciando-se e
manifestando opiniões, vontades e convic$ões, e participar
activamente, investindo o seu capital individual em processos
de mudança colectiva com repercussões globais, se sujeito
de acção ou omissão, espera-se cada vez mais que se
assuma como sujeito de decisão e reflexão, de autonomia e
responsabilidade, de liberdade e consciência. Assim, educar
para a democracia, criar consciência parece ser,
actualmente, a tarefa crucial da civilização ocidental. "
(Martins, 1997, pp. 151-152).

Qualquer que seja a concepção do direito adoptada, cabe
questionarmo-nos sobre o próprio fundamento do direito, da
sua força vinculativa e titularidade. Decorre da própria
natureza das coisas, que impõe exigências objectivas de
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justiça, ou da deliberação humana? Qual a validadellegitimidade das normas jurídicas? Formal - assente na regularidade do processo vigente - social - dependente da sua
eficácia social - ou ética - repousando na conformi'dade com
os valores fundamentais do Direito? (Direito, 1984)
A ordem jurídica basta o justo objectivo, ou seja,
satisfaz-se com o que é devido no domínio das condutas e
relações sociais, desconhecendo a personalidade e as
motivações profundas dos indivíduos, se estas não têm
expressão objectiva ou tradução comportamental. Esta
eventual "amoralidade subjectiva do Direito" (Direito, 1984) e
aparente exterioridade não devem ocultar o papel
estruturante do Direito em relação as consciências
individuais bem como a organização social. A ordem juridica
é intrinsecamente relacional. A normatividade jurídica integra
a ordem social, regula as relações (Direito, 1984), criando as
condições para a interiorização de padrões de conduta e de
relação adequados, organizadores da personalidade e promotores de um desenvolvimento psiossocial equilibrado.
Podemos pensar que a Convenção dos Direitos da
Criança representa a emergência e estimula o aprofundamento e desenvolvimento de uma cultura que incorpora a
representação da infância e das crianças, agora vistas como
sujeitos de direito e de necessidade, num exemplo claro de
como o Direito dá corpo, não só aos conhecimentos da ciência e as visões sociais dominantes, mas também a realidade
dos afectos, demonstrando que a afectividade pela criança
deve e pode ser eficaz (Leandro, 1998).
Parece inegável a importância crescente que os direitos
das crianças vão assumindo no discurso dos produtores e
dos utilizadores da informação relevante para os domínios
relacionados com a infância, o que sugere uma apropriação
gradual do seu conteúdo pelos actores sociais.
'A prática demonstra efectivamente que, em diversas
situações de crianças desprovidas de meio familiar normal,
nem a lei, nem a sua aplicação, garantem actualmente uma
representação activa e esclarecida, eficaz, baseada no
afecto, no conhecimento exacto das condições de vida e
necessidades da criança, na consciência dos seus direitos,
na responsabilidade com o sentido que justamente lhe atribui
Hans Jonas. Afigura-se-nos assim necessário repensar a lei
e a prática neste domínio e simultaneamente desenvolver
acções que procurem radicar na nossa cultura que é um
dever de cidadania a disponibilidade e a preparação para a
representação efectiva das crianças como também dos que,
por deficiência, não têm capacidade para gerir a sua pessoa
e os seus bens" (Leandro, 1998, p.14).
Talvez seja este o principal contributo da Convenção dos
Direitos da Criança: modificar as condutas e criar
consciência, que é outra forma de dizer converter os
corações. Como todos os eventos importantes, comemora-se
num dia para se cumprir em todos eles. Cumpra-se, então!
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Confesso que não ouso dizer ao Crucificado que
Ele morreu em sacrifício. Senão, teria a amarga
impressão de O atraiçoar, de O abandonar, de
esquecer a Sua palavra. No momento da Sua
morte, e sobre o Seu corpo moribundo,
é-me impossível fazer de conta que Ele
não pregou o Sermão da Montanha.
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Nunca se medirá suficientemente quanto a grande
revolução de Jesus foi introduzir a não-violência na cultura do
Seu tempo e do Seu meio. É muito bonito, mas é também
uma zona de grande perplexidade, na qual gostaria de
penetrar convosco.
Sabemos que a lei de talião podia passar, no seu tempo,
por um imenso progresso, porque impunha limites claros ao
espírito de vingança. Propunha uma vingança controlada,
medida pelo nível exacto da ofensa - mas, no mesmo passo,
era o espírito de violência que passava a ter direito de cidade
na Palavra de Deus. Jesus riscou pura e simplesmente da
Escritura a lei de talião. Em vez disso, propôs perdão sem violência, unilateral e sem nenhumas condições. "Oferece-lhe
também a outra face! ..." Esta passagem do Evangelho vai
fazer uma devastação na cultura de Israel. Outras tradições
caem por terra. Acabou-se o Senhor das batalhas, conduzindo o Seu povo na guerra e exigindo a exterminação total dos
inimigo< (os israelitas diziam que os inimigos estavam
votados ao interdito). Nada de genocídios para possuir a Terra
Prometida. Não mais a cólera nem a violência.
Eis a grande revolução: deixar o mundo violento das
vinganças para entrar no do novo perdão das ofensas,
perdão sem violência.
O episódio de Jesus com a mulher adúltera anuncia
claramente esta nova disposição - e toda a Lei levítica
desaparece! Nem mais lapidações, nem sangue derramado,
nem morte ritual. O Evangelho de Jesus anuncia e começa o
tempo do perdão sem violência.
Mas isto vai minar o subsolo sobre o qual se edificara a
expiação pelo sacrifício. Como é que o Evangelho da
não-violência pode coabitar com um sistema levítico que
prevê sangue derramado para apagar a falta? Dizer não a lei
de ta-lião é querer deixar a regra mercantil: olho por olho,
dente por dente, vida por vida. Como é que, então, se pode
guardar a prática do sacrifício, que obedece a mesma regra?
É verdade que, tal como o talião, a prática do sacrifício
também prevê uma violência controlada, canalizada, até
desviada sobre um terceiro inocente (bode expiatório,
cordeiro de Deus) - mas seria outra vez a violência,
embora sagrada, a reintegrar a Palavra de Deus. Aí está a
minha perplexidade.
Depois do Evangelho do perdão sem violência, pode-se
continuar a ler, por exemplo, a Epístola aos Hebreus, como
uma apresentação da morte de Jesus em termos de um
sa-crifício necessário ao nosso perdão? Como fazê-lo diante
da Cruz em que foi pregado Aquele mesmo que me anunciou
o perdão sem violência, o Evangelho da não-violência
unilateral e sem condições?
Confesso que não ouso dizer ao Crucificado que Ele
morreu em sacrifício. Senão, teria a amarga impressão de O
atraiçoar, de O abandonar, de esquecer a Sua palavra. No
momento da Sua morte, e sobre o Seu corpo moribundo,
é-me impossível fazer de conta que Ele não pregou o
Sermão da Montanha. Depois da "outra face" oferecida, não
quero mais ouvir falar de um Deus negocial, nem da lógica
sacrificial, nem de sangue por sangue, nem de vida por vida.

