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Amigos:
ste n."5 da Viragem é - mutatis mutandis - o João Baptista
do Encontro de Teologia (fins Julho p.f). Quero dizer, a
Percursora. Para que cheguemos lá mais abertos e mais
ternos; e também mais inspirados, acompanhando o
forço da Equipa em ilustrações e pautas de música.
A viagem do Papa a essa Terra demasiado Santa, como
escreve o António Marujo, feita no fio da navalha de tantas
obsessões nacionalistas vizinhas, foi um bálsamo de "conseguimento" (neologismo a alinhar com o actual "achamento"); e ouvi emocionada a afirmação serena e claríssima da
judia Esther M.: "esse belíssimo gesto do Papa João Paulo 11,
orando no Muro das Lamentações".
Não podia deixar de ser o tema "grosso" desta Viragem;
e traz consigo o diálogo (...as vezes, monólogo) entre os três
monoteísmos mais populosos. E tudo o mais que abarcamos.
Que alegria quando me disseram
"Vamos a casa do Senhor!"
Parámos as tuas portas, Jerusalém!
Jerusalém, a bem construída, cidade de harmonia.
Foi lá que subiram as tribos, as tribos do Senhor,
Segundo a regra em Israel, para celebrar o Nome do
Senhor.

Lá estão os tronos da justiça, tronos para a Casa de David.
Pedi a paz para Jerusalém; que os teus amigos vivam tranquilos;
Que a paz esteja dentro das muralhas, e a tranquilidade nos
palácios!
Por causa dos meus irmãos e dos meus companheiros
Direi: "A paz esteja contigo!"
Por causa da casa do Senhor nosso Deus, quero a tua felicidade.

si. 122 (121)
Até ao Encontro, então !! Reunirmo-nos para partir de
novo, melhorados. E o contaremos (cantaremos ??) a todos
os que não puderem lá estar. Amém.
Maria Adelaide Pinto Correia

CRONICAS
Este é um périplo que o Papa quis ligar
especialmente a celebração do Jubileu do ano 2000,
assinalando o segundo milénio do nascimento de
Jesus. E, ao desejo de paz, manifestado como
objectivo primeiro para uma viagem de alto risco,
não pode ser estranho o papel das três religiões
monoteístas. Estas, de acordo com Navarro-Vals,
porta-voz do Vaticano, "devem desempenhar
um papel determinante para o estabelecimento
de uma paz justa e duradoura". E deverão
"encontrar nas suas tradições os elementos
que Ihes permitam desempenhar esse papel".
António Marujo

António Marujo é associado do Metanoia e jornalista do Público,
e nesta qualidade acompanhou a viagem do Papa a Terra Santa.
Apresentaremos aqui algumas das crónicas publicadas naquele jornal entre
19 e 27 de Março de 2000

Foi um dia político intenso aquele que o Papa viveu
ontem em Belém e no campo de refugiados de Dheisheh,
sempre acompanhado de Yasser Arafat. João Paulo II
começou por pedir o reconhecimento do direito palestiniano
a ter uma terra, prosseguiu apelando a que a comunidade
internacional olhe para a situação "degradante" dos refugiados. Hoje, é o dia da visita a Tenda da Memória do
Holocausto, um dos momentos altos da sua presença em
Jerusalém. O director da instituição gostava que o Papa
reforçasse o pedido de perdão aos judeus.
A firmeza das palavras e o simbolismo do lugar deram a
afirmação já repetida a importância necessária. Ontem, em
Belém, ao ser recebido pelo presidente da Autoridade
Palestiniana, Yasser Arafat, o papa João Paulo II, de 79
anos, reafirmou que o Vaticano "sempre reconheceu que o
povo palestiniano tem o direito natural a uma terra, e o direito de ser capaz de viver em paz e tranquilidade com os
outros povos da região".
Momentos antes, Arafat decidira responder indirectamente ao presidente da Câmara de Jerusalém, Ehud Olmert,
dizendo que Jerusalém é a capital eterna da Palestina. Mas
a importante declaração do Papa seria completada com uma
outra, quase em forma de grito, depois de agradecer a Arafat
o "caloroso acolhimento". "Como me posso esquecer de pedir
que o dom divino da paz se torne cada vez mais uma realidade para todos os que vivem nesta região, marcada de
modo único por intervenções de Deus? Paz para o povo
palestiniano! Paz para todos os povos da região!"
Na homilia da missa, uma hora depois, o Papa iria buscar
um argumento religioso para a discussão política: "Belém é o
coração da minha peregrinação jubilar", afirmou, para ser
efusivamente aplaudido por Arafat e pelos eclesiásticos
cristãos da região, sentados na primeira fila. Mas a plena
dimensão política do discurso do Papa ao chegar a cidade
onde Jesus Cristo nasceu tinha sido ainda mais explícita, no
discurso dirigido a Arafat. "Ninguém pode ignorar quanto o
povo palestiniano teve que sofrer nas últimas décadas. O
vosso tormento está perante os olhos do mundo. E já foi
longe de mais."
O papa Wojtyla recorreu logo depois a um exemplo. "As
minhas orações estão de modo particular com aqueles palestinianos - muçulmanos e cristãos - que continuam sem casa,
sem o seu lugar na sociedade e sem possibilidade de uma vida
de trabalho normal. A minha esperança é que a minha visita ao
campo de refugiados de Dheisheh servirá para recordar a
comunidade internacional de que é necessária uma acção
decisiva para resolver a situação do povo palestiniano."
Para reafirmar o objectivo que, desde o primeiro dia, se
propõe atingir com esta 91Qiagem - ajudar ao processo de
paz da região -, João Paulo afirmou que "a mensagem de
Belém é a boa notícia de reconciliação entre os homens, de
paz em todos os níveis de relações entre as pessoas e as
nações".

Se o discurso da manhã fez a frase do diá, a ida ao
campo de refugiados foi o momento simbólico mais significativo. Num dos lugares mais importantes da intifada, os 10 mil
palestinianos que ali residem só tinham um pedido para fazer
ao Papa: que ele os ajudasse a regressar as 46 aldeias de
onde eles ou os seus pais foram expulsos em 1948, com a
criação do Estado de Israel.
"Não se pode falar de Terra Prometida sem admitir o direito de regresso dos refugiados as suas terras", disse um
representante dos palestinianos a João Paulo 11. "Os refugiados querem regressar as terras dos seus antepassados na
Palestina" e esse direito "tem que ser inteiramente cumprido".
Perante a presente situação, "só há uma alternativa: a paz,
construída com justiça, para todos viverem com dignidade",
afirmou o mesmo responsável do campo.
Na sua breve alocução, o Papa referiu-se as
"degradantes condições" em que vivem todos os refugiados
e deslocados. No caso de Dheisheh e dos palestinianos, "só
um esforço resoluto" das autoridades do Médio Oriente e de
toda a comunidade internacional pode "remover as causas da
presente situação". Os refugiados foram privados de "necessidades básicas" (da pessoa humana - "casas dignas, cuidados de saúde, educação e trabalho" -, além da liberdade, dos
laços familiares, das "tradições culturais que alimentam a
vida da pessoa e da família".
"São momeni:os de verdadeira alegria", dissera um
primeiro representante dos refugiados, entusiasmado, quando o Papa chegolu. Também Arafat tinha razões para sorrir
no final do discurso de Wojtyla, enquanto o acompanhava
rodeado da sua gente, num pequeno banho de multidão que
quase apertava João Paulo 11, quando terminou a cerimónia
de cerca de meia hora.
Houve mais sinais simbólicos, e importantes, ontem em
Belém. Como era esperado, o Papa beijou e abençoou uma
taça de terra que lhe foi apresentada, como sempre faz ao
chegar a um país que visita pela primeira vez. Um gesto que
foi visto pelo presidente da Câmara da cidade, Ziad AlBardak, como um apoio inequívoco de João Paulo II a criação de um Estadci da Palestina, independente. E o patriarca
latino Michel Sabbah, o primeiro palestiniano a ocupar tal
cargo (que lidera a comunidade católica do Médio Oriente),
pediu ao Papa urna bênção especial: para "todos os habitantes da cidade (2 de todo o país, com o nosso Presidente
Yasser Arafat e a 19utoridadePalestiniana que o ajuda na difícil preparação da paz".

QUANDOOS MINARETES DA MESQUITA
INTERROMPERAM A MISSA
O papa João Paulo II terminara a sua homilia há instantes
quando os altifalantes da mesquita vizinha a Praça da
Manjedoura, em Eielém, interromperam a missa durante três
minutos. De dentro, vinha o apelo islámico a oração do

Corão, numa ladainha musical que .deixou Karol Wojtyla
imperturbável e meditativo.
Muitos dos assistentes da missa de ontem na cidade onde
Jesus nasceu, no entanto, ficaram sem saber o que pensar.
Durante longos segundos, ninguém parecia saber bem que
desfecho o episódio poderia ter. Até que o silêncio voltou a principal praça de Belém e o Papa pôde continuar a missa.
Mais tarde, foram mais 28 minutos de silêncio, o dobro do
quarto de hora que o horário oficial previa. Desta vez, desejados pelo próprio Papa, no lugar central desta sua visita a
Terra Santa: a Igreja da Natividade.
Eram 15h50 quando João Paulo II entrou na Gruta da
Natividade, onde a tradição cristã assinala o lugar onde
Jesus Cristo nasceu. Ajoelhou-se cinco minutos diante de
uma estrela prateada colocada no chão, com uma lanterna
no centro - para os ortodoxos gregos, que administram a igreja, é esse o lugar exacto do nascimento. Depois, virou-se
para a parede oposta, ajoelhando mais dois minutos diante
da manjedoura de pedra que, para muitos católicos, é o sítio
autêntico do nascimento do fundador do cristianismo.
Finalmente, sentou-se num cadeirão, recebeu o seu breviário
e ali ficou em meditação, durante mais 20 minutos.
A Gruta da Natividade é, provavelmente, o único lugar de
silêncio na cidade de Belém, normalmente atarefada. Ainda
mais por estes dias, em que milhares de peregrinos aqui
quiseram viver com João Paulo II um Natal fora de época.
Apesar de os israelitas terem chamado ao esquema de segurança a volta do Papa "Operação Velho Amigo", foi em casa
dos palestinianos que João Paulo II mais se sentiu entre amigos. Ontem de manhã, a Praça da Manjedoura, junto da
Igreja da Natividade, encheu-se com largos milhares de pessoas para a missa com o Papa.
Uma festa com sabor a Natal fora de época. Por cima do
altar, uma grande estrela como as que encimam os presépios. Por toda a cidade, bandeiras do Vaticano nos carros,
grupos cantando. "Porque é sempre Natal em Belém, todos
os dias é Natal nos corações dos cristãos", afirmaria João
Paulo 11, durante a sua homilia.
Já na véspera, milhares de pessoas se aglomeravam
para ir a Gruta da Natividade. A entrada da igreja, de cerca
de um metro de altura, obriga cada um a baixar-se. Depois,
o amontoado de gente e de barulho continua pela ala direita
da Igreja. E obriga um dos padres ortodoxos que cuidam do
templo a vir pela igreja a mandar calar. O amontoado desfaz-se por detrás da nave central, na gruta propriamente dita. No
silêncio recuperado, cada pessoa se prostra no chão, toca na
estrela como quem se aproxima de um mistério divino que se
transfigurou no humano.

TODOSOS NOMES DE UMA TERR~VELMEMORIA
O Papa lerá, no chão, 22 nomes de campos de concentração. Passará, junto das árvores, por sete mil e quinhentos
nomes dos "justos" que ajudaram um ou muitos judeus a

escapar ao nazismo. Ouvirá alguém dizer-lhe que ao lado, no
Memorial das Crianças, uma voz enuncia, um a um, nomes,
idades e nacionalidades do milhão e meio de rostos
inocentes a quem roubaram a vida. E alguém lhe explicará
que no outro edifício, o do Museu, estão os registos de quase
três milhões de nomes de vítimas. São todos os nomes da
terrível memória do Holocausto que, pouco depois do meiodia de hoje, estarão presentes na oração e na curta cerimónia que João Paulo II protagoniza no Yad Vashem, o memoria1 erguido junto de Jerusalém para recordar as vítimas da
Shoah.
Apesar de estar prevista para não durar mais de meia
hora, esta será porventura a cerimónia simbolicamente mais
importante, do lado judaico, da visita do Papa a Terra Santa.
Há quem espere que, no lugar de todos os nomes de todas
as vítimas, João Paulo II reforce o pedido de perdão do passado dia 12 pelos pecados históricos da Igreja, enunciando
ainda mais explicitamente o silêncio e a responsabilidade dos
cristãos no crescimento de uma mentalidade anti-semita ao
longo dos séculos.
O historiador David Silberklang, director do Yad Vashem,
disse ontem ao Público que gostaria de ouvir o Papa explicitar esse pedido de perdão. Mas o seu desejo mais fundo é
que a Santa Sé abra os arquivos da II Guerra Mundial, para
permitir aos investigadores estudar com precisão o papel do
papa Pio XII e do Vaticano durante o conflito.
De certeza, sabe-se que o papa Wojtyla se vai dirigir a
"chama eterna" da Tenda da Memória - o edifício central do
Yad Vashem - para a realimentar. Depois, João Paulo I1 lerá
um texto de "identificação". "Com um temor sagrado, recordamos a força de ânimo dos nosso irmãos judeus, a sua
magnanimidade e a coragem dos combatentes que nos guetos acenderam a chama da liberdade, salvando assim a
honra e a dignidade do povo hebraico."
Perante o Papa, que assistiu na Polónia ao dizimar dos
judeus - alguns dos quais eram seus amigos pessoais estarão gravados no chão os nomes de 22 campos de concentração, representando muitos mais: Belzeg, Chelmno,
Majdanek, Auschwitz-Birkenau, Sobibor, Treblinka, LwowJanowska, Drancy, Bergen-Belsen, Dachau, Mauthausen,
Theresienstadt-Terezin, Stutthof, Jasenovac, Klooga,
Buchenwald, Ponary, Transnistria, Babi-Yar, Breendonck,
Westerbork, Ravensbrick.
A cerimónia de hoje pode não pôr fim aos protestos de
alguns grupos de judeus. Há uma manifestação convocada
para contestar o Papa, mas os dois grandes rabis de Israel
saudaram os gestos de João Paulo II de aproximação ao
judaísmo. Esta relação também passou por alguns "justos"
que ajudaram a salvar judeus das perseguições do nazismo.
Cada uma das mais de 7500 árvores, recorda um desses
nomes. O cônsul português Aristides Sousa Mendes é um
deles - ao lado de Gustav Mikulai (da Hungria), Sempo
Sugihara (Japão), Minze e Klaaske Benedictus (Holanda),
Paul Gruninger (Suíça), Engbert e Gertrude Sytisma
(Holanda), Andries e Ottylia Henkemans (Holanda) ou
Charles Hulin (Bélgica). Há muitos nomes.

E alguém lhe explicará que no outro edifício,
o do Museu, estão os registos de quase três
milhões de nomes de vítimas. São todos
os nomes da terrível memória do Holocausto
que, pouco depois do meio-dia de hoje, estarão
presentes na oração e na curta cerimónia que
João Paulo II protagoniza no Yad Vashem,
o memorial erguido junto de Jerusalém para
recordar as vítimas da Shoah.

Mais longe da Tenda da Memória, está um vagão dos que
levavam judeus para os campos de concentração. No muro
junto a ele, há mais três nomes: ali foi reproduzida uma legenda escrita a giz, por Dan Pagis, na parede do vagão: "Aqui,
nesta carruagem, sou Eva com o meu filho Abel. Se encontrardes o seu irmão Caim, também filho de homem, dizei-lho."

A JUDIA QUE KAROLWOJTYLALEVOU AS COSTAS
E uma mãe juclia que escreve ao filho, de sete anos. Para
tentar salvá-lo, Genya Klepfisz-Judzka tinha mandado o
pequeno Michael para casa de uma amiga a quem o confiara.
"Não me escreveste sobre o jogo do barco. Brincaste com as
outras crianças? As meias servem-te? Está tudo bem com a
senhora Bronia? [leves escrever-me todos os dias algumas
linhas, porque assim aprenderás a escrever longas cartas.
Gostaste do livro que te mandei? Vou tentar enviar-te novos
livros. Toma conta de ti, dorme com os pijamas que te mandei porque eles mantêm-te quentinho. Mamã."
A carta era de 27 de Setembro de 1943. No fim de 1944,
mãe e filho morreram em Auschwitz. No final da sua leitura,
ontem, no Memorial do Holocausto, em Jerusalém, só a
indiferença estaria deslocada no momento.
Silêncios, longos silêncios; um primeiro-ministro lendo,
comovido, o seu cliscurso; de novo silêncio; um Papa emocionado. "Neste lucgar de memórias, o pensamento, o coração
e a alma sentem uma extrema necessidade de silêncio",
disse João Paulo II no discurso com que finalizou a cerimónia. "O silêncio, porque não há palavras suficientemente
fortes para para deplorar a terrível tragédia da Shoah."
Este foi um dor; momentos mais altos desta 91"isita do
papa Wojtyla, que desde segunda-feira percorre a Terra
Santa como forma de celebrar os dois mil anos do nascimento de Cristo. E! depois de, na véspera, ter dedicado as
suas palavras e a sua presença a apoiar os palestinianos, o
chefe da Igreja Católica voltou-se ontem para os "irmãos
mais velhos" dos cristãos, cumprindo mais um gesto de
aproximação mútua, com a cerimónia realizada no Memorial
do Holocausto. Aí não faltou um encontro do Papa com sete
sobreviventes da Shoah - um dos quais um amigo de infância, e outra uma mulher doente que ele transportou as
costas, ao longo de três quilómetros.
"Como bispo de Roma e sucessor do apóstolo Pedro,
asseguro ao povo judeu que a Igreja Católica, motivada pela
lei do Evangelho da verdade e do amor, e não por considerações políticas, está profundamente entristecida pelos odiosos
actos de persegui~ãoe atitudes de anti-semitismo dirigidos
contra os judeus pelos cristãos em qualquer tempo e em
qualquer lugar. A Igreja rejeita o racismo sob qualquer forma
como uma negação da imagem do Criador inerente a todos
os seres humanos."
A cerimónia do Yad Vashem (literalmente, "um lugar e um
nome"), o Memorial do Holocausto em Jerusalém, começou
com um canto. Urn triste lamento, um coro dos escravos
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hebreus para uma sinfonia contemporânea. E frente do Papa,
os nomes de 22 dos muitos campos onde as vidas de seis
milhões de judeus foram destruídas. João Paulo II realimentou depois a "chama eterna" da Tenda da Memória, o edifício
central do Yad Vashem. Em silêncio. Depositou uma coroa
de flores na caixa de betão que contém cinzas de vítimas do
nazismo oferecidas pela Polónia e trazidas de Auschwitz.
Cumprimentou depois, um a um, sete sobreviventes do
Holocausto. Eli Zborowski, de Zarki (Polónia), foi salvo por
Stanislawa Kolacz-Pikula, que o escondeu, com mais alguns
familiares (o pai não sobreviveu a Shoah), num galinheiro da
cidade de Bobolice. Daniela Steinmetz, de Katowice
(Polónia), filha única, viveu com uma tia que tinha documentação alemã, refugiou-se em dois conventos, até que um tio
a trouxe para Telavive em 1947, onde ela viria a fundar um
centro de pesquisa pela paz. Israel Gutman (Polónia) foi um
dos revoltosos do Gueto de Varsóvia, onde foi ferido, sendo
posteriormente deportado para Majdanek e Auschwitz;
depois da guerra, apoiou a organização dos sobreviventes e,
em Israel, dedicou-se a investigação universitária, sendo hoje
o director histórico de Yad Vashem. Yvonne Razon, de
Salónica (Grécia), agora mãe de quatro filhos e avó de quatro crianças, foi deportada com a família, durante dois anos,
para Auschwitz-Birkenau; regressou a Grécia após a Guerra
a procura do pai (o resto da família pereceu toda nos campos), acabando por encontrá-lo num campo de trânsito.
Shlomo Breznitz, de Bratislava (Eslováquia), foi preso após a
revolta dos camponeses, mas a família conseguiu escondê10, com a irmã, num convento, onde ficaram a guarda da
madre superiora; viria a ser reitor da Universidade de Haifa,
depois de regressar a Israel. Edith Tzirer, de Katowice, estava tuberculosa e esfomeada no momento da sua libertação,
quando um jovem padre católico, Karol Wojtyla - o actual
Papa -, lhe veio oferecer um pedaço de pão e uma chávena
de chá, levando-a dèpois as costas por três quilómetros para
ser tratada. Yosef Bienstock sobreviveu a oito campos de
concentração e, assim que a guerra terminou, dirigiu-se a
Wadowice, para bater a porta do jovem Lolek, um amigo com
quem Yosef fazia os trabalhos de casa escolar. Lolek era o
diminutivo do actual papa João Paulo II.
I

