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Viragem n"6: uma Viragem de Advento e Natal + A Viragem de
passagem de testemunho de uma equipa coordenadora (e
respectiva equipa da Viragem)para outrals, depois das eleições
Trazemos para esta Viragem os ecos do Encontro de
ulho (como todos os anos); vária informa associação óbvia entre as condições
, que vamos festejar, e a insegurança dos
inos no nosso país, que ninguém festeja (senão aqueles
os clandestinos rendem o dinheiro que Ihes era devido a
E mais outros temas, dos que por todos os lados nos rodeiam.
E muitos calamos, porque, não sendo a Viragem uma revista de
actualidades,é por vezes muito difícil exprimir opiniões sem tomar
partidos mais que controversos - o que é o caso da guerra israe10-palestiniana, tão terrível para eles (uns e outros nossos irmãos
muito próximos) e tão custosa para todos os que, desde David,
temos uma parte do coração em Jerusalém.
Quanto a ferida aberta e explosiva dos clandestinos, lembraremos aqui ainda a Ajuda a Igreja que Sofre, que há pouco
tempo organizou jornadas sob o tema "Contra a exclusão social,
uma cultura de solidariedade", sublinhando que "a opção preferencial pelos pobres constitui uma directriz incontomável para a
definição do modo de ser e de agir do cristão".
Demoremo-nosum pouco também na movimentaçãointer-religiosa. Celebraram-se os ''Oceanos de Paz" em Lisboa. Claro que
este tipo de iniciativas é sempre positivo para sustentar o clima de
aproximação e diálogo entre as diferentes comunidades. Mas nalguns impasses se caiu: quase nenhuma articulação com os grupos
religiosos portugueses; nem abertura a população portuguesa (ou
sequer lisboeta); pouquíssima participação de mulheres nas intervenções de fundo. A organização a ocultar o carisma, afinal.
Deixamos aqui, entretanto, uma bela ocasião aproveitada nos
Oceanos de Paz, a chamada "Purificação da Memória", de D.
José Policarpo:
"Irmãs e irmãos caríssimos: este centro histórico de Lisboa,
onde hoje fraternalmente nos abraçamos, foi no passado palco de
violências intoleráveis contra o povo hebreu. Nem devemos
esquecer, neste lugar, a triste sorte dos "cristãos-novos1':as
pressões para se converterem; os motins, as suspeitas, as
delações, os processos da Inquisição. Como comunidade maioritária nesta cidade, há perto de mil anos, a Igreja Católica reconhece profundamente manchada a sua memória por esses gestos
e palavras, tantas vezes praticados em seu nome, indignos da
pessoa humana e do Evangelho que ela anuncia.
Em atitude de conversão pessoal e comunitária, quero
retomar hoje, solenemente, perante Deus e diante de todos vós,
a advertência do Concílio Vaticano II: A igreja Católica em Lisboa
"reprova como contrária ao espírito de Cristo qualquer discriminação ou qualquer perseguição feita por questões de raça ou de
cor, de condição de vida ou de religião. E [. ..] roga ardentemente
[aos seus fiéis] que [...I façam quanto deles depende para
estarem em paz com todos [d.Rom 12,181, de modo que sejam
verdadeiramente filhos do Pai que está nos céus [d.Mt 5,45]"(in
Nostra Aetate, 5).
Maria Adelaide Pinto Correia

Este X encontro pretendia ser um momento de
reflexão sobre o convite de Jesus a construirmos
comunidade, dando atenção a dois aspectos
essenciais: construir a fraternidade no meio
de todos os homens; construir comunidades
de discípulos seus. Dito de outro modo:
como entender a novidade do cristianismo como
deslocação do encontro do homem com Deus,
do Templo para o irmão.

Desta vez foi na Tocha (praia entre a Figueira da Foz e Aveiro).
Quatro dias no final de Julho, princípios de Agosto - como é costume. O tema era: "Construir comunidades: acolher para partir" e
tivemos como convidado o padre Buenaventura Pelegri (catalão).
Era o X Encontro de Reflexão Teológica (ERT) organizado pelo
Metanoia. Estivemos 54 adultos e 19 jovens e crianças.
Para quem nunca participou destes encontros vale a pena
recordar que o Metanoia organiza todos os anos um encontro,
tempo de descanso e reflexão, para o qual convida alguém que
nos ajuda a interrogar a vida. E um espaço aberto a todos e onde
nos habituámos a conviver também com os mais novos, filhos dos
que participam no encontro e têm nestes dias um programa de
férias em grupo.
Este X ERT pretendia ser um momento de reflexão sobre o
convite de Jesus a construirmos comunidade, dando atenção a
dois aspectos essenciais: construir a fraternidade no meio de
todos os homens; construir comunidades de discípulos seus. Dito
de outro modo: como entender a novidade do cristianismo como
deslocação do encontro do homem com Deus, do Templo para o
irmão.
O padre catalão Buenaventura Pelegri é actualmente responsável pela Pastoral na Diocesede Lérida e por uma paróquiaonde
todos são chamados a ter um papel activo. Mas é sobretudo, para
muitos de nós que o foram conhecendo, um companheiro, um
homem de fé que sabe interrogar, acolher e responsabilizar,
respeitando as diferenças.
O Metanoia tem construído um caminho de acolhimento e partilha de cristãos, com diferentes sensibilidades dentro dos meios
profissionais, que se interajudam na procura de uma constante
conversão que passe por uma maior atenção aos outros. A
atenção ao processo pessoal de cada um, é entendida como sinal
do Jesus que se fez nosso Companheiro, valorizando os dons e
a dignidade de cada um, sem olhar a categorias ou preconceitos.
Este caminhar, tendo já os seus 14 anos desde a fundação,
consolidou uma experiência de encontro que não tendo exigências de estruturas de enquadramento (a adesão é individual) que
movimenta um grupo de cerca de 110 associados (que mantêm
economicamente o movimento), alargando-se a mais 350 pessoas que, de um modo ou de outro, participam com regularidade
diferenciada nas actividades organizadas pelo Metanoia.
A riqueza de quatro dias de reflexão, encontro e oração não
se pode resumir num simples texto. Mas vale a pena recordar
alguns dos passos do percurso desses dias e dos seus ecos.
Aí vão em quatro etapas: o texto da introdução ao encontro;
um dos textos do painel inicial (o único que nos chegou escrito)
em que participaram Manuel Pinto, Céu Tostão, padre António
Janela e José Vítor Adragão e Bia (é deles o texto que reproduzimos); o esquema das conferências que o padre Pelegri seguiu; e
carta do balanço pessoal feito por um dos participantes.

A COMUNIDADE
NÃO TEM UM VALOR
INSTRUMENTAL
Ao introduzir o encontro, Jorge Wemans (da equipa que
o preparou), propôs este entendimento do modo como
se partia para a reflexão do tema.
"Chegámos aqui transportandovivências e reflexóes. Que não
são duas coisas diferentes. Unem-se naquilo que somos, na vida
que vivemos. É no interior dessa vida que temos partilhado angústias, desejos, alegrias e tristezas. Na partilha encontrámos o próprio sentido da comunidade reunida não em nome de
cada um, mas sim em nome de Jesus. Contudo, esse nome que
nos convoca não realiza por si a comunidade, ela acontece a partir da atitude de cada um de nós, da disponibilidade de cada um
de nós para a partilha (conversa), para a oração e para a conversão (metanoia).O lugar, a importância e o sentido da comunidade
tem sido para nós uma descobertae uma construção. Descoberta
e construção centrais no modo como hoje vivemos a fé. Central
para a conversa que cada um mantém com Jesus Cristo. Central
para os que até riós chegam. Central para os que de entre nós
criam disponibilidilde para nos servir. Centralidade para aqueles
com quem nos cruzamos no mundo.
Abandonámois a ideia instrumental da comunidade. "Para que
vejam como se amam". Durante algum tempo vivemos esta frase
de forma invertida. Acreditámos que era só para que nos vissem
que nos amávarrios. A Comunidade era apenas instrumento da
Evangelização de outros. Descobrimosque não: a evangelização
era consequência de uma radicalidade de encontro, exigência
primeira da fé em Jesus Cristo. Mas talvez nos tenhamos esquecido de que a comunidade eucarística também é ponto de partida
e experiência a qual convidar outros. E que a própria comunidade
precisa de quem a sirva, sem a tomar coisa sua, ou mais sua do
que daquele que é nela acolhido pela primeira vez.
Estamos convictos que a democracia também não é um valor
ou uma aspiração instrumental. Ela vale por si. Deixámos um
certo tipo de militantismoque consistia em converter os outros aos
comportamentos que as nossas certezas ditavam. Aprendemos
que pela fé não sabemos como gerir a sociedade, governar o
mundo, libertar o homem ou fazer felizes a todos os seres
humanos. Apenas acreditamos que tudo isto é possível, é
promessa e é fruto do amor do Deus que nos amou primeiro e nos
antecede naquilo que de bom, de belo e de verdadeiramente
humano a humanidade cria todos os dias.
Chegámos aqui críticos do milintismo, construtores de uma
comunidade que acolhe, exigentes no deixar a vida questionar o
que pensamos, crentes num Deus que mais do que voz forte do
dever de fazer coisas é o murmúrio dos outros em nós.
Convocados por Jesus Cristo, viemos pelo eco Dele em cada
um de nós, queremos perceber a exigência e o gosto de construir a fratemidade, !sentimos a importância da Comunidade, queremos partir para ,acolher. Mas nem sempre balanceamos bem
todos estes aspectos e alguma vez discordamos sobre a qual dar
mais atenção. Niriguém melhor do que o P. Pelegri para nos conduzir nesta interrogação."

Do painel que se seguiu ficaram vários desafios, desde a
Internet como lugar de construção de comunidades até a
fragilidade de relações comunitárias que não são mais
do que fios de água por vezes subterrâneos, que
emergem aqui e ali nas nossas vidas. Ficou também a
reflexão escrita pelo Jose Vítor Adragão e pela Bia.

Conhecemos a Comunidade Emanuel por ocasião de uns
"encontros de Carnaval1'que ela organizava em Fátima, no
Centro Paulo VI, já lá vão mais de 10 anos. Fomos cedo tocados pela forma como ali se articulavam a seriedade dos
temas, a profundidade das celebrações, a alegria da participação e o tom descontraído como isto tudo se vivia, num
clima de família e interajuda.
Quando, na nossa caminhada em Igreja, nos convencemos de que o Senhor nos pedia mais e de que, para tal, nos
era necessário um enquadramento de irmãos que nos acolhessem e nos formassem, pedimos para ser "observadores".
Foi por essa altura que conhecemos a sério os "carismas fundadores" da Comunidade: a adoração (isto é, a relação de
intimidade com Cristo incarnado, presente na Eucaristia), a
compaixão (isto é, o amor que procura e acolhe o outro, tal
como ele é) e a evangelização (isto é, o zelo do anúncio do
amor de Deus).
Era um desafio viver isto no mundo, na família e no
emprego, e, simultaneamente, integrados numa comunidade
de irmãos que tinham as mesmas dificuldades que nós, com
os seus temperamentos, os seus diferentes estilos de vida.
Aceitámos o desafio e já lá vão oito anos desde que caminhamos juntos ...
O que nos agradou, o que nos agrada ainda na
Comunidade, é precisamente a diversidade de pessoas e de
respostas ao apelo que é o mesmo para todos e que, no
fundo, não é mais do que uma explicitação "original" do apelo
baptismal. De acordo com os estatutos, todos temos a
mesma responsabilidade, independentemente do nosso
estado de vida, isto é, sejamos casais ou vivamos sós,
sejamos jovens ou velhos, sacerdotes ou irmãs e irmãos consagrados no celibato. Claro que há uma "hierarquia", mas a
principal função dos "moderadores" é zelar pela fidelidade
aos carismas.
Como todas as "Comunidades Novas" somos ainda, apesar dos quase trinta anos de vida, olhados com estranheza
dentro e fora da Igreja. Uns aproximam-nos das "seitas" pelo
que consideram exagero e exuberância; outros catalogamnos como pietistas (para não dizer beatos) e, portanto, desinteressantes numa Igreja que se deve empenhar na mudança
deste mundo; outros ainda acham-nos marginais e demasiado autónomos em relação à instituição eclesial; outros, pelo

contrário, acham-nos os mais papistas dos papistas...
Quanto a nós, esforçamo-nos por viver os carismas de
acordo com as nossas fraquezas mas também com o entusiasmo que nos leva a caminhar juntos. E certo que a "adoração" nos chama a um cara-a-cara diário (para não dizer
permanente) com o próprio Emanuel. Mas a compaixão, que
vivemos no nosso coração e que se manifesta directamente
na nossa acção, leva-nos ao encontro dos jovens que procuram rumo para a sua vida, dos casais que querem continuar
(ou recomeçar) a viver em amor e verdade, dos e das viúvas,
divorciadas, mães e pais solteiros que não sabem como gerir
sós a sua barca familiar, dos cristãos adormecidos que
anseiam por renascer, dos drogados e dos doentes com sida,
dos que chegaram ao outono da vida e que se relacionam
mal com a dor que lhe está associada. E a evangelização
leva-nos a embarcar em edições de livros e discos, em renovações do canto e da liturgia, em missões dentro e fora de
portas, em acções de índole sindical... bem como na organização de escolas de evangelização (em Lisboa, Porto,
Coimbra, Fátima, Algarve, Évora, para só falar de Portugal).
Pouco a pouco, a hierarquia eclesial vai-nos conhecendo
e acreditando em nós, como comunidade aberta e disponível
para a construção da Igreja de Cristo. Por isso, nos tem confiado paróquias e capelas (caso de S. Crispim em Lisboa),
nos chama a organizar grandes manifestações de fé (caso da
vigília de 12 de Maio passado no Santuário de Fátima), nos
apoia nas missões de Cabo Verde, Guine-Bissau, Angola,
Brasil... Temos consciência de que o mistério da Incarnação,
que está no âmago da espiritualidade da Comunidade
Emanuel nos obriga a uma constante atenção as solicitações
do nosso tempo e a todos os ajustes necessários para lhe
darmos uma resposta coerente e actual. Mas interpretamos a
forma como a Comunidade se tem desenvolvido na Europa e
no mundo inteiro, especialmente ao longo destes últimos
anos, como um sinal de que o Espírito continua a querer
servir-se de nós como instrumento de evangelização dentro
da Igreja.
Bia e Zé Victor Adragão
Julho de 2000