Então, faço de outra maneira. Lembro-me de que Jesus,
muito pouco tempo antes de morrer, parou um bom bocado
no Templo de Jerusalém, para ver como os fiéis entregavam
as suas ofertas. E, aí, ficou muito impressionado com uma
viúva. Tinha vindo. anónima, deitar na caixa das esmolas o
seu Último cêntimo. Jesus declarou: "Todos deram do seu
supérfluo; ela deu o que lhe restava para viver." (No Ev. de
Marcos, literalmente, todo o seu bios ). Não lhe restava mais
do que morrer.
Dois ou três dias mais tarde, quando chegou a Sua hora,
parece-me que Ele terá feito o caminho para a morte com
essa lembrança comovedora na memória... Como ela,
também quis dar tudo o que tinha, com despojamento
completo, com as mãos vazias. Isto é o que vem no
Evangelho. Sois livres de preferir a Epístola aos Hebreus.
Creio que Ele ia amargamente triste, mas sem revolta, sem
nenhuma sede de vingança, sem cálculo mercantil de dar isto
por aquilo. Jesus morre numa última não-violência0de amor.
Porque me abandonaste ?!
Aí tens a Minha outra face ... Esta trágica oferta do
depojamento marca o fim da lógica sacrificial.
Dizendo só isto, julgo ser fiel ao que Jesus me disse, ao
que Ele viveu, e a esta última recordação da viúva no templo
que levou consigo na morte.
Eis, pois, o que julgo poder dizer (outros dirão outras
coisas): Jesus não morreu como um cordeiro sacrificado no
templo, mas como essa viúva anónima, esgotada por não ter
mais nada para dar. Nada para oferecer. Mais nada do que
esse nada. Nudez não violenta do amor. Para um perdão
sem nenhuma viol6ncia.

"OUVISTES O QUE FOI DITO: OLHO POR OLHO E
DENTE POR DENTE. MAS EU DIGO-VOS: SE ALGUÉM TE
BATE NA FACE DIREITA, OFERECE-LHE A ESQUERDA
(Mt. 5, 38-39 ).

EM DIA DE

Silas de Oliveira

i

O calendário põe-me diante de um facto consumado:
começam hoje as festas dos Santos Populares. E começam
logo por um Santo de especial significado para Lisboa. O
que é que eu tenho a dizer sobre isto?
Lembro que na minha adolescência, no tempo daquelas
discussões de Liceu, uma das fórmulas mais simples que os
companheiros de turma encontravam para explicar a minha
diferença era que "os protestantes não acreditam em Nossa
Senhora nem nos Santos".
Não é bem assim, não é tão simples - mas como é,
então? Se calhar, até vale a pena responder a provocação
do calendário e tentar pôr em português corrente algumas
noções de como é que um protestante concreto encara estas
coisas. Por que não?
Na igreja em que fui criado havia a preocupação declarada de usar o termo santo apenas com o sentido com que
aparece no Novo Testamento. Nas suas Epístolas, o
Apóstolo Paulo dirige-se aos membros das primeiras igrejas
locais chamando a todos, genericamente santos - que
acaba por ser uma espécie de çinónimo de crentes, ou fiéis.
A palavra utilizada no original grego implica a noção de
escolhidos, e aparece assim, no plural, referindo comunidades inteiras, sem estabelecer qualquer graduação distintiva entre uns e outros.
Na prática, e tirando aqueles casos em que a designação
de uma grande personalidade histórica já vem com o termo
incluído - Santo Agostinho, por exemplo - o que isto quer
dizer é que nas igrejas evangélicas se evita, de facto, e para
poupar confusões, falar de santos. Mas em muitas delas

prega-se bastante sobre a santificação e usa-se a exortação
do texto "Sede santos, porque Eu sou Santo" - que é uma
citação do Livro do Levítico incluída pelo Apóstolo Pedro na
sua 1"pístola.
Podemos chegar daqui a uma atitude um tanto empertigada: a de ostentar um soberano desprezo por todo este grande
"politeismo" inerente ao catolicismo popular, e que é percebido, do lado protestante, como uma enorme cacofonia de cultos privados que não deixam ouvir a solenidade da Palavra.
Vistas as coisas mais de perto, e voltando aos chamados
Santos Populares, é evidente que nenhum protestante bem
informado - e bem formado, que também é preciso deixará de respeitar as figuras históricas aqui referidas, mas
sem por isso ter necessidade de as invocar como intercessoras.
Parece-me que a questão de fundo - como de costume
- é a questão da autoridade, portanto a do poder. Ninguém
tem competência, do ponto de vista do cristianismo bíblico,
para classificar as pessoas em santas ou normais. E nenhum
aparelho eclesiástico pode assumir esta pretensão de antecipar o grande Juízo, que só pertence ao Senhor da História, e
pôr-se a graduar o mérito das pessoas em função das suas
"virtudes heróicas" e outras coisas semelhantes.
Mas é por este caminho desastrado que seguiu a Igreja
de Roma, estabelecendo um aparelho de natureza judicial
(tipicamente romano), um verdadeiro tribunal, com advogados e com juizes, que no final de um processo (é assim que
se chama), determina, para a grande massa dos fiéis, quem
é e quem não é digno de ser venerado como santo.
0 s critérios usados acabam por fazer lembrar um pouco,
se me permitem a comparação, as medalhas do 10 de Junho.
Assim como a escolha dos condecorados reflecte sempre, de
algum modo, a chamada correlação das forças em presença
- e antes do 25 de abril condecoravam-se pessoas muito
diferentes das de hoje -também o actual Papa, tão fértil em
promover beatificações e canonizações, tem o cuidado de as
apontar numa direcção muito precisa, que passa mais pelas
freiras espanholas vítimas da guerra civil, por exemplo, do
que pelos jesuítas da América Central envolvidos na Teologia
da Libertação e no combate contra o fascismo, entre os quais
podia encontrar uma boa mão cheia de mártires.
Valha-nos Santo António de Lisboa - aliás de Pádua,
aliás "de todo o mundo", como dele disse o Papa Leão XIII que na falta de auditório mais receptivo não se importou de
pregar aos peixes, ou, tendo mais que um auditório, exortava
simultaneamente os pecadores de duas dioceses, como sugere o episódio misterioso do sermão escutado, ao mesmo
tempo, em Lisboa e em Pádua.
Quanto as tradições populares, baseadas na festa e na
comunhão da mesa, delas não vem, certamente, nenhum
mal ao mundo. Este protestante declara aqui o seu gosto
pela sardinha assada e pela sangria e deseja a todos os
noivos de Santo António uma vida cheia de flores, amor e
música ...
' lida aos microfones da TSF em Junho de 1999

viragem

45

2. O mundo está dentro de nós e nós estamos dentro do
mundo. De nada nos serve apenas saber, tantas são as
coisas que sabemos e que há para saber ... O desafio está na
disponibilidade para acolher, religar, atribuir sentido. E cada
um transporta em si uma intramundaneidade, um ser com e
pelos outros, que também são em nós. Com inteligência e
sentimento, ligamos, no mais fundo de nós mesmos, o que
estava separado. Pela contemplação e acção sobre o
mundo, o cristão é factor de unidade entre o mundo e o reino
de Deus, como sentido último das coisas. E assim, os mais
pequenos gestos adquirem uma dimensão metafísica. Neles
nos damos, são os passos da alma ...