"E A'VOSSA VEZ!"
Foi o acontecimento que mais gente reuniu a volta do
Papa, na sua viagem a Terra Santa, mas terá sido, provavelmente, o menos importante para fora do mundo católico. Foi
também a maior concentração de católicos em Israel, mas no
país poucos deram por ela. A missa do Papa com os jovens
teve um tom de passagem de testemunho, com João Paulo II
a dizer que é a vez de as gerações mais novas serem mensageiras do cristianismo, mas admitindo que isso não é tarefa fácil. E ainda deu para mais uma piscadela de olho aos
judeus.
Havia um ritmo de salsa, na música que colocava vários

grupos de jovens a dançar a roda, no final da missa que o
Papa ontem celebrou no Monte das Bem-Aventuranças, em
Korazim (Norte de Israel), com a presença de cerca de 100
mil pessoas. "lde e anunciai aos meus irmãos: vão a caminho da Galileia."
A música foi quase um "slogan", nos últimos dias, em
Jerusalém e em Belém, entre milhares de jovens que se
preparavam para ir até Korazim. Nas duas cidades, entre os
diferentes actos da visita do Papa, dezenas de grupos improvisavam violas, sons, risos, danças, coreografias. E cantavam, cantavam. A maior parte deles, afinal, pertence ao
Caminho Neocatecumenal, um movimento católico conhecido por dar um importante lugar a música, e cujos líderes sustentam um grande apoio ao Papa. Na missa de ontem em
Korazim, cuja organização Ihes foi confiada, os neocatemunenais eram uns 45 mil, praticamente metade dos participantes.
"Admiramos muito o Papa, vimos mostrar-lhe o nosso
apoio e dizer-lhe que pode contar connosco", diz Gilbert, do
Ruanda. "Vim com a comunidade para sentir a experiência de
estar onde Jesus viveu", afirma Erin, 12 anos, que vive no
estado da capital federal americana. Apesar de tão jovem,
sente-se já protagonista do que aí vem: "Somos o futuro do
mundo e da Igreja, estou muito feliz por ir a Korazim", acrescenta a jovem americana ao PÚBLICO, na véspera de seguir
para o lugar onde Jesus Cristo terá proclamado o Sermão da
Montanha.
Como Erin, muitos dos que ontem estiveram no monte
queriam sentir o lugar. Allison, 14 anos, também oriundo de
Washington diz que veio "para ver os lugares onde Deus se
fez homem e viveu como nós". Adriana, 17 anos, vem de São
Paulo, no Brasil, e diz que se sente bem por estar na Terra
Santa.
Ontem, os ensaios dos últimos dias serviram na perfeição
para a missa. E também para os momentos que a antecederam, já que muitos jovens foram chegando durante a
madrugada. E, no fim da missa, vários grupos continuavam o
ambiente de alegria, música e dança. Bandeiras de todo o
mundo - do Japão ao Canadá, de Portugal ao Líbano, do
Uganda a Col(tm)mbia -, cartazes, faixas saudando o Papa,
lenços agitados, sombreros mexicanos, completavam o colorido do cenário verde do monte. O tempo e o lugar serviram
mesmo para um grupo de libaneses fazer uma pequena manifestação a pedir o regresso as suas terras ocupadas por
Israel.
A todos estes jovens, João Paulo II tentou convencer da
importância do lugar. "Sentamo-nos aqui como os primeiros
discípulos e escutamos Jesus." Um lugar que recorda uma
outra montanha, o Sinai, onde o Papa esteve há um mês. E
onde "Deus falou a Moisés", entregando-lhe "a lei escrita pelo
dedo de Deus". 0 s dez mandamentos, acrescentou o Papa,
parecem negativos na sua formulação - "não terás outros
deuses além de mim, não matarás, não cometerás adultério,
não roubarás, não levantarás falsos testemunhos" -, mas "por
detrás do mal que eles nomeiam, apontam o caminho da lei
do amor, que é o primeiro e maior dos mandamentos:

'Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com
toda a tua alma. E amarás o próximo como a ti mesmo."'
Jesus Cristo não veio anular esta lei do judaísmo, acrescentou João Paulo II num piscar de olhos aos judeus. Na
missa, aliás, estava presente uma delegação judaica, a par
de representantes muçulmanos e druzos, e do confuso
mosaico de igrejas cristãs como os maronitas, sírios,
arménios, caldeus e várias confissões luteranas. Jesus
procurou, antes, levar a lei judaica "até ao seu completo
potencial", ensinando que "o caminho do amor leva a lei a
sua plenitude", através do Sermão das Bem-Aventuranças.
O papa Wojtyla enunciou as diversas bem-aventuranças
- "felizes os pobres em espírito, os misericordiosos, os que
procuram a justiça, os puros de coração, os construtores da
paz, os perseguidos" - para admitir que esta mensagem,
hoje, não é fácil de pôr em prática, há uma voz interior e a
volta dos jovens a dizer 'Velizes são os orgulhosos e os violentos, os que prosperam a qualquer custo, os que fazem a
guerra, os que perseguem". A mensagem de Jesus para os
jovens, acrescentou João Paulo II, é difícil de p(tm)r em prática quando aqueles enfrentam "um futuro incerto e são tentados a perder a fé da sua herança cristã.
Agora, no entanto, é a vez dos jovens, porque o Papa,
apesar de ontem aparecer de novo revigorado, está frágil e a
sua voz já não tem força. "Na aurora do terceiro milénio, é a
vossa vez de ir pelo mundo e pregar a mensagem dos dez
mandamentos e das bem-aventuranças." Uma passagem de
testemunho no lugar mais simbólico, um adeus, até sempre.

João Paulo II leu e deixou ontem, no Muro das
Lamentações, o pedido de perdão que já expressara no dia
12, no Vaticano. O simbolismo e a força do lugar foram suficientes para alterar os comentários sobre o que há 15 dias
não tinha sido suficiente. Um ministro israelita disse que este
foi "um passo para a História". Dado em dois minutos únicos.
Dois~minutos,o silêncio. Uma mão, uma folha de papel e
uma parede. "Deus dos nossos pais, escolheste Abraão e os
seus descendentes para revelar o Teu nome as nações: estamos profundamente entristecidos pelo comportamento
daqueles que no decurso da História levaram estes Teus filhos ao sofrimento e, pedindo o teu perdão, queremos comprometer-nos numa genuína fraternidade com o povo da
Aliança."
Eram 10h23 da manhã , em Jerusalém. João Paulo II
aproximou-se do Muro Ocidental, ou Muro das Lamentações,
a única parede que resta daquele que foi o Templo de
Salomão, o lugar sagrado do judaísmo. "O único pequeno
espaço do mundo onde se pode ser judeu", como dizia ao
Público Shlomo Wollins, de 39 anos, que assistia a cena em
frente, a pouco mais de uma centena de metros.
O papa Wojtyla pegou na folha de papel que o seu
secretário lhe entregou e leu-a. Sozinho. Depositou-a numa

das fendas e fez o sinal da cruz sobre ela. O texto estava
dactilografado enn inglês e assinado por João Paulo II. Ao
lado, na metade da parede normalmente destinada as mulheres, que continuava aberta a oração dos judeus, permaneciam 19 pessoas com as mãos na pedra tornada sagrada pelo coração clas pessoas. O Papa voltou-se, o secretário
pediu-lhe que regressasse ao Muro e ele assim fez, permanecendo ali mais um minuto.
Foi a surpresa. guardada por Wojtyla para a última manhã
da sua 91Qiagen1, que o trouxe a um dos lugares mais desejados desde o inicio do pontificado de João Paulo II: a Terra
Santa. Provavelmente, já poucos esperariam este gesto. Na
quinta-feira, no Yad Vashem, o Memorial do Holocausto, já
tinha repetido o arrependimento da Igreja Católica "pelos
odiosos actos de perseguição e atitudes de anti-semitismo
dirigidos contra os judeus pelos cristãos em qualquer tempo
e em qualquer lugar". Ontem, foi a vez de colocar toda a
solenidade do pedido de perdão no lugar, por excelência, do
judaísmo.
Antes de se dirigir ao Muro, João Paulo II leu, em latim, o
Salmo 121 da Bíblia: "Que alegria quando me disseram:
Vamos para a casa do Senhor. Os nossos passos se detêm
as tuas portas, Jerusalém. Jerusalém, edificada como cidade
bem unida. Para lá seguem as tribos, as tribos do Senhor."
O gesto'de João Paulo II foi reconhecido poucos minutos
depois por vários membros do Governo israelita. O ministro
da Presidência, Haim Ramon, considerou a tarde, em conferência de imprensa, que "o Papa não podia ter ido mais
longe". O facto de ter, "no lugar mais sagrado dos judeus,
pedido perdão para os pecados da Igreja quer dizer que
deseja mesmo a reconciliação". João Paulo II, acrescentou
Ramon, "fez mais nestes dias do que todos os papas da
Igreja Católica". Também o ministro da Segurança, Shlomo
Ben-Ami, em declarações a rádio nacional, afirmou: "Este é
um passo para a História. Pela primeira vez, o Papa disse
explicitamente 'desculpem' aos judeus."

Dois minutos, o silêncio. Uma mão, uma folha
de papel e uma parede. "Deus dos nossos pais,
escolheste Abraão e os seus descendentes
para revelar o Teu nome as nações: estamos
profundamente entristecidos pelo comportamento daqueles que no decurso da História levaram
estes Teus filhos ao sofrimento e, pedindo o teu
perdão, queremos comprometer-nos numa
genuína fraternidade com o povo da Aliança."

O ANÚNCIO FEITO
A JoÃo PAULOII"
Decididamente, este papa, Karol Wojtyla, João-Paulo
II, Vigário de Cristo, sim, este papa, desde que
deixou a sua Polónia natal desconcerta, perturba,
inquieta - impressiona. Ainda não deixou de o fazer.
Há-de fazê-lo até ao fim. Estou a escrever
na véspera da sua chegada a Jerusalém: trememos
com a ideia de que possa haver uma nota falsa,
um incidente, um atentado; ou, mais simplesmente,
que os ódios se avivem e fanatizem por causa dele,
que veio pregar o amor.
1 Jean Daniel

Na imprensa americana, árabe, israelita, faz-se o inventário
dos inacreditáveis riscos corridos com esta viagem. É verdade
que a ambulância israelita que acompanha a procissão arvora a
estrela de David? Os muftis aceitarão ir ao encontro do papa ao
mesmo tempo que os rabinos? Celebrará a Missa na Basilica da
anunciação em Nazaré, provocando a cólera dos islamistas, que
estão ocupados a proteger as fundações da sua nova mesquita,
imprudentemente autorizada por um ministro israelita? A visita ao
campo de refugiados de Belém será considerada como uma
provocação, complicando as eventuais negociações sobre o
regresso dos palestinianos exilados? Enfim, ironia suprema, o
desfile da Festa do Punm, que é um carnaval, vai perturbar as
dezenas de milhar de cristãos atraídos pelo papa a Terra Santa?
Escrevemos tudo isto e ainda estamos longe das contas a
ajustar. Em cada instante e em cada lugar dessa Terra demasiado
Santa e prometida a todos florescem os motivos de ressentimento
e conflito. Os terríveis Amantes de Sião estão sempre prontos para
se matarem mutuamente.Aqui, a memória é terrível e está sempre
presente. Lembram-se de tudo. Sacrossanta, a memória?
Dizemos isso todos os dias no Ocidente, e temos razões. Mas sem
um pouco de esquecimento apoiado na caridade, na necessidade
de sobreviver, na vontade de construir - chega-se ao ponto de não
haver mais nada do que a petrificação da hostilidade.
Ora o que é que João Paulo II veio fazer a Terra Santa?
Acabar na mesma Terra onde começou Aquele de Quem é
Vigário? Voltar as fontes do cristianismo, depois de ter purificado
o catolicismo pelo arrependimento? Reencontrar o primeiro século, antes de S. Paulo, quando os cristãos não eram mais do que
uma seita hebraica, cuja única inovação revolucionária, sem
precedente nos Profetas, era o perdão das ofensas? Quanto mais
se investiga e estuda , mais se vê que o cristianismo estava na
longa tradição profética da Bíblia.
Até a Ressurreição, anunciada pelos Macabeus. Estava lá
tudo - no período preconciliar, nas disputas da transubstanciação,
ou da dupla natureza humana e divina de Cristo - tudo, menos
uma coisa única, estranha e perturbante: o desumano amor aos
inimigos, o sobre-humano perdão da vítima ao algoz, a vontade
vinda de nenhures de não responder ao mal com o mal.
Se este dado é verdade e para se cumprir, então a Terra dita
Santa é verdadeiramente o lugar onde é preciso dar o exemplo.
Ou deveria ser - se a mística não se tivesse transformado em
política, a Terra Santa em território santificado, se os Absolutos
não entrassem todos os dias em concorrência, e se a História,
com o seu culto da morte, não projectasse trevas sobre a
Eternidade.
Situação única: o cristianismo só se podia salvar pelo
arrependimento; e depende do êxito desta viagem do papa que o
monoteísmo consewe a chama e a luz que os seus devotos lhe
atribuem tão tranquilamente.

JoÃo PAULOII EM MAJESTADE
'DOIS

editoriais, Nouvel obs, Março 2000.

Uff! Acabaram-se os medos e inquietações. O Papa João
Paulo II terminou em beleza e em glória a mais perigosa das suas
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PONTESENTRE
AS GRANDES
REL1G 10Es DO LIV RO
GRAALLISBOA,5 DE ABRIL2000
Partilhamos esta ideia simples mas ~Llminosa:cada
vida humana tem o mesmo valor, um valor Único,
infinito e insubstituível, N&, no ialmud,
"Quem salva uma vida salva a humanidade inteira",
porque, precisamente, cada vida pela sua total
e insubstituível singularidade contém em si
a humanidade inteira'
Mucznik

E no principio Bereshit Bara Elohim et Hashamain va et Haaretz...
Enoptinc@oD.criouos~éuseaTerra...

Assim começa o nosso texto fundador comum, a Bíblia, o
Livro. Esta frase contém o conceito básico, que podemos
considerar a primeira grande ponte ou a primeira grande
fonte das religiões do Livro: o conceito de um D. criador do
Universo, transcendente ao homem e a própria criação, um
D. único e universal. Uma concepção de D. profundamente
elevada e espiritualizada, que rompe radicalmente com a
visão antropomórfica: não é mais um deus imagem do
homem, mas o homem que aspira ser a imagem de D.
Esta ideia de D. como uma entidade transcendente cujo
único atributo é o ser "Eu sou quem sou1',vai influenciar profundamente a espiritualidade humana, elevando-a na procura incessante para desvendar o mistério divino, determinando o im~ulsoa ~erfeicão,ao absoluto e ao bem. O Homem
criado à'imagei e semelhança de D. significa essa aspiração
ardente a "imita? D., no sentido de ~ a r i i nBuber. ou seja percorrendo os seus caminhos, aperfeiçoando a obra divina.
A segunda grande ponte entre as religiões do Livro é o
carácter-ético desse monoteísmo. D. mistirioso e transcendente revela-se ao seu povo através de um código de conduta moral : "Amarás o teu próximo como a ti mesmo", diz o
Levílico no cap. 19. versículo 18. sintetizando o núcleo central dos dez Mandamentos, ou as Dez Palavras (Haseret
Hadiberot), como nós dizemos em hebraico. Palavras fundadoras de uma nova ordem ética universal. E o nascimento
da consciência que Hitler tanto abominava dizendo: "E preciso matar o judeu em cada um de nós."
O terceiro traço comum entre as religiões do Livro é o seu
carácter universal: a sua ética, as suas regras, as suas leis,
a sua ordem, a sua mensagem são universais, destinam-se a
toda a humanidade e não apenas a um grupo humano.
Naturalmente partilhamos O Livro, texto da Revelação,
texto sagrado, texto fundador de uma identidade religiosa,
histórica, cultural.
E finalmente partilhamos algo de fundamental: o valor
que atribuímos a vida humana. Partilhamos esta ideia simples mas luminosa: cada vida humana tem o mesmo valor,
um valor único, infinito e insubstituível. Nós, no Talmud, dizemos "Quem salva uma vida salva a humanidade inteira",
porque, precisamente, cada vida pela sua total e insubstituível singularidade contém em si a humanidade inteira.
Estes são, em minha opinião, alguns dos alicerces
comuns as nossas três grandes religiões. Então porquê, ao
longo da nossa História tantas guerras, tanto sangue, tanta
dor?
Gostaria de abordar apenas e muito brevemente uma
questão mais de ordem teológica que tem ensombrado o
nosso relacionamento e vou começar por contar uma pequena história talmúdica como introdução a esta questão e que
é contada pelo rabino M.-A. Ouaknin, no seu livro "Os Dez
Mandamentos".
Um mestre, pergunta um dia aos seus alunos:
- Qual foi, em vossa opinião, a maior catástrofe que se
3
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abateu sobre o povo judeu?
- Os 400 arios de escravatura no Egipto, diz um discípulo.
- Não!, responde o mestre.
- A destruição do Templo, alvitra um segundo.
- Não!, diz o mestre.
- O exílio, propõe um terceiro discípulo.
- Não!, diz o mestre.
- A Shoah, continua um outro aluno.
- Não, diz o mestre, não foi nada disso.
- Então não sabemos, disseram em coro os discípulos.
- A maior catástrofe que se abateu sobre o povo judeu
foi quando a Toraih se transformou numa religião!
Qual é o sentido desta história irreverente? É que a institucionalização da Palavra, uma vez por todas, como verdade
absoluta, como a ijnica interpretação "justa" da palavra divina
tende a esclerose dessa mesma palavra. A instituição tende
para a linguagem única, unívoca, uniforme tantas vezes geradora de intolerância e violência. A convicção (ideológica e
não teórica) de possuirmos a verdade absoluta, leva a arrogarmo-nos o direito de ditar aos outros o que se deve ou não
pensar e fazer.
O diálogo só é possível se houver face-a-face, reconhecimento do outro. "Há um tempo para estar em silêncio e um
tempo para falar"', diz o Eclesiastes. Talvez se possa
depreender que h i um tempo para falar e outro para ouvir. O
diálogo é a recusa da verdade estabelecida de uma vez por
todas.
É necessário compreender a religião não em termos de
verdade, mas em termos de sentido.
Ser judia, para. mim, náo que dizer que eu detenho a verdade, mas sim que dou um determinado sentido ao mundo.
Como judia, invisto o mundo de um significado, de um caminho que se chama Thorah, o Talmud, as nossas tradições, a
nossa memória, mas reconhecendo aos outros a legitimidade
de opção por outro caminho.
Por outras palavras, como disse Elie Wiesel: "A missão
do povo judeu nurica foi tornar o mundo mais judaico, mas
sim mais humano."
Nas nossas orações, invocamos frequentemente "D. de
Abraão, D. de Isaac, D. de Jacob. Não dizemos D. de
Abraão, de Isaac e de Jacob. Segundo a interpretação do
rabino já citado, isto quer dizer que D. único é plural, ou seja
reconhece o direito e a liberdade de cada um a criar a sua
própria relação corn o divino.
Levinas diz: "A totalidade da verdade é feita do contributo de pessoas múiltiplas. O carácter único de cada escuta
sobre o sagrado do Texio... é necessário ao todo da verdade."
Até há bem pouco tempo, esta ideia da legitimidade e da
riqueza da pluralidade espiritual e religiosa estava ausente
não apenas das iristituições religiosas, mas das instituições
criadas pelo homem de uma forma geral. Na realidade, o diálogo de religiões nunca existiu. Existiram, sim, períodos de
convivência; e, por parte dos judeus, muito mais com o islão
do que com o cristianismo. O diálogo religioso com o cris-