BREVE
ESQUEMA DAS CONFERÊNCIAS
DO PADREBUENAVENTURA
PELEGRI
As citações da Bíblia e citações Conciliares que acompanham cada tema poderão servir de base de aprofundamento dos temas conforme fizemos no decorrer do Encontro.
1"ema - "A comunhão (a construção da Comunidade)
como lugar de encontro com Deus".
Como adorar a Deus em espírito e verdade.
Encontrar o Deus verdadeiro -tão importante como difícil base da nossa dignidade e liberdade.
Desmascarar a idolatria.
Como Jesus Cristo nos revelou o verdadeiro Deus.
O dom do Amor gratuito.
Deus comunhão, trindade de pessoas. Todos são chamados a ser Povo de Deus.
Textos: Am 5, 14-24; Jo 4, 1-42; 1 Jo 4, 7-21; Mc 12, 28-34;
LC 10, 25-37;
Lumen gentium, cap.11 (n." 9-16)
2 V e m a - "A Igreja é essencialmente comunidade: a
comunidade dos crentes em Cristo: Comunidade de
comunidades: diversos tipos de comunidades"
Valorizar cada um, membro da comunidade.
O exercício de responsabilidade e o papel da autoridade
que promove a Liberdade e não o domínio.
A caridade como um modo de relação.
Textos: 1Cor 12, 12-30; Rom 12; Christifideles Laici cap. II
3"ema - "Elementos fundamentais de uma comunidade
cristã. Característicasda comunidade"
A pobreza / A oração 1 Unidos em Cristo / Opção de serviço
1 Amor que acolhe 1 Comunidade de bens 1 Dispostos a ser
perseguidos como o Mestre
Textos: Mt 5, 3-12; Mt 6, 5-14; Jo 15, 1-17; Jo 13, 1-20; Mt
10, 16-25; Mt 5,43-48;
Act 4, 32-35; 5, 12-16. 17-42; Lumen gentium n"2-37
4 V e m a - "Importância da comunidade para a evangeIização"
A Igreja nasce para a missão.
Construir o Reino
Testemunhar individualmente e em comunidade.
Textos: Mt 28,18-20; Jo 17,20-21; AA nV 8-22; Christifideles
Laici n-O
5"ema - "Como crescer sem perder a coesão ou diluirse"; A comunidade Metanoia, em comunhão com a
Igreja.
Importância de viver a comunhão com outras instâncias da
Igreja sem perder a coesão de base.
Textos: Christifideles Laici n 3 0

Já no final de ,Agosto recebemos carta de um dos participantes, alguem que por sinal fora pela primeira vez a
um Encontro de Reflexão Teológica. Aqui fica o registo
do que o autor quis comunicar-nos.
"Alguém me convidou a estar neste encontro: Metanoia.
No dicionário o sinónimo falava de mudançaíconversáo. E eu
não sabia muito mais, além do pouco que tinha lido numa ou
duas das suas ~)ublicações,dos desconhecidos.
Religião-Igreja. Há muito tempo que buscava algo diferente, verdadeiro, limpo de poeiras, mais Evangelho que
Cartilhas, mais vida que conselhos ou sentenças. Separação
de águas, as mornas e as outras, as que lavam na pureza da
fonte que as jorra.
Nada é perfeito, nesta antecâmara da Eternidade, e eu
não encontrei a perfeição, mas apenas uma busca para acertar.
Encontrei algo diferente que encheu espaços vazios do
meu desejo de verdade na separação de "programados", de
tantas pastorais, encíclicas bem elaboradas, perfeitas, mas
onde era difícil de entender o que era tão "simples" nas "frases simples" do Evangelho: "amai-vos uns aos outros", "o que
fizerdes aos outros", "atendei de mim que sou manso e
humilde, pobre, despojado, sem sobranceria nem ostentação...,"etc.
Vi lá muita verdade na franqueza, lealdade e honestidade
das questões, razões, opiniões, sem arreganhes nem jactâncias. Sem sobrancerias.
Eu gostei. Muito, e por isso o meu testemunho. Ao fazerme o convite, 21 Maria Fernanda não imaginava a satisfação
que eu depois lhe confessei. Ela precisava de ter sabido que
nos meus 75 artos de vida, dificilmente a minha opinião sobre
"desacertos" nsi Igreja Católica, encontrou aceitação ou acolhimento. Eu er<asempre uma "voz discordante e inoportuna1'.
Ali, neste encontro, as vozes discordantes estavam de
acordo com a minha forma de pensar. Senti alívio por pensar
que estaria no caminho certo? - Sim. Porque gosto de me
saber do lado da razão? - Sim, mas muito mais por saber
que tinha encontrado ali uma força, para mim oculta até aí,
que lutava por uma lufada de ar fresco nesta Igreja orgulhosamente Milsnária, mas tantas vezes agarrada as teias de
aranha, esquecida que as moscas cada vez são mais espertas e exigentes para se deixarem enredar em qualquer teia.
Há fogos que se ateiam para queimar matos velhos,
deixando atrás de si um deserto aparente. Mas depois os
renovos aparecem com renovada vitalidade e tudo fica mais
verde e pujante.
Por vezes, a sós, vou pensando que esta minha Igreja está
a precisar de um novo Fogo, como o de há 2.000 anos: "Eu sou
o Fogo..., Eu sciu a Guerra..., Eu sou a Contradição...!"
Metanoia.
Para mim uma acendalha viva e que acredito Vivaz. Uma

acendalha de MudançaíConversão. Não pode ser a labareda
que tudo leva na sua frente, devastando. A labareda de há
2.000 anos ...destruíram-na.
Mas foi uma voz firme que lá ouvi, nesses três dias de
encontro. Uma voz para ficar. Na Tocha encontrei o simbolismo de outra tocha, esta acesa, e que pode iluminar
muitas consciências de "boa vontade".
Vou recordar apenas dois dos muitos momentos que me
tocaram. Um foi quando me colocaram nas mãos, em
momento próprio, algo que me fizesse pensar no peso das
minhas culpas pelo que fiz aos outros...
Curioso! Não pelo peso das ofensas a DEUS, mas sim
aos outros, como se me dissessem que só através deles eu
poderia chegar a Deus. Humanidade para com os humanos,
DEUS, no rosto dos outros.
O segundo foi quando me chamaram pelo meu nome:
Abílio. Eu não gosto dele, mas ali gostei de o ouvir. Tinha um
sabor de amizade franca e de carinho, com toda a gratuidade
possível.
Concluindo. Saí de lá com algumas ideias arrumadas e
alguns pedacinhos de esperança agarrados... e conforto para
fazer parte da tal acendalha.
Valeu a pena ter ido. Obrigado pelo convite. Gostaria de
voltar.
Abííio Gomes
Agosto 2000

UMAREFLEXÃO
SOBREAS PALAVRAS

Não sei desenvolver o tema como um académico, mas sei
que palavras e imagens têm sempre associados significados
múltiplos, que podem variar consoante o receptor, o que se toma
fonte de pluralidade e riqueza, por um lado, e de equívocos, por
outro.
Dois casos da esfera não profissional vieram confirmar esta
ideia. Partilho-os com os leitores, talvez para conseguir disciplinar
a multidão de ideias que se atropelam na minha cabeça - como
pessoas nas compras de Natal.

A

E OS SIGNIFICADOS
Alguns episódios recentes da minha vida
profissional levaram-me a uma reflexáo sobre
as palavras e Os
Dai imagem
e OS Seus significados foi só mais um passo.
Nuno Caiado

O primeiro caso ocorreu quando da ocasional leitura de dois
textos distintos: um simbólico e poético, outro reflexivo e analítico,
ambosbonitos e fortes.
O poema parecia procurar a vida, ou a essência da vida, por
entre 0 desembrulhar de papéis lustrosos (o Natal estava à vista)
e a eliminação de hipóteses: invólucros, aparências, máscaras,
rotinas, enganos e tristezas. Esta estrutura de cosmética e futilidade parecia impedir a vida. Todavia, foi perfurada pela própria
acção redentora da procura de algo essencial, profundo, natural e
verdadeiro - o acto de desembrulhar.
A poesia e eu nunca fomos grandes amigos e, possivelmente,
não atingi a ideia poética. Mas eu sinto a maior das necessidades
em dizer que nego, para mim e para a minha vida, esta lógica de
descascar a cebola a procura da cebola, ou seja, de descascar a
vida a procura da vida. Para mim, esta não tem invólucros. Se
estes existem, o que já pressupõe um certo conceito sobre o
tema, fazem parte da vida. Os enganos, as rotinas cinzentas,
fazem parte integrante da minha vida, e as minhas aparências (o
meu papel lustroso, o meu sobrolho carregado, o meu sorriso, a
minha cabeça baixa, ou o meu casaco novo) sãoldão sempre
sinal de qualquer coisa.
Questão: os interioresdas nossas vidas serão assim tão diferentes do que mostramos ser no dia-a-dia ? Se sim, precisamos de
tratamento psicológico e de (re)conversão religiosa. A vida é o
puro, o belo, o idealizado poeticamente, a virtude, acrescentemos
o divino, o bom, o sólido, as cores, o interessante, a irrelevância
ou o desprezo pelo tempo, o suave perfume, a carícia do olhar, o
sorriso, o espiritual. Mas não é igualmente humano e não fará
parte da vida o material,o desgosto, o sofrimento,a dor, a náusea,
o conspurcado, a escravidão pelo tempo, os demónios que nos
habitam, as máscaras, a gargalhada, o extremo, o frágil, o impuro,
o cinzento e o preto, os jogos de poder, a tristeza, sodoma, as
modas, a desorientação, o caos, o medo, o fútil, o engano?. ..
A tese da separação entre a vida, tida como algo essencialmente puro, e o resto, tido como o que é afinal a construção
humana, e o vivido, com os seus limites, voltou a ter expressão no
segundo texto.
Este entrava-se numa crítica típica aos desejos de consumo
e de posse experimentados pelas pessoas, que seriam assim
afastadas da vida e se fariam objectos escravizados. Assaltou-me
então uma ideia perigosa: seguindo este raciocínio, no limite
poderia haver vida sem as pessoas e pessoas sem a vida.
Pergunto-mese poderei ser confundido com um defensor do
consumo; pergunto-me se não me confundi com um defensor do

consumo. Eu não preconizo uma vida ou uma sociedade de
prevalência dos valores materiais ou das aparências. Mas
matéria e aparência são profundamente humanas, fazem a
História da Humanidade, compõem-na, integram-na, completam-na, só por vezes em conflito com outras dimensões.
Não quero esquizofrenizar a minha existência: ela é um
todo. Assim como não traço separadores rígidos entre matéria
e espírito, sagrado e profano, trabalho e família, ordem e crime,
Verbo e carne, pecado e virtude, não adopto uma concepção
de vida em que esta tende a uma idealização inatingível,
enquanto o meu desempenho quotidiano de marido e pai, de
profissional e de cidadão, fica indexado a uma zona cinzenta e
desclassificada de uma falsa-vida onde a culpa gera uma
esperança imaterial. Culpa por ser gente, esperança de atingir
a (des)humanidade de não ter máscaras nem cabeças baixas.

A poesia
e eu nunca fomos grandes amigos
e, possivelmente, não atingi a ideia poética. Mas
eu sinto a maior das necessidades em dizer aue
nego, para mim e para a minha "ida, esta
de descascar a
à procura da cebola,
Ou
seja, de descascar a vida à procura da vida.
paia mim, esta
tem invóiucroç, Se estes
o [Iuejá pressupõe um certo conceito
sobre O tema, fazem parte da vida

Escrevo no rescaldo de um Natal; talvez ainda vá a tempo
de uma palavras sobre a vertente material da época. Acredio
que é tempo de repensar a pastoral natalícia (que me parece
que nem descartável é, não chega a ser usada) e de a substituir abolindo a tradicional pregação
(no
deserto, no deserto,
.
- .
.
sempre no deserto) contra 0 consumismo. Teremos que ter
uma percepção mais lúcida do mundo em que vivemos e para
onde minhamos, para mudar de perspectiva no anúncio de
Jesus cristo. o anuncio é substantivamente O mesmo, mas O
modo como é transmitido e a sua intenção terá que mudar.
Não podemos continuar a viver teses desfasadas do nosso
temw. A tese anticonsumista lembra 0 discurso institucional da
igre,a sobre o planeamento familiar: poucos acreditam e
ninguém pratica. Passa-se O mesmo com O Natal: todos sabemos qual o espírito ideal, mas este fica hipotecado pela solidão
interior, pela conflitualidade familiar (leia-se realidade familiar)
ou adiado para depois. E os cidadãos comuns, cristãos incluídos, compram nesta altura o mais possível, ostentam o mais
possível, alguns endividam-se o mais possível, exibem o mais
possível, superando os familiares e as prendas do ano passado. Compensam-se, mas não se curam.
HB um intervalo fantástico e terrível entre a ideia e a prática,
entre o espírito e a matéria.
Loucura colectiva, sim, sustentada por carências de vida
com outros sentidos. Como paliativos surgem compensações
alimentadas por ideologias económicas, servidas por estratégias de pragmatismo comercial e instrumentos eficazes, que
não poderão ser contrariadas por meros discursos que estão
nos seus antípodas, mal servidos por esteticas desadequadas
e mensagens ininteligíveis para o senso comum.
Vem-me a memória o que me dizia o Micael Pereira, um
professor que tive há mais de 20 anos: o problema de Portugal
não seria o acesso ao consumo que só então começava a
expandir-se maciçamente, mas os critérios usados pelas pessoas para consumir. E lembro-metambém do que aprendi com
o Luís de França há mais de quinze anos a propósito do lançamento da ideia de uma televisão da igreja e sobre os chamados
meios de comunicação social católicos: o que está em causa
não é fazer um mundo católico a parte, ao lado do outro, desti-

nado a convencer (os já convencidos), mas sim saber viver e
agir dentro do mundo existente.
Podemos talvez aprender com o flop da TVl, essa tontice
anunciada, manifestada logo na 1"dição. Não será tempo de,
em vez de clamar contra o consumo exacerbado, evoluir para
a compreensão deste fenómeno, aceitar a sua inevitabilidade
dentro do quadro das sociedades urbanas, e passar a produzir
um discurso positivo, propondo critérios de consumo, com
palavras, imagens e sugestões adequadas ao nosso tempo ?