Paulo Melo

i

3. Viver na fé é sentirmo-nos escolhidos. E essa escolha
primordial que nos liberta para a aventura de viver ... Esta
certeza de um reconhecimento que antecede e está para
além dos nossos actos funda-nos na confiança, condição da
liberdade. É no terreno das relações que a fé se alimenta:
mais do que termos fé, experimentamos a fé com outros, nas
relações, nas escolhas que com eles construímos. A esta luz,
a Humanidade é revelação é novidade e não mais normalização, ainda que, tantas vezes, a tentação de tudo ordenar
tenha amarrado a liberdade de ser, de criar, de amar.
4. O cristianismo transcende o religioso. A questão de
Jesus é o homem novo que está inserido em nós e se
revela no viver. Não funda nenhum sistema de relação com
o sagrado, esse virá depois com regras e normas morais,
com o exacerbar do dolorismo e da obediência e o esconder
da novidade. A experiência cristã inscreve-se na pertinência
do vivido e não pode, por isso, reduzir-se a um conjunto de
práticas que, sendo ordenadoras, excluem os menos
conformes. A proposta da fé íntegra e inclui a partir do
essencial - Jesus Cristo que nos seus gestos e palavras
amou sempre e não excluiu.

Durante dois dias, no Porto, em Fevereiro de 1998,
sessenta associados e amigos e amigos do Metanoia,
Movimento Católico de profissionais, reuniram-se para,
com os convidados Maria de Lurdes Pintasilgo e António
Matos Ferreira, reflectirem sobre "Propor a Fé na
Sociedade Actual". Mais do que uma reportagem, este
texto é uma apropriação do que então se disse e sentiu por
um dos participantes.
1. Propor a fé propormo-nos a fé. E um chegar a palavra
a partir do silêncio e da solidão, condição do sentido. Na
relação com os outros, com os sentidos e as palavras,
descobertos nos outros e pelos outros. Viver a fé em Jesus
Cristo é este constante redize-lo e redizermo-nos a partir da
relação com ele (3 com todos aqueles com quem nos
cruzamos; é reconhecer a nossa incompletude e a
necessidade dos outros, na sua diversidade; é renovarmos
a nossa capacidade de admiração.

5. Anunciar a fé é ver o que falta ao mundo. Tão
fragmentado, tão incerto, tão esquivo a nossa ânsia de
explicação... E simultaneamente com tantas tarefas de
recomposição a pedir disponibilidade, inteligência e
dedicação. Hesitamos porque queremos tudo saber antecipadamente, custa-nos arriscar na incerteza, procuramos
incerteza, procura no interior das situações. E, no entanto, a
Escola, os Hospitais e Serviços de Saúde, os Media aí estão
a solicitar imaginação, acção consequente para que a vida
seja mais suportável para tanta, tanta gente que precisa de
se sentir escolhida e reconhecida na sua dignidade.
6. Há fome de símbolos! São eles, e os ritos, que
religam, que abrem para o Absoluto. Estão entre duas
realidades, remetem para o que só precariamente se
alcança, dizem do que na sua evidência interior transcende
os discursos da razão. Permitem-nos sentir intensamente,
em comum, um desejo de compreensão, aceitação, amor
que fecunda de Plenitude o nosso incompleto e, tantas
vezes, desconsolado viver.

"Peregrinos da Tua Face"
Deus, tu conheces as armadilhas
que a culpabilidade e o desejo armam
e conheces também as profundidades imemoráveis
do que em nos se tece do teu nome,
dos caminhos da tua cruz e da esperança
clarifica os labirintos porque procuramos e perdemos
as vinganças e as des-razões do nosso coração
questiona as raízes obscuras e os sinais
luminosos, as vozes antigas e as visões
para que te reconheçamos
como o apelo daquele que vem
na promessa duma verdade e duma presença
e tenhamos parte no tempo do amor e da fruição
nós que no tempo somos os peregrinos da tua face.

José Augusto Mourão
[in Vazio Verde, Lisboa, 19831

DEPOIS
Depois da cinza morta destes dias,
Quando o vazio branco destas noites
Se gastar, quando a névoa deste instante
Sem forma, sem imagem, sem caminhos,
Se dissolver, cumprindo o seu tormento,
A terra emergirá pura do mar
De lágrimas sem fim onde me invento.
Sophia de Mello Breyner Andresen
[in Coral, Porto, 19501

Poemas que n o s acompanharam na despedida d a Matilde Meira e Cruz
que faleceu inesperadamente n o s finais d e Fevereiro d e 2000.

Uma mulher na presidência de uma
câmara alestiniana - espectacular
quebra a tradição

l
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A pequena vila de Khirbet Qais, onde Suhair Taha, uma
professora primária de 31 anos, desempenha desde há pouco
as funções de presidente da Câmara, é uma das localidades
da Margem Ocidental do Jordão que se encontram sob a
alçada da Autoridade Palestiniana, embrião de uma futura
Palestina totalmente independente de Israel e reconhecida
como Estado de pleno direito no concerto das nações.
Os palestinianos eram os habitantes do território
progressivamente colonizado por judeus provenientes da
Europa a partir de finais do século XIX. São os descendentes dos filisteus de que fala a Bíblia, e que na
Antiguidade travaram sucessivas guerras com os instáveis
israelitas, que ora ocupavam ora abandonavam a sua Terra
Prometida. O Último e mais duradouro divórcio entre
israelitas e o pais onde fundaram um Estado em 1948 durou
nada menos que dois milénios. 0 s palestinianos, esses,
sempre lá viveram - naturalmente convertidos ao Islão
quando, na Idade Média, todo o Médio Oriente se vergou a
cavalgada dos guerreiros do Profeta. Eram eles, então
dominados pelos turcos, que habitavam a Terra Santa na
época das Cruzadas. Agora, aos poucos, o conservadorismo
muçulmano vai abrindo brechas: a eleição de Suhair é um
exemplo cabal de que os tabus também se abatem.

O dever de partilhar
-

ManuelaSilva
Pelos Carninlios da Fé. A Esquina do Terceiro Milénio,
Ed. Multiiiova, 1999, p. 129.
-