tianismo só é iniciado com o Vaticano II, depois do abandono
da velha doutrina da responsabilidade judaica na morte de
Jesus. 1965 é o ponto de viragem e, desde ai, o caminho percorrido tem sido imenso, culminando com esse belíssimo
gesto do Papa João Paulo II orando no Muro das
Lamentações.
Tal como a ausência de diálogo teve trágicas repercussões ao longo da História, creio que o retomar do diálogo
trará consequências extraordinariamente importantes.
Nesse sentido, penso que neste limiar do século XXI é
fundamental conhecer e reconhecer o rosto do outro, religiosa e etnicamente diferente. D. criou o mundo, mas as
religiões, as instituições religiosas, são obra humana, por
isso mesmo imperfeitas, falíveis, meias verdades que podem
ser completadas por outras verdades, tão verdadeiras como
a minha.
Mas hoje, num mundo essencialmente laico, os caminhos
do diálogo são tanto entre os homens como entre as
religiões. Acabou, esperamos, o tempo das judiarias, das
mourarias, dos guetos. O desafio que se nos coloca é conseguirmos manter a nossa especificidade religiosa ou étnica,
em diálogo permanente com a sociedade que nos rodeia e
não fechando-nos sobre nós próprios. Este é talvez o desafio
mais difícil colocado pela modernidade e mais ainda pela tão
apregoada globalização que tudo tende a "formatar" pelo
mesmo modelo.
Há um outro desafio que a análise da nossa História nos
coloca. É a separação rigorosa entre religião e poder político,
entre Estado e religião. Não apenas porque a cada cidadão
assiste o direito fundamental de escolha religiosa, mas também, em minha opinião, porque a proximidade e a promiscuidade do poder corrompe a religião. Em todas as religiões,
e nomeadamente nas nossas, existem exemplos trágicos
dessa relação "contra natura".
Finalmente, e talvez acima de tudo, há que dar resposta
aos reais problemas das pessoas. A realidade é que as
grandes transformações sociais se têm dado frequentemente
a margem e por vezes contra as instituições religiosas.
Então, qual é o papel das instituições religiosas na vida das
pessoas? É talvez uma sugestão para um próximo debate...

MENSAGEM
NO FIM
DO RAMADAO
+

DO CONSELHO
PONTIF~CIO
PARA O D~ÁLoGo
ENTRE AS RELIG1óEs
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'Enviada a Comunidade Islâmica de ~ i s b o apela Conferência
Episcopal Portuguesa - publicada in AI Furqan , Jan'VFevVOOO

Queridos amigos muçulmanos:

I-~steanoce~ebraisafestadeida~-fitrpoucosdias
depois de os cristãos terem celebrado o nascimento de
Jesus, acontecimento central de fé cristã. Para os cristãos o
ano 2000 reveste uma importância particular pois que celebramos nesta data o segundo milénio do nascimento de
Jesus.
2. - Para os cristãos, Jesus é a Palavra de Deus feito
carne, que nasceu da Virgem Maria. É profeta. mas é mais
do que um profeta. Como declarou o Papa João Paulo II no
seu encontro com os jovens muçulmanos em Casablanca
(Marrocos), a 19 de &osto de 85: "A lealdade exige também que reconheçamos e respeitemos as nossas diferenças. A mais fundamental é, evidentemente, a nossa perspectiva sobre a pessoa e a obra de Jesus de Nazaré.
Sabeis que, para os cristãos, este Jesus os faz entrar num
conhecimento íntimo do mistério de Deus e numa
comunhão filial dos seus dons, de modo que o reconhecem
e proclamam como Senhor e Salvador". Esta maneira de
compreender Jesus não afecta em nada o monoteísmo dos
cristãos. Com efeito, a profissão de fé cristã começa assim:
Creio num só Deus, Criador do céu e da terra, de todas as
coisas visíveis e invisíveis". Segundo a visao cristã, a unicidade de Deus não é vivida em isolamento mas numa
comunhão de vida e de amor: é o mistério insondável da
Trindade.
3. - A propósito de Jesus, como noutros campos, cristãos
e muçulmanos somos chamados a conhecer e a respeitar as
convicções religiosas dos outros, a descobrir o que nos une
e o que nos diferencia. Conhecer e respeitar tais convicções
não significa aderir as mesmas; saber falar delas de modo
objectivo e respeitador faz parte da nossa conduta de
crentes. Não poderia a mensagem social e espiritual de
Jesus constituir um património comum?
4. - Pensamos que todos os homens, e especialmente os
muçulmanos, podem partilhar connosco valores que recebemos de Jesus: obediência total a vontade de Deus, testemunho prestado a verdade, humildade de conduta, modéstia
nas palavras, justiça nas acções, misericórdia nas obras,
amor para com todos, perdão das ofensas, paz mantida com
todos os irmãos. Como nós e mais do que nós, Ele foi
pequeno, pobre, humilhado, trabalhador, oprimido, sofredor.
Não será, por isso, Jesus um modelo de uma mensagem permanente para a humanidade ?
5. - No momento em que estamos para entrar num novo
milénio, nós, cristãos e muçulmanos, com os fiéis das outras
religiões e com os homens e mulheres de boa vontade,
temos todos algo a receber da mensagem de Jesus: uma
mensagem de misericórdia e de perdão, de caridade e de
fraternidade, de justiça e de paz. Isto é uma coisa muito
importante para o futuro do mundo.
6. - E com este espírito que tenho o gosto de vos apresentar os meus votos de feliz festa e de uma vida de
serenidade e de paz.
Cardeal Francis Arinze, Presidente.
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Bendito sejas Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo,
que formas a luz e crias as trevas; fazes a paz e crias todas
ascoisas.
Todos os seres Te louvarão, todos Te agradecerão, e
todos dirão: não há Santidade semelhante a do Eterno. Tudo
Te exalta, Criador de todas as coisas! Oh Deus, Tu abres
diariamente as portas do Oriente, e escancaras as janelas da
expansão dos céus: Fazes sair o sol do seu lugar e a lua do
assento em que está, e iluminas o mundo inteiro e seus habitantes, que Tu criaste com o atributo da Tua misericórdia.
Tu És aquele que com piedade ilumina a Terra e os seus
moradores; e, na sua bondade, todos os dias, constantemente renova a obra da Criação. Quão grandes são as Tuas
obras, Eterno, todas as fizeste com sabedoria, a Terra está
cheia das Tuas possessóes. Tu és o Único Rei que é exaltado desde a Criação, louvado, glorificado e enaltecido desde
os primitivos dias.
Eterno Deus, na abundancia das Tuas Misericórdias, tem
compaixão de nós, oh Senhor da nossa força! Apoio da
nossa fortaleza! Escudo da nossa salvação! Sê uma defesa
para nós! Não há ninguém que se compare a Ti, nem tampouco há outro além de Ti. Não há ninguém mais do que Tu;
e ninguém igual a Ti: não há ninguém que se compare a Ti,
Eterno, Deus nosso, neste mundo; nem há alguém fora de Ti,
oh Rei nosso, no mundo futuro.
Não há ninguém mais do que Tu, oh Redentor nosso,
ainda com a vinda do Messias; e quem será semelhante a Ti,
oh Salvador nosso, na ressurreição dos mortos?
- Deus é senhor de todas as obras - Ele é bendito e
adorado. '

1. Em nome de Deus, o Beneficiente, o Misericordioso,
2. Louvado seja Deus, o Senhor dos Mundos;
3. O Beneficiente, o Misericordioso
4. Senhor do Dia do Juizo Final.
5. A Ti, somente, adoramos, e a Ti, somente, pedimos ajuda.
6. Mostra-nos o caminho recto
7. O Caminho daqueles a quem Tu concedeste a Tua Graça;
Daqueles que
Não incorrem na tua cólera,
E não se perdem. Ameen.

ENCONTROS
I

INTERNACIONAIS
ELA PAZ
Lidia Lopes*

Com a histórica Jornada de Oração pela Paz de Assis,
promovida pelo Papa João Paulo II em 1986, o diálogo interreligioso encontrou na paz e na dimensão da oração um abrigo de grande importância. Assim, anos após ano, a
comunidade de Sant'Egídio, com a sigla "Encontros
Internacionais Homens e Religiões" fez ~ o m - ~ ou caminho
e
deAssiscontinuasse.
Em cada ano, desde 1987 até hoje, repetiu-se e desenvolveu-se este encontro entre os representantes das igrejas
cristãs e das grandes religiões, uns ao lado dos outros a
rezar, a entender-se, a debater. A eles, nos últimos anos, juntaram-se também laicos, isto é não crentes ou crentes de
modo pessoal, que se tornaram uma componente importante
destes encontros.

A Comunidade de Sant'Egídio promove o próximo
A ORAÇAO A ORIGEM DA PAZ
Encontro Internacional pela Paz, com o título
Assis, e os encontros sucessivos de diálogo e de oração
"Oceanos de paz: religiões e Euituras em diálogo",
pela paz, organizados pela Comunidade de Sant'Egídio,
que se desenrolará em Lisboa (Portugal)
foram encontros entre os leaders religiosos e as pessoas. As
a 24 - 25 26 setembro 2000. A C O ~ V ~ ~ Ç personalidades
~O,
participantes não eram das elites culturais a
procura
de
uma
união intelectuai. mas eram representantes
organizada pela Comunidade em colaboraçáo
dos povos crentes.
com o Patriarcado de Lisboa, e com o alto
O encontro de Assis, num clima de fraternidade e de
patrocínio do Governo e da Presidência
oração bem diferente do clima das controvérsias teológicas,
tinha relançado de forma eficaz o empenho no diálogo e tinha
da República portuguesa, se articular-se-á
aberto estação renovada de solidariedade entre os povos e
em diversos momentos de reflexão e de debate,
Assis teve .o géniovrde acolher tantas
concluindo-se Com Uma CerimÓflia Final a0 aí livre,
ânsias, tantos esforços de diálogo, muitas vezes pioneiros,
numa única e simplés realidade:-estar uns próximos dos OUna tarde de terça-feira 26 setembro.

-

tros, apesar das notáveis diferenças, para rezar e pedir a paz
a Quem só ele pode concedê-la para lá da vontade de guerra dos homens.
Uma oração sem misturas sincretísticas, mas com
respeito pelas diversidades, significando a comum convicção
que da fé religiosa se possa emitir energias de paz. Em
Assis, e depois, a pouco e pouco, nos encontros sucessivos
de Sant'Egídio, criou-se uma sinergia entre dois percursos
paralelos: o do diálogo inter-religioso e o do empenho dos
crentes pela paz.

Menbro da Comunidade de Sant'Egidio em Lisboa.

Assis não podia, então, ficar um evento isolado, não se
podia perder uma ocasião tão propícia de diálogo entre as
religiões e de procura da paz. Por isso a Comunidade de
Sant'Egídio acolheu a exigência de continuar este caminho.
Desenvolveu-se assim, no "espírito de Assis", um método
para o diálogo na procura comum da paz. Nasceu uma
amizade entre os homens de religiões, uma amizade que
estimula todos os crentes a compreender e a estimar o acontecimento e a fazer emergir o valor da paz das diversas
tradições religiosas.
Não se esconderam as diferenças de fé, mas mostrou-se
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como as convicções da própria fé não são motivo de divisão,
mas de unidade e compreensão. Um estar juntos rico de
diferenças, convicto do próprio caminho, mas ao mesmo
tempo animado pela consciência de um destino comum.
Deste diálogo se compôs uma imagem profética, a de um
futuro no qual os homens e os povos habitam juntos para a
paz.

RELIGIOESE CULTURAS: CONFLITO OU ENCONTRO?

Uma oração sem misturas sincretisticas, mas
com respeito pelas diversidades, significando a
comum convicção que da fé religiosa se possa
emitir energias de paz. Em Assis, e depois, a
pouco e pouco, nos encontros sucessivos de
Sant'Egídio, criou-se uma sinergia entre dois
percursos paralelos: o do diálogo inte~religioso
e o do empenho dos crentes pela paz.

Momentos altos deste renovado balanço de compreensão
entre as grandes religiões mundiais e com o mundo laico
tornaram-se os "Encontros Internacionais pela paz", anuais,
de Homens e Religiões, que acolheram a intuição de Assis:
as duas edições de Roma, a de Varsóvia-Birkenau, de Bari,
Malta, Bruxelas, Milão, Assis, Florença, Roma, PáduaVeneza e Bucareste.
Este último encontro favoreceu também o diálogo entre
as igrejas romenas, ortodoxas e católicas, e colocou as
bases para a primeira visita de um pontífice a um país ortodoxo. João Paulo II, alguns meses depois, pode de facto,
deslocar-se a Bucareste, hóspede da Igreja ortodoxa romena.
Ao longo dos anos, significativas presenças da sociedade
civil se juntaram as dos leaders religiosos, contribuindo para
um confronto denso com os mais agudos problemas da convivência planetária. Participaram a estes encontros, entre
outros, Robert Mugabe, Michail Gorbachov, Tadeusz
Mazowiezki, Mário Soares, Leck Walesa, Corazon Aquino,
Jacques Santer, Oscar Luigi Scalfaro, Emil Constantinescu,
Joaquim Chissano, Butos Ghali. Cristãos, crentes de outras
fés e não crentes, reencontraramassim olhar universal diante
das exigências da paz no mundo.
No mesmo espírito, a seguir a guerra na Ex-Jugoslávia
que, para além dos terríveis efeitos sobre as populações
arriscou-se alargar o fosso entre as igrejas do Oriente e as do
Ocidente, a Comunidade organizou em 1999 em Génova o
encontro ecuménico "Igrejas irmãs, povos irmãos".
Participaram responsáveis de igrejas cristãs do oriente e do
Ocidente: encontrar-se, conhecer-se para abater os muros
de divisão.

Neste espírito, a Comunidade de Sant'Egídio promove o
próximo Encontro Internacional pela Paz, com o título
"Oceanos de paz: religiões e culturas em diálogo", que se
desenrolará em Lisboa (Portugal) a 24 - 25 - 26 setembro
2000. A convenção, organizada pela Comunidade em colaboração com o Patriarcado de Lisboa, e com o alto patrocínio
do Governo e da Presidência da República portuguesa, se
articular-se-á em diversos momentos de reflexão e de
debate, concluindo-se com uma Cerimonia Final ao ar livre,
na tarde de terça-feira 26 setembro.

I'RESENTE
Bruno Cardoso Reis

O pretexto para este breve registo na Viragem sobre
a Comunidade de S. Egídio é a sua apresentação
pelo respectivo fundador, presidente e principal
motor de sempre - o historiador italiano Andrea
Riccardi, nascido em Roma em 1950, actualmente
professor de História do Cristianismo na
Universidade de Roma ((La Sapienza~- numa longa
conversa agora publicada em português (numa
edição em que os interlocutores não são
infelizmente identificados, tratam-se de JeanDominque Durand e Régis Ladous) sob o titulo
Santo Egídio, Roma e o Mundo