É, talvez, um problema de sinais, de símbolos e de significados.

A minha filha fez a primeira comunhão. Uma alegria! A última hora, as tradicionais pagelas, matéria que confesso desinteressante, mas...
Numa livraria religiosa da Baixa de Lisboa procuro uma
solução. É um choque: o tempo estava parado! Os múltiplos
expositores da sala onde um par de freiras idosas procura qualquer coisa, revelam-me grande diversidade de produtos, mas
todos eles propõem imagens feias, entre o puro mau gosto e
um gosto kitsch deslocado do público potencial dos dias de
hoje. Sou transportado ora para a ruralidade dos anos 20 e 30,
ora para (ah! o cúmulo do moderno!) uns bonecos tipo anos 60,
com grandes olhos pestanudos e apatetados.
Apresentam-me também inúmeras figuras de Cristos de
olhar entristecido ou de psicopata pedrado, umas marias amarguradas e uns santos de olhar recalcado, pintados por
amadores. Os dizeres de algumas imagens facilmente proporcionariam aos cómicos da actualidade bons momentos de
humor picante, não sendo necessário qualquer introdução a
psicanálise para perceber que também ao nível do discurso
escrito alguma coisa não está bem. Não há nenhuma imagem
verdadeiramente "moderna", forte, apetecível as camadas
urbanas, que provoque identificação ou estímulo. Só repulsa,
fuga. Para longe.
Comprei a menos má e, ao pagar, como cristão, lamenteime suavemente da qualidade das pagelas, "apesar da diversidade". Um zeloso funcionário de olhar fuzilante e gestos contidos, disparou, agreste, numa pronúncia igualzinha a do
Diácono Remédios:
- Mas porque é que não gosta? Fique sabendo que têm
muita saída, e isso nem é uma crítica justa. Crítica justa era a
política da casa, que só compra figuras espanholas, isso é que
era uma critica justa. É tudo santos espanhóis, santos espanhóis [percebi, minutos antes tinha debatido a mesma questão
na mercearia, na variante bróculos], claro que eles fazem os
santos deles, até que é uma vergonha porque não há aqui nem
uma Nossa Senhora de Fátima em condições. - E investindo
para mim: - Para si isto deve ser muito religioso, muito beato,
mas tem umas mais modernas, para os jovens.. .
Repeti ser católico e sentir pena por não encontrar ali nada
com que me identificasse, o que não me deveria diminuir como
filho de Deus...Mas o problema de todas aquelas imagens

estarem desfasadas do tempo, do espaço e do público (apesar
de manterem um certo público), as questões da dependência
da economia portuguesa face a espanhola, da universalidade
da Igreja ou do modo de atender com cortesia os clientes não
me pareceram temas de conversa possíveis com o meu interlocutor furibundo.
Depois de pagar e de ficar a saber quais são as críticas justas e as injustas, saí dividido entre o divertido com o diácono e
o triste pelo que vi. Fiquei a pensar na confusão entre o beato
e o religioso, aparentemente sinónimos traduzidos na pose das
mãos e na adopção de certos standards. E pensei ainda nas
nossas debilidades intelectuais e que na actual pobreza estética da Igreja portuguesa poderá residir uma grande fragilidade.
A forma traduz um conteúdo, revela-o, equivale-lhe. Nas imagens dos catecismos e no grafismo dos boletins e jornais, nos
cânticos das liturgias por essas paróquias fora, na iluminação
das igrejas e nas instalações sonoras, há dezenas de anos de
atraso para recuperar.
A menoridade estética não é uma fatalidade. Nas duas missas a que assisti em Nova lorque no fim do ano passado, em
vulgares paróquias urbanas, vi o que era a celebração da fé de
modo bem tradicional, mas também de modo sintónico com o
local e o tempo. Em ambas havia sentido do belo, uma
preparação cuidada dos cânticos e belíssimas "interpretações"
que as assembleias secundavam. Não eram shows, eram missas participadas em grandes cheias de gente, onde o povo
comungava.
Pertencemos a um mundo material, movimentamo-nos
diariamente e já deveríamos ter compreendido que ele é,
para todos os efeitos, basicamente produzido através de imagens e sugestões, de consumo, de ser, de ter, de fazer, de
gostar. E essas imagens de sugestão são sempre transportadoras de conceitos, representações, modos de ver o
mundo e as coisas, exprimem intenções, estímulos, desejos
e identificações.
Nada impede de neste contexto civilizacional o cristão dar
sinais de ser diferente, ao produzir desejos e identificaçõesconsonantes com o Evangelho. Em linguagem laica: estratégias.
Em linguagem religiosa: tornar o Evangelho vivo em cada
tempo.
Não podemos continuar a viver contra o mundo e a produzir
sinais dissonantes do tempo que vivemos. Importa sim viver no
seio dos homens, com eles, com os seus modos de vida, as
suas construções, de modo crítico e activo.
Por isso, não se pode solicitar a um urbanita do século XXI
que se identifique com certas propostas, cuja aparência e, portanto, conteúdo, são totalmente alheios aos seus padrões, as
suas preocupações, aos seus conceitos, ao vivido e experimentado.
Em resumo: não podemos dizer Deus e Jesus Cristo aos
homens de hoje com recurso a experiências estéticas deslocadas, do passado.
É, de novo, um problema de significados, ou, se se preferir,
um problema simbólico, portanto de sinais. Coisa mais religiosa
e mais essencial não há.
Janeiro e Fevereiro 2000

O meu coração louva o Senhor e alegra-se com Deus, meu Salvador,
porque ele olhou com amor para esta humilde serva!"
Lucas 1,4648

M Só

"Fomos levados a reconhecer em conjunto que, nas nossas respectivas Igrejas, é um só e o mesmo Baptismo que é
celebrado". Pode parecer banal, mas esta afirmação da
Comissão mista católico-protestante de França, formulada
em 1972 e perfeitamente admitida na actualidade, não tem
nada de oficial. Talvez porque tenha parecido evidente, o
reconhecimento mútuo do Baptismo pelas várias Igrejas
cristãs nunca foi objecto de decisões particulares, nem em
conferências de bispos católicos nem em sínodos protestantes. Ao nível internacional, nenhum acordo teológico veio
confirmar a validação do baptismo de uma igreja cristã por
alguma outra. Como se esta validação - correntemente praticada -fosse uma evidência teológica e não levantasse problemas no diálogo ecuménico.

BAPTISMO
W Geoffroy de Turckeim

Em 1982, o famoso documento "Baptismo, Eucaristia,
Ministério" (BEM), confirmava a grande convergência entre
as Igrejas sobre a questão do Baptismo, justificando assim a
expressão "sacramento da unidade" que lhe é aplicado
muitas vezes. Apresentado no Peru, em Lima, pela
Comissão Fé e Constituição do Conselho Ecuménico das
Igrejas, o BEM foi apresentado como "um texto de convergência", destinado a reflexão, sem os constrangimentos
de um acordo oficial submetido a aprovação das Igrejas. Só
as Igrejas Baptistas, que recusam o Baptismo das crianças
pequenas, poderiam ter reservas.

Este aspecto de unidade entre católicos, ortodoxos e
protestantes esconde algumas diferenças, que poderiam ser
dificuldades. Na Igreja Ortodoxa, o Baptismo é imediatamente seguido de crisma, e dá aos baptizados a possibilidade de comungarem sem passar pela cerimónia de
Confirmação, tal como a Igreja Católica a concebe: administrada pela 'imposição das mãos e unção com o santo
crisma, é o complemento dos efeitos do Baptismo. Na
tradição protestante clássica , a Confirmação está ligada ao
Baptismo, mas não tem a mesma importância; não é um
sacramento, e não é indispensável para participar na Santa
Ceia. Por seu lado, os baptistas não baptizam (geralmente
por imersão) senão os adultos que aceitam proclamar a sua
fé.

'Nctua/ité des Re/ig,ons': Junho 2000

Apesar destas diferenças, a que os teólogos não parecem atribuir grande atenção, o reconhecimento mútuo do
Baptismo impõe-se cada vez mais, e mesmo oficializa-se. Na
Polónia, as Igrejas adoptaram uma declaração comum
nesse sentido. Foi assinada em Varsóvia, durante a Semana
da Unidade, e explica que "todo o Baptismo celebrado no
seio de uma Igreja cristã será, daqui em diante, reconhecido
como válido pelas outras Igrejas." Uma iniciativa com tanto

mais significado quanto são conhecidas as tensões ecuménicas na Europa de Leste, sobretudo desde o início dos anos
90.

Talvez porque tenha parecido evidente,
o reconhecimento mútuo do Baptismo pelas
várias Igrejas cristãs nunca foi objecto
de decisões particulares,
nem em conferências de bispos católicos
nem em sínodos protestantes. Ao nível
internacional, nenhum acordo teológico veio
confirmar a validação do baptismo de uma igreja
cristã por alguma outra. Como se esta validação
- correntemente praticada - fosse uma
evidência teológica e não levantasse
problemas no diálogo ecuménico.

A Comissão para o diálogo teológico católico-ortodoxo na
América do Norte propôs recentemente que estas Igrejas
"reafirmem explicitamente e claramente os fundamentos
teológicos para um reconhecimento mútuo dos seus respectivos Baptismos". A Comissão entende que católicos e ortodoxos partilham a mesma concepção do primeiro dos sacramentos e que "o Baptismo pela água, em nome da Trindade,
como novo nascimento para o cristão, não pode ser administrado senão uma vez". É preciso saber, neste contexto,
que algumas Igrejas Ortodoxas exigem que os fiéis que se
convertem a essas Igrejas repitam o seu Baptismo.
Se fosse extensiva ao quadro de um acordo internacional,
a proposição da Comissão americana estimularia o dialogo
entre ortodoxos e católicos: "O reconhecimento mútuo do
Baptismo não resolve, por si mesmo, as questões que nos
dividem, nem restabelece a plena comunhão eclesial entre as
nossas Igrejas, mas afasta um obstáculo fundamental no
caminho para essa plena comunhão."

O CAFE-THÉO
Dos ESTUDANTES,
PROTESTANTES

O Café-Théo dos estudantes é um lugar físico de encontro,
com e para os estudantes, um lugar quase afectivo, de que
cada um se pode apropriar. É um ponto de encontro com
objectivo, que propõe uma entrada despretensiosa em teologia, quer dizer: discutir, a volta de uns copos, a questão de
Deus, de uma forma não institucíonal e sobretudo calorosa.
Aoingodo~meses,asmesasforamcrescendoeoquese
serve para comer foi ficando mais consistente, de modo a
acompanhar "tardes" que se prolongam bem para além da

"Diálogo entre protestantes e muçulmanos". Foi, efectivadesse diálogo entre estudantes que se construiu a ideia do Café-Théo, mas o diálogo estabelece-se
também com pensadores protestantes e muçulmanos, que
vêm graciosamente intervir nestas tardes.
É um caminho com limites. Porque se uma tarde é consagrada, por exemplo, ao diálogo judeo-protestante, não se
segue daí que seja uma sessão formal de "diálogo entre o
judaísmo, o Islão e o protestantismo" . Pretende-se, em vez
disso, criar tempo de partilha entre os estudantes muçulmanos e protestantes sobre o diálogo judeo-protestante. Os
muçulmanos têm, assim, a possibilidade de alimentar a
reflexão protestante; e os protestantes poderão sublinhar tertos aspectos mais específicos dos seus contactos com os
judeus.
Este diálogo não se pode travar sem os outros nem contra os outros. Realiza-se a partir de afinidades específicas,
como mostrou, por exemplo, o debate entre Jean Baubérot e
Tariq Ramadan, a propósito da laicidade e das comunidades
religiosas. Um outro debate, que dizia respeito a reforma do
Islão, permitiu situar afinidades com as categorias protestantes.
O assunto tratado em cada encontro, vai por vezes mais
longe. Foi assim com Jean-Claude Basset, que expôs as
condições do diálogo inter-religioso; e com Jean Lambert,
filósofo e antropólogo, que nos abriu ao profetismo através
duma travessia das diferentes religiões.
Claro que o percurso dos encontros é inter-religioso, no
sentido em que a ideia dum pluralismo das linguagens para
dizer Deus, e a humildade de uma investigação com Fé são
condições previamente estabelecidas.
Estes diálogos também perspectivavam um quadro, mais
largo, da necessidade evidente de debates de cidadania, no
caminho da pluralidade de pensamento e de modos de
acreditar.
Contudo, limite ou contradição, depois de um debate
sobre o diálogo inter-religioso e a democracia participativa,
os encontros voltaram a focar-se sobre questões teológicas,
como um reflexo inconsciente. Abordaram-se questões de
fundo, com intervenientes de excepção, mas a concorrência
aos encontros diminuiu. Lição para o diálogo? Achamos que
sim.
Envolver-se num diálogo requer conhecer um mínimo do
outro, o seu pensamento, a sua cultura, os seus textos fundantes - mas também um mínimo da sua própria tradição
religiosa. Para isso é preciso um esforço, como na
"""
mente,
"a"'"partir
".