[...I O modelo económico vigente conseguiu impor a sua
"racionalidade" como única e fazê-la referendar cientificamente. Fê-lo a custa do silenciamento das variáveis que
definem o bem-estar humano, a solidariedade, o equilíbrio
ecológico e a paz social, como se a economia fosse dotada
de autonomia e justificação em si mesma e não devesse
estar ao serviço daqueles bens superiores.
Assim, mesmo quando dá conta das perversidades e
horrores económicos, considera-os como fenómenos
acidentais e inevitáveis, meras desregulações que o tempo
ajudará a corrigir.
Outro dos vícios do pensamento dominante é que ele
ignora a relação existente entre economia e ética,
colocando a economia em posição de definir as suas
finalidades no sistema fechado dos seus próprios critérios.
Descodificar esta relação e trazer a luz do dia os pressupostos implícitos nestes juízos constitui um passo importante na procura de uma nova racionalidade económica.
Por último, queria pôr grande ênfase na necessidade de
48
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cuidar da formação de quantos tomam parte na economia de
comunhão. E que a racionalidade economica dominante vai
a par com uma dada cultura, que impregna a mentalidade
corrente de um individualismo extremo, de materialismo
prático e de propensão ao consumismo, a desresponsabilização face ao colectivo e a insolidariedade para com outros
grupos e povos. Assim sendo, só uma nova mundividência,
que assente na valorização da pessoa humana, sua
dignidade e liberdade, no valor da fraternidade e da
solidariedade entre todos os povos, no respeito pela
Natureza e na auto-responsabilização, pode viabilizar e
sustentar uma nova racionalidade económica, ao estilo da
economia de comunhão.
Nunca a economia e a cultura, tanto as dominantes como
as subversivas, estiveram tão estreitamente associadas.
Importa tomar consciência desta relação íntima e fazer
acompanhar os projectos de economia de comunhão dos
sinais reveladores da nova cultura que os sustenta. São eles
que permitirão ir fazendo caminho no sentido de despertar e
formar a consciência colectiva para a maior humanização,
solidariedade e auto-responsabilização face ao presente e
face ao futuro.

Um jantar abruptamente interrompido
Luisa de Melo
In Diário de Notícias, 27 - 02 - 2000

Um bife com batatas fritas, uma cerveja e uma salada de
frutas. Tudo muito calmo, normal, igualzinho a qualquer
outro jantar no restaurante australiano Phils Grill em Díli.
Muitos jovens timorenses lá fora. Também normal. E costume. Estão sempre muitos. 0 s clientes que estavam fora,
há muito que tinham saído por causa da chuva torrencial que
tinha caído cerca de dez minutos antes. Aparentemente
parecia uma discussão, mas sem gritos. Sem palavras. Um
brilho nos olhos de assustar. 22 e 30, pouco mais ou menos.
Segundos depois havia pontapés e facas. Um timorense
com uma faca e uma catana. Ainda fora do restaurante.
Melhor dizendo, no alpendre. Muito perto. As mesas
estavam logo ali. De repente, voou uma cadeira para dentro
do restaurante, para o local onde normalmente estão as
empregadas a anotar os pedidos e a fazer as contas. Por
sorte, não estavam lá. Mas o estrondo e tudo aquilo que partiu - ketchup no chão, nas paredes, por todo o lado - deu
para perceber que o melhor era sair. Foi o que fizeram os
jornalistas do DN e da SIC. Embora. Vamos embora. Já.
Pela porta dos fundos.
A correr. A correr. Para ficar a salvo. Para onde? Por
aqui. Há facas, catanas. Fugir. (...)
Quisemos voltar. (...)
É melhor voltarem amanhã. Cá fora, o ambiente continuava tenso. E não tivemos dúvidas que podia ficar ainda pior.
Em Díli, é ainda ténue, demasiado ténue, o fio que separa a
normalidade da violência.

Batalhão para toda a obra
Heiiiiquc Botequilha
In C'isrío, 7 - 03 - 2000

Ao subir a estrada que sai de Díli para Baucau, até o viajante mais rodado em Timor deparava, nos últimos dias, com
um cenário invulgar, no marasmo em que a cidade se encontra. Sob as ordens do sargento-adjunto Garcia, soldados portugueses e alguns timorenses contratados tapavam os buracos e limpavam as valas de escoamento de águas com a
ajuda de uma retroescavadora.
Não eram os únicos em acção, naquela zona. Mais
acima, no suco de Fatu-Hai, uma bela varanda sobre Díli,
mais soldados portugueses construíam bancos e carteiras
para a escola primária, que, como tantas, não escapou ao
fogo dos integracionistas. Estes militares contam dar, assim,
melhores condições a 300 alunos e seis professores timorenses. Estes têm pouco mais habilitações do que os seus
educandos. Vale a vontade. (...)
Juntamente com os homens de armas, seguiram também
engenheiros mecânicos, electricistas, mestres de ofícios e
técnicos agrícolas que desde dia 22 de Fevereiro estão a trabalhar com as autoridades administrativas e eclesiásticas
pari dar formação aos timorenses. Não só em Díli, mas também nas localidades do sector central, onde os portugueses
se preparam para ocupar posições.
Outra área em que os militares intervêm é na da saúde.
Actualmente, já se dão consultas no quartel do batalhão, no
bairro de Becora, em Díli. Mas há igualmente equipas móveis
que se deslocam a periferia da cidade. Além do contributo
humano, os militares trazem meios que concretizam o sonho
das equipas médicas a operar, em Timor, um raio X, o terceiro agora existente em Díli, a seguir ao do hospital da Cruz
Vermelha (com falta de películas) e ao do hospital militar (que
só atende civis em casos extremos). Um laboratório para
análises está em fase de montagem, enquanto se mantém
um acordo sobre telemedicina com o hospital e Coimbra. (...)

Edições da Bíblia
A. Maru-io
(<:I1);113\r ; ~intrad~/iveI))
Texto c ~.nirevistaa Tolentino Mcndonya
i11 L ~ > rVerio
.
99. pp. 5 8 ~ s .

Além do inadiável e inesgotável interesse dessa
conversa, o texto é acompanhado por uma lista das edições
da Bíblia em Portugal, que aqui teremos que resumir, mas
será de todo o interesse consultar:
A mais importante, pela actualização e pelo trabalho que
envolveu, é a Nova Bíblia dos Capuchinhos (Difusora Bíblica,
1998). A mais ecuménica é a Tradução interconfessional em
pofluguês corrente (Difusora Bíblica-Sociedade Bíblica).

As Publicações Alfa estão a editar, desde 1998, a Bíblia
2000, uma obra em 18 volumes (metade dos quais já
publicados). A tradução é a da Nova Bíblia dos Capuchinhos.
Inclui excertos de obras de espiritualidade de diferentes
religiões; e textos literários relacionados com temas bíblicos
ou referentes a actualidade; e elementos sobre História,
Geografia ou cultura do mundo bíblico.
Para crianças, há A Bíblia. Um povo a escuta de Deus,
linguagem acessível e belíssimas ilustrações de Maria Rius
(Paulinas). As Edições Salesianas apresentaram, nos anos
80, A História do Povo de Deus em oito volumes, em formato de banda desenhada e pequenos textos complementares.
A lista alonga-se com a indicação de vários livros de
estudos, qual dele mais interessante.
Num outro artigo de A. Marujo (Público, 12-11-99), vêm
referidos dois CD-ROM, que merecem destaque: Jesus Evangelhos e pinturas foi editado já há alguns meses pelo
grupo Fórum a partir de uma obra francesa que pretende
ajudar a fazer uma viagem pela vida da personagem central
do cristianismo. A sua estrutura básica tem 100 cenas e um
guia de descoberta. Cada um dos episódios, além da
animação, inclui o texto, uma curta explicação do contexto
em que a história surge, um breve comentário bíblico e a
apresentação do excerto escrito, remetendo para a explicação de algumas palavras ou expressões mais importantes.
Na descoberta - organizada em quatro partes - cada
um dos itens seleccionados remete sempre para lugares
paralelos, textos do AntigoTestamento, conceitos teológicos
vários. O texto usado é o da Bíblia interconfessional.
Bíblia Sagrada Interconfessional, apresentado pela Texto
Editora na data deste artigo. Algumas características
principais: texto integral da Bíblia, cronologia com factos bíblicos e da História universal, glossário com 225 palavras,
dicionário de nomes bíblicos com mais de quatro mil entradas
e 41 vídeos que incluem imagens de um filme sobre Jesus.
Com uma capa de saudosismo "kitsch" para um produto
tecnológico contemporâneo, tem ainda um instrumento muito
precioso: uma concordância bíblica, para pesquisa por
palavras, utilíssima para descobrir episódios e referências
dispersas - ainda por cima porque se pode procurar em
toda a Bíblia ou apenas num Livro específico. O texto é
também o da tradução interconfessional realizada por
católicos e protestantes portugueses.