O que resta hoje da primavera estudantil do 1968? A
resposta é variada, mas frequentemente desencantada: nada
ou quase nada. A espontaneidade e o basismo tiveram como
preço o efémero das experiências então ensaiadas. No
entanto, um fruto espontâneo e basista desses tempos de
entusiasmo e revolta contra o sistema resistiu, e surge hoje,
trinta anos depois e no final do século XX, como uma referência respeitada e mesmo como um modelo e uma antecipação do que de melhor o novo século poderá trazer no
campo do catolicismo em termos de acção social, vida espiritual e cooperação com os países mais pobres. Falamos da
Comunidade de S. Egídio, associação de leigos como tal
canonicamente reconhecida pela S. Sé, e ao mesmo tempo
organização não-governamental registada ao abrigo da lei
italiana, e presente hoje em muitos outros países, entre os
quais Portugal e Moçambique. A aventura de reflexão e
acção que começou em 1968, tendo por mote levar o evangelho a periferia da cidade cabeça do catolicismo - que dá o
título, Vangelo in periferia, a primeira publicada pela
Comunidade a apresentar-se ao mundo -, aos bairros
degradados de Roma tornou-se uma referência nessa
cidade, por toda a Itália, e cada vez mais pelo Mundo.
O pretexto para este breve registo na Viragem sobre a
Comunidade de S. Egídio é a sua apresentação pelo respectivo fundador, presidente e principal motor de sempre - o historiador italiano Andrea Riccardi, nascido em Roma em 1950,
actualmente professor de História do Cristianismo na
Universidade de Roma ((La Sapienza)) - numa longa conversa agora publicada em português (numa edição em que
os interlocutores não são infelizmente identificados, tratamse de Jean-Dominque Durand e Régis Ladous) sob o título
Santo Egídio, Roma e o Mundo, na colecção ((Vida e
Consciência)) do Círculo de Leitores, dirigida por Frei Bento
Domingues. A obra tem uma nota de apresentação deste último e um prefácio do Cardeal Carlo Maria Martini, prelado que
conheceu a comunidade no seu início, e a cuja vida continua
ligado como "amigo" - figura tão ou mais importante nesta
comunidade sui generis como a de "membro", como se
percebe pela leitura do livro. A Comunidade pareceu-lhe
fazer, como afirma nesse texto, a síntese necessária, no pósConcílio Vaticano 11, entre estudo, espiritualidade e acção
social. O livro inclui ainda no final, como apêndice, uma curta
selecção de orações e cânticos em uso na comunidade. Em
que a imagem de marca da comunidade - a procura da paz
- é evidente.
Como se deu essa transformação de outsiders de 68, e
de certa forma em relação ao próprio 68, em insiders prestigiados de 1996, quando o livro é publicado, ainda que. de
novo, insideres bem especiais? Porquê a durabilidade e o
sucesso? Como explicou brevemente Andrea Riccardi
aquando da sua presença em Lisboa, em 1997, no ciclo de
conferências (<Democraciae Liberdade)) da Fundação Mário
Soares, parte do segredo esteve no deixar-se de lado algum
do basismo - a vontade de todos decidirem e participarem
em tudo - e permitir que espontaneamente fosse surgindo
uma organização, leve mas essencial, em que todos podem
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participar, mas em que naturalmente, alguns, os mais
disponíveis e conhecedores têm de decidir, ainda que geralmente de forma colegial.
A obra agora publicada ajuda a perceber um pouco melhor este percurso, não entrando a fundo, no entanto, nos
pormenores da estruturação da comunidade. Haverá quem o
prefira assim, haverá quem gostasse de saber mais.'
O livro encontra-se dividido em cinco capítulos. Os dois
primeiros destinarn-se a explicar o percurso pessoal de
Riccardi e as intenções dos que com ele fundaram a comunidade, assim corrio a sua evolução nos primeiros anos. Os
últimos três referem-se essencialmente ao papel da
Comunidade em termos da vida internacional.
Um dos temas que certamente despertará maior curiosidade de entre os tratados nestes dois capítulos é o relacionamento da comunidade com o Papa e a Cúria, quer a
romana, quer a dicicesana. A imagem que aí se desenha de
João Paulo II não corresponde a que se poderia esperar no
seu relacionamento com uma comunidade progressista)^.
Certamente por a comunidade o ser menos do que pode
parecer - pelo menos no sentido vulgar do termo, que incluiu,
por exemplo, a ideia de que se dá grande importância a contestação da actual estrutura de autoridade na igreja -, certamente também por o papa actual não poder ser apresentado
como globalmente e integralmente conservador.
João Paulo II, riomeadamente, surge como um pontífice
bem mais próximo e caloroso para com os seus diocesanos
do que Paulo VI, alguém que encarou verdadeiramente como
sua a diocese de Floma e valorizou muito o seu papel como
bispo dela. Revelador é o primeiro contacto do novo papa
com a comunidade, chamado aos gritos pelos membros do
grupo da janela de um modesto edifício de uma zona
degradada onde a Comunidade havia instalado uma creche,
que manda parar a sua limousine para visitar o local e conversar com os presentes, rompendo a agenda estabelecida
em que não tinhari tido cabimento esses [[marginais))- que
ainda não tinham um estatuto canónico regularizado -, e
deixando o seu contacto para um encontro posterior. A
relação cordial manteve-se até hoje, para desconcerto e
desagrado de muitos elementos conservadores do catolicismo... O empenho social, o ecumenismo, a cooperação com o
Terceiro Mundo e o empenho pela Paz fizeram uma ponte
durável entre o papa Woytila e a Comunidade.
João Paulo II surge também como um pontífice bem
menos omnipotentct do que aquilo que muitas vezes se afirma. Vemos, sim, um João Paulo II determinado e com convicções fortes, mas, estas muitas vezes chocam com as
tradições vaticanas e sofrem de uma oposição, nunca
assumida frontalmente, como é evidente, de parte da burocracia da S. Sé, que se é convenientemente conservadora
quando toca a certas prioridades do papa, é inconvenientemente conservadora no que respeita a outras. Assim, quando esses elementos mais conservadores da Cúria tiveram
não só que engolir 3 novo impulso ecuménico dado pelo presente pontífice que tomou a peito a etimologia do seu titulo pontifex: o que faz ~ontes- com os encontros de Assis, mas

também viram estes serem retomados pela Comunidade de
S. Egídio em iniciativas paralelas de reflexão e encontro entre
diversas correntes religiosas e até laicas (em que, por exemplo, Mário Soares participou), completamente fora do seu
controlo, é o próprio João Paulo II que avisa Riccardi, por
uma vez desconcertado, de que havia quem o quisesse excomungar!
É também nestes capítulos introdutórios que Riccardi
explica o percurso da Comunidade desde a percepção de
que Roma, cabeça da Igreja Universal, estava abandonada,
e ela própria se havia tornado terreno a exigir um empenho
de missão, até ao assumir pelo movimento de que
romanidade rima com universalidade - que é sinónimo de
catolicidade -, e portanto aceitar, natural e espontaneamente, a formação de outras comunidades por amigos
estrangeiros.
Seguem-se três capítulos - o terceiro e o quarto e o quinto - que são fundamentalmente dedicados ao papel internacional da Comunidade de S. Egídio, em termos de cooperação, mas sobretudo de mediação pela paz, sobretudo em
países do Terceiro Mundo. Papel esse que, se motivou
muitas reservas e críticas, gerou também grandes elogios e
até mesmo estudos aprofundados, e inegavelmente deu visibilidade mundial a S. Egídio. E, na medida em que o presente
livro parece querer responder a uma curiosidade da opinião
pública sobre a Comunidade que nasceu em grande parte
daí, é claramente a fatia mais desenvolvida de uma obra,
aliás, apropriadamente intitulada S. Egídio, Roma e o Mundo.
O processo de paz de Moçambique - através do qual S.
Egídio se tornou presença frequente na imprensa em
Portugal - é aqui a estrela, mas está longe de ter o exclusivo
da acção desta comunidade com outros triunfos menos conhecidos e mais complexos, mas nem por isso irrelevantes. A
chamada Plataforma de Roma, que, ainda que sem se constituir em acordo formal, tem sido uma referência no esforço
de pacificação interna com algum sucesso na Argélia, com
recuos mútuos da parte do poder militar e da oposição
islamista. O trabalho prévio de contactos e construção de
confiança entre o poder legal na Guatemala e a guerrilha indigenista, que esteve na base do arranque de negociações formais, entretanto coroadas de êxito, que terminaram um conflito com dezenas de anos. São também mencionados os
trágicos fracassos, como seja o acordo entre o poder sérvio
e a oposição albanesa não-violenta do Kosovo, que teria permitido a reabertura dos serviços públicos em albanês nessa
região, mas cuja aplicação o poder de Belgrado continuava a
dilatar (a questão em 1996 ainda não tinha entrado em ruptura completa, mas aqui esteve um raiz importante do surgimento de guerrilha do UCK, e de tudo que sabe.)
-No campo dos esforços pela paz, talvez o que emerge
como mais relevante é a prudência de Riccardi, nomeadamente insistindo que a Comunidade apenas actua aonde
antes se tinha minimamente enraizado e criado redes,
insistindo que e preciso evitar a todo o custo nos esforços
de paz, intervenções concorrentes umas das outras, mal
preparadas, que podem ser gravemente contraproducentes.
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Há também que saber até onde se pode ajudar. Por exemplo na Guatemala, a Comunidade retirou-se quando se iniciarem negociações formais; em Moçambique fê-lo, quando, com os acordos de paz assinados, se iniciou a implementação dos mesmos, e antes disso associou a Itália,
Portugal, os EUA e a URSS ao processo. Em ambos os
casos a Comunidade entregou as fases seguintes a ONU.
Em todos os capítulos surge a marca do historiador que
Riccardi também é, ainda que tenha o cuidado de demarcar
cuidadosamente a fronteira entre a História e a sua ((outra))
vida. Mas ele considera que a História é uma disciplina que,
sem ser magistra vitae, no entanto ajuda a criar uma dialéctica de compreensão mútua entre passado e presente, que é
importante, e sobretudo alimenta o espírito crítico, dessa
forma, socavando os fanatismos. Em suma, é uma boa disciplina para aprender o diálogo com outras culturas e religiões
que é um dos núcleos da vida de S. Egídio.
Talvez aquilo em que o livro saiba a pouco seja sobretudo no que toca a uma reflexão mais aprofundada - para o
que um historiador como Riccardi pareceria especialmente
bem equipado - sobre o significado da Comunidade de S.
Egídio na História da Igreja, e o caminho que esta poderá
seguir no futuro. A sensação que se tem é que uma certa
prudência diplomática e temor de parecer pedante, que tão
bons frutos produziu noutros campos, aqui tende a limitar o
desenvolvimento maior destas questões. Mas muitos elementos estão lá, para o leitor que queira tirar as suas conclusóes: desde a aposta numa espiritualidade ecuménica
vivida e praticada quotidianamente e naturalmente, a presença de um assistente eclesiástico cujo papel se definiu
espontaneamente antes de ser formalizado, a um claro protagonismo dos leigos que não exclui a participação do clero,
a uma organização que consegue ser pragmática, sem ser
fechada, rica de espiritualidade, sem ser sectária, etc.
Terminamos dando a palavra a Riccardi, em algumas
passagens que nos parecem especialmente significativas:

"Li Gramsci e um pouco de Marx em 1968. A minha geração descobriu-os então. Eu tinha sobretudo a ideia de que o
mundo devia mudar, de que havia que inventar o futuro, alterar as regras do jogo, traçar linhas de desenvolvimento. Era
esse o discurso de 1968. Foi quando me consciencializei de
que alguma coisa estava a mudar, aqui, em Itália, em França,
na América. Algo que me interessava, que me interpelava.
Nessa crise houve de facto a descoberta do Evangelho. (...)
que fez nascer em mim um espírito crítico de oposição a ideologia e aos sistemas ideológicos. Foi este, sobretudo, para
mim, o significado de 68. (...) É, insisto, a experiência de uma
geração. (...) Eu sentia que era necessário modificar um
pouco o homem. Tudo dizia-se, era política. Mas havia alguma coisa que escapava a política. Em termos muito concretos, cada um devia modificar-se a si próprio. Mas modificarse como? (...) Discutia o assunto com os meus amigos (do

Um dos temas que certamente despertará
maior curiosidade de entre os tratados
nestes dois capítulos é o relacionamento
da comunidade com o Papa e a Cúria, quer
a romana, quer a diocesana. A imagem que aí
se desenha de João Paulo II não corresponde
a que se poderia esperar no seu relacionamento com uma comunidade ((progressista)).
Certamente por a comunidade o ser menos
do que pode parecer - pelo menos no sentido
vulgar do termo, que incluiu, por exemplo,
a ideia de que se dá grande importância
a contestação da actual estrutura
de autoridade na igreja -, certamente também
por o papa actual não poder ser apresentado
como globalmente e integralmente conservador.

Liceu) (...) Era nesse sentido que lia o Evangelho. Comprarao aos quinze anos e tinha-o sempre em casa. Mas lia-o mantendo-me distante da Igreja. (...) A Igreja parecia-me muito
longínqua. A paróquia não me agradava muito, nem a Acção
Católica. Sentia necessidade de fazer qualquer coisa no meu
liceu. Organizei, então, um primeiro grupo de alunos, em
Fevereiro de 1968. (...) O tema da reflexão da primeira
reunião era a solidão: como sair da solidão e descobrir os
outros. Depois a segunda etapa foi o conhecimento do
mundo para além de Roma: as borgate (bairros degradados),
as gentes dos subúrbios. (...) como grupo (...) íamos para os
subúrbios de Roma, para um bairro bastante pobre que se
chamava Primavalle, onde tínhamos a nossa sede numa
cave"
(pp. 17-21)

"João Paulo II começou a visitar as paróquias (de Roma)
(...). A primeira (...) foi a de Garbatella, onde tínhamos uma
pequena creche. (...) Quando passava diante das janelas da
nossa creche, interpelá-mo-10: (<SantoPadre, venha, entre
aqui!)) Ele manda parar o carro, desce e entra. Ainda conservamos as fotografias do papa, sentado nos bancos daquela
creche simples, que brinca connosco. Interroga-nos, pergunta quem somos. Ao ouvir o nome de Santo Egídio, exclama
que há em Cracóvia uma igreja que se chama assim.
Explicamos-lhe o que fazemos e ele encoraja-nos (...). Foi a
3 de Dezembro de 1978."
(pp.58-59)

A SEDE, O PADRE, O NOME...
"A comunidade viveu muito tempo sem Trastavere (onde
fica S. Egídio). Mas, a certa altura, sentimos a necessidade
de um ponto de encontro urbano, para reunir as pessoas ocupadas nas diversas zonas dos subúrbios. (...) Procurávamos
um local. Tinham-rios expulso da capela universitária, mudámo-nos para junto dos monges camáldulos de São Gregório
no Celio (...) depois alugámos um apartamento no centro (...)
mas era demasiado pequeno e demasiado caro. Estávamos
já presentes em clez bairros dos subúrbios. Em cada um
deles, dispúnhamcis de uma cava. Iam lá idosos e jovens
também, organizavam-se cursos. Depois da chegada do
padre Vicenzo Paglia (actual assistente eclesiástico), passou
também a celebrar-se missa. (...) Um dia soubemos que
havia, no centro de Roma, um convento abandonado. Era
propriedade do Estado: ocupamo-lo. Obtivemo-lo de arrendamento cinco anos mais tarde, em 1978. (...) (Mas porquê o
nome de Santo Egídio? É o nome da igreja."
(pp.31-33)

ORGANIZAÇÁO, FAM~LIAE AMIZADE...
"O funcionamento de Santo Egídio situa-se a meio caminho entre a ideia da família e uma organização. E neessário
um espírito de família para assegurar os diferentes serviços.
Mas existe uma base organizativa. (...) O discurso da
amizade é muito valioso para nós. As fronteiras da comunidade não são rígidas. É evidente que eu devo saber quem
tem a chave da nossa casa (...). Não posso, no entanto, dizer
que haja realmente algum diferença entre os membros e os
não membros. Os (<amigos))são uma categoria cada vez
maior e que conta muito nas decisões."
(p.44)

J o Á o PAULOI1 E A COMUNIDADE.

"Há também a aventura de Assis. Recebemos muito
calorosamente a Oração pela Paz de Assis, e decidimos continuá-la. Na altura, quase toda a gente estava contra (...) era
um assunto do Papa, de qualquer modo irrepetivel.
Convidámos então chefes religiosos e fizemos a oração aqui,
no Trastevere (...). Pedimos para ser recebidos pelo Papa
(...). João Paulo II leu um discurso, depois veio ter comigo, e
disse-me, tratando-me por professore: .Pouco falta para ser
excomungado.)) Fiquei preocupado e só soube dizer: (<Santo
Padre, um vez que sois vós que o dizeis!)) Ele percebeu
então e pegou no microfone para declarar: ((Vós sois corajosos, é preciso continuar Assis!))".
(pp.66-67)

"Temos de estar atentos para não nos servirmos do papa para
contornar a Cúria. Um outro risco consiste em dizer <<opapa
apoia-nos, portanto...))O papa não pode ser utilizado para legitimar os nossos empreendimentos. (...) a Cúria faz parte da Igreja
de Roma. E por isso que temos, há muitos anos, relações com
muita gente (...): Querem vir rezar a Santo Egídio? (...) Querem vir
conversar? (...) Querem ouvir-nos, comer connosco? (...) Há pessoas da Cúria que posso considerar amigos muitos chegados;
mas estou consciente de que Santo Egídio é muito debatido (...).
Nós não somos o Messias,ao ponto de todos terem de identificarse connosco. A mentalidade de certos grupos que se sentem
messiânicos, aborrece-me.Medem a ([santidade))dos outros pela
identificação desses outros consigo próprios. A história é tão complexa! E a Igreja é tão grande."
(pp.68-69)

A COMUNIDADE:
ACÇÁO SOCIAL, COOPERAÇÁO
COM O TERCEIRO
MUNDO,PAZ...
"Quando chegámos ao termo das negociações sobre
Moçambique, fomos descobertos pelos media. Um jornalista

do Washington Post fez-me uma pergunta do tipo: quando
deram por terminado o vosso trabalho de solidariedade
social, e passaram a acção diplomática^^ Respondi-lhe que o
trabalho de solidariedade não está acabado, que prossegue,
que a diplomacia representa um compromisso excepcional; a
regra é o que fazemos com os pobres. Mas posso acrescentar que não existe qualquer contradição, nem sequer diferença, entre a solidariedade com os pobres e a solidariedade
com os povos pobres. A guerra é a mãe de todas as
pobrezas. Empobrece a todos, até os ricos." (p.72)

ECUMENISMO,
ESPIRITUALIDADE VIVIDA E PAZ...
"Existe um desafio que está inserido no caminho do diálogo ecuménico e que parecer ser o de passar do ecumenismo,
importante, do diálogo teológico e dos documentos (...) para
o ecumenismo de povo, até a celebração de ((factos de
comunhão)). Direi que é a estrada do ecumenismo da
amizade ou do coração; e nesta estrada estamos só no inicio. E existe também o desafio que está inserido no caminho
do diálogo entre as grandes religiões mundiais, que é a de
apagar as diversas tentativas de utilizar as religiões como
gasolina no fogo dos novos conflitos, sejam ele étnicos, sociais, políticos, a meio caminho entre a história e mito." (p. 94)

1 Os dados mais objectivos que apresenta cabem em duas páginas, e

são os de uma comunidade com cerca de 3.000 membros em Itália (e cerca
de metade destes em Roma), face aos 2.000 do resto do mundo. Há uma
reunião anual com o núcleo romano das congéneres europeias, e outra com
as extra-europeias, para trocar experiências. Em termos da organização
romana há uma assembleia geral quadrianual, um conselho executivo de 25
membros que auxilia o presidente e o respectivo secretariado na direcção da
comunidade. Esta estrutura-se também em termos de coordenações que se
encarregam de aspecfos ou zonas especificas da vida da comunidade, também elas com um responsável e um secretariado o mais leve possivel.

No campo dos esforços pela paz, talvez
o que emerge como mais relevante
é a prudência de Riccardi, nomeadamente
insistindo que a Comunidade apenas actua
aonde antes se tinha minimamente enraizado
e criado redes, insistindo que é preciso
evitar a todo o custo nos esforços de paz,
intervenções concorrentes umas das outras,
mal preparadas, que podem ser gravemente
contraproducentes

"Eu soir o boi~ipristoi: O Doni Pastor dá u i~idapelas siccrs ovelliris.
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PRIMEIRO
DE JANEIRO
NUMAALDEIA DE PORTUGAL,
A FESTA DO CINQUENTENÁRIO
DA ASSOCIAÇÁO PRIMEIRO
DE JANEIRO
Esperamos vir a divulgar reflexões que partirem
do Encontro de Teologia Julho 2000.
Entretanto, aí vai um primeiro artigo sobre como
fazer comunidade sem Ilecessariamente seguir
modelos estabelecidos na Cristandade tradicional

in Chronique des Freres Mssionaires et de Soeurs des Campagnes,

de Set. 94

O Metanoia realiza todos os anos u m Encontro de
Reflexão Teológica, em fins de Julho. Este ano, o tema será
em torno da vivência comunitária actual, confrontada com a
mensagem de Jesus:
Construir Comunidades - ACOLHER PARA PARTIR.
Não é só a nossa experiência como Movimyto que nos
leva a esta reflexão, mas também o modo como aprendemos
a ser responsáveis pelos outros, sabendo que cada experiência deve ser uma abertura a dar mais que a receber - que
devemos estar mais preparados para deixar partir do que
para guardar.
A mensaaem de Jesus ensina-nos a construir comunidades na ~grejae fora dela. vivendo a fraternidade em
todos os meios que são ou serão do nosso viver.