É sob esse título que uma terça feira por mês, ao fim
da tarde a Animação universitária Protestante
propõe encontros aos estudantes. Ao fim de 18
meses, a noção de "diálogo protestante=muçulmano" dá lugar a uma partilha de outra dimensão.
Sinal de nova etapa?
Françoise Sternberger*

'pastor

h Information (Église Reformée de France ), Maio 2000.

O Café-Théo dos estudantes é um lugar físico
de encontro, com e para os estudantes, um
lugar quase afectivo, de que cada um se pode
apropriar. É um ponto de encontro com
objectivo, que propõe uma entrada
despretensiosa em teologia, quer dizer:
discutir, a volta de uns copos, a questão
de Deus, de uma forma não institucional
e sobretudo calorosa.

preparação de uma corrida. Esforço que há-de produzir frutos saborosos, mas requer atenção ao Outro e a diferenças
que depressa ultrapassa o quadro de um café, mesmo
"teológico".
Chegámos a um compromisso, entre a necessidade de
trocas espontâneas, de zapping, e a necessidade de longos
períodos de reflexão. Iniciamos uma série de encontros sobre
o Cristianismo, que fazem um eco mais amplo as questões
dos participantes, vindos de diferentes horizontes e confissões.
Como um gémeo, nasceu também um atelier sobre o
Corão. Trabalho sobre a mesa, onde se pode ousar o elitismo
duma investigação sem os constrangimentos da eficácia imediata de um diálogo, mas com o longo-prazo de uma cultura
enriquecída dos textos de uns e outros.
O Café-Théo começa a disparar centelhas: viagem a
Israel e a Palestina, diálogo ecuménico, encontros intraprotestantes, ou com católicos ou com sufis...
(...) A porta do Café continua aberta a todos os que procuram sentido e que aceitam partilhar duvidas e convicções.

"Então darei aos povos lábios puros, para que todos possam
invocar o Nome do Senhor e servil0 de comu'm acordo"

DE PAZ
Homens e mulheres r e l i g i 0 ~ 0não
~ estão
suficientemente conscientes da força extraordinária
que emana da sua própria fraqueza!
É uma força que não os deve levar a vontade
de se substituírem aos dirigentes políticos,
mas a ajudá-los para agirem a favor da Paz.
Rabino Réné Samuel Sirat*

Texto lido pelo Presidente da Conferência Europeia de Rabinos,
na sessão inaugural de "Oceanos de Paz",
em 24 Setembro 2000, em Lisboa.

Os encontros inter-religiosos sucedem-se a um ritmo sustentado: com alguns dos amigos que aqui estão, no fim de
Agosto p.p., estive no encontro de cerca de 2000 pessoas ligadas a diferentes grupos religiosos, antes da abertura da
Assembleia Geral da ONU: era a chamada Cimeira do
Milénio. Dez dias mais tarde, participei na grande
Conferência organizada pela Unesco, em Taschkent,
Uzbequistão, cujo tema era "A Paz através das Religiões".
Hoje, em Lisboa, assistimos a solene abertura da conferência anual da comunidade de Sant'Egídio, sob o tema
"Oceanos de Paz". Temos a sensação de que a magnífica
profecia de Sofonias que citámos no princípio está em vias
de realização. Pessoas de diferentes religiões, finalmente,
conhecem-se, respeitam-se, apreciam-se, confraternizam no
sentido forte do termo. Assim servem a Deus na harmonia,
embora esta ainda não esteja completamente encontrada.
No ano passado, reunimo-nos no Vaticano, a convite do
Papa. Como Eleazar, servo de Abraão, fiquei pasmado com
a rapidez e a amplidão das mudanças: eu, rabino, fui convidado durante uma semana para dentro da Cidade do
Vaticano; os judeus tínhamos comida "kasher", e os muçulmanos cordeiro "Hallal". Mais, pediram-me para tomar a
palavra na Praçg de São Pedro, diante do Papa e de milhares
de peregrinos cristãos...
Que formidável progresso para a aprendizagem da estima, que há-de tomar o lugar do desprezo! A oração pela Paz,
iniciada há quinze anos em Assis, prossegue, de capital em
capital, de Bruxelas a Milão, de Varsóvia a Malta, de Roma a
Lisboa... Mas há um tempo para rezar e um tempo para agir.
A Bíblia ensina que, no máximo de angústia, no momento da saída do Egipto, quando o Faraó e as suas tropas se
precipitavam sobre os Hebreus para os reconduzirem a
escravidão, e estes estavam numa ratoeira porque tinham
pela frente o mar impetuoso que não os deixava fugir, Deus
disse a Moisés: "Porque é que estás a gritar por Mim?!
Ordena aos filhos de Israel que avancem" (Ex 14, 15).
Como perceber este "porque é que Me imploram?" Não é
essa a reacção natural nas ocasiões de profunda aflição:
implorar ao Senhor, pedir que nos salve?!
Não. Não basta chorar, rezar, implorar a graça infinita de
Deus; é preciso também agir. Pôr-se em marcha, avançar
face ao desconhecido, dominar a própria angústia, vencer o
medo dos conflitos e a sensação de desamparo: ter
consciência de que não somos senão pó e cinza (como diz
Abraão em Gen. 18,27) e, todavia, ousar caminhar diante de
Deus (Gen. 17, 1: "Abraão tinha 99 anos quando o Senhor
lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso.
Caminha diante de Mim e sê íntegro."). Então os mares se
abrirão e poderemos caminhar a pé enxuto.
Homens e mulheres religiosos não estão suficientemente
conscientes da força extraordinária que emana da sua
própria fraqueza! E uma força que não os deve levar a von-

Temois que falar de paz, de abertura ao
outro; temos que romper o mar da desconfiança
e do sofrimento e transformá-los na estrada real
que conduz i1 Deus (1s 40,3).O que é verdade
para Jerusal6m é para Nazaré. A mesquita em
construção, longe de ser um pomo de discórdia
entre cristão:; e muçulmanos, deve tornar-se o
símbolo da paz reencontrada.

tade de se substituírem aos dirigentes políticos, mas a ajudá10s para agirem a favor da Paz.
A Comunidade de SantlEgídio soube encontrar, em
Moçambique, o modo de conciliar o inconciliável e de ajudar
os responsáveis políticos a fazerem a paz. Em Camp David,
a Paz tão desejada entre Israelitas e Palestinianos estava a
ponto de ser conseguida, mas tropeçou no problema da santidade de Jerusalém. Os políticos perderam o controlo da
situação, e tiveram que reconhecê-lo com coragem, mau
grado a possível desilusão da opinião pública. Toca-nos a
nós retomar o testemunho. Como o Patriarca Jacob frente a
Labão (Gen. 31,47), consideremos que a Colina do Templo
possa chamar-se Har Hayabit ou Haram El Sharif, tal como
eles divergiam: na boca de Labão, Igar Sahadouta (aramaico); na de Jacob, Gal'ed (hebreu). A santidade das
mesquitas não é, de todo, posta em dúvida; nem a esperança
de que, no fim dos tempos, o Templo de Deus será reconstruído sobre o Monte Santo, e que será chamado "Casa de
Oração para todos os povos" (1s 56, 7).
Temos que falar de paz, de abertura ao outro; temos que
romper o mar da desconfiança e do sofrimento e transformá10s na estrada real que conduz a Deus (1s 40,3). O que e verdade para Jerusalém é para Nazaré. A mesquita em construção, longe de ser um pomo de discórdia entre cristãos e
muçulmanos, deve tornar-se o símbolo da paz reencontrada.
A Custódia de Nazaré e o Grande Mufti da cidade têm que
encontrar a solução de um conflito que se arrisca a dividir
maciçamente as duas comunidades. Ouçamos o profeta
Miqueias (4,l-4): "Acontecerá no fim dos tempos que o Monte
da Casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e
se elevará sobre as colinas. Os povos acorrerão a ele, e
numerosas nações aí afluirão, dizendo: Vinde, subamos ao
monte do Senhor, a casa do Deus de Jacob. Ele nos ensinará
os seus caminhos, e andaremos pelas Suas veredas. Pois de
Sião sairá a lei, e de Jerusalém a Palavra do Senhor. Ele será
juiz de numerosas nações e árbitro de povos longínquos e
poderosos. Converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em foices - e um povo não levantará
mais a espada contra outro, e não aprenderão mais a fazer a
guerra. Cada um repousará debaixo da sua parreira ou da
sua figueira, sem que ninguém o amedronte. Pois foi o
Senhor do Universo que falou."
Assim como a guerra e a violência são contagiosas, a paz
também o é: a paz fraterna de Jerusalém e Nazaré há-de
estender-se a países longínquos, há-de cobrir com as suas
asas a África, tão cara aos nossos corações e que sofre
tanto, assim como outras regiões em que a desconfiança, a
raiva, a vontade de destruir são ainda virulentas. "Porque
assim diz o Senhor: vou fazer com que a paz corra para
Jerusalém como um rio, e a riqueza das nações como uma
torrente trasbordante. Os seus filhinhos serão levados ao
colo, e acariciados sobre os regaços" (1s 66,12). Que esta
seja a Tua Vontade, Senhor, depressa e ainda nos nossos
dias.
Amen.

MARTINLUTHERKING, 1968
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CREDO

Hoje, na noite do mundo e na esperança da Boa Nova
Afirmo com audácia a minha Fé no futuro da Humanidade.
Recuso acreditar que as circunstâncias actuais tornam os homens incapazes de fazer uma Terra melhor.
Recuso acreditar que o ser humano é como uma palha empurrada pela corrente da vida, sem ter a possibilidade de influenciar
o curso dos acontecimentos, no que quer que seja.
Recuso partilhar a opinião dos que pretendem que o Homem
está completamente cativo da noite sem estrelas do racismo e
da guerra; e que a aurora radiosa da Paz e da Fratemidade
não poderá jamais tomar-se realidade.
Recuso-me a assumir a predição cínica de que os povos
descerão uns atrás dos outros no turbilhão do militarismo para
o inferno da destruição.
Creio que a verdade e o amor sem condições terão, efectivamente, a última palavra.
A vida, mesmo vencida provisoriamente, é sempre mais forte do
que a morte. Ouso acreditar que um dia todos os habitantes da
Terra poderão receber três refeições por dia para a vida dos
seus corpos,
Educação e cultura para a saúde do seu espírito,
Igualdade e Liberdade para a vida do seu coração.
Creio igualmente que um dia toda a humanidade reconhecerá
em Deus a fonte do seu amor.
Creio que a bondade salvadora e pacífica se tomará um dia a
Lei.
O lobo e o cordeiro poderão descansar juntos; cada homem se
poderá sentar debaixo da sua figueira,
Ou na sua vinha. E ninguém terá mais razão para medos.
Creio fimemente que conseguiremos,
Amen

TEXTODE UMA COMUNIDADE RELIGIOSA FEMININA,

Retirados de "Notas para os catecúmenosf: da Igreja Reformada de Avignon,
Setembro 1999 -Junho 00

Creio em Deus que veio ter connosco no Seu Amor.
Não ficou na Sua majestade solitária, criou o mundo,
Fez do homem Seu interiocutor e Seu associado,
Está empenhado como nós na aventura humana.
Creio em Deus que vem ter connosco com Amor.
Não nos abandonou a nossa revolta e a nossa perdição:
Em Jesus, partilhou a nossa humanidade, levou os nossos
pecados,
Em Cristo venceu a morte, devolveu-nos a esperança.
Creio em Deus que veio ter connosco no Seu Amor.
Dia após dia, está presente entre os homens, na Sua Igreja, pelo
Seu Espírito,

Para acalmar os nossos medos, guiar as nossas hesitações, fortalecer a nossa Fé
Animar as nossas vidas e os nossos actos.
Sim, creio em Deus que veio ter connosco com Amor.

TEXTODE JOVENS DO CATECUMENATO

Creio em Deus que veio ter ConnoSco
no Seu Amor.
Nã,)ficounaSuamajestadeçolitária,
criou O mundo,
Fez do homem Seu interiocutor
e Seu associado,
Está empenhado como nós
na aventura humana.

Porque acreditou na amizade ao ponto de lançar um mundo
novo
Onde ela seria a Lei - e morreu por isso.
Porque amava a vida e partilhava tudo.
Porque dizia diante de todos aquilo em que mais profundamente
acreditava.
Porque falava melhor do que ninguém, e muito simplesmente,
do sue mais interessa aos nossos corações
A vida, o amor, a morte, a beleza do mu;do, o futuro.
P~rq~enUncaSetentOUcomamenora~
Porque fiou cara a cara os poderosos,
Porque teve medo quando se sentiu traído,
Poque acreditou com força que nada estava perdido do Homem
e do mundo,
Porque falava de um Outro, e Lhe chamava Seu Pai,
Porque no fim da sua história escreveu: "continua",
Porque, aos Seus olhos, um banqueiro, um chefe de Estado, um
leproso repugnante, uma prostituta, um camponês inculto, um
miúdo risonho, tinham todos o mesmo valor, o mesmo
coração, a mesma sede de ser amados e de viver.
Porque nem os tribunais romanos, nem as carabinas do Texas,
nem a cobardia de nós todos conseguiram calar a Sua voz.
Porque Luther King, João XXIII e outros falam melhor dele que
todos os sermões. Apesar do ar pouco entusiasta de tantos
cristãos, apesar das obrigações e dos interditos que acrescentam ao Seu mandamento: 'Tu amarás",
Apesar das guerras de religião, as igrejas feias e as festas
cristãs, as vezes tão tristes que dá vontade de chorar.
CREMOS EM JESUS CRISTO. Amen.