Negro
e Africano
Laurent Tchaboué
Telerama, 2 - 06 - 1999

Tenho 21 anos, eu. Nada de especial, a não ser que sou
negro e africano. São três graus de implicação nos destinos
da Humanidade. Enquanto jovem, tenho uma tarefa face a
Humanidade; enquanto negro, tenho uma tarefa face a
História; enquanto africano, tenho uma tarefa face ao Mundo.
Nasci numa terra assaltada pela colonização e
desprezada pela História. Pertenço a um povo posto entre
parêntesis por entre os ruídos do Mundo. E um povo
traumatizado, que luta contra a malária e a cólera, que tenta
construir estradas e escolas, enquanto o resto do Mundo se
precipita para o átomo, a informatica ou a genética. Sou
negro; o sol do meu país queima a pele.
E, no entanto, mais do que qualquer outro jovem, ou
outro negro, sou obrigado a pensar. Pensar para compreender porque é que, cada dia que Deus faz, os meus se
esgotam a trabalhar; e, a noite, não podemos dormir descansados. Pensar, para saber quem sou, donde venho e
para onde vou. Sei que "quando não se sabe para onde se
vai, é preciso não esquecer de onde se vem". Mas, quanto
a mim, o passado é um abismo e o futuro um horizonte
tenebroso. [...I

Hoje em dia, a fera agarrada as carótidas desse gigante
tetanizado que se chama África, é a economia. Asfixia
todos os movimentos de pensamento sincero que não se
insiram na sua lógica. Dá asas aos que detêm as suas
chaves, abre as portas aos ideais inferiores. Tudo conspira
para nos impedir de pensar.
Para pensar, para provar que existimos, é preciso ter.
Ter um mínimo de paz e de disponibilidade para poder.
Poder conceber esse outro mínimo, de complexidade e de
abstracção, para alcançar o pensamento. [...I Saber e
pensar para deixar de sofrer o martírio da massa inculta.
Saber para poder. Para esvaziar do seu sentido e substância as correntes que apertam os pulsos obscuros. Portanto,
é preciso educar. Educar pais e mães para que eduquem
os seus filhos para pensarem.

Artífices da Paz*
Sulak Sivaraksa

International: Proteger as pessoas 'de risco"'; "Campaign for Good
Governance: Dar o contra-exemplo da não violência"; "Assembleia
Europeia dos Cidadãos: Dar vida aos acordos de Helsínquia".
Escolhemos a primeira.

((Transmitir a sua paz interior))
in Actualité des Religinns, Fevereiro 2000.

E a atrapalhação constante da sociedade tailandesa.
Budista que se investe na vida pública, é um dos raros
intelectuais tailandeses que não hesita em se levantar contra
a elite (da qual, aliás, é oriundo) e contra os instalados no
poder. Exegeta do budismo, crítico social, editor e militante, é
aos 70 anos um leigo iconoclasta que se esforça por
denunciar as estruturas escondidas e opressivas da organização social. Está longe da imagem do budista insensível a
esses problemas. Pelo contrário, Sulak tenta sobretudo
conciliar as lições de Buda e a acção política e social. Já
esteve exilado; actualmente, percorre o seu país e o Mundo
levando uma mensagem de paz - que é , para ele, a chave
do encontro entre o budismo e a intervenção na vida do
mundo, porque a erradicação da violência é o próprio
fundamento do budismo.
"O dever principal de um budista é transformar-se a si
mesmo, passar de ser violento a pessoa pacífica. Eu
próprio tenho um temperamento violento, tempestuoso.
Mas a paz consigo mesmo é essencial; o que pode ser
doloroso para quem não é naturalmente pacífico. O meu
corpo, o meu coração e o meu espírito devem estar em
harmonia. Se me deixo ser mau, invejoso ou cúpido, o mal
é para mim, tanto física como mentalmente. Podem parecer
razões egoístas, mas, na perspectiva budista, há primeiro
que aprender a conhecer-se."
Está, cada vez mais, "no terreno", quer se trate de
bloquear pacificamente os estaleiros de um gasoduto entre a
Tailândia e a Birmânia; de protestar contra a destruição de
uma ilha paradisíaca em função das pretensões de uma
produção de Hollywood; ou de apoiar o Fórum dos Pobres,
primeira organização de coordenação dos camponeses do
Nordeste da Tailândia.
Insistindo em que o ideal budista é não odiar os seus opressores, "desejaria não detestar os militares que disparam sobre
multidões desarmadas, como aconteceu em Banguecoque em
1973, 76 e 92. O ódio é um sentimento fácil. Como dizem os
cristãos: detestar o pecado, mas não os pecadores".
Para além da violência física, insiste em denunciar a
violência estrutural, escondida no coração do funcionamento
da sociedade tailandesa. Uma espécie de opressor invisível,
ligado ao capitalismo sem peias, ao consumismo das
sociedades asiáticas em vias de industrialização.

Do Livro das Ignorãças
Manoel de Barros,
1993, p. 87.

Descobri aos 13 anos que o que me dava prazer nas leituras
não era a beleza das frases, mas a doença delas.Comuniquei
ao padre Ezequiel, um meu preceptor,
esse gosto esquisito.
Eu pensava que fosse um sujeito escaleno.
- Gostar de fazer defeitos na frase é muito saudável,
o padre me disse.
Ele fez um limpamento em meus receios.
O padre falou ainda: Manoel, isso não é doença,
pode muito que você carregue para o resto da vida
um certo gosto por nadas...
E se riu.
Você não é de bugre? - ele continuou.
Que sim, eu respondi.
Veja que bugre só pega por desvios, não anda em estradas Pois é nos desvios que encontra as melhores surpresas
e os aritins maduros.
Há que apenas saber errar bem o seu idioma.
Esse padre Ezequiel foi o meu primeiro professor de
agramática.