-

No 1"e
Janeiro deste ano houve numa celebração
espantosa de simplicidade e de verdade, num bairro reputad o como um dos mais recalcitrantes e mais "vermelhos" da
região. Foi na Lagoa do Calvo, onde a Primeiro de Janeiro,
associação com fins recreativos e culturais, celebrava os
seus 50 anos.
Algumas semanas antes, um membro da associação
tinha vindo pedir aos Irmãos uma missa pelos membros fundadores defuntos, por ocasião do aniversário. O Irmão
Eugénio aceitou, sugerindo que se poderia também falar de
tudo o que a associação tem vivido, e rezar pela paz. Como
veremos adiante, essa "missa" veio a ser uma celebração da
Palavra.
A 1 de Janeiro, lá fomos duas das Irmãs a Lagoa do
Calvo. Junto do café, a associação construiu a sua sede e
salão de festas. Já lá estavam algumas pessoas. Parte das
mulheres são cristãs de certo modo praticantes, e ensaiavam
um cântico com um dos Irmãos.
Havia festões e os instrumentos da orquestra no palco,
restos do baile da noite anterior. De manhã, alguns membros
do grupo tinham preparado o ambiente para uma celebração
religiosa, com uma mesa com toalha, flores e um crucifixo.
Depressa se juntaram uma 30 pessoas, sentadas nas
cadeiras, os homens a esquerda e as mulheres a direita.
O Irmão Eugénio enfia a alba, todos cantam. Então, ele
saúda a assembleia, convida as pessoas a sentirem-se em
família e a desejarem uns aos outros Bom Ano Novo. Toda a
gente se levantou, misturando-se para se abraçarem e beijarem; iam cantando Paz e Bem, e acabaram por se dispor a
roda do improvisado altar.
O Irmão perguntou a um dos mais novos: "O que é que tu
sabes desta associação?" O rapaz não soube senão tartamudear umas coisas. "Então, é preciso perguntarmos aos
mais velhos!" Um dos mais velhos tomou a palavra, e outros
foram acrescentando recordações. A mulher de um dos
membros fundadores conta como o seu marido, depois de
passar o dia a trabalhar no campo, passava uma parte da

viragem
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noite a trabalhar na construção desta sala, com os camaradas.
O presidente da Junta , nascido naquele bairro, explica
que conseguiu ir a escola e continuar a estudar com a ajuda
da associação; naquele tempo, não havia escola por ali, nem
sequer na vila mais perto. Foi então que os membros da
associação tomaram a iniciativa de pagar a um professor
para ensinar os seus filhos.
Depois de pôr em comum alegrias e dificuldades que
viveram, cantámos Povo de Deus, povo a caminho.
A seguir fez-se uma leitura do Deuteronómio: "A Palavra
está na tua boca e no teu coração, para que a ponhas em
prática"; e, em S. Lucas, o caminho dos pastores para o
Presépio. Todos cantam: E Natal, é Natal.
Então, reunind'o o que os membros do grupo tinham
exprimido sobre as suas vidas, o irmão improvisou uma longa
oração de acção de graças. Invocou a amizade, o espírito de
serviço, a solidariedade vividos naquela associação. Rezou
pelo povo que somos, pela Igreja, pelos membros fundadores
defuntos.
Formámos uma longa cadeia para rezar o Pai-Nosso.
Aludindo as dificulijades que foram referidas, o celebrante
prolonga a oração, para voltar a pedir ao Senhor que nos livre
do mal; e sugere ,às pessoas que continuem livremente a
oração. Ora a maior parte dos participantes, sobretudo os
homens, nunca pôs os pés numa igreja - mas as línguas
soltam-se, vibram com a evocação da solidariedade, agradecem, pedem, fazem projectos ali mesmo.
Finalmente, canta-se Maria de Nazaré, Mãe do povo de
Deus.
Depois vamos todos em romagem até ao cemitério. O
presidente da associação fala, e uma das mulheres entoa o
Ressuscitou, aleluia!.

A Autora da crónica que aqui reproduzimos fala, depois, das
dificuldades iniciais cios irmãos e irmãs nesta zona para onde um
bispo os chamou, das suas vidas misturadas com as vidas e trabalhos da população. Aqui fica um parágrafo do seu testemunho:
"A presença dos religiosos, misturados com os pobres de
uma zona rural ignorada pela Igreja, presença humilde e escondida como a de Jesus no primeiro Natal, abriu sulcos nesta terra
onde as 'sementes do Verbo' estavam enterradas, mas presentes: aspirações a uma vida melhor de relações entre vizinhos, a mais desenvolvimento, a amizade e solidariedade."

HENASCE
EM I IMOR LOROSAE*
r
v

A Oikos iniciou a sua cooperação com Timor-Leste
em Abril 1999 em resposta ao pedido do bispo
D. Ximenes Belo. Nessa altura a Oikos enviou
material médico e medicamentos. A crise
humanitária que se seguiu após a divulgação dos
resultados do referendo que deram a independência
a este novo país levou a Oikos a intervir
directamente no terreno, todavia em coordenação
com outras estruturas (CNRT, Timor Aid, Caritas,
paróquias). A Oikos ficou responsável pelos
sectores da saúde e agricultura nos distritos
de Aileu, Manufahi-Same
e na ilha de Ataúro (subdistrito de Díli).

Uma missão exploratória da Oikos chegou a Díli no dia 28
de Setembro de 1999. No terreno, a Oikos procurou coordenar a sua acção com várias instituições timorenses (CNRT,
Caritas, Timor Aid, paróquias) e internacionais (Missão
Human~táriaPortuguesa, OCHA - departamento das Nações
Unidas responsável pela coordenação da ajuda humanitária
durante os meses de Setembro 1999 a Janeiro 2000 - e
ONG internacionais). Em diálogo com estas instituições, a
Oikos passou a responder pelos sectores da saúde e agricultura nos distritos de Aileu, Manufahi-Same e na ilha de
Ataúro (subdistrito de Díli).

I

(Dados relativos a Janeiro de 2000; a Same e a Aileu continuam a chegar refugiados).

ILHA DE ATAURO
Vila
1 182
Makeli
1 806
Makadade
1 846
Beloi
1 241
Bikeli
1 836
Subtotal
7 911

AILEU
Aileu
Laulara
Liquidoe
Remexio

14 078
3 801
5 294
9 052

MANUFAHI-SAME total
Sarne
21 993
Alas
5 726
Fato Berliu 6 601
Hatahoudo
6 850

Subtotal

32 225 Subtotal

41 170 81 306

A Oikos tem vindo a apoiar as populações residentes nos
distritos de Aileu, Manufahi e ilha de Ataúro, ao nível da reactivação da produção agrícola e da saúde.

A agricultura é o sector económico mais importante em
Timor, empregando cerca de 80 por cento da população. A
violència verificada após o referendo afectou todo o sector
produtivo, particularmente a agricultura e a pecuária. A maior
parte dos equipamentos para a preparação dos solos,
máquinas para a descasca do arroz, equipamentos colectivos (infra-estruturas do Ministério da Agricultura no interior
do território, canais de rega, etc.) e os stocks de insumos (ferramentas, sementes, fertilizantes, pesticidas) foram destruídos ou saqueados.
Perante este cenário, uma das primeiras preocupações
da Oikos foi apoiar a campanha agrícola de 1999-2000. A
Oikos foi a primeira ONG a constituir uma equipa de
agrónomos para efectuar um levantamento de necessidades
e para organizar a distribuição de factores de produção.

'in boletim OIKOS, 1133, Março-Abril 2000. pp. 7-10

Apoiar a produção de milho, uma das bases de alimentação dos timorenses, não foi tarefa fácil, dado que as
sementes deveriam ser distribuídas em Novembro, mas o

país estava todo desestruturado, sem acesso fácil a transportes internacionais regulares, sem veículos de transporte
(durante a violência foram roubados ou queimados) e com as
vias de comunici~çãomuito degradadas. Ainda assim, a
Oikos distribuiu um total de 36 toneladas de sementes de
milho e de feijão:
Sementes

Distrito
de Aileu

Ilha de
Atauro

ManufahiSame
(distrito)

Total

Milho
Feijão
Total

4,6 ton
3 ,ton
7,6 ton

1,6 ton
0,4 ton
2 ton

22 ton
4,4 ton
26,4 Ion

28,2 ton
7,8 ton
36 ton

DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES DE ARROZ
(DEZEMBRO
1999 A JANEIRO
2000)

*

A equipa da Oikos conseguiu identificar semente de
arroz disponível em algumas áreas, nomeadamente em
Viqueque. A aquisição da semente ao produtor foi feita
num 'esquema' de troca directa: um saco de semente de
arroz, contra um saco de farinha de arroz. Deste modo o
camponês beneficiava, dado que a farinha representava
muito mais do que um saco de cereal em grão. Por vezes
a troca era feita por instrumentos de trabalho e outros bens
de primeira necessidade. Este método representou uma
grande poupança: enquanto uma tonelada de semente de
arroz certificada lia Indonésia custa 600 dólares americanos, o custo de uma tonelada de farinha de arroz é apenas 250 dólares.
A Oikos conseguiu recolher cerca de 23 toneladas de
semente de arroz, no subdistrito de Uatolari (distrito de
Viqueque), tendo distribuído 26 toneladas de farinha de milho
em troca.
A semente de rnilho recolhida (23 toneladas) foi distribuída nos distritos de Manufahi e Ainaro. Se toda a semente distribuída tiver sido correctamente utilizada, a cerca de 20
quilogramas por hectare, e com uma média de produção de
uma tonelada ou uma tonelada e meia por, a produção
poderá atingir, nos cerca de 1150 hectares, entre 1150 e
1725 Ioneladas.
De acordo comi um funcionário do Programa Alimentar
Mundial, a Oikos terá poupado mais de dois milhões de
dólares (quatroceritos mil contos) em ajuda alimentar ao
diminuir a dependència alimentar das famílias a quem distribuiu sementes.

LEVANTAMEN'~~
DE NECESSIDADES E DISTRIBUIÇÁO
DE INSTRUMENTOS DE TRABALHO
(FEVEREIRO
E MARÇO
2000)

A equipa da Oikos, liderada pelo eng."arlos
Pinto tem
vindo a conduzir urn levantamento sistemático de informação

acerca das necessidades e potencialidades agrícolas de
Aileu, Same e Ataúro. Este levantamento está a ser efectuado em parceria com os técnicos (timorenses) de agricultura
da UNTAET, os quais são o embrião do futuro Ministério da
Agricultura. Na ilha de Ataúro, o levantamento conta também
com a contribuição de uma ONG local, Roman Luan, que
reúne as forças vivas da ilha (CNRT, Igreja Católica e
Assembleia de Deus).
Em simultâneo com o levantamento, nos meses de
Fevereiro e Março 2000, a Oikos distribuiu cerca de 2500
instrumentos de trabalho no distrito de Manufahi e Aileu.
Estes instrumentos de trabalho foram obtidos junto da Missão
Humanitária Portuguesa (2000) e do Comité Internacional da
Cruz Vermelha (500).

A Oikos é responsável, desde Outubro 1999, pela
assistência médica aos distritos de Aileu, Manufahi (Same) e
a ilha de Ataúro.
A Oikos iniciou o levantamento da situação da saúde em
Timor-Leste no dia 29 de Setembro, com a chegada da
Santana, a qual se juntou, em
primeira médica, a dr."na
Outubro, a dr.%onceição Pereira, que passaria a ser a coordenadora médica do projecto. Durante o mês de Outubro e
primeira metade de Novembro, foram efectuadas visitas a
Aileu, Same e ilha de Ataúro, mesmo antes da presença das
tropas internacionais no interior do país. As visitas foram
efectuadas sob a protecção das Falintil. Estas primeiras visitas (a primeira a 2 de Outubro) foram efectuadas em parceria com a ONG Timor Aid, com elementos da Igreja Católica
e, por vezes, com elementos da Missão Humanitária
Portuguesa.
A assistência médica regular, em Aileu, Same e Ataúro
teve início em Novembro de 1999, com a colocação de um
médico em cada um dos Centros de Saúde. Esta equipa iria
sendo reforçada com vários voluntários vindos da Austrália.
As consultas não se limitaram aos Centros de Saúde principais, mas, regularmente, foram efectuadas visitas aos subdistritos e aos sucos (aldeias), principalmente quando se
detectavam situações de maior emergência.
Em Aileu e Manufahi, o número de consultas por semana
duplicou a partir do início de Janeiro. Entre Novembro e
Dezembro, o número de consultas semanais por distrito era
de mais de 200 (mais de 400 entre os dois distritos); entre
Janeiro e Março este número duplicou passando cada um
dos distritos isoladamente a ter mais de 400 consultas por
semana (mais de 800 no total). Em Atauro, a média de consultas semanais é de cerca de 200.
As doenças com maior incidência na população
abrangida pela Oikos são as infecções respiratórias, a
malária, as diarreias, a escabiose e - particularmente no
distrito de Manufahi - a tuberculose (TB). Quanto a esta, a
Oikos desempenhou um papel extremamente importante,
ao contribuir para a aproximação de posições entre a
Organização Mundial de Saúde e a Caritas de Timor-Leste.

Como é do conhecimento público, estas duas organizações
são as responsáveis pela definição e orientação do programa nacional de luta contra a tuberculose. Contudo, durante
vários meses mantiveram opiniões e estratégias diferentes
em relação ao desenho e implementação do programa.
Entretanto, a intervenção da Oikos como mediadora possibilitou a aproximação de posições e a chegada a um consenso. O programa que foi definido de luta contra a tuberculose é considerado bastante bom, agora urge a sua
implementação. A primeira fase já arrancou nos distritos
com maiores condições: Díli, Baucau e Lautem. Em breve
será estendido a todo o território. Dado que a Caritas não
dispóe de clínicas no distrito de Manufahi e na ilha de
Ataúro, a Oikos assumirá - sob a orientação e com apoio
da OMS e da Caritas - a implementação do programa nestas zonas.
Ao nível do programa nacional de luta contra a malária,
a Oikos está em articulação com a Merlin (ONG britânica),
organização mandatada para coordenar e apoiar estas
acção em Timor-Leste.
Entretanto, e com o apoio da Unicef - que forneceu as
vacinas, dois frigoríficos a querosene e seis caixas térmicas -, a Oikos tem vindo a realizar uma campanha de imunização nos distritos de Manufahi e Aileu. A campanha de
vacinação inclui a BCG e a DPT (difteria, tosse convulsa e
tétano).
Nos primeiros meses de actuação - Outubro a Janeiro
-, a Oikos utilizou 18 "kits" básicos de medicamentos
(cada um suficiente para 1000 pessoas durante três
meses), maioritariamente provenientes do Comité
Internacional da Unicef. Contudo, os stocks de medicamentos em Timor-Leste esgotaram-se no final de 1999. A
falta de uma farmácia central em Díli, que centralizasse
as compras e distribuição de medicamentos as unidades
de saúde distritais, a Oikos optou pela compra de material médico renovável e medicamentos essenciais para a
constituição de um stock próprio. Assim, em Fevereiro
foram importados do IDA - International Dispensary
Assocíation - cerca de 4,5 toneladas. de medicamentos e
outro material médico.

Esta actividade sofreu alguns atrasos na sua implementação devido a falta de recursos financeiros. Apesar de a
Oikos ter assinado um contrato com a ECHO - European
Community Humanitarian Office, válido a partir de 1 de
Dezembro de 1999 e que prevê o financiamento dos materiais de construção e dos equipamentos médicos, até ao fim de
Março a Oikos ainda não tinha recebido qualquer montante,
devido a enorme burocracia que cada vez mais enreda a
Comissão Europeia. De qualquer modo, a Oikos já adquiriu e
enviou para Timor a quase totalidade dos materiais de construção e iniciou as obras de reconstrução em Março. A
reconstrução dos centros de saúde de Aileu, de Manufahi e

A agricultura é o sector económico mais
importante em Timor, empregando cerca de 80
por cento da população. A violência verificada
após o referendo afectou todo o sector
produtivo, particularmente a agricultura
e a pecuária. A maior parte dos equipamentos
para a preparação dos solos, máquinas para
a descasca do arroz, equipamentos colectivos
(infra-estruturas do Ministério da Agricultura
no interior do território, canais de rega, etc.)
e os stocks de insumos (ferramentas,
sementes, fertilizantes, pesticidas) foram
destruídos ou saqueados.

da ilha de Ataúro deverá estar concluída entre Julho e
Agosto.

REFORÇOINSTITUCIONAL DA SOCIEDADE CIVIL

A intervenção em Timor-Leste não tem sido
fácil. A distância, o estado de degradação
e a falta de meios logísticos, a inexistência
de Estado e administração pública, a falta
de agilidade dos doadores internacionais
para desbloquear rapidamente
os financiamentos, a dificuldade em recrutar
médicos interessados em trabalhar em Timor
por períodos de longa duração, têm sido alguns
dos obstáculos encontrados.

Uma das preocupações da Oikos é contribuir para o
reforço do papel da sociedade civil timorense. Neste sentido,
a Oikos está a desenhar um programa de intervenção comunitária para apoio as comunidades e grupos de base,
nomeadamente os constituídos por mulheres timorenses. Um
estudo cuidadoso das comunidades de base e ONG locais,
que tem vindo a ser conduzido pela dr."omázia Santa Clara
Gomes, culminará na formulação de um projecto.
A Oikos tem igualmente promovido o apoio a ONG locais,
nomeadamente a Caritas, através da organização e animação de uma semana de reflexão em torno do programa
trienal daquela ONG. Foi ainda apoiado um instituto secular Secular Institute Maun Alin lha Kristus, fundado pela irmã
Maria de Lurdes - com a entrega de um tractor e outros
instrumentos agrícolas. Este instituto tem uma notável obra
social em vários distritos de Timor-Leste, especialmente na
assistência as crianças e mulheres.
Na ilha de Atauro, a Oikos está a iniciar uma parceria com
uma ONG local - Roman Luan - que reúne as forças vivas da
ilha (CNRT, Igreja Católica e Assembleia de Deus). O objectivo é reforçar esta ONG para que se torne um agente de
promoção do desenvolvimento económico e social da ilha.

A intervenção em Timor-Leste não tem sido fácil. A distância, o estado de degradação e a falta de meios logísticos,
a inexistência de Estado e administração pública, a falta de
agilidade dos doadores internacionais para desbloquear rapidamente os financiamentos, a dificuldade em recrutar médicos interessados em trabalhar em Timor por períodos de
longa duração, têm sido alguns dos obstáculos encontrados.
Apesar de tudo, o trabalho que a Oikos tem vindo a
realizar, está a contribuir para a saúde e segurança alimentar
das populações de Aileu, Manufahi e ilha de Ataúro. Em
alguns aspectos - particularmente no domínio agrícola -, a
intervenção da Oikos foi pioneira e, globalmente, podemos
afirmar que a acção está a ser positiva.
Com a reconstrução em curso das infra-estruturas de
saúde, a perspectiva de poder vir a contar com sete médicos
em permanência a partir de Maio, um melhor conhecimento
da realidade timorense e uma relação mais sólida e articulada com outras instituições (UNTAET, Missão Portuguesa,
ONG, etc.), a Oikos irá certamente melhorar a sua eficácia
nos próximos meses, contribuindo para o desenvolvimento
de Timor-Leste.