Jesus Cristo, para mim,
é o verdadeiro homem, com todas
as liimitações de um Homem singular.
É judeu de nascença.
Nasceu numa família, numa aldeia,
numa profissão.
~ e v amigos.
e
( N.T. - não posso deixar de acrescentar, como belo contraponIrritava-~ecomocom~ortamentodealguns to,otex?odeumacatÓIicadamesrnaidade,deSetÚbalJ:
que não faziam o que diziam.
Cristo, para mim, é o verdadeiro homem, com todas as
Incomodou. Jesus
limitações de um Homem singular.

É judeu de nascença.
Nasceu numa família, numa aldeia, numa profissão.
Teve amigos.
Irritava-secom o comportamento de alguns que não faziam o
que diziam.
Incomodou.
Foi considerado louco, até por familiares.
Foi rejeitado, condenado, morto,
Acredito que Ele é Deus, transcendente.
Merece confiança.
Reconheço a Sua Presença em todos os que O seguem, dentro
e fora da Igreja.
Quero ser um deles.

A MORTE
DE MOISÉS
-

Um conto tradicional judaico
ajuda-nos a reflectir
sobre o sentido da vida e da 'Orte

Apresentação, tradução francesa e notas de GBrard Haddad
(HACHETTE, 1999)

Quando Moisés chegou ao fim dos seus dias, Deus disse-lhe:
"Eis que chegou o teu dia".
Moisés respondeu: "Rei do mundo, depois de todos os
trabalhos em que me meti, quero viver e contar as Tuas
maravilhas".
"Não podes", respondeu Deus, "porque a morte é o destino de todos os mortais... E Eu decidi que tu não passarias o
rio Jordão".
Então Moisés começou a jejuar. Traçou um círculo a sua
volta e disse:
"Não deixarei este lugar enquanto Deus não revogar tal
decreto". Vestiu-se de saco, cobriu-se de cinzas, e permaneceu diante de Deus, em súplicas e orações que fizeram
tremer o céu e a terra e todas as ordens da Criação. E as
criaturas celestes pensaram: "Talvez tenha chegado a hora
em que a vontade de Deus vai dar a luz uma nova Criação
??"
Mas uma voz celeste ribombou e disse: "Ainda não veio a
hora em que a vontade de Deus se disponha a uma nova
Criação".
Que fez Deus? Ordenou a cada tribunal, a cada porta do
céu: "Não acolhais a oração de Moisés nem a deixeis subir
até a Minha Face, porque o seu julgamento é definitivon. E
disse aos Anjos do Serviço: "Descei, fechai todas as portas
de todos os céus, porque há uma voz que vem a subir,
poderosa, para as alturas".

Quizeram fechar o céu, mas não puderam, por causa da
voz da oração de Moisés, porque a oração dele era
semelhante a uma espada que corta e rompe e que nada
pode travar.
Moisés gritava diante de Deus:
"Rei do mundo, Tu conheces por dentro todos os esforços
que os filhos de Israel me custaram, até ao momento em que
acreditaram no Teu Nome e receberam a Torah e os Teus
mandamentos. E eu pensava: assim como os vi no desespero, hei-de vê-los na felicidade. E é agora, que se aproxima
a felicidade de Israel, que Tu me dizes: "Não passarás o
Jordão!... Rei do mundo, se não me deixas entrar na terra de
Israel, deixa-me ao menos ficar vivo neste mundo; que eu
viva e não morra".
- Se Eu não te faço morrer neste mundo, respondeu
Deus, como posso fazer-te reviver no outro?
- Rei do mundo, prosseguiu Moisés, se não queres que
eu entre na terra de Israel, permite ao menos que eu seja
como um animal dos campos, comendo erva e bebendo
água, vivendo e gozando do mundo.
-Já é demais; não digas mais nada, respondeu Deus.
- Que seja, ao menos, um pássaro que voa em todos os
países do céu, junta a sua comida, e volta a noite ao seu
ninho. Então, Deus disse a Gabriel:
- Gabriel, vai-me buscar a alma de Moísés.
- Rei do mundo, respondeu o anjo, Moisés vale mais do
que sessenta miríades de anjos como posso eu ver a sua
morte?
Então Deus disse a Miguel:

- Vai-me buscar a alma de Moisés.

- Rei do mundo, respondeu o anjo, eu fui seu mestre e
ele foi meu discípulo; como poderei ver a sua morte?
Então Deus disse ao mau Samael:
- Vai-me buscar a alma de Moisés.
Imediatamente o anjo se armou de fúria, cingiu a sua
espada, vestiu-se de crueldade, e foi ter com Moisés. Mas
quando o viu sentado, escrevendo o Nome Inefável,
semelhante em esplendor a um anjo do Deus dos exércitos,
Samael encheu-se de medo e disse:17Emverdade, nenhum
anjo ousaria tomar a alma de Moisés ..."
Retumbou a voz celeste, e disse: "A hora do teu fim já
veio. Mas não tenhas medo, Moísés! Estarei contigo, e Eu
Mesmo farei o teu funeral".
Moisés levantou-se, santificou-se como os Serafins, e o
próprio Deus desceu do alto dos céus para receber a sua
alma, levando consigo três anjos servidores: Miguel, Gabriel
e Sagsagel. Miguel preparou a cama do Profeta, Gabriel desdobrou um véu finíssimo para a sua cabeça, e Sagsael outro
para os pés. Então, Deus disse: "Fecha os teus olhos, põe as
mãos sobre o peito, os teus pés um sobre o outro". Depois
chamou a alma para fora do corpo, e disse-lhe:
"Minha filha, dei-te cento e vinte anos para habitar o corpo
de Moisés; agora vem sem tardar porque o seu fim já veio".
- Rei do mundo, respondeu a alma, sei que Tu és o Deus
de todos os espíritos, e que as almas de todos os vivos e de
todos os mortos estão na Tua mão; criaste-me, formaste-me,
puseste-me durante cento e vinte anos no corpo de Moisés.
Mas não há no mundo corpo mais puro do que o seu... Não
quero sair.

Quando Moisés chegou ao fim dos seus dias,
Deus disse-lhe: "Eis que chegou O teu dia".
'Rei do mundo,
Moisés
de todos Os trabalhos em que me
meti, quer0 viver e contar as Tuas maravilhas".
"Não podes", respondeu Deus, "porque a
morte é O destino de todos OS mortais...
E Eu decidi que tu não passarias o rio Jordão".

- Sai, disse Deus, não estejas a hesitar! Levar-te-ei para
o mais alto dos céus, ficarás sob o trono do Meu esplendor,
entre os Querubins e os Serafins e todos os anjos das
alturas.
- Rei do mundo, replicou ela, dois anjos desertaram o
Teu esplendor das alturas, Usa e Asael, porque escolheram
O prazer com as mulheres da Terra. e corromperam o seu
caminho. Entretanto, Moisés, filho de Amram, manteve-se
afastado da sua mulher, desde a hora em aue Tu lhe aDareceste na Sarça ~rdente:Peço-Te que me deixes no corpo de
Então Deus beijou a boca de Moisés, e nesse beijo tomou
a sua aima.

YROVOCAÇOES

DA VASTORAL

Estou perante Animadores da Pastoral Juvenil. A nossa preocupação é a de evangelizar, ou seja, fazer com que o
Evangelho entre no coração das pessoas e as transforme, a
partir de dentro, com critérios cristãos. A Pastoral da
Juventude é um campo muito vasto, com muitas frentes,
onde a Igreja tem de continuar a investir. Continuamos todos
á procura dos sinais dos tempos que correm para apontar
alguns caminhos de futuro por onde devemos ir. Queria,
desde já, aliviar a vossa consciência de um peso: não saireis
daqui com soluções para os problemas que tendes encontrado na Pastoral Juvenil. O que eu vos garanto é que venho
trazer mais questões e dizer-vos que a solução é o nosso
querido JC. Mais ninguém!
Começarei por uma radiografia do mundo onde vivemos,
com o que ele tem de melhor e de pior.

0 MUNDO EM QUE OUSAMOS VIVER
Escolhi seis palavras ou expressões - chave: globalização, media, justiça e paz, relatórios, jubileu e direitos
humanos. É por aí que vamos, nesta "volta ao mundo num
quarto de hora!! Ou, quem sabe, 20 minutos!

Escolhi seis palavras ou expressões - chave:
globalização, media, justiça e paz, relatórios, jubileu
e direitos humanos. É por aí que vamos
Tony Neves*

'Missionário Espiritano e jornalista
Conferência proferida no Fátima Jovem 2000, a 5 de Maio

1. Globalizaçáo - é a palavra mágica dos nossos dias,
para justificar o pior e o melhor. Todos dizemos que estamos
na era da globalização. Hoje fala-se já em "glocalização",
apostada no lema "pensar global, agir local". De facto, as
grandes decisões são tomadas em instâncias supranacionais e os mecanismos da globalização são um pau de
dois bicos: aproxima as pessoas, espalha pelo mundo a
tecnologia...mas gera uma Terra onde os ricos são cada vez
mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Hoje, começa
a ser evidente que é preciso pensar local e global e agir
global e local.
Não se sabe quando começou a globalização. O certo é
que ela está aí e veio para ficar. Não há por onde fugir: é
urgente entrar na onda e transformar a sociedade, a partir de
dentro. Ser profeta da desgraça não leva a graça nenhuma!
O século XX trouxe a independência e a democracia a
muitos povos, fez baixar a taxa da mortalidade infantil em
muitos países, fez aumentar a esperança de vida, diminuiu o
tempo de trabalho. Mas não deixa de ser provocador o texto
que apareceu na internet com o título " o mundo reduzido a
100 habitantes: seriam 57 asiáticos, 21 europeus, 14 ocidentais dos continentes americanos e 8 africanos. Destes cem,
52 seriam mulheres e 48 homens. 70 seriam não brancos e
30 brancos. 70 seriam não católicos e 30 católicos. 6 pessoas deteriam 59% da riqueza (todas dos EUA) e 80 morariam em casas abaixo do desejável. 70 seriam analfabetas e
50 desnutridas. 01 estaria a beira da morte e 1 prestes a
nascer. 1 e apenas 1 teria nível superior. 1 teria computador.
Uma coisa me parece evidente. É preciso agir. O relatório
do programa das Nações Unidas para o Desenvolvimentode
1999 mostrou como a globalização precisa de uma governação forte para que os seus efeitos sejam de apoio ao progresso humano e não de agravamento das desigualdades. E

o PNUD avançou com propostas concretas: a criação de um
Provedor na Organização Mundial do Comércio, um imposto
por "bit", um banco central mundial, uma agência mundial do
ambiente.

Queria, desde já, aliviar a vossa consciência
de um peso: não saireis daqui com
para OS problemas que tendes encontrado
ná pastoral Juvenil. 0que eu vos garanto é
que venho trazer mais questões e dizer-vos
que a S O ~ U Ç ~éOO nOSS0 querido JC.
Mais ninguém!
por uma radiografia
do mundo onde vivemos, com o que ele tem
de melhor e de pior,