[..I
* A Actualité des Religions de Fevereiro de 2000 traz, sob o título
geral "Artífices da Paz", um conjunto de pequenas crónicas: "Sulak
Sivaraksa: Transmitir a sua paz interior"; "Sair do ódio a si mesmo:
Uma oficina de escrita na prisão"; "A universidade da Paz em
Namur: Pôr-se a si mesmo entre parêntesis"; "Peace Brigades
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sob o esplendor da Tua face

Maria Adelaide Pinto Correia

i

stive quase para alterar o título, de acordo com o Editorial
(que me atravessou como uma lança ).
Seria assim: "Caminhando SEM o esplendor da Tua
Face".
Morreria.
Porque me foi dado, "nos anos da minha velhice", como diziam os
Patriarcas, estar plantada no meio da obra das Suas Mãos quase primordial,
com um ténue véu como as Brumas do Lago de Avalon, através do qual se
passa de uma realidade para outra.
Sob o esplendor, então - como poderia ser de outra maneira??
Mas continuo entregue as imagens de extremo abandono de Deus.
Dou-vos alguma coisa de um capítulo, por exemplo o 7, de "Lavoura
Arcaica", (Parábola do filho-Pródigo-ao-contrário, com um Pai castrador por
excelência ??? Talvez.) desse espantoso brasileiro e árabe que é Raduan
Nassar, que escreve a nossa língua num registo levantino, latino e tropical,
superlativo, de arrasar.
( ... ) e deixando claro que eu passaria dali pra frente por uma áspera
descompostura, "não é o espírito deste vinho que vai reparar tanto estrago
em nossa casa" ele continuou cortante, "guarde esta garrafa, previna-se
contra o deboche, estamos falando da família" ele ainda disse impiedoso,
francamente hostil, me fazendo sentir de repente que me escapava da corrente o cão sempre estirado na sombra sonolenta dos beirais, e me fazendo sentir que a contenção e a sobriedade mereciam ali o meu escárnio mais
sarcástico, e me fazendo sentir, num clarão de luz, que era uma dádiva generosa e abundante eu poder me desabar do teto, foi tudo isso e muito mais
o que senti com a tremedeira que me sacudia inteiro num caudaloso espasmo "não faz mal a gente beber" eu berrei transfigurado, essa transfiguração
que há muito devia ter-se dado em casa "eu sou um epiléptico" fui explodindo, convulsionado mais do que nunca pelo fluxo violento que me corria no
sangue "um epiléptico" eu berrava e soluçava dentro de mim, sabendo que
atirava numa suprema aventura ao chão, descarnando as palmas, o jarro da
minha velha identidade elaborado com o barro das minhas próprias mãos, e
me lançando nesse chão de cacos, caído de boca num acesso louco eu fui
gritando "você tem um irmão epiléptico, fique sabendo, volte agora pra casa
e faça essa revelação , volte agora e você verá que as portas e janelas lá
de casa hão-de bater com essa ventania ao se fecharem e que vocès,
homens da família, carregando a pesada caixa de ferramentas do pai, circundarão por fora a casa encapuçados, martelando e pregando com violència as tábuas em cruz contra as folhas das janelas, e que nossas irmãs de
temperamento mediterraneo e vestidas de negro
hão-de correr
esvoaçantes pela casa em luto e será um coro de uivos, soluços e suspiros
nessa dansa familiar trancafiada" ( ... )
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José Rosa
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meu amigo, muito a custo, lá
me convenceu a acompanhá-lo. A 'festa' era num
Domingo a tarde, num
pavilhão desportivo dos
arredores de Lisboa.
Convidava-me para participar num seminário de
(de)formação promovido pela
Iberonet@, S.A., empresa que explora a parte
formativa (markting multilevel) dum negócio conhecido
como rede de consumidores (networking) e que a Amway,
tem vindo a promover nos últimos anos, em Portugal.
A chegada, depois de pagar religiosamente os 2.000$00
da entrada, impressionou-me logo o ambiente 'litúrgico', a
música, as técnicas quentes de relação, os truques da
psicologia de massas pensados até ao mais ínfimo
pormenor. Todo este espectáculo estava montado para me
impressionar a mim e a quem que chegasse de novo.

Olhando com atenção as pessoas, achei interessantíssima a paramentaria - sim, porque estas liturgias exigem
trajes próprios (sem forçar demasiado, e muito menos
directamente; é preciso manter a ilusão da liberdade, 'valor
supremo a preservar, meus senhores!'). Ele: calça de
fazenda impecavelmente vincada, camisa yuppie!,
imprescindível gravata a condizer, indispensável telemóvel a
compor! Ela: saia do melhor corte e do mais fino tecido,
'chiquelegantérrimo', e com um leve e quase imperceptível
toque sensual, sapato italiano do último modelo, cabelo
arranjado na perfeição, brushing q.b., maquillage a condizer,
mala de marca, com muito estilo e bastante discreta, tal como
as valiosas (?) jóias. Se casal, tanto melhor: empresários de
meia idade, bem sucedidos na vida e nos negócios,
triunfantes (obscenamente triunfantes?), são essenciais para
impressionar e causar emulação e vertigem ao neófito.
Logística do melhor: girls do mais encantador, com
walkie-talkies em toda a parte, cavalheiros que por tudo e por
nada seguram na mão das senhoras, potente aparelhagem
com som de alta fidelidade, microfones sem fio, palco tipo
celebração de missa campal da IURD ou dos Moon, sempre
completamente visível de todos os lados, com o
imprescindível ambão a direita dos fiéis, e flores, muitas flores
a emoldurar! A música desta liturgia profana estava
perfeitamente estudada. Excitava quanto baste: um estilo ace
em média sonoridade impregnava o ambiente, propiciando um
extravasar de sonhos, um delirar expectativas, um teatro em
que cada um procurava representar o melhor, convencer(-se)
o mais perfeitamente possível... E ainda propunha o J. Lenon,
esse sacripanta: imagine there's no heaven!
Após algum compasso de espera, o bastante para suscitar
um ligeiro desejo e a ânsia por alguma coisa essencial, eis que
a música sobe, um 'diácono' (apresentador) vira-se para a
direita, fixa caninamente os olhos numa porta, convida todos
a ficar de pé e chama ao palco o Conferencista Convidado, o
qual, por entre as palmas ao rubro e os olhos incredulamente
esbugalhados do público, sai da porta e avança, nem muito
depressa nem devagar, no ritmo enérgico e jovial do pastor,
até aquela ara sagrada, conduzido necessariamente por um
discreto e maduro cavalheiro. [N.B. - O Conferencista
convidado pertence ao sistema, de preferência deve ser um
diamente ou triplo-diamente, mas um esmeralda ou
D.D.Pérola, como é hoje o caso, também serve muito bem (o
vocabulário é ligeiramente críptico: a preciosidade crescente
das pedras indica o diferente estatuto no sistema reticular em
função das vendas efectuadas e, por conseguinte, da
percentagem alcançada, e dá o necessário toque iniciático,
quase-gnóstico, ao evento, criando uma invisível barreira de
cumplicidade entre os já iniciados no saber, separando-os
dos que vêm pela primeira vez, os quais, por seu turno
deverão estar fascinados, esmagados, com o ritual desta
religião do consumo, cujo deus assume a forma de $)]
Hoje, portanto, veio um D.D.Pérola (Distribuidor Directo
Pérola) do Porto. Após a ovação inicial, a comunicação:
desde logo tom coloquial, fluente, teatral, dramatização
constante, pretensão a estar a ver dentro de cada um,
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'omnisciência' que amiúde lhe permite um tom levemente
ameaçador. De unia superficialidade confrangedora; de uma
total falência teórica; de uma contradição constante; de uma
supina, crassa, altissonante pesporrência. Ei-10:
.Antigamente, a primeira atitude antes de comer era
agradecer. Hoje isso já se perdeu. Mas aqui como nós vamos
comer, i.e., partilhar uns com os outros um saber, devemos
agradecer também primeiro (segue agradecimento ao
D.D.Diamente que o convidou, a Pérola que o atendeu, etc.,
etc.,) Eis a oração de uma religião sem transcendência.
.Todos nós morreremos um dia. Mas enquanto não
morremos o que andámos cá a fazer? Ora bem, antes de
responder é preoso antes perguntar .quem somos?,, As
questões são de teor impressionantemente gnósticas, mas
a salvação prometida é um vómito que deixa muitos a
babar-se por antecipação: ((umas férias na ilhas Bahamas,
sentado numa cadeira a beia mar, com a água tépida a
banhar o rabinho e a beber um sumo de coco. Eu já
experimentei! Eu já tive tudo isso, e você também pode
ter!,, Pasme-se com a salvação a prazo destes sucedâneos
requentados de gnoses falhadas, e que continuam a
vender, a vendei, a vender! Meu Deus: de que vazio
estaremos todos todos cheios?
.E quem somos? Ora bem: somos Id, Superego Ego. O
Id é a criança ern nós, é a pura positividade, é a força
criativa, etc., etc.,. O Superego é o grande problema, só diz
não!, não!, não!, é pura força de negação, de constrangimento do Id, que cle esfera desenvolta inicialmente se passa
a concentrar numa pequena esfera. E o Ego por seu turno é
esse híbrido cobarde, que quer servir a gregos e troianos. Eis
o que somos!)) Freud, estarrecido, deu duas voltas no
túmulo e alegrou-se por já ter morrido.
nlmporta, portanto, dar azo a essa criança que está em
nós, a essa alma, fonte de lealdade, de verdade, de
solidariedade, a família, ou seja, a fonte de todos os
valores...), (leia-se: 'unidade básica de consumo'). E, para
temperar, uma citação em latim, *porque fica bem num
discurso haver citações em latim!,, (sic) Palmas! Oh céus! Oh
delírio! Façamos aqui três tendas ...
E, entretanto, respeitosos e respeitáveis chefes de
família, na casa dos cinquenta, vão tirando religiosos
apontamentos, bebendo gulosamente as palavras desta
verdadeira fonte de sabedoria, não vá perder-se alguma
palavra da preciosa mensagem do profeta! Afectadas damas
de chapéu abanam seriamente o leque, e acenam positivamente com a cabeça, a confirmar o oráculo, sem virar a cara,
não se perca a virti~deque emana do celebrante. A atmosfera
electriza-se; estão todos pendentes da sua palavra!
E eis agora parte prática do sermão: .meus senhores
(((porque não disse 'irmãos'?)), perguntei-me), é preciso
cultivar a verdade, a lealdade, a fidelidade ao sistema, a
cadeia de patrocínio, porque só assim construiremos o
verdadeiro ser humano que habita em nós! Eis a nossa
tarefa ética como agentes do markting multilevel.~~
Caramba!
Que programa! Que ideais! Estes americanos sempre
inventam cada coisa! Que eficácia! Ultimamente deu-lhes