CAMPANHA

No espírito do Jubileu, que convoca os povos a reconciliação e a Justiça os Missionários e Missionárias
Combonianos de todo o mundo convidam os homens e mulheres de boa vontade a quebrarem o silêncio e a unirem
forças para deter as terríveis guerras na região que vai dos
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para promover a
paz e a reconciliação em Angola, Sudão, Eritreia, Etiópia,
ligando e República Democrática do Congo, mobilizando a
sociedade civil, a classe política e os operadores da informação. Os incríveis sofrimentos, a desumanização das
exaustas populações civis e o progressivo empobrecimento
dos recursos naturais que as guerras provocam tornam-se
um desafio a comunidade internacional. 0 s motivos destes
conflitos são complexos e devem-se a responsabilidades
locais e internacionais. 0 s senhores da guerra, vivem em
segurança e na abundância, enquanto o resto da população
sofre as consequências. O resto do mundo ignora ou faz de
conta que não sabe. A África, tão rica de história e aberta ao
futuro, é considerada um apêndice irrelevante do mundo rico
e é escondida, da opinião pública.
Para quebrar o muro de silêncio, de desinteresse e de
marginalização da África, os Missionários e as Missionárias
Combonianos empenham-se na promoção das seguintes iniciativas:
Conferência de imprensa - participação de algumas
destacadas personalidades - em várias cidades do mundo
para lançarem a Campanha.
Dar maior relevo a esta parte da África nas revistas combonianas(*) e estimulo aos outros órgãos de comunicação
para que procedam do mesmo modo.
Apoio as iniciativas diplomáticas e populares de outras
organizações que tenham de por objectivo alcançar a paz
(Jubileu 2000...)
Recolha de assinaturas e envio de cartas a líderes
políticos e operadores da informação.
Um congresso em Pêsaro (Itália) - com a participação
de peritos das igrejas e da política, vindos dos países em
conflito - para uma análise e procura de soluções dos conflitos
Um seminário na África do Sul para a formação de missionários a fim de fazer deles obreiros de justiça, paz e reconciliação em zonas de conflito.
Um fórum em Nova lorque (EUA) com representantes
de organismos internacionais para entabular negociações
com os políticos e os homens de letras que influenciam os
processos de decisão, e encontrar instrumentos de pressão
político-popular para acções de paz.
São raras e esporádicas as notícias que nos chegam
sobre o que está a acontecer em Angola, Sudão, Eritreia,
Etiópia, Uganda e R. D. Congo, países em guerra. A perda de
vidas humanas, o imenso número de deslocados e refugiados, os incríveis sofrimentos, o empobrecimento e a
desumanização das exaustas populaçóes civis, infelizmente,
deixam indiferente muitíssima gente, sobretudo os detentores dos poderes políticos e económicoç.

Angola. O pais encontra-seem guerra há quase 40 anos.
A ONU calcula que 3,7 milhões de pessoas foram afectadas
pela guerra, numa população total de 12,6 milhões. Cerca de
1,6 milhões de arigolanos encontram-se deslocados internamente. Segundo iim relatório elaborado por Kofi Annan, apesar de ser um país rico em recursos naturais, mais de 70 por
cento da população continua a viver abaixo dos limites da
pobreza.
O Sudão encontra-se, desde 1983, a braços com uma
guerra civil que já causou mais de dois milhões de mortos e
cinco milhões de refugiados e prófugos. A fome, a insegurança e as razias têm gerado o despovoamento do Sul do
Sudão e da região dos montes Nubas.
Os 30 anos de guerra (1961-1991) entre a Eritreia e a
Etiópia não bastaram para resolver os contenciosos entre os
dois países. Há dois anos que os combates foram retomados,
enquanto as calamidades naturais (seca e carestia) estão a
levar a morte milhóes de seres humanos.
O Uganda, empenhado numa guerra no vizinho Congo,
não consegue ou não quer acabar com as actividades terroristas da Lord's Resistence Army (LRA) no Norte do país, ao
longo de toda a fronteira com o Sudáo. Entretanto, os
((Olum))-como são chamados os terroristas em Iíngui achóli
-continuam a saquear os centros habitados, a minar os campos dos agricultores, a matar sem piedade e a sequestrar
menores (sobretudo çrianças entre 8 e 16 anos), para fazer
deles soldados e escravos.
O nó cego na FI. D. Congo liga um variado leque de países africanos numa guerra (foi chamada a primeira guerra
mundial africana) que, depois de ter derrubado um ditador,
impôs outro e se transformou numa guerra de invasão e de
conquista. Metade do país está sob o controlo de tropas
estrangeiras (Ugainda e Ruanda); em Kinshasa a inflação
sobe aos dois dígitos enquanto os recursos são consumidos
na guerra. As estimativas elevam-se a 15 mil mortos só em
1999.
As causas fundamentais destas guerras são complexas,
e incluem exploração económica, monopólio do poder político, discriminação étnica e religiosa, conflitos pelo domínio
dos recursos naturais, fragilidade política, defice de democracia e de uma visao comum de futuro. As potências políticas
e económicas do Ocidente estão determinadas a prosseguir
as suas estratégias, apoiando as multinacionais e a venda de
armas. Um conjunto de razões que complicam a situação,
cuja solução se torna ainda mais difícil pelo silêncio e desinteresse da opiniãci pública (e quando as televisões falam,
fazem-no fora de contexto) deixando campo livre as forças
que têm interesses nestes países.
Os Combonianos e as Combonianas, testemunhas oculares e que frequentemente sofrem na carne as consequências, pela sua solidariedade com a gente, manifestam grande
preocupação pelos efeitos devastadores das guerras. Em
colaboração com outras iniciativas em curso, lançam uma
campanha para estimularem o conhecimento dos factos,
enquadrados no seu contexto e para contribuírem para a promoção da paz e da reconciliação em Angola, Sudão, Eritreia,

Etiópia, Uganda e R. O. Congo. No espírito do Jubileu, que
convoca os povos a reconciliação na justiça, convidam os
homens e mulheres de boa vontade, a classe política e os
operadores dos órgãos de informação a quebrarem o silêncio
e a juntarem forças para terminar com as terríveis guerras na
região que vai dos Grandes lagos ao Corno de África, onde
as vítimas são sempre os mais fracos: crianças, velhos e
mulheres.

(') REVISTAS COMBONIANAS NO MUNDO: Nigrizia, Raggio (Itália),
Mundo do Negro (Espanha), Além-Alar (Portugal), Kontinente (Alemanha),
Comboni mission (Grã-Bretanha), Misjonarze Kombonianíe (Polónia). World
Mission (Ásia), Afriquespoir (África fracófona), New Peolple (África anglófona), Leadership (Uganda), Worldwide (África do Sul), Sem Fronteiras
(Brasil), Iglesia sin Fronteras (Equador / Colômbia), Esquila Misional (México
e América Central), Mision sin Fronteras (Peru I Chile), Comboni Mission
Newsletter (EUA), MISNA, Cornboni Press (Roma).

REINVENTAR
O ENSINO
A hiper-especializaçãoimpede a visão do global
(que ela fragmenta em parcelas), bem como
do essencial (que ela dissolve). Ora os problemas
essenciais nunca são parcelares e os problemas
globais são cada vez mais essenciais
José Centeio

' Morin,

Edgar, La Tête Bien Faite - Repenser Ia réforme/Réformer Ia
pensée, Seuil, col. L'Histoire Immediate, Maio 1999.

Patricio. Manuel Ferreira, A Escola Cultural-Honzonfe Decisivo
da Reforma Educaliva, Texto Editora, col. Educaçao Hoje, 3Qdiça0,
*'

Lisboa 1996.

Talvez inspirado na máxima de Montaigne de que mais
vale uma cabeça bem feita do que uma cabeça bem cheia,
Edgar Morin brinda-nos com uma reflexão sobre um dos
problemas mais complexos do nosso tempo, ou seja, sobre a
educação e o ensino e, inelutavelmente, sobre o conhecimento. Não nos vamos questionar sobre - debate filosófico
caro a Foucault, mas não menos importante - se a educação
é coercitiva da liberdade do indivíduo, já que este será sempre moldado segundo os padrões e as necessidades da
sociedade que o educa. Cabe-nos assumir sem receios que
qualquer sistema educativo tem subjacentes determinados
valores e transporta em si mesmo uma determinada ideia de
futuro. Embora esta ideia seja aparentemente pacífica e consensual, ela deixa de o ser quando se trata de tomar
decisões.
E.Morin, ao apresentar a sua ideia sobre o que deve ser
o ensino do futuro correu o risco, embora perfeitamente
assumido, da indiferença dos que pensam ser o ensino apenas transmissão de conteúdos e, quiçá, da indignação dos
muitos que pensam o ensino como defesa do seu território.
Diga-se, em abono da verdade, que no nosso país esta discussão não é nova, já que ela atravessou não só alguns dos
documentos preparativos da reforma como também deu
origem a outros posteriores. Talvez fosse também essa ideia
dos que defendiam a perspectiva da escola cultural quando
apelavam a uma maior valorização de processos em detrique nos cumprirá ensinar será, cada
mento de conteúdos. <<O
vez mais, o processo de aprender... A sociedade em que
vivemos exige uma enorme flexibilidade mental))"
Um dos grandes obstáculos a reflexão sobre o ensino,
nomeadamente no nosso país, é a sua orientação vincada no
sentido do projecto profissional, o que muitas vezes se confunde com projecto pessoal. Ora acontece que o projecto
pessoal - quando existe - encaixa cada vez menos no projecto profissional veiculado pela escola. Ao partir da simples
constatação do quanto os saberes veiculados pela escola
estão desajustados, mesmo inadequados, da realidade e
longe dos problemas cada vez mais complexos (pluridisciplinares), E. Morin teve a perfeita percepção do problema. Mas,
ao contrário daqueles que apenas pretendem defender os
seus quintais, ele não rejeita nem hipervaloriza qualquer dos
saberes disciplinares, a sua preocupação é tentar estabelecer pontes entre eles de forma a conferir-lhes a unidade do
todo.
Segundo E. Morin, (<devemospensar o problema do ensino, por um lado, a partir da constatação dos efeitos cada vez
mais graves da compartimentação dos saberes e, por outro
lado, a partir da constatação de que a aptidão para contextualizar e para integrar é uma qualidade fundamental do espirito humano que importa desenvolver e não atrofiar,). Mas
como organizar o ensino do futuro?
Na opinião de E.Morin a reforma do ensino terá necessariamente de responder ao desafio da globalidade e da
expansão incontrolada do saber. A estes desafios pode ainda
acrescentar-se, como consequência dos anteriores, o desafio
cultural, sociológico e o desafio cívico.

A globalidade é simultaneamente o desafio da complexidade, uma vez que existe interdependência interactiva entre
as várias comporientes da sociedade: económica, sociológica, política, afectiva, cientéfica e técnica, etc ...Daí a
importância de um ensino que não quebre a complexidade
própria das sociedades e do Homem e transforme o que é
multidimensional em unidimensional. "Uma inteligência incapaz de encarar o contexto e o complexo planetário, torna-nos
cegos, inconscierites e irresponsáveis". Além disso, a perda
ou enfraquecimerito dessa consciência planetária, resultante
de uma maior especialização e compartimentação, conduz
ao enfraquecimerito da consciência solidária, uma vez que se
perde a percepção da nossa ligação orgânica a cidade e aos
nossos concidadãos. Por isso o desafio cultural, enquanto
interpenetração entre o mundo da ciência e da tecnologia e o
mundo das humanidades, tem também ele uma importância
fundamental para. E. Morin. Entenda-se cultura no sentido
antropológico, ou seja, conjunto de conhecimentos, valores e
símbolos que orientam a humanidade.
O desafio cívico, num momento em que tanto se fala de
cidadania, é sem dúvida um dos desafios essenciais. Tratase de, a partir da consciência histórica e de uma identidade
nacional, adquirir uma consciência planetária, considerando
a humanidade como uma comunidade de destino e reconhecer o elo indissolúvel entre a unidade e a diversidade da
condição humana.
Na sua perspectiva, não se trata de uma reforma programática, mas paradigmática que se relaciona com a nossa
aptidão para organizar o conhecimento. Trata-se de uma
reforma do pensamento que torne possível a reforma do ensino.
Se é verdade que facilmente se percebe o que significa
uma cabeça bem cheia, mais difícil se torna perceber-o real
significado de unia cabeça bem feita, visto depender das
ideias que lhe estão subjacentes e de quem as promove.
Para ele, ((uma cabeça bem feita é uma cabeça apta a organizar os conhecirnentos e assim evitar a sua acumulação
estéril)). Mais do que acumular saber, importa sobretudo ser
possuidor de uma aptidão geral para levantar e tratar os
problemas e de princípios organizadores que permitam
interligar os saberes e conferir-lhes um sentido. ((A nossa civilização e, em consequência, o nosso ensino, privilegiaram a
separação em detrimento da ligação, a análise em detrimento da síntese)). O!; imperativos de uma especialização cada
vez maior e mais exigente - muitas vezes imposta pelas leis
económicas - tiveram como consequência um ensino que
desenvolveu muito pouco a aptidão para integrar os conhecimentos no seu contexto e no seu conjunto global. Esta perspectiva de ensino assentava tambémna ideia de que um
ensino mais globalizante conduziria inevitavelmente a uma
maior dispersão 'e a uma menor preparação para enfrentar o
mundo do progresso e da tecnologia. ([A hiper-especializaçáo impede a visiio do global (que ela fragmenta em parcelas), bem como do essencial (que ela dissolve). Ora os problemas essenciais nunca são parcelares e os problemas
globais são cada vez mais essenciais)). Embora a ideia conte

ainda hoje com uma multidão de seguidores, segundo E.
Morin o desenvolvimento de aptidões gerais do espírito permite um melhor desenvolvimento de competências particulares ou especializadas.
Imporia desenvolver um ensino que transmita não apenas
saber, mas uma cultura que nos permita compreender a
nossa condição e nos ajude a viver e que, simultaneamente,
favoreça uma forma de pensar aberta e livre, que nos ensine
a cidadania. Um ensino que ajude a compreender o que é
múltiplo e plural, a enfrentar a incerteza, a descobrir na diferença a riqueza da humanidade e a aceitar a dúvida como um
processo permanente de aprendizagem e procura da verdade inatingível, embora sempre ao nosso alcance. Trata-se
de aprender a viver e aprendermos a ser cidadãos de corpo
inteiro.
Embora o livro seja uma tentativa de resposta as muitas
solicitações do autor sobre a educação e o ensino, trata-se
sobretudo de uma reforma do pensamento, já que só assim
será possível fazer uma verdadeira reforma do ensino tal
como E. Morin a preconiza e defende.
Sejamos capazes de dar as gerações vindouras a oportunidade de aprenderem a pensar e não apenas a escolha de
se tornarem bem-pensantes.

Silas de Oliveira

0 s capítulos 10 e 11 do livro dos Actos dos Apóstolos, em
que se inclui uma das lições da liturgia de hoje [VI Domingo.
da Páscoa, ano 0, Act. 10, 25-48], são dos textos mais
curiosos e mais pedagógicos sobre esta questão de definir
até onde chegam os horizontes do discipulado cristão. O protagonista principal é o apóstolo Pedro e o guião do enredo é
que a primitiva comunidade de crentes deixa de ser uma
seita do judaísmo para se tornar, de facto, uma Igreja
Universal. Pedro começa por levar a conversão um oficial
romano, mas são os discípulos, dispersos pela perseguição,
que propagam a mensagem para lá de todas as fronteiras; e
é com os convertidos gregos de Antioquia, no Norte da Síria,
que eles recebem, pela primeira vez, o título de cristãos.
Pode dizer-se que é uma expansão feita com alguma
relutância e muitas dúvidas pelo meio. Pedro e Paulo, que
parecem disputar entre si o apostolado dos gentios, nem
sempre estiveram de acordo nesta matéria. E, sendo embora Pedro, no I Concílio de Jerusalém, o porta-voz da legitimidade da conversão dos não judeus, tem ainda atitudes de

arnbiguidade e chega a ser repreendido por Paulo.
O texto concreto do dia de hoje, em que se descreve a
conversão do centurião Cornélio, tem alguns pontos a favor
das Igrejas de tipo carismático. O baptismo do Espírito acontece antes do baptismo nas águas. A pregação do arrependimento para a vida vem antes dos dois. E, no início de tudo,
está o Espírito outra vez, chamando Cornélio, de um lado, e
corrigindo Pedro, do outro - preparando tanto a audiência
como o púlpito.
Vale a pena compararmos isto com o que se passa,
muitas vezes, nas nossas igrejas, onde a segurança da
tradição nos defende do modelo explosivo, surpreendente,
do cristianismo primitivo. A tendência das Igrejas enraizadas
vai no sentido de porem primeiro a formalidade dos sacramentos de entrada; depois, o ensino da Palavra e a sua confirmação pelos catecúmenos. Só mais tarde, se houver
espaço, e sob prudente tutela do magistério, a intromissão
desse Espírito inesperado, subversivo, que sopra onde quer.
Não é caso para nos abandonarmos a qualquer culto
frenético, ou para confundirmos espontaneidade com espectacularidade. Aliás, este problema de escolher entre um culto
mais solene ou mais solto, mais liturgico ou mais livre, vem
de longe e volta sempre a pôr-se a cada Igreja concreta.
Temos de viver com ele, e encontrar as respostas que nos
pareçam mais adequadas. Como dizia o apóstolo Paulo,
"faça-se tudo com decência e com ordem".
Mas o que pode ser ainda mais perturbante é tomar a
sério todas as implicações da exortação dirigida, no princípio
desta história, ao apóstolo Pedro: "Não chames tu impuro ao
que Deus purificou." A religiosidade antiga associava, habitualmente, estas noções: a santidade a limpeza, a imundície
ao pecado, este concebido como algo de contagioso, de que
temos de nos livrar por meio de abluções e rituais de descontaminação.
Pedro só aceita sentar-se a mesa com os gentios que vai
evangelizar depois da experiência traumática de ser convidado a comer todos os animais proibidos, como imundos, pela
tradição judaica. Jesus passou grande parte do Seu ministério a misturar-se de propósito com os intocáveis da
sociedade do Seu tempo, a deixar-se apanhar junto deles, a
pisar o risco da conveniência. Imagine-se o escândalo com
que os sacerdotes O terão ouvido dizer que "os publicanos e
as prostitutas entram diante de vós no Reino de Deus".
Não faltam hoje, a propósito de doenças como a sida,
pregadores a pescarem outra vez nas águas turvas desta
religiosidade antiga, simplista, muito pronta a excluir e a condenar. A pureza do cristianismo bíblico não coincide com a
dos vários puritanismos que, mais tarde, lhe pusemos em
cima. Muito menos com a do racismo. Ou mesmo com a da
chamada "civilização cristã". E, antes, a daquele espírito que
pôs Pedro a partilhar a fraternidade da Fé com gregos e com
romanos; e que transformou os primeiros desalojados da
perseguição nos primeiros missionários da história cristã.
Lido aos microfones da TSF , no programa Como se vlsse o Invisivel,
1997.05.04
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Hexucorde e sílabas de solniização iio "Hino de São João Baptista",
segundo Guido de Arezzo (a volta de 1050), que inventou o sistema de divulgação do nome das notas musicais. Aproveitando
como mnemónica algumas sílabas iniciais do citado hino que eram do conhecimento geral a época.