2. Os media. Tornaram-se - segundo João Paulo II - o
primeiro areópago dos tempos modernos. Por uma simples
razão: estão a gerar uma nova cultura. Neste tempo em que
tudo se mede por audiências e tiragens, onde a verdade e a
deontologia estão a perder terreno, o planeta jovem não se
poderá alhear deste areópago ou então a nova cultura que se
está a forjar nada (ou pouco) terá a ver com os valores gravados nas páginas dos Evangelhos. Disse McLuhan que o
mundo se transformou numa aldeia global. Não será bem
assim, mas temos que aceitar que muito mudou no âmbito
das comunicações. S. Francisco Xavier (que chegou há 450
e tal anos ao Japão) morreu em Malaca, na noite de 2 para 3
de Dezembro de 1552. Seis meses mais tarde, S. Inácio de
Loyola escreveu-lhe uma carta para lhe ordenar que regressasse a Europa. Seria preciso esperar pelo Outono de 1555
(quase
três anos!). para
que a morte de S. Francisco fosse
..
.
conhecida em Roma. Como 0s tempos mudaram. AS novas
tecnologias da comunicação permitem a informação quase
em simultâneo. nos quatro cantos da terra. Mas o drama está
no facto dos media terem alcançado um enorme poder que
atraiu cobiças desmedidas. A manipulação veio para ficar e,
porque quem paga é a publicidade, tudo se sacrifica no altar
das audiências e tiragens. Entramos no reino do vale
tudo ...ou quase. Vence hoje a sociedade do espectáculo
apostado no sensacional e escandaloso. na invasão do privado e no cultivo do mórbido e negativo. Hoje, notícia não é
um cão morder num homem: é um homem morder num cão!
Muitos jornalistas tornaram-se em vendilhões do espectáculo. Mas atenção. porque algo está a mudar. Hoje, é de acordo com as audiências que se cobram as taxas de publicidade. Fala-se muito em manipulação dos telespectadores
pòr parte das Tvs, mas esta é apenas meia verdade. No fim
de contas, quem manda mais é o "espectador de pantufas"
com o comando na mão. Ele vai fazendo zapping, muda de
canal e escolhe os programas que vão Ter mais ou menos
audiência de acordo com as teclas carregadas no comando.
O telespectador de pantufas, enterrado no sofá da sala, ao
fim de um dia de trabalho, é benfeitor para um canal e algoz
para os restantes. Às TVs pouco mais resta que andar a
procura dos gostos e expectativas das pessoas. Para elas é
uma questão de vida ou de morte e como muita gente chega
cansada a casa, o telelixo é o que mais se procura e se consome. Assim se sacrificam deontologias e não há ética que
resista neste reino do vale tudo...ou quase!
A Comunicação Social da Igreja tem de estar ao serviço
da Verdade e da Justiça, fazendo uma opção clara pelos
mais pobres. Deve formar para os valores humanos que
estão gravados nas páginas dos Evangelhos. Tem de ajudar
a educar para o pluralismo, para a democracia. Deve lutar
contra todas as formas de intolerância, de monocordismo
ideológico. Será bom que fale pela positiva, amplificando
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pequenos gestos de justiça, paz e fraternidade, experiências
simples mas significativas. Ajudar a reconstruir uma palhota,
acolher um refugiado, integrar uma criança de rua, ajudar a
cultivar o pequeno campo do mutilado de guerra, apoiar um
toxicodependente, integrar um doente de SIDA, defender um
perseguido político... são atitudes profundamente evangélicas que podem e devem dar excelentes artigos ou peças de
rádio ou TV.
Sobre o impacto dos media nos tempos que correm,
reparemos com caso recente de Timor. Estou convencido
que sem a reportagem dos massacres de Santa Cruz e sem
a presença das câmaras e dos repórteres no terreno, Timor
seria ainda hoje uma terra manchada de sangue. Afinal de
contas, os media, são como um odre, capaz de levar dentro
o melhor dos vinhos ou o pior dos vinagres. Pelas capacidades que têm, são extraordinários. Façamos os meios de
comunicação e a evangelização entrar abraçados no século
XXI. É importante que os media sejam a voz e a vez dos sem
vez e sem voz.
3. Justiça e Paz. Estas duas palavras atadas têm muita
força a assustam quem inferniza a vida das outras pessoas.
"A guerra é a explosão do absurdo" - disse o Cardeal
Nascimento, Arcebispo de Luanda. "A guerra é uma experiência da loucura" - escreveu José Eduardo Agualusa, no
"Público", a propósito da situação de Angola, um mau exemplo para o mundo, a exigir compromissos fortes em favor de
uma paz duradoura. Os Bispos de Angola, a 29 de Março,
voltaram a erguer a voz. Puseram em causa a legitimidade
desta guerra que catalogaram como crime contra a
humanidade. Amplificaram o grito desesperado de um povo
massacrado. Falaram do genocídio angolano. Com todas as
letras! Pediram aos políticos e aos militares que se reconciliassem neste Jubileu. Pediram a ONU uma intervenção mais
eficaz em favor dos direitos humanos. Em suma, não tem faltado a coragem de falar claro.
Questões dramáticas como dos refugiados e deslocados
(20 milhões!) dos desempregados (o grande drama da
Europa, segundo o Nobel da Economia, Amartya Sem: o
mundo gira sem precisar deles para nada, podendo gerar o
complexo da inutilidade: "somos dispensáveis"!). ... são
desafiantes. E, de fora, não poderão ficar as campanhas contra as minas, contra as crianças soldados e contra a utilização de armas ligeiras. Estão todas muito ligadas entre si.
Temos que declarar o fim das grades e dos arames farpados,
passando adiante do século que a revista Publica chamou de
"Assassino".
Finalmente uma causa pela qual a Igreja tanto tem lutado: a do perdão da dívida externa dos países pobres. Não se
trata de encher as barrigas já bem nutridas de governantes
corruptos (problema de vida ou de morte para muitos países
que nem sequer podem pagar os juros das dívidas com o que
produzem!) . Trata-se sim, de tirar dos países pobres um
fardo insustentável que Ihes permita organizar o seu futuro.
Nesta causa, tão apoiada pelo papa João Paulo II, entraram
em cena figuras como o cantor Bono dos U2 que, através do

"net Aid" mobilizou, em setembro passado, muitos artistas
para exigir aos sete países mais ricos do mundo o perdão da
dívida dos mais pobres. E, por falar em "gente conhecida",
não convém esquecer as vedetas que dão cara e voz por
causas humanas. Recordo o "Live A i d que, liderado por Bob
Geldof em 1985, juntou 200 milhões contra a fome na Etiópia,
Ronaldo tornou-se embaixador da boa vontade das Nações
Unidas no combate a pobreza no mundo. A nível de Portugal,
muitos artistas se juntaram para apoiar Timor e Moçambique.
A última campanha dá pelo nome "Um novo abraço a
Moçambique".

4. Relatórios. Há-os e bem sérios, a ponto de nos fazer
arrepiar pela crueldade dos números que apresentam e das
conclusões a que chegam. Há dois que saem todos os anos
e abalam a consciência da humanidade. Refiro-me aos do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD) e ao da UNICEF.
O relatório do PNUD, referente a 1998, veio confirmar o
que já se suspeitava: os ricos são cada vez mais ricos e os
pobres cada vez mais pobres. Nos últimos dez anos, os conflitos armados mataram dois milhões de crianças, incapacitaram 4 a 5 milhões e deixaram sem casa 12 milhões, mais
de um milhão de orfãos ou separados dos pais e uns dez milhões psicologicamente traumatizados. Mais de 110 milhões
de minas estão espalhadas por 68 países. Cerca de 100 miIhões de pessoas foram apanhadas num ciclo de lutas civis e
fome. Cerca de 50 milhões foram forçadas a fugir das suas
casas (refugiados e deslocados).
A UNICEF deu, no dizer do DN, "mais uma machadada
na consciência do ocidente desenvolvido" com o seu
Relatório Anual. A maior denúncia vai para o facto de, cada
ano, nascerem no mundo cerca de 40 milhões de crianças
que não são registadas e, por isso, não têm existência legal.
Vinte por cento das crianças não são vacinadas e há 73 milhões de crianças (entre os dez e os catorze anos) vítimas da
exploração do trabalho infantil.
Mais há mais números para nos envergonhar: cerca de
mil milhões de pessoas são analfabetos funcionais. Há 130
milhões de crianças que não vão a escola. Para que
pudessem ir, bastava o dinheiro que se gasta, por ano, na
Europa em gelados ou nos estados Unidos em produtos cosméticos. Um décimo do que se gasta em armamento também
chegava para resolver o problema. Para agravar, a educação
é o parente pobre dos orçamentos dos países.
O PNUD, neste ano 2000, denunciou o aumento em
flecha da pobreza no mundo e alertou os governos para previsões assustadoras: daqui a 20 anos, haverá mil milhões de
pobres nas zonas urbanas. Hoje mais de 1.300 milhões de
pessoas sobrevivem com pouco mais de 200 escudos por
dia. E, porque a vida quanto mais dura menos dura, as taxas
de mortalidade são assustadoras nos países mais pobres.
O secretário geral das Nações Unidas, Kofi Annan, pediu
aos governantes de todo o mundo para ajudarem a ONU a
reduzir para metade, até 2015, o número de pessoas a
viverem em miséria extrema. Propôs ainda a criação de

condições para que todas as crianças tivessem garantido o
ensino primário.
Todas as questões ligadas a pobreza são uma provocação. Mia Couto, o conhecido romancista moçambicano,
escreveu: "Deu-se o caso numa família pobre, tão pobre que
nem tinha doenças. Dessas em que se morre mesmo
saudável(...). Em todo o mundo, os pobres têm essa estranha mania de morrerem muito. Um dos mistérios dos lares
famintos é falecerem tantos parentes e a família aumentar
cada vez mais" ("Contos do nascer da terra", pg.13). Ironia.
Quem em Portugal mais tem estudado as questões da
pobreza é a Doutora Manuela Silva. O seu livro "Pelos caminhos da Fé. A esquina do Terceiro Milénio" é uma obra de
referência obrigatória. Ao olhar o futuro, apresenta algumas
tendências que já se desenham: A evolução demografica a
escala mundial, com estagnação do crescimento da população nos países ricos e seu crescimento explosivo nos
pobres. A globalização da economia. acompanhada
por uma hegemonia crescente do capital financeiro e correspondente degradação do trabalho humano. O fosso agravado entre o Norte e o SUI. A crescente exclusão social, mesmo
E OS países de elevada prosperidade e económica. 0 risco de
destruição do equilíbrio ecológico que, já hoje, ameaça a
sobrevivência do planeta. O crescente poder dos media e a
sua influência à &caia mundial na criação de uma cultura de
massa, ao sabor dos interesses do poder económico e da
política dominante. A afirmação crescente da realidade virtual,
O director-geral cessante do Fundo Monetário
Internacional. ~ i c h a eCamdessus,
l
no seu discurso de despedida do cargo, afirmou que "a pobreza é o maior tormento
do nosso tempo. O fosso aumenta entre ricos e pobres e o
abismo entre os países mais prósperos e OS mais deserdados é moralmente escandaloso, economicamente desastroso
e potencialmente explosivo a nível social". Estas palavras
têm tanta mais força quanto o FMI é considerado um dos
grandes responsáveis pelo cavar deste fosso entre ricos e
pobres! Acho esta afirmação uma punhalada nas costas
daqueles países que são tão pobres que já só têm dinheiro.

A
da Igreja lem
de estar
ao serviço da Verdade e da Justiça, fazendo
uma Ópção clara pelos mais pib;es,
Deve
formar para Os
humanos que estão
gravados rias páginas dos Evangelhos. Tem
- de ajudar a educar para o plurãlismo, para
a
Deve lutarcontra !Odas
as formas de into~erância,de monocordismo
ideológico, Será bom
falepela positiva,
amplificando pequenos gestos de justiça, paz
e fraternidade. experiências simples mas
A)udar a reconçtruiruma
integrar uma
palhota, acolher um
Criança de rua, ajudar a Cultivar o pequeno
. .
'campo do mutilado de guerra, apoiar
um toxicode~endente,integrar um doente
de SIDA, defender um perseguido político...
são atil:udeç profundamente evangélicas
que podern e devem dar excelentes artigos
5. Jubileu. Há dois acontecimentos que vão marcar este
OU peças de rádio OU TV.

ano jubilar: Domingo do Arrependimento e a celebração dos
mártires. O primeiro aconteceu no começo da Quaresma e o
segundo teve lugar no Coliseu de Roma. João Paulo II quis
que a Igreja purificasse a sua memória reconhecendo e
pedindo perdão pelos erros do passado. É um gesto de muita
humildade e de muito futuro. É uma brecha na muralha de
arrogância que continua a existir em muitos de nós. Com a
celebração dos mártires do nosso tempo, João Paulo II
insiste na importância do testemunho, da radicalidade da
entrega, da fidelidade a um projecto. São desafios enormes
lançados a Igreja e, por isso, também aos jovens.
6. Direitos Humanos...ou pior, a sua violação, é talvez a
expressão que melhor traduz a crise de civilização em que
estamos mergulhados. Guerra, dívida dos países pobres,

minas, intolerância, opressão, bairros de lata, massacres,
poluição, perseguição, meninos de rua, prostituição, Sem
Terra, trabalho infantil, refugiados, fome, exclusão social,
droga, sem abrigo... são expressões e realidades que nos
entram diariamente em casa, através da tv, da rádio, dos jornais, revistas e internet..
A 10 de Dezembro de 1998, o mundo inteiro celebrou o
50hniversário da Declaração Universal dos Direitos
Humanos, com pompa e circunstância. A Igreja Católica,
através da sua Doutrina Social e dos seus compromissos no
terreno, não se tem poupado na defesa dos Direitos
Humanos. E não faltam textos inspiradores para que este trabalho continue. É urgente calar as armas, erradicar as minas,
fazer os refugiados regressar as suas terras, dar pão aos
famintos, liberdade aos oprimidos.
Quando alguém como Kadhafi diz numa Conferência
Mundial como a do Cairo que a África precisa de água e não
de democracia, temos que concluir que muito caminho está
ainda por andar. 52 anos depois, a Declaração Universal dos
Direitos Humanos ainda é uma criança. Tem de crescer e dar
a volta ao mundo. È ainda um sonho, uma utopia que passará como projecto para o século XXI.
Este é o mundo onde vivemos. Mas não sejamos profetas
da desgraça porque há muito caminho andado na construção
de um mundo mais humano. mais fraterno e mais cristão.