e

para envernizar tudo de religião. Ora, ora: se tudo se vende
melhor assim! Ó gostosa imbecilidade, que compra
imanência enfeitada com os atavios da transcendência!
((Gato por lebre!)) ((Bis! Bis!, Queremos mais, queremos
mais!,,, ululava-se. E o seu 'testemunho de vida' continuou
por hotéis em Nova lorque, por apartamentos em Paris e no
Porto, etc., etc.
Apoteose final: recitação de um poema pseudo-místico,
numa moldura musical encantatória, em surdina, qual Salmo
a impetrar de Midas o dom supremo de transformar tudo em
ouro! Fim da Litugria da Palavra.
Segue-se de imediato a Liturgia Eucarística: 'passagem
de modelos', onde são chamados ao palco os que subiram as
vendas, que alargaram a rede, que aumentaram a cadeia,
que trouxeram mais amigos a esta via de salvação. Hoje não
há Triplos-diamente, que pena! (fica bem encarecer o peixe),
mas há Esmeraldas (((aumentou as vendas em 10°/~!,)) ou
0.D.Pérola (.alargou a rede e aumentou as vendas em mais
X, y z,...v . ) , etc., etc. Sobem, posam, exibem-se a uma plateia
rendida já, que sente uma imensa culpa por não estar lá em
cima também ...<c Mas é possível! Todos podem! Se estes
podem, por que é que tu não hás-de conseguir?.
Acção de Graças: ((Quero agradecer a minha
patrocinadora, porque eu antes ganhava 80 contos por mês,
e agora ganho mais do dobro!,, ((Agradeçoa minha mãe, blá,
blá, ...,, [N.B. - Estava mesmo a ficar agoniado com este
vómito do inferno! Raio de ideia a do Sérgio: convidar-me
para isto! Estas acções de formação são como o célebre
negócio das minhocas: interessam para que uns (de)formem
outros, os quais por seu turno formarão outros, e assim por
diante, na ilusão de uma infinita rede que se auto-sustentará.
Mas atenção! Dogma de fé: isto não é umaeredepiramidal Vade retro! Heresia que arrepia só de ser pronunciada...-,
cada um pode e deve formar a sua própria rede, etc., etc.
Estarei mentecapto? Belisco-me.]
E das vítimas que ficaram pelo caminho não reza esta
história! Aqui, esses estão proibidos de entrar, não nos vão
eles estragar esta festa e este céu (disfarçadamente os
seguranças são omnipresentes). Que estranho povo é este
que não sente que lhe estão a roubar a alma? Que anestesia
lhe terão inoculado? Que estranha patologia é esta, que nos
torna patetas, aparvalhados? Que deserto está a crescer?
Com certeza não é aquele onde o Filho do Homem
passou quarenta dias e quarenta noites a pão e água.

QUANTO É FRÁGIL O BEM
QUE CONQUISTAMOS!. ..
José Centeio

i

o lerem esta crónica talvez
alguns a encontrem despropositada para um espaço como este e para alguns outros
talvez completamente inesperada. Apesar dos riscos e,
devo confessá-lo, na falta de alternativa, eis-me penetrando
numa via sinuosa que desperta as mais variadas reacções,
mas quase sempre muito radicalizadas e impregnadas do
cheiro de um passado ainda não muito longínquo.
Eis-me pois aqui pronto a escrever sobre um dos factos
que maior destaque mereceu nos últimos tempos, ou seja,
a subida ao poder de um pequeno partido conotado com a
extrema direita neonazista. E isto, como não poderia deixar
de ser, numa Europa que tenta parecer o arauto dos direitos
humanos. A importância deste assuni: resic' não só no
facto em si, mas sobretudo pelo que ele nos revela sobre
nós próprios, a nossa fragilidade e os nossos receios. Do
fundo da memória levantaram-se os fantasmas adormecidos,
ou apenas em suave hibernação, para nos chamarem a
razão e nos mostrarem o quanto é ténue esta nossa crença
num futuro paradisíaco, sem contradições. O sonho de uma
igualdade, não económica, mas de consenso quanto aos
caminhos a percorrer. Eles revelam-nos que por detrás da
aparente acalmia se escondem águas agitadas sem termos
muito a certeza de qual o melhor porto onde possamos
ancorar.
Este acontecimento só o foi pela visibilidade que o poder
empresta aqueles que o detêm, já que apesar de nos países europeus a extrema direita ter vindo a assumir um protagonismo crescente, nunca o poder se sentiu ameaçado.
Embora legítimo, é pena que o poder apenas reaja quando
se sente ameaçado e trate com indiferença, ou ignore até,