Hino de I e II Vésperas, da Solenidade do nascimento de S. Joáo Baptista, in Liturgia das Horas. 3 vol., p. 1423, Coimbra, 1983.

A impaciência mediática clzoca-se conz a
necessária paciência denzocrática.
Helena Roseta, Visão, 2000.04.13

Antiglobalização:
a nova frente da batalha
Visao de 2000.04.20 (colab. com a Tinie)

Nós tenzos o direito de ser iguais qitando
a diferença 110sfaz inferiores e temos
o direito de ser diferentes quando
a igualdade rios descaracteriza.
f3oaventura Sousa Santos, Jornal de Letras

A hierarquia da Igreja Católica consegue
estar mais próxima do mundo
do trabalho do que os padres e leigos
eniperzhados
Excerios da er~trevistade Olinda Marques, Presidente da
JOC, a Licínio Lima, Diário de Notícias, 2000.04.30

-

Existe uma mensagem da Igreja específica para os
trabalhadores?
- Existe, mas a linguagem tem de ser mudada. A Igreja
tem sobretudo de pegar nos problemas concretos, como, por
exemplo, a precariedade do trabalho, que é uma questão
muito mais actual que o desemprego. A precariedade está a
impedir que se perise em projectos a longo prazo. A Igreja só
tem uma linguagern actual se não se desligar dos casos concretos da vida.
- A hierarquia receia protagonizar uma intervenção
mais directa?
- 0 s bispos até são bastante progressistas, reflectindo
uma linguagem próxima. O problema é encontrar-se um
meio-termo. Entre os padres existe muito menos receptividade, mostrando-se muito mais tradicionalistas, devido,
talvez, a rotina de celebrarem apenas missas, baptismos,
casamentos e funerais.
Onde se situ'am os leigos?
- 0 s leigos, em geral, identificam-se com os padres.
Querem ver a Igreja apenas como um supermercado, onde
vão buscar os setviços que precisam, não aceitando de bom
grado que meta o nariz em questões sociais e políticas.
Acham que esse riao é o papel da Igreja. Há, por isso, um
caminho a fazer-se dos dois lados.
- 0 s leigos mais progressistas não intervêm nessa
situação?
- 0s leigos que são progressistas têm dificuldades de
aceitação por parie dos outros, que são em muito maior
número. Há locais onde a JOC tem dificuldade em fazer o
seu trabalho, porqiie existe sempre gente de pé atrás. (...)

-

Parte do problema pode estar na palavra. "Globalização"
soa de modo sinistro. O termo subentende amplos e
implacáveis processos económicos desdobrando-se pelo
planeta e arrasando florestas, línguas e culturas. E parece
imparável. O que pode ser uma boa razão para tanta gente
de credos tdo diferentes ter jurado parar com ela.
O primeiro levantamento de massas ocorreu em Seattle,
quando 40 mil manifestantes cercaram e invectivaram os representantes da organização Mundial de Comércio (OMC).
Ali, ambientalistas, sindicalistas, cruzados dos direitos
humanos e populistas da velha escola uniram-se e fizeram
abrandar por momentos a velocidade da globalização.
Tentaram agora fazer o mesmo em Washington, quando
decorria uma reunião do Banco Mundial (BM) e do Fundo
Monetário Internacional (FMI), dois instrumentos do domínio
das grandes empresas sobre os desfavorecidos.
Quando as mesmas organizações se reuniram, há um
ano, apareceram duas dúzias de manifestantes, que nem
chegavam para bloquear um carro. Mas, alertada pela violencia de Seattle, a polícia de Washington encerrou agora o
ponto de convergência dos manifestantes e saiu em força
para a rua. Desta vez, enfrentou não dezenas mas milhares
de manifestantes, todos unidos pela convicção de que a nova
ordem mundial não passa de uma nova versão da velha, gerida pelo mesmo Dinheiro Grande e pelo mesmo Grande
Governo. Só no sábado a noite, a policia prendeu 600
antiglobalistas. Graças, em grande parte, a Internet, os
activistas congregaram as acções, unindo o velho sindicalismo ao radicalismo universitário.
Até onde irá este movimento? E um enigma. Qual é o
oposto de globalização? Socialismo? Isolacionismo?
Vegetarianismo? (...) A resposta é as três coisas e muitas
mais. Não há nenhum líder, no sentido habitual do termo. Tal
como a própria Internet, o movimento antiglobalista é um
corpo que consegue sobreviver sem cabeça.
Mas tem muitos braços; alguns estendem-se até ao
ciberespaço. (...) A Net gera uma sensação de grupo, o que
é importante para estes activistas, muitos dos quais passaram as últimas décadas do capitalismo de mercado isolados. "Na minha perspectiva (e eu venho dos anos 60), Seattle
foi a primeira vez que assistimos a aliança, na rua, de ge
rações, classes e temas", diz um dos manifestantes.
Esta solidariedade desenvolveu-se on line muito depois
de os últimos estilhaços de vidro terem sido limpos em
Seattle. Enquanto o inimigo andava entretido a verificar as
cotaçóes da Intel e da GE, os antiglobalistas transmitiam
fotografias digitais da violencia policial, liam ensaios de Noam
Chomsky e trocavam sugestões sobre a defesa contra os
gases lacrimogéneos. A ironia de tudo isto é humilhante para
os tecnocratas: presumia-se que a Net fosse a grande ferra-

menta do globalismo, e não um fórum para os seus inimigos.(...)
Os antiglobalistas demonstram que não precisamos de
saber o que defendemos para sabermos aquilo que atacamos. Os manifestantes preferem debate e diversidade.
Para eles, o FMI e o BM são maestros tirânicos, com batutas
de ferro e mau ouvido para as diferenças culturais. Financiam
gigantescos projectos industriais que afastam centenas de
trabalhadores dos campos, dizimando pequenas herdades e
aldeias, ao mesmo tempo que enchem os bairros de lata sub-urbanos. Represam pequenos rios em imensos lagos por
detrás de gigantescas barragens e entregam a grandes
empresas os contratos para a construção das barragens.
(Nota Pts. Vista: sendo o afrontoso exemplo mais recente
a barragem do Narmada, não ??).
Por outro lado, o protesto contra o FMI não foi uma
repetição de Seattle. Ali, os sindicatos participaram, mobilizando milhares de trabalhadores receosos de que o comércio livre atirasse os seus empregos para o estrangeiro. Em
Washington, os sindicalistas concentraram-se na influência
sobre o Congresso em relação ao acordo comercial com a
China, deixando o FMI e o BM para a Netocracia ad hoc. (...)

Idosos rurais:
Os zeladores da ausência
Deixados consigo próprios, os idosos rurais vivem e convivem com iguais, amiúde nos velórios e funerais. Em casa,
uma ou duas pessoas, havendo muitos a viver uma solidão
diária. Não há Centro de Dia, muito menos Centro de Noite
que Ihes valha. Note-se que os mais idosos se sentem "muito
sós", sendo Portugal, a par da Grécia e comparativamente
aos outros países da UE, aquele onde este sentimento é
mais acentuado. Isto é, há idosos rurais sem ninguém por
perto num tempo em que as forças físicas e mentais declinam e precisamente quando as necessidades de apoio psicológico, médico e social crescem. Alguns, graças a Deus
que é Grande, recebem uns tantos mimos telefónicos.
Para além das reformas - umas migalhas - a atenção que
o país presta aos idosos rurais, é nada. A velhice banalizou-se e não causa nem admiração nem respeito. Ela é mais
sinónimo de decadencia, fardo, antecâmara do fim. Exaltase, isso sim. a juventude, que está na mira, pelo menos, dos
governos, bancos e comércio. 0 s papeis usuais dos mais velhos escaparam-se-lhes, ou foram levados pelas ondas da
modernidade. Num país que diz oficialmente que preza a cultura, pouco adianta ser depositário da memória colectiva, da
história, da tradição e do saber local. A sociedade rural, entre
nós, está envelhecida e esquecida.
Não está, porém, inactiva. 0 s idosos são gente com canseira, que trata, naturalmente, da sua própria sobrevivência.
E claro que há sempre os que, fruto de limitações físicas e

mentais, carecem de amparo e se limitam a existir. Esses
aguardam, quiçá sem paciência, o próprio fim. No geral,
porém, os idosos rurais não estão inactivos e a reforma não
é trauma nenhum. Quando as forças começam a faltar, vão-se adaptando as circunstâncias - é a vida - algo que aprenderam a fazer com mestria. Desfazem-se dos animais, que
são trabalhosos, e passam a evocação dos feitos e defeitos.
Tratam os bocaditos melhores e os bons lameiros, cujo feno
vendem. Sobra-lhes, então, tempo para regar a horta, cortar
as silvas. Tocam as vacas de um filho para o pasto ou para
a sala de ordenha.
Mais tarde, as terras melhores serão, talvez, arrendadas
e o idoso passa a senhorio atento ao decorrer do ano. Terras
de cereal serão geridas um pouco a distância, chamando os
que têm maquinaria. Os bicos da casa sempre precisam de
cereal e a palha sempre faz jeito para a loja do porco. 0 s
idosos conservam, ou reforçam, os papéis de horiicultor,
viticultor e arboricultor. Busca-se o autoconsumo familiar,
pois mal vai a vida se temos de ir a loja. Mas não se perde a
ocasião duma venda, se há fartura. A horta é sustento da
sobrevivência, pelas verduras e novidades que dá, e ainda
pela saúde mental que faculta, coisa de somenos para tecno-burocratas.
0 s idosos de meio rural não se ficam com o trabalho por
aqui. Com a saída dos que têm forças e vontade de melhorar
a vida, passam a zeladores da ausência. Isto porque os que
partem não partem, afinal, a 100%; deixam atrás mulher, filhos, haveres e problemas. Os pais têm, assim, de ajudar a
semear uma terra de pão, regar um lameiro, olhar pela horta.
Vergonha seria perder isso tudo. Na vez do herdeiro, urge
dar uma mão aos vizinhos; podar uma cepa para matar, aos
filhos em férias, as saudades dum tinto mesmo da uva ; colher as rendas; zelar pela rnaison em obras , tratar duns
papeis vindos de algures muito longe. Por vezes, pede-se-lhes nova pater-maternidade. Viram educadores de netos,
sabe Deus se uma sobrecarga se um alívio.
Dito isto, pergunto: conhecemos nós as necessidades
dos idosos (sobre)viventes em meio rural ? Precisarão eles
do "novo conceito de vida" e da "animação permanente" a
venda nas estâncias geriártricas ??

Peregrino do Deserto
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Um pequeno livro no meio da imensa bibliografia deste
Homem de 90 e muitos anos, da Igreja (calvinista)
Reformada, eminentíssimo naturalista, peregrino de todos os
Desertos. Continua a percorrê-los como modo de vida escolhido e permanente, e é levado, no mesmo movimento, a uma
relação constante e maravilhada com a Presença de Deus.
Nunca Teilhard de Chardin esqueceu o núcleo cristico,
pessoal e transcendente, onde vivem todas as propriedades
redentoras da evolução. Na sua visão, o homem de amanhã

viragem
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seria mais humano. Defendia que Deus vai mudando, que Se
adapta ao homem, que a Matéria e o Espírito fazem um só,
que a religião está em mutação, que é preciso repensar a Fé
e viver a Transcendência e a Luz quotidianamente.
Estávamos de acordo na procura de um novo Deus no
coração do antigo, um Deus mais cristão, íntimo ao processo
cósmico. É evidente que a nossa sociedade se petrifica. Não
se orienta para ulma generosidade de amor, apesar da pletora de movimentos humanitários, recuperados pelos falsos
profetas da polític:a e pelos que são sensitivos mas incapazes
de ajudar irmãos.
(p. 49,segs.)
Ao envelhecer, viajo muito na memória, mesmo na minha
casa, dentro do navio que é Paris. Reencontro a lição do
deserto, a sua pureza exigente ( N.T. = '3on épure"), o seu
canto de silêncio. Gostaria de impregnar com esse canto esta
"coisa" que chamamos civilização, atabafada por um antropomoriismo triunfalista e orgulhoso. Seria um renascimento, a
supervida e não a sobrevivência. A preparação de um
homem cósmico, espiritual e autêntico, despojado das suas
inutilidades. Menos artifício, menos " barulho e fúria".
No deserto, a eternidade, quer dizer a imensidão dos tempos, vive-se no quotidiano. A sua geologia é visível, mesmo
para um amador. O esqueleto do planeta aparece na sua
simplicidade. Lê-se a história da Terra como num livro aberto; a natureza ensina a sabedoria. E um traço marcado na
civilização sahai'iana, cujo ritmo é lento, constante e
poderoso. O Sahara ensina-nos a não gemer e a não falar
inutilmente
( p 55,segs.)

O deserto é ta~mbéma aprendizagem da subtracção. Dois
litros e meio de água por pessoa e por dia, alimentação frugal, alguns livros, poucas palavras. As vigílias da noite é que
são consagradas as lendas, aos contos, a risota. O resto é
meditação, espiritualidade. O cérebro faz-se a vela para
diante. Ficamos desembaraçados de futilidades, de inutilidades, de conversinhas inúteis. O homem, essa chama entre
abismos, vai traçando aqui um caminho que se apagará
depois da sua passagem.
Subtrair, subtrair-se; levar só o essencial não só de objectos mas de pensamentos - uma leveza que é, em si, uma
filosofia. O deserto não é complacente. Esculpe a alma.
Queima o corpo. É preciso suportar o sol intenso do dia e o frio
da noite. A água é uma riqueza. Aguentar a perca do sentido do
tempo e do espap - o que não acontece só aos noviços. Se
acontece a um Tuareg, deita-se no chão e cobre-se com o
albornoz: a paragem, o sono, a obscuridade e o silêncio recentram-no. Porque o deserto, por exemplo no Ténéré, oferece como o mar - um horizonte perpetuamente circular.
Actualmente, usamos instrumentos de posição por
satélite. Basta ler os números no aparelho e transferi-los para
os mapas. Mas eu continuo a usar a minha velha bússola. 0 s
nómadas guiam-se pelos astros e pelo vento. 0 s Beduinos
ensinaram-me sempre mais do que os professores. A sua

acuidade visual, mental e instintiva é admirável. Um nómada
encontra referencias ínfimas na paisagem deserta: a cor
duma tira de areia, um conjunto de pedras de determinada
forma. São homens ligados a paisagem, e a vigilância também só Ihes garante uma liberdade frágil. (p. 59, segs.)

Chemin vers soi
Cióriica Iiabitiinl de Maiie Roiirarleiis,
Actualité des Religiorrs, 2000.05.16

-

(...) Pergunto-me, assim como outros psicanalistas, se a
nossa sociedade não habitua as pessoas a posicionarem-se
sobretudo de uma maneira extrovertida, desinvestindo-sedo
seu ser profundo. Materialismo, racionalismo e outros "ismos"
contribuíram fortemente para que homens e mulheres se
voltassem 'essencialmente para o mundo concreto, objectivável, domesticável, em prejuízo da sua vida íntima, mais
irracional. Quando se trata de falar deles mesmos, ficam atrapalhados e, por reflexo, tentam regressar ao exterior: acham
que certamente haverá uma receita, um saber-fazer qualquer, que os ajudarão a encontrar a segurança.
A noção do inconsciente parece adquirida, mas ignoram
o poder da sua dinâmica. Sabe-se, num canto qualquer da
cabeça, mas não se imaginam os efeitos do inconsciente em
si próprio. Mantém-se uma clivagem, que põe a distância a
realidade do ser íntimo - e, depois, não se compreendem as
suas extravagâncias, perturbadoras e inquietantes.
O psicanalista Jacques Arènes escreve: "A realidade do
inconsciente é uma realidade intemporal, irracional, e entra
em conflito com a forma de realidade criada pela sociedade
contemporânea. Esta promove um ideal positivista, que ateita dificilmente o que escape a luz da consciência e do seu
controlo".
Face as exigências do mundo adulto, supostamente
esclarecido, a voz da eterna criança, impregnada de obscuridade porque inscrita no corpo, parece insensata. Ainda por
cima, quando as exigências do sistema neo-liberal tornam
cada pessoa responsável, de maneira desmedida, do mínimo
ganho económico; quando "toda a gente" sublinha a
importância de ter êxito na vida afectiva, familiar e social, os
constrangimentos para "fazer como se deve" absorvem a
pessoa. Não lhe deixam espaço para "fazer férias", num
movimento de retorno a si próprio e de escuta do mundo da
imaginação. Ser operacional e ganhador, construir uma vida
que seja exemplo de sucesso, monopoliza demasiado o
espírito. O espaço íntimo é deixado ao abandono. Como nos
espantaremos, nestas condições, que o indivíduo se venha
queixar de que se sente mal?

O desafio de Fátima
João Paulo II vem a Portugal beatificar Jacinta e
Francisco Marto, duas das crianças que, em 1917, viram

Maria, Mãe de Jesus, na Cova da Iria.
Ao fazê-lo, o Papa dá credibilidade a Fátima e apresenta
duas crianças como modelos de vida cristã.
Como seria de esperar, este acontecimento está longe de
ter uma interpretaçao pacífica. Porque há quem não acredite
em Fátima. Porque há quem veja nesta beatificação tudo
aquilo que o cristianismo tem de retrógrado e extemporâneo.
Porque a Mensagem de Fátima e o testemunho de Jacinta e
Francisco parecem incompatíveis com a pós-modernidade.
Todas as discussões são possíveis. O que não significa
que a realidade se altere. Fátima está lá. E a fé continua a
mandar mais alto que todas as teorias e discussões. Há
gente a encontrar a paz na Cova da Iria. Há gente a pressentir o mistério de Deus em passos de peregrino. Há gente a
fazer vida as palavras da Senhora.
Dúvidas ? Sempre as haverá. Se as não houvesse, a fé
seria uma inutilidade perante um mistério esvaziado.
Ao longo dos últimos dias, milhares de homens e mulheres se fizeram a estrada. Em busca de Deus ou ao encontro de si próprios, calcorrearam quilómetros, com os olhos
postos na capelinha das Aparições.
Fátima não esclarece o mistério de Deus. Mas, como
dizia há dias António Pinto Leite, ter fé não é resolver o mistério de Deus, é participar nele. E é na fé que a mensagem
recebida por aquelas duas crianças, agora confirmada pelo
Papa, continuará a inquietar almas peregrinas.