NOVOSSINAIS DE DEUSNOS TEMPOS QUE CORREM
Depois de passada a onda dos profetas da morte de
Deus, Ele está de regresso ao planeta. O assunto religioso
passa hoje muito bem nos media (como demonstram algumas revistas recentes). Mesmo para falar mal ou para dizer
que Ele não faz falta. Miguel Portas, no DN de quinta-feira (4
de Maio), escreveu um página toda sobre a visita do Papa a
Fátima onde diz:" Eu, que não sou crente, que não preciso de
Deus para procurar ser decente nesta vida, nem da promessa do paraíso para chegar ao fim dos dias com a espinha
direita, apeteceu-me estar com o Deus do P. Mário..." (p.17).
O tão falado regresso do religioso, deve preocupar-nos
muito. Porque o Deus que vai circulando por aí não é, regra
geral, o Deus revelado em Jesus Cristo. É um Deus a medida de quem o fabrica, uma espécie de Santa Bárbara a quem
se recorre apenas em noites de trovoada! O sincretismo religioso parece que veio para ficar e lança um enorme desafio
a nossa formação humana e cristã.
Sem me armar em sociólogo, gostaria de dar uma
olhadela a três estudos recentes por onde passa Deus.
Começo por um inquérito realizado pela Universidade
Católica a estudantes entre os 13 e os 18 anos, encomendado pelos Colégios dos Jesuítas, publicado em Fevereiro de
1998. 0 s resultados são surpreendentes: 84% dos jovens
acreditam em Deus, 90O/0 dizem que Ele os acompanha no
dia a dia, mas apenas 57% acreditam que Jesus Cristo é
Deus e 33% na Ressurreição. Há algo que não bate muito
certo. Segundo uma análise do inquérito feita pelo Pe. Vaz
Pinto, é evidente a forma individualista como alguns dos

católicos vivem a sua religião, optando por acreditar nos
aspectos que mais lhe agradam. E a tal "religião de catálogo".
O segundo estudo apoia-se numa sondagem realizada no
final de 99 pela SIC e pela Visão sobre o Cristo do nosso
tempo. A maioria dos inquiridos acha que se Cristo encarnasse hoje seria homem (87%), os media iriam apoiá-lo
(82%), não seria militante de qualquer partido político (83%),
não ficaria satisfeito com a prática da Igreja católica hoje
(70%), seria padre (51%), pertenceria a classe baixa @O%),
seria apolítico (62%), não se chega a acordo se iria ser
perseguido pelo estado (45%) ou não (47%), pregaria a paz
(50%) e a igualdade (28%). E 87% dos sondados acreditam
que Jesus Cristo é o Filho de Deus que se fez homem há
2000 anos.
Finalmente, o polémico estudo realizado pelo Instituto de
Ciências Sociais da Universidade de Lisboa as atitudes sociais dos portugueses, sobretudo o capítulo sobre a religiosidade. "Católicos pouco solidários" fez manchete no DN.
Todos os media se debruçaram sobre o estudo e não faltou
quem concluísse que os católicos praticantes eram tristes,
conservadores, intolerantes, analfabetos, de direita. Apenas
são felizes uns 7% de iluminados laicos, urbanos e elitistas
que passam muito bem sem Deus, têm mais de mil livros em
casa e são muito avançados de ideias. E mais diz o estudo:
a prática religiosa caiu nos jovens. Não é nada que se não
saiba, mas é bom procurar o porquê.
Independentemente dos números, este como outros
estudos dão que pensar.

DESAFIOS
E PROPOSTAS PARA A PASTORAL
JUVENIL
HOJE
1. Fé. É dom de Deus, mas também tem um outro lado: o
da resposta humana. As brechas na muralha aparecem sempre do nosso lado. Não basta dizer que se acredita, é preciso
descobrir as razões mais profundas da nossa Fé. Não se
pode dormir a sombra do baptismo que recebemos, temos de
construir a nossa vida cristã dia após dia. Além disso, a Fé
não é uma teoria, é uma vida. Por isso Cristo disse que é
pelos frutos que se avalia a qualidade da árvore. Tem de
haver criatividade: recordo a este título iniciativas bonitas
como a tenda do jubileu em Viseu, o cordão humano no
Porto, a vigília "8 dias depois" e a "Huma" em Lisboa.
É preciso ousar dizer que acreditamos em todos os contextos e ambientes. Custe o que custar.
2. Bíblia. Gosto de dizer que o futuro está nas raízes
como a segurança de um grande edifício começa pelos
alicerces e pilares. Os cristãos, regra geral, têm uma formação bíblica muito deficiente. Conhecemos uns tantos textos e achamos que já temos categoria para interpretar tudo e
mais alguma coisa. E urgente beber na fonte. Nenhum
cristão, nenhum jovem devia descansar enquanto não
fizesse um bom curso bíblico. E, a Palavra de Deus tem de
ser o nosso companheiro de todos os dias.
3. Espiritualidade. A nossa relação com Deus exige tem-

pos de dedicação exclusiva a Ele. Não podemos passar a
vida a encontrar bons argumentos que justificam a falta de
tempo para rezar, para Retiros, para leitura de livros de
Espiritualidade. Não cultivar esta dimensão é dar espaço a
que tudo o resto abafe a nossa vida, as nossas convicções e
os nossos compromissos. Aprender a rezar é um trabalho de
todos os dias. Temos de descobrir como rezar pode ser uma
experiência que enche a vida de verdade e de beleza. A
Oração é uma expressão de amor e não se pode amar a
pressa.

Relatórios. Há-os e bem sérios, a ponto
de nos fazer arrepiar pela crueldade
dos números que apresentam
e das conclusões a que chegam. Há dois
que saem todos os anos e abalam
da humanidade. Refiro-me
a con~~ciência
aos do Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento (PNUD) e ao da UNICEF.

4. Liturgia. Temos de celebrar a nossa Fé em comunidade. E com alegria. Com qualidade nos textos, nas músicas, nos gestos, nas decorações, nas encenações. A alegria
de sermos cristãos têm de ser palpável, visível, comunicável.
Falta, muitas vezes, uma séria formação litúrgica que, por um
lado, nos leve a criar, a fazer festa e, por outro, a evitar dois
extremos: as liturgias que parecem velórios (tão formais, tão
vítimas das rubricas fossilizadas, tão mortinhas!) e as liturgias pimbas que nem ajudam a interiorizar nem têm qualquer
sentido estético, artístico ou cultural.
Não queria deixar de referir a vida de morcegos de fim de
semana que "vitima" boa parte dos nossos jovens. Ou seja:
dormem de dia e andam (dançam!) de noite. As reuniões de
grupos e as Eucaristias sofrem muito com este ritmo de
morcegos. E as comunidades queixam-se.

5. Grupo . A Igreja é família e como tal tem que crescer
e viver. O grupo é o espaço por excelência do crescimento e
amadurecimento dos jovens. Ali eles se encontram, partilham, rezam, formam e assumem compromissos. Exigem lideranças bem escolhidas, bem formadas, muito motivadas,
muito comprometidas. E não se pode esquecer que, para um
bom funcionamento de um grupo, são precisas dinâmicas e
estratégias bem ajustadas. A Fé não pode substituir a técnica. Aqui se joga muito do futuro da Pastoral Juvenil e do
futuro das comunidades cristãs.
Entre outros objectivos, a caminhada em grupo ajudará a
um discernimento da vocação a que Deus nos chama e da
Missão que Ele nos confia. Só que pode acontecer que Deus
nos chame nos momentos em que passeamos a vida em
regiões sem rede... a comunicação torna-se impossível.
Outras vezes, se calhar, perdemos o código de acesso as
mensagens que Deus nos vai enviando. Esta caminhada de
fé em grupo ajuda a pôr o nosso coração a bater ao ritmo do
coração de Deus e dos anseios dos outros.
6. Formação humana e cristã. Tem de obedecer a um
plano que respeita a caminhada dos jovens que compõem o
grupo. É precisar elaborar um itinerário que ajude ao crescimento do jovem em todas as dimensões da vida. Este é um
desafio decisivo. É urgente investir na formação, começando
por criar nos jovens a vontade de encontrar respostas para
as questões da vida. O grande problema é que a Igreja,
muitas vezes, passa o tempo a dar respostas a perguntas
que ninguém faz! Assim não vamos a lado nenhum!

Nestas como noutras coisas, a linguagem e os meios a
utilizar são fundamentais. Não podemos continuar a emitir
em onda curta quando os jovens captam via internet. Não
podemos mandar mensagens por pombos correios enquanto
o jovem está a ler e-mails no seu computador. Assim, as
mensagens não vão chegar ao destinatário!
E que tal a ideia dos Animadores Juvenis fazerem um
Curso de Teologia,
Ciências
Religiosas ou
Teológico-Pastoral?
7. Diálogo ecuménico, inter-religioso e cultural. É um
dos sinais dos tempos. Num mundo marcado por rupturas e
divisões, o Concílio Vaticano II veio propor caminhos de concertação e diálogo. João Paulo I1 foi incansável no palmilhar
deste caminho ecuménico. Mas, ao contrário do que se
pensa (e, as vezes, se diz!), o diálogo não é uma arma dos
fracos. Para se dialogar bem é necessário estar-se muito
seguro das suas ideias e convicções. Não dialogamos para
forçar ninguém a pensar como nós. Fazêmo-lo para aproximar, para construir pontes. Depois do primeiro milénio ter
sido o da unidade, o 2% da divisão, este 3"everá ser o do
regresso a unidade? Será o tempo de nos voltarmos uns para
os outros? Não! É a hora de nos voltarmos todos para Cristo!
O I Fórum Ecuménico Jovem teve lugar no Seminário de
Leiria a 22 de maio de 99. Foi um êxito, uma experiência
única para os participantes. O II terá lugar em Lisboa a 14 de
Outubro, com uma participação mais alargada.
A este título, não queria deixar de referir duas obras muito
recentes. Uma já foi referida: "O Rei, o Sábio e o Bobo" de
Shafique Keshavjee, uma brilhante fábula sobre a tolerância
religiosa. A outra é o romance " A Viagem de Théo" de
Cathérine Clément. O jovem Théo e a sua tia Marta vão dar
a volta ao mundo das Religiões para encontrar no terreno a
resposta a duas perguntas: Deus existe? O que fazem milhões de pessoas na terra para crer em Deus? É uma odisseia espiritual. Um romance a não perder.
O encontro de culturas, tão falado e tão pouco vivido, será
um dos espaços privilegiados de missão neste novo milénio.
É, a este título, fabuloso o texto que D. Manuel Clemente leu
nos Jerónimos no dia da sua ordenação episcopal. Falava da
ajudar a atar pontas soltas, ou seja, a ser gerador de
comunhão entre as diferentes sensibilidades na sociedade.
8. Cidadania. Somos membros da Igreja pelo Baptismo,
mas também cidadãos do mundo pelo nascimento. Uma pastoral Juvenil que se resuma a reuniões e celebrações não vai
longe. A componente do compromisso é vital. O Evangelho é
vida e transforma a história. Ser cristão exige compromissos
sérias na linha da justiça, paz e direitos humanos. Urge combater todas as formas de corrupção, os atentados a dignidade humana, os "branqueamentos" (até agora só havia
lavagens a seco, agora há também lavagens a branco!). Se
celebramos no próximo domingo os mártires do nosso tempo
é porque acreditamos que o testemunho vale mais que todas
as palavras. E uma passagem de modelos, não de roupa,
mas de vida. Jovens que cruzam os braços porque não

ousam arriscar, porque são comodistas, não merecem o
nome de cristãos. É preciso sujar as mãos nos problemas do
dia a dia para ajudar a resolver. É preciso ser solidário com
os mais pobres e excluídos, entrar corajosamente em cena
para combater os flagelos do nosso tempo.
É preciso ter a ousadia de circular nas periferias, questionar a maneira de ser e de estar dentro e fora da Igreja. Dá
gosto olhar para a vida de uma Maria de Lourdes Pintasilgo,
como o fez D. José Policarpo: "A Maria de Lourdes ficou sempre do lado eclesial da fronteira, sofrendo as inevitáveis críticas e incompreensões dessa situação. A Igreja está-lhe grata
por essa fidelidade corajosa, pois tocar essa fronteira acontece a muitos, não a ultrapassar é opção de Fé e graça do
Espírito". Por vezes é preciso ter a coragem de pisar o risco.
Mas sempre com amor e ficando do lado de cá, mesmo ultrapassando o "politicamente correcto" e até "o religiosamente
correcto".
9. Missão. A minha experiência aqui, como em Angola ou
na Guiné, o que vi estes dias em Moçambique, vai-me
provando que todos têm que evangelizar todos. Todos somos
"terra de missão" e o verbo "partir" devia fazer parte dos
dicionários dos jovens. Até porque " o melhor lugar do mundo
é aquele onde Deus nos quer!" Há tanta gente que nunca
ouviu falar do Evangelho ou está bloqueada por preconceitos. Há tantas vítimas do ódio, da violência, da guerra, da
exclusão, da fome. Há tanta gente sem esperança, sem sentido para a vida. O mundo é um espaço de missão onde todos
cabem. A missão não é opção: ai de mim se não evangelizar!
(S. Paulo) e todos podem dar o seu contributo, segundo os
seus carismas e formação.

10. Solidariedade. É uma dimensão muito importante
nas sociedades actuais. A pastoral juvenil não pode descurar
este aspecto na caminhada dos jovens. Hoje, na era das
ONGs, há muitos projectos de desenvolvimento que podem e
devem ser levados a cabo por jovens. Recordo a Escola Sem
fronteiras de Caió, no coração do povo manjaco na GuinéBissau, o Centro de Apoio a Infância em Ribeira Afonso, S.
Tomé ou o projecto das Escolinhas de Moçambique, que fui
ultimar ao norte perdido e esquecido deste país lusófono, são
apenas pequenas provas de que os jovens podem dar corpo
a esperanças dos pobres num futuro melhor.
11. Grandes causas. Parece ir longe o Maio de 68 e o
fogo no coração dos jovens que sonhavam um mundo mais
justo e fraterno. Será que morreram todas as utopias e
andamos desiludidos, de braços cruzados, a espera que a
história aconteça por conta própria? Não quero acreditar e
proponho que os grupos de jovens dêem a cara por grandes
causas: o perdão da dívida externa dos países pobres, contra a pena de morte (a comunidade de Santo Egídio lançou
uma campanha de assinaturas), contra as minas, contra as
crianças-soldado, contra as armas ligeiras, contra a droga,
etc. Os jovens podem e devem empenhar-se nestas e
noutras grandes causas da humanidade. "Se outros

calam...cantemos nós!". E, quem for a Lisboa até 2 de Julho,
não percam a exposição do fotógrafo Sebastião Salgado que
está no Pavilhão de Portugal no parque das nações desde
hoje. Tem o titulo de "Exodos" e tem 350 fotografias feitas em
algumas dezenas de países onde os dramas humanos são
indescritíveis por palavras. As fotos - garanto - neste caso
falam mais alto e calam mais fundo. Não percam a ocasião
de vos provocardes a vós próprios.