0s pequenos sinais que aqui e ali vão sendo dados. Por
outro lado, também a facilidade com que OS que detêm O
poder - e não apenas os políticos - fazem promessas,
criam expectativas ou exacerbam os medos que nos
habitam, criam na sociedade um vazio e um ~entimentode
fraude e impotência que são, sem dúvida, terreno propício a
germinação de sementes de um futuro onde a incerteza e a
dúvida ceda o lugar a segurança. É preferível o abrigo de um
porto, por menos seguro que seja, a imensidão de um
oceano a perder de vista.
Por exemplo, já ninguém se lembra em França que os
primeiros gritos panfletários xenófobos foram lançados no
final da década de 70 e princípios dos anos 80 pelo actual
presidente da República. No entanto, alguns ainda se
admiram com o crescente protagonismo da extrema direita,
enquanto outros o preferem ignorar e, alguns outros ainda,
se mantêm na sombra talvez por pudor. 0 s factos históricos
não são fruto de um qualquer acaso, mas antes o culminar
de pequenos nadas que aqui e ali vão despontando e
ocupando o seu próprio espaço. Quando apenas se atribui
importância aos acontecimentos relevantes em detrimento
de uma memória que se vai construindo, ficamos amputados
na nossa compreensão e dificilmente saberemos encontrar
o caminho do futuro. E pela história todos nós somos
responsáveis, embora nem sempre protagonistas.
De um momento para o outro, vimo-nos confrontados
com o receio de um hipotético futuro em muito semelhante a
um passado não muito longínquo e tentamos a todo o custo
encontrar os responsáveis, para que não corramos o risco
de sermos um deles. E assim, felizes da vida, driblamos a
nossa própria consciência. A verdade é que todos nós
somos responsáveis na exacta medida em que, em nome de
opções de vida fechadas ao Outro, abdicamos da nossa
capacidade quotidiana em transformar o mundo. Abdicamos
da nossa capacidade de criar, para apenas cop;armos ou
fabricarmos segundo os moldes que nos impingem.
Passamos de seres criadores a seres cumpridores. É
evidente que sobre os detentores do poder, pelas ilusões e
expectativas que criam, pelas promessas incumpridas, pela
importância que atribuem ao formal em detrimento da
dimensão humana, pela apetência que têm pelo poder,
sendo este um fim e não um meio, recai uma grande fatia de
responsabilidade. Contudo, tal constatação não nos retira a
nossa parte, antes pelo contrário talvez a aumente, já que
muitas vezes nos reivindicamos como sendo parte activa de
uma democracia, sobretudo quando se trata de direitos,
relegando para plano muito inferior a nossa carta *de
deveres. A nossa responsabilidade reside precisamente no
facto de entendermos a nossa relação com a democracia de
forma univoca e quase sempre distante, talvez porque
tenhamos uma visão do mundo assente em conflito de
interesses e não em comunhão de interesses.
Sejamos capazes de ser protagonistas e criadores e não
apenas seres anónimos e cumpridores.
Loures, 30 Março 2000

Não: não é a crónica.habitual do Tolentino,
porque ele está longe, e não lha pedimos a tempo.
Mas, com as pérolas a seguir, chamamos a
vossa atenção para a imperdível entrevista
de onde as retirámos

Extractos de uma entrevista intitulada como supra,
de António Marujo a Tolentino Mendonça,
na LER do Verão 99.

Os judeus dizem que cada texto pede que subamos quarenta e
nove degraus, que quer dizer tambem sete vezes sete, símbolo do
infinito. As interpretações que os textos sugerem são infinitas. Por
isso o texto é sempre surpreendente. O processo de Revelação
ainda não terminou, continua em cada leitor. Cada vez que alguém
se aproxima desses textos, é sempre capaz de descobrir caminhos
novos até ao seu interior, até ao seu coração.
O processo de comunicação - e a Bíblia é fundamentalmente '
um processo de comunicação, como o é a literatura - só fica concluído quando o leitor actual é capaz de ler, de interpretar, de compreender, de praticar a palavra, de realizar a intencionalidade da
palavra. Neste sentido, a História não é, de nenhuma maneira,
indiferente a este texto: ele é profundamente histórico, não caíu do
céu."
A Bíblia não é um livro, é uma biblioteca. Como uma vida não é
só um dia ou uma atitude, mas uma multiplicidade de atitudes. E, tal
como numa vida, tudo pode ser germinação de uma identidade quer os momentos de raiva e os momentos de afecto, quer os
momentos de conhecimento e de ignorância, quer os momentos de
distância e de proximidade - assim também, no texto bíblico, as
possibilidades de acesso são múltiplas e, em certa medida, também
contraditórias. Mas é essa riqueza, essa não linearidade assumida,
uma das fortes garantias de que o caminho proposto pela Bíblia é
mesmo um caminho sagrado, um caminho para o transcendente.
A primeira atitude dos cristãos foi acreditar que a veracidade e
a importância daqueles textos tinha a ver com a sua autoria, e dizer,
em relação aos Evangelhos, que só a ipsissima verba, o que o
próprio Jesus teria dito, é que tem importância. Já se ultrapassou
essa fase, e hoje percebe-se que o importante não é andar a fazer
uma investigação no interior do texto, isolando o que Jesus teria
dito, porque de certa maneira isso é-nos inacessível. A Bíblia não é
crónica, não é trabalho jornalístico, não é relato biográfico.(...) Hoje,
a preocupação está em procurar entender como é que a experiência que aqueles homens e aquelas comunidades fizeram de Jesus
Cristo foi decisiva nas suas vidas a ponto de a transmitirem de uma
maneira e não de outra.
O grande desafio para a Igreja é aprofundar e dar maior
consistência a leitura que as pessoas e as comunidades fazem do
próprio texto bíblico.
(...) Como diz o Concílio Vaticano II, a Igreja é serva da palavra
e não é a palavra que é serva da Igreja.
(...) Não há uma leitura correcta da Bíblia. O grande perigo é
acharmos que existe "a leitura". O que existe são leituras. É preciso
sentir que a palavra ama esconder-se. A palavra é um horizonte
para onde se caminha.
Defendo que devemos ser o mais fiéis possível ao texto original.
O nosso esforço não deve ser em relação ao leitor, transformando
o texto para ele ser perceptível, mas em apresentar o texto tal como
ele é, respeitando a força desse corpo, da sua natureza e mesmo
da sua dificuldade. Fizeram-se varias tentativas no sentido de
facilitar, o que acaba por colocar os leitores numa certa menoridade
ou indigência. O que devemos é potenciar a capacidade de os
leitores perceberem, saborearem e compreenderem a beleza de
textos que são muito diferentes do modo como correntemente
esses leitores falam ou escrevem.