Ainda Fátima
e

D. Janirário Torgal Ferreiri-Vlpário Geral C(~strense
Idem. idrdm.- 2000.05.24

Durante muito tempo, o "segredo" ... do segredo de
Fátima continuará a pairar! Tenho que reler o "Conflito das
Interpretações" de Paul Ricoeur, tantas as versões que têm
surgido.
Algumas são de considerar: se o segredo só será dado a
conhecer dentro de um certo tempo, com o auxílio da leitura
por uma Comissão da Congregação da Doutrina da Fé, qual
a razão do "levantar do véu"? Não aumentaram a tensão 95
e a apetência do apocalíptico?
A "chave de leitura", evocada pelo Cardeal Sodano, é
parte do texto do segredo? Para quê sublinhar a "chave de
leitura", se um estudo sério ainda não surgiu? A "chave de
leitura" é imposta de fora (defrontar-nos-íamos com uma hermenêutica idealista) ou emerge do texto como segmento da
textualidade, a boa maneira semiótica? E, já agora, o que é
uma "chave de leitura"? (recorra ao Flacius Illyricus ou ao
Umberto Eco).
Para além da galeria dos mártires e do "homem de branco" caído, não resta mais nada?
Por outro lado, se a leitura se reporta ao passado, como
se explica ter demorado tanto tempo a revelação?
A mensagem de Fátima reduz-se apenas a estas frases,
que alimentam cabecinhas sonhadoras e despertam novas
vocações e videntes? O que dirão de tudo isto algumas per-

sonalidades que, há algum tempo, se arriscaram a "adivinha(' o conteúdo e a fazer previsões? Com o máximo
respeito: terá sido o Papa João Paulo II o maior sofredor?
Não terá sido Paulo VI a maior vítima das maquinações
do pós concílio, mantendo a lucidez e a coragem na noite da
grande solidão? Caminhando no meio de confessores e mártires? Não foi esse o período histórico do antigo arcebispo de
Milão? A "arma de fogo" não poderá ser um mero símbolo da
hostilidade e contestação de alguns sectores? Não se dizia
que Paulo VI, ainda que vivo, estava moribundo nos últimos
tempos de seu pontificado? Quem motivou tal "assassinato"
moral?
Todo este tom simbólico (dirão outros, mítico) não é um
andar cimeiro a esconder o sagrado, o sentido de Deus, a
Revelação já feita e terminada? Não irá a Mensagem de
Fátima ser mais uma vez utilizada como arma de arremesso
contra políticos e ideologias? Como incorporar, de maneira
conciliar, a Revelação particular de Fátima num plano geral
da Igreja em Portugal?
Queixar-se-ão, depois, das "sentinelas da família", de
acordo com o comunicado da reitoria do Santuário?

sob o esplendor da Tua Face
Maria Adelaide Pinto Correia

maginem que vou falar do vinho. E
Pentecostes, colheitas, férias a aproximarem-se, o Encontro de Julho - é
Festa!! E eu conduzo muitas vezes sob o
Esplendor da Sua Face para ir buscar
vinho. Trazer vinho das herdades, percorrer estradas e caminhos alentejanos
belíssimos, conversar com as pessoas
que estão (im)plantadas em terras de
vinha, cuja delicada e exigente ciência é
a vinha e o vinho. Outras vezes não vou
buscar mas assistir a esses, também
esplendorosos, festivais e metáforas da abundância que são
os dias da entrega do vinho nas Cooperativas.
Paganismo?! Talvez. E muito importante lembrarmo-nos
de que pagão não quer dizer agnóstico. Neste caso, a divindade adorada e servida é a Mãe Terra e os seus dons. Pagão
tem sido um nomle de exclusão para os cristãos - mas a modernidade leva-rios pela mão até uma recepção mais
abrangente; e anliga é a frase "subir da criatura ao Criador",
não é verdade??
Ora um dia destes, numa festa de família, vem ter comigo um sobrinho nos quarenta e pouco, jovem lobo universitário. Que não sabia que eu gostava tanto de vinho, que
saboreava, tentava discernir. (Mulher, velhota e "piedosa" ...
... achas que é estranho, pensei eu). "Mas sabe, Tia, essa de
ir as herdades é ium engano, os preços nos supermercados
acabam por ser mais baratos", e etc., e etc. Já se juntavam
outros: "E então ir a Badajoz?! Ou até a Londres!! "
"Sim, filhos, pois é". Pois, pois ... Como explicar-lhes - a
contemplação dos caminhos, das Primaveras fulgurantes, as
conversas arrastadas e cordiais, os amigos que se fazem ...
e o vertiginoso prazer dos tintos óptimos??
São coisas menos "in", está bem de ver. Não estão a um
passo da carreira, da ostentação, do status. São até mais
cristãs - na adoração, no louvor, no convívio fraterno com
irmãos, na atenção a Natureza. Como explicar-lhes??
O vinho foi um dom de Deus aos mediterrânicos. Outros
os imitaram, e bein. Mas nós somos os fundantes.
Não estou a talar do vício. Todas as riquezas que Deus
deu aos homens podem ser extraviadas, como se sabe, até
as mais íntimas, intrínsecas e poderosas. Não: estou a falar
de prazeres, de técnicas, de brilhozinho nos olhos e do
formigueiro no coração.
Tinha escolhido alguns textos para enfeitar este
"Caminhando". A. Bíblia fala frequentemente das vinhas
(Isaias, Ezequiel, Oseias, Joel, o Cântico dos Cânticos,

Mateus, João - e por aí fora). Não se declara Jesus a verdadeira Cepa e nós os sarmentos!? (Jo15, 1 segs. - lido
recentemente, no Domingo 21 de Maio).
Algumas, mais ou menos duvidosas, transcrições de fragmentos dos Rubaiyat (= quadras??) de Omar Khayyam no
séc. XI, que terá também escrito:
"O meu modo de orar? Contemplo uma rosa, conto as
estrelas, maravilho-me da beleza da criação, da perfeição do
seu ordenamento, do homem - a mais bela obra do Criador do seu cérebro sequioso de conhecimento, do seu coração
sequioso de amor, dos seus sentidos, todos os seus sentidos, despertos ou saciados".
"No rebordo de todas as taças de vinho encontra-se
cinzelada uma secreta máxima de sabedoria que somos obrigados a saborear".
"Toma uma ânfora de vinho, senta-te ao luar e bebe, lembrando-te de que, talvez amanhã, a Lua te procurará em
vão".
Mas faltavam-me as Geórgicas, talvez algum texto português ... Pedi a um amigo, professor de Latim, que me ajudasse com Virgílio.
Ora ... Lá voltou a galope a nossa sociedade dos pesospesados!! Qual um livrinho?! O que ele me emprestou foi
uma coisa enorme, chamada O Grande Livro do Vinho, que
tem um enoooooorme capitulo sobre "A Vinha e o Vinho na
Literatura". Aí, sim, apanhei uma bebedeira, das típicas.
Procuro emergir das suas fumarolas, e deixo-vos só mais
duas pequenas coisas (e nos ajude O Deus das ditas, indiano
e universal):
Livro I1 das Geórgicas, tradugão de alguns hexâmetros
por Ruy Mayec
" Cantei até aqui o amanho dos campos e os astros dos
céus; cantar-te-ei agora a ti, Baco, e contigo as árvores silvestres e a prole da oliveira, lenta no crescer. Vem, oh pai
Leneu! Tudo aqui está cheio dos teus dons: em tua honra floresce o campo, carregado de pâmpanos outonais, e a vindima espuma nos lagares atestados. Vem, oh pai Leneu!
descalça os coturnos e tinge comigo as pernas nuas no
mosto novo!".
Aquilino (in Geografia sentimental):
"Chega o Outono e as veigas minúsculas desentranham-se em frutos, depois de atestarem os lagares com uvas de
cordões e ramadas. Desfilam pelos caminhos velhos os cestos cogulados de malvasia, bastardinho, cogueda, exalando
uma impressão de vida, cor, multiplicação que supera de
longe a dos enxalavares repletos com o peixe das redes.
E mais não copio.

(OU DO VERBOQUE VEM A PALAVRA)
is, 7 de Agosto de

avia um brilho novo
nos olhos desta gente.
Gente forte., aente do
impo, gente beirã
das lides da casa e da
criação. Concluía-se
hoje, nesta aldeola
perdida nos pinheiros
da Beira Baixa profunda, o primeiro curso de alfabetização de
adultos que, durante dois anos a fio, levara fielmente a
Escola que nunca haviam frequentado, e que entretanto
encerrara por falta de canalha, um grupo de pessoas cuja
idade da mais nova era 79 anos: autênticos diamantes lapidados por mil sóis de quotidiano mourejar que tinham voltado a ser crianças.
E ainda que nem todos tenham realizado o sonho inicial ler, escrever e contar - ninguém desistiu neste percurso. A
fidelidade e a persistência que puseram no empenho espantou os organizadores. A Dra. Rosinda, alma deste projecto,
tinha a voz embargada pela emoção. Não sabia bem quem
dera o quê a quem: se fora ela, conjuntamente com outros
colaboradores, que Ihes trouxera a chave para tornar som
soletrado e sentido essas misteriosas carreirinhas de letras
pretas, se tinham sido eles a darem sentido vivo, encarnado,
significativo ao seu difícil mester de professores de adultos.
Enfim, todos deram e todos receberam. De um modo ou de
outro, aqui estavam hoje nesta cerimónia para receber os
diplomas.
Todavia para mim, que também participava, e sem entrar
nas questões de Teologia Sacramental, parecia-me que a
Rosinda (deixa-me chamar-te assim), neste seu trabalho de
Ihes ensinar as letras e os números, de as ajudar as escrever, a soletrar, a ler, aos 70, 80 anos, estava a prolongar o
mistério da Encarnação do Verbo, que vem aos seus para
que eles o recebam. "Gloria Dei homo vivens": a glória de
Deus é que o homem viva, dizia sabiamente Santo Ireneu de
Lião. E para isso que o Espírito sopra. E a vida do homem
passava ali, naquele momento, por um curso de alfabetização que, na tarde da vida, devolvia a alguns o que outros
nunca lhe tinha dado, que lhe tinham roubado: privacidade no
namoro, na vida familiar (pois era preciso ir pedir a alguém
para escrever e ler as cartas!, possibilidade de contactar com
o marido, os filhos e os netos, grande parte da vezes
ausentes. No fundo, parte da sua Humanidade que Ihes fora
amputada estava agora ser-lhes tardiamente devolvida.
d

José Rosa

Confessava-me a Ti Maria dos Anjos, que podia ser duas
vezes a minha avó: "€ tão bom saber ler... Porque é que só
aprendemos tão tarde?)) E nem o 'mais vale tarde que
nunca', com que a animei, me calou interiormente a revolta
inútil, quer por há muito pouco tempo (30-40 anos) ser ainda
normal e aceite que "as raparigas não precisam de ir a escola", quer por hoje ver uma população estudantil (e também
docente) perdulária, displicente, farta de tudo até a indiferença.
Arrepiei-me, literalmente, ao ver aquela gente simples,
humilde, directa, rabiscar umas palavras nos seus cadernos
e depois sentir nelas um divino gozo quando as liam em
frente de todos, dos seus filhos, dos seus netos. Naqueles
rabiscos simples, naqueles balbúcios de letras soletradas por
entre uma lágrima, onde se misturavam milhos, batatas,
cabras, rezas e pedras, uma vida real brilhava no seu todo, e
aí estava Deus, quer nós o saibamos ou não. Sim, estava ali
Verbo Encarnado, consubstanciado, sacramentado, real,
realíssimo como na Partilha do Pão (perdoem-me a heresia,
mas continuo de certo modo pagão...). [~Verbumcaro factum
est et habitavit in nobis...)). Mistério maior que todos traímos
com as nossas vistas curtas. E Nele reside o mistério de toda
Humanidade!
Quase me senti indigno de ter acabado de escrever um
livro, de ter malbaratado palavras em hermenêuticas serôdias, requentadas, quando naqueles arabescos quase
ilegíveis repousava o sentido, um Sentido que já não
esvoaçava, mas preso, colhido, atado, Encarnado. Um precioso sentido tardio para muitas delas, mas que ali, naquilo
que teimo em chamar Eucaristia (diferente talvez, paradoxal.., mas lembro-me de Chardin, no Deserto da Mongólia, na
sua Messe sur /e Monde), as fazia voltar a ser crianças de
banco de escola. <(Senão nos tornardes como crianças não
entrareis no reino dos céus)). E nenhuma das polidas
palavras de circunstância - quer das autoridades civis ou das
religiosas -, excepto as lágrimas da Rosinda e a leitura hesitante mas orgulhosa da Tia Maria dos Anjos, estiveram a
altura do que ali se passou. Ficou-se pelo exterior, pelo politicamente correcto, quando o essencial, só visível aos olhos
do coração, estava mesmo ali, a espera de também ser dito,
em conjunto, em consonância com aquelas rugas renovadas
e o brilho daqueles olhos cansados. Quase não contive as
palavras que borbulhavam na boca, mas, enfim, lá consegui
manter o decoro da cerimónia. Porque o Espírito também
sopra em silêncio, na brisa.

viragem.
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2Eu dormia mas de coração acordado a voz do meu amado insiste
abre i~zinhairmã minha amiga pomba incomparável
tenho 12 caheça coberta de orvalho meus cabelos enchem-se das gotas da rzoiter
.7já despi a minha tlinica vou tornar-me a vestir?
jú lavei os meus pés vou sujá-los de novo?

"meu ailzado passou a nzão pela fresta da porta e eu já sou puro tremor
jlevantei-me para nhrir ao meu amado minhas mãos gotejavam mirra
meus dedos eram mirra escorrendo na aldrava da fechadura
6quaizdo abro ao meu amado o meu amado Izavia desaparecido
fora de minz corro atrás das suas palavras
procuro e não o encontro chamo e rzão me responde
7descohrenz-me os guardas que fazem ronda na cidade
espancam-me ferem-me
arrancar?z-meo véu os guardas das muralhas
+iwlheres de Jernsalénl eu vos suplico
se eizcontrurdes o meu amado snheis que dizer?

a erqei-inu de amor sou eu.

Edição Bilingue, Cotovia
Traduçao de José Tolentino Mendonça
Desenhos de Ilda David'

José Centeio

á aqui escrevi que a solidariedade é apenas uma
outra face do mesmo rosto, o
amor. Esta afirmação poderá
parecer, pelo menos a alguns,
completamente disparatada
ou mesmo absurda. Segundo
determinada
perspectiva,
talvez parte da razão esteja
do seu lado, porque têm da
solidariedade uma concepção
político-ideológica, o que significa que valorizam muito
mais a acção que a relação
que existe ou que desejamos
construir. Mas é evidente que as sociedades foram evoluindo
e que hoje se constata que é muito mais fácil as pessoas se
mobilizarem em tiorno de interesses comuns a pequenos grupos do que em torno de grandes ideais político-ideológicos
colectivos. Não !;e pretende fazer qualquer juizo de valor
sobre as vantagens ou desvantagens de tal evolução, mas
apenas constatar o facto. A inexistência de grandes referências colectivas, ou que ofereçam um consenso bastante
alargado, e a pulverização de referências restritas a
pequenos grupos teve como consequência uma certa perda
de consciência planetária. Os temas ecológicos são talvez os
que hoje conseguem reunir maior consenso e despertar uma
certa consciêncici planetária. No entanto, trata-se de coisas
bastante concretas e não de um ideal colectivo que lhe confira uma certa un~idade.Dito de outro modo, trata-se essencialmente de remediar alguns males - luta pela sobrevivência
- e não de uma consciência colectiva que tenha como horizonte uma sociedade completamente nova, apesar de aqui e
acolá aparecerem pequenos focos que tentam reacender
essa consciência.
Ser solidário implica sempre não apenas uma acção ou acto
mas também o desejo de uma relação, embora esta nem sempre seja perceptível e muito menos palpável. Isto significa que
somos solidários independentemente daquilo que nos une e
porque acreditamos que, de uma certa forma, vamos ser correspondidos pelo outro. E esta é, na minha opinião, a grande
diferença entre ulma solidariedade numa perspectiva políticoideológica e uma outra fundamentada no amor, ou seja, no
desejo de construir, não para o outro mas com ele, algo de
novo. Por outro lado, isto também significa que a solidariedade
nunca se ergue contra alguém (como as vezes acontece) - nem
é talvez a favor de alguém - mas é sempre uma caminhada feita
com alguém. Não importa quem tenha a iniciativa, o importante

é o desejo de construirmos algo com o outro, porque acreditamos nele e esperamos ser correspondidos.
Há quem afirme que as pessoas são hoje menos
solidárias; talvez, embora eu não esteja totalmente convencido. O que me parece é que a desinflacção da solidariedade
em torno do político-ideológico originou uma deslocação no
sentido de uma atitude mais anónima, portanto menos visível, mas tanto ou mais eficaz do que as grandes manifestações públicas de massas, quando olhada a longo prazo.
Não quero com isto menosprezar as grandes manifestações
de massas, mas apenas mostrar que podem existir outras
formas as quais nem sempre se presta a devida atenção.
Por outro lado, ser solidário significa, em primeiro lugar,
ter consciência social, ou seja, consciência de
a
uma determinada comunidade em que todos os seus membros são interdependentes. Numa democracia, o cidadão
define-se - tal como defende E. Morin - pela sua solidariedade e pela sua responsabilidade em relação a comunidade. E ter consciência social implica também uma certa
dose de confiança no outro e acreditar que se pode colectivamente construir algo de novo.
Para terminar gostaria de chamar a atenção para o que,
na minha perspectiva, se pode apelidar de paradigma da solidariedade, os impostos. Muitos dirão que se trata apenas de
uma obrigação social e que nada tem a ver com solidariedade. Embora tocando o limite do absurdo, eu diria que
só são uma obrigação devido a inexistência de consciência
social. Poder-se-á argumentar sobre o quanto são injustos e
sobre a falta de equidade na distribuição da riqueza, mas
essa é uma outra questão que nunca pode fundamentar a
nossa <(fuga))ao pagamento de impostos. Qualquer um se
pode recusar a pagar se para tal tiver razões verdadeiramente assumidas sem que isso em nada diminua a sua consciência social. O que eu quero sublinhar é o facto daqueles
que, como princípio, estão contra o pagamento de impostos
ou que pensam ser uma grande injustiça a sua existência. O
grande problema, nomeadamente no nosso país por razões
históricas, é que a sociedade se foi construindo e solidificando em torno dos direitos relegando para segundo plano os
deveres. E uma sociedade em que as pessoas não tenham
consciência dos seus deveres nunca poderá ser uma
sociedade de direitos.
Ser solidário é essencialmente uma atitude perante a vida
e perante os outros e é algo que se vive todos os dias e a
todo o momento.
Aprendamos a solidariedade em cada dia que nos é dado
viver.
Loures, 19 de Junho 2000

Não sou cristão, nem judeu, nem muçulmano,
Não sou do Oriente, nem do Ocidente, nem da terra, nem do c6u,
Não sou da massa da Natureza, nem dos vários círculos do Paraíso,
Náo da terra, não da hgua, não do ar, náo do fogo,
Não do empíreo nem do pb, -nãoda existência nem da identidadê,
Não da índia nem da China, não da Bulgdria nem de Saqsin,
Não do Reino dos dois Iraqs nem do pais de Khorosan,
Não deste mundo nem do próximo, não do Paraíso nem do Inferno,
Nem de Adão nem de Eva, não do Éden ou do seu contrario.
O meu lugar não existe, rasto náo deixo.
NBo sou corpo nem alma, porque pertenço h alma do'~em- mad do
Tirei a dualidade de mim, vi que os dois mundos são um só
Sb procuro Um, só conhqo Um, s6 vejo Um, 96 chamo Um
Ele 6 o Primeiro e o Último, o por-dentro e o de-fora
9
Só Te conheço a Ti, Aquele que É.
Poema suíi antigo de Jabluddin Rumi
>