O PNUD, neste ano 2000, denunciou
o aumento em flecha da pobreza no mundo
e ale~rtouos governos para previsões
assustadoras: daqui a 20 anos, haverá mil
milhões de pobres nas zonas urbanas.
Hoje mais de 1.300 milhões de pessoas
sobrevivem com pouco mais de 200 escudos
por dia. E, porque a vida quanto mais dura
menos dura, as taxas de mortalidade são
assustadoras nos países mais pobres.
O secretário geral das Nações Unidas, Kofi
Annan, pediu aos governantes de todo o mundo
para ajudarem a ONU a reduzir para metade,
até 2015, o número de pessoas a viverem
em miséria extrema. Propôs ainda a criação
de condições para que todas as crianças
tivessem garantido o ensino primário.

13. Valores. D. Luís de Castro, Bispo colombiano, falava
aqui nesta sala, nas Jornadas Missionárias Nacionais, sobre
a droga. E dizia que o combate a produção e ao tráfico era
uma batalha quase perdida enquanto o mundo não mudasse
de mentalidade. Assim, o mundo rege-se por duas palavras
mágicas: lucro e sucesso. Depois, querem propor aos colombianos que mudem a planta da coca pela da banana ou da
batata. A coca é a planta que com menos trabalho dá mais
lucro no mais curto espaço de tempo. É uma planta de sucesso. Por isso, enquanto este não for substituído pelos valores
e pela dignidade humana não há nada a fazer.
A crise de valores de que tanto se fala é real. De facto,
basta olhar para as relações internacionais: que interessa a
Portugal, a Europa, aos EUA a paz em Angola? Nada. O
povo angolano não conta para nada. Contam, sim, os interesses em causa, os lucros que todos vão buscar nas negociatas de petróleos, diamantes, madeiras, armas e pescarias!
É cruel, mas é assim. Temos de remar contra estes ventos e
marés.
A proposta que o Evangelho faz é a da ousadia de
mudar... e de se comprometer porque a vida é bela. E quero
mesmo fazer uma referência ao filme de Benigni, citando
Adélio Torres Neiva: "A Vida é Bela é um hino de amor que
se torna um poema sobre a vida. Este filme é quase uma
oração. Um pedido de socorro nascido de um povo exilado.
A história do filme é a de um amor sem fronteiras, onde a ternura e o coração não se confinam a raça e a origem. O
coração abre sempre novos horizontes as culturas e aos valores".

É assim que um pequeno dossier no Unesco Courier
de Outubro 2000 chama a atenção para o factor
de informação e estímulo que as rádios locais
e outros "media" que não exigem grandes recursos
podem representar para pequenas comunidades
de países "em vias de desenvolvimento".

Courrier da UNESCO
Fevereiro de 2000

[. ..] A medida que a tecnologia melhora, geralmente torna-se
mais fácil aprender a lidar com os aparelhos. Ao mesmo
tempo, os custos para montar um serviço de notícias desceram muitíssimo. Aparecem múltiplas formas de difundir noticiários: por T.V., rádio, impressas ou na Net. Há mais pontos
de vista acessíveis do que nunca.
O dossier apresenta alguns exemplos destas "novas
vozes": estações de TV geridas por pequenas comunidades
em Israel; um dilúvio de pequenos jornais na Roménia; uma
rádio lançada por um grupo de jovens no Senegal (exemplo
descrito adiante) e que exerce pressão política a favor das
pessoas que vivem no seu grande, pobre, bairro suburbano;
uma rádio ao serviço da diáspora do Sri Lanka; um serviço de
notícias argelino "offshore" só possível na Net, etc.

Babacar, jovem mecânico numa garagem, diz-nos:
"Gostava de ouvir a Oxy-Jeunes, que é a rádio do meu bairro, enquanto estou a trabalhar; mas não a apanhamos aqui
em Dakar." Se lhe disserem que há muitas outras rádios em
Dakar, com música e notícias, ele responde: "Sim, mas não
dizem o que é preciso sobre o lugar onde vivo."
Vive em Pikine, que é um imenso aglomerado suburbano
de 1,15 milhões de pessoas, declarado "cidade" há pouco
tempo. Todos os dias, milhares de pessoas saem dali para
Dakar, tentando ganhar a vida em empregos menores.
Há ali muita pobreza, com a constante chegada de
migrantes vindos das zonas rurais; mas Pikine também é
conhecida pela riqueza da sua vida comunitária e pela energia da sua gente mais nova.
Quando montaram a Radio Oxy-Jeunes, tiveram que
ultrapassar a espessa selva da burocracia senegalesa.
Fizeram a proposta com a ajuda do "Forum Jeunesse", uma
ONG que tem milhares de membros no Senegal e é apoiada
por duas ONG maiores, a Associação Mundial dos
Produtores de Rádio e a Organização Católica para o
Desenvolvimento e a Paz. Durante três anos, o expediente
andou para trás e para diante, horas e horas no Ministério da
Comunicação e até graffiti nas paredes de Dakar!
Até há pouco, as autoridades senegalesas só davam
licenças para emitir em FM a estações estrangeiras, como a
"Radio France Internationale" e a "Africa Number One", ou a
estações comerciais senegalesas. Fazem com isso muito
dinheiro, porque as estações têm que pagar uma espécie de
imposto anual de milhares de dólares. As estações pertencentes a pequenas comunidades locais têm poucas oportunidades de apoio oficial. Até agora, só havia uma.
Em Junho de 1999, um jovem de Pikine atreveu-se a
fazer caminho através de todas as restrições. Quando lhe
calhou a vez de apertar a mão ao Presidente Abdou Diouf, na
inauguração do novo estádio de Dakar, aproveitou a oportunidade e disse: "Senhor Presidente, os jovens estão ainda a
espera de uma rádio deles e de poderem ser ouvidos!"
O Presidente respondeu imediatamente, pedindo ao

primeiro-ministro para dar prioridade máxima ao assunto. No
dia seguinte, foi recebida no Forum Jeunesse, levada de bicicleta, uma convocatória para ir ao edifício principal do
Governo, a cidadela da burocracia. Aí Ihes foi dito que podiam usar a FM 103.4. A partir daí, podiam começar!
Agora, o transmissor de Oxy-Jeunes é uma presença
habitual para todos os habitantes de Pikine. Fica sobre o telhado do Centro cultural L. S. Senghor, o qual é um edifício
imponente, sede do governo municipal e de vários grupos de
Pikine. Esta proximidade física com as autoridades locais não
atrapalha os 50 e tal voluntários da comunidade local que
fazem andar a estação. A rádio colabora com as autoridades
da cidade difundindo anúncios oficiais de interesse geral,
mas defende acerrimamente a sua independência.
Fazem 40 horas de programas por semana. Em seis
meses, esta rádio criou o seu lugar como um fórum de
opiniões acerca da vida em Pikine, e os habitantes sentem
que é um assunto que tem a ver com eles. Têm uma receita
simples: os produtores dão voz aos ouvintes e dão muito
tempo da emissão a discussdes políticas e sociais, com titu10s como: "A rua" ou sátiras locais, ou reconstituição de
tradições. São objectivos da estação: alcançar os mais marginalizados, reforçar o enraizamento das pessoas, envolvêIas no desenvolvimento e na cidadania.
Os vários grupos de Pikine cedo se aperceberam de quão
útil a Oxy-Jeunes pode ser para fazer avançar os seus
assuntos junto de políticos e burocratas, mas também para
comunicarem uns com os outros. Todas as línguas faladas
no Senegal podem ser ali ouvidas, e todos os grupos étnicos
têm acesso. Por exemplo, os quase um milhão de fula-fulas
da Guiné que vivem agora no Senegal já não precisam de
mandar os seus anúncios para a Radio Labé, na Guiné.
[...I Os cidadãos de Pikine, sobretudo os jovens, não se
coíbem de lembrar aos políticos as suas promessas eleitorais
não cumpridas. Também há assuntos relativos a benefícios
para a população que "passam" melhor com o uso da língua
local, numa sociedade de tradição preponderantemente oral,
do que pelo envio de esclarecimentos pelo correio, quase
sempre perdidos.. .
Mas nem tudo são rosas. Há as outras regiões que
invejam as facilidades obtidas pela rádio de Pikine; há
quem a acuse ainda de dar demasiada música e poucas
discussões; e já é problema que tenha tão poucas mulheres a falar. Os animadores debatem-se com a falta de
recursos e de preparação de apresentadores; não têm
dinheiro para pessoal permanente; e têm a vista a provável obrigatoriedade de pagamento de 3.200 dólares para a
licença.
[. ..] Há uma competição feroz para ajuda de organizações internacionais como a Unicef, e também dos departamentos nacionais que subsidiam estações de rádio apenas
para sustentar uma campanha sanitária, por exemplo. Após
seis meses no ar, Oxy-Jeunes sabe que não pode viver só
das três bolsas que recebeu de prémio no Festival da Rádio
em Bamako (Mali), em 1999.

No Diário de Notícias de 1 Outubro p.p., vem um artigo
com o título "Patriarca pede dinheiro para rádios africanas".
Extraímos uma parte:
O Patriarca de Lisboa lembra que é seu objectivo promover a implantação de rádios de inspiração cristã nos países africanos de expressão portuguesa - um projecto urgente
e fundamental para a consolidação dos processos de transição para a democracia e para o reforço da sociedade civil.
A execução do projecto, que está sob a responsabilidade
da Fundação Evangelizaçáo e Cultura (FEC) - organismo da
Igreja portuguesa para a cooperação com África - decorrerá
ao longo dos próximos cinco anos.
Textualmente: "Estamos perante um projecto que representa, para a Igreja portuguesa e dos restantes países
envolvidos, um enorme esforço financeiro e pessoal, no qual
muito gostaríamos de ver outras entidades implicadas e
colaborantes."
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O dossier apresenta alguns exemplos destas
"novas vozes": estações de TV geridas
por pequenas comunidades em Israel;
um dilúvio de pequenos jornais na Roménia;
uma rádio lançada por um grupo de jovens
no Senegal (exemplo descrito adiante)
e que exerce pressão política a favor
das pessoas que vivem no seu grande, pobre,
bairro suburbano; uma rádio ao serviço
da diáspora do Sri Lanka; um serviço
de notícias argelino "offshore" só possível
na Net, etc.

Em que medida os Estados podem controlar
as fronteiras eficazmente? Em que medida o devem
fazer? Parece cada vez mais claro que o controlo
dos fluxos migratórios não é satisfatório, quer ao
nível das suas consequências em termos de direitos
humanos elementares quer em termos de eficácia
pura e simples. Não se perde mais a fechar do que
a abrir as fronteiras?
Bruno Cardoso Reis

'

Não é verdade que as sociedades ricas do Norte vivem um
crescente desequilíbrio demográfico, com consequências
potencialmente explosivas ao nível, por exemplo, do sistema
de segurança social? Nesse contexto a imigração não será
uma solução imprescindível, que corresponde, aliás, as
necessidades do mercado de trabalho? Num mundo em que
se dá cada vez mais por adquirida a importância da livre circulação de mercadorias, de capitais, de ideias, qual a justificação para se impedir que os homens circulem também livremente?
O fluxo migratório não pára. Para fugir a guerra e a
pobreza extremas nos seus países de origem, os migrantes
do Terceiro Mundo (ou do Leste) correm todos os riscos, e
muitas vezes encontram a morte nessas terríveis jornadas
para o mundo rico, em que investem todas as suas parcas
poupanças e a própria vida num lance de tudo ou nada.
As consequências dramáticas para os migrantes clandestinos da ausência de estatuto legal são de todos conhecidos:
a exploração por empresas pouco escrupulosas, da <<simples,) discriminação salarial até situações de escravatura de
facto; o medo constante de serem repatriados e a impossibilidade de recorrer a qualquer sistema de apoio estatal, da
educação a saúde, para não falar da polícia.
A imprensa, os textos de opinião ( de Rogério Martins a
Boaventura Sousa Santos passando por Miguel Sousa
Tavares ( não cessam de nos recordar estes factos essenciais, que subiram mesmo ao palco recentemente, por via da
adaptação teatral por Jorge Silva Melo da obra de Hermann
Melville, O Navio dos Negros. Nesta obra ( que descreve uma
revolta e tomada de assalto por negros escravizados de um
navio, e o reino de terror que instalam a bordo, um história
verídica do final do século XVIII ( o dramaturgo português
interpola histórias actuais a respeito da realidade dos clandestinos em Portugal, retiradas da imprensa, como forma de
marca que a escravatura e a violência que ela gere existem
aqui e agora. Há também estudos mais desenvolvidos. Entre
estes destacamos a interessante obra de Catherine W. de
Wenden, Faut-il ouvrir les frontières?, Paris, Presses de
Sciences Po, 1999. Uma estudiosa destas questões, de que
publicamos, a seguir, uma entrevista que sintetiza as suas
conclusões.
Do poder político parecem vir boas notícias relativas, com
o anúncio de medidas legislativas no sentido de se abrir um
novo período de legalização, e sobretudo, de que esta medida prenuncia uma viragem na opção governamental de fundo
nesta questão no sentido de se avançar para uma política de
porta entreaberta, com a possibilidade de imigração legal na
medida em que o mercado de trabalho a permita. Com base
na ideia de que um completo fechamento, além de utópico,
dificulta enormemente aquilo que o governo assume agora
como um objectivo primordial, a plena integração daqueles
que acabam por vir, a bem ou a mal. Só não se percebe, se
assim, como pode o legislador assumir como limite dessa
(<integração,) um máximo de cinco anos de permanência.
Estaremos a seguir o caminho da Suíça, que tanto criticámos
no passado tão recente, quando nos convinha? Parece, em

todo o caso, ser uma viragem no sentido certo, ainda que,
infelizmente, não existam respostas simples nem definitivas
quando se lida no concreto com realidades tão complexas.
Era sobretudo do concreto que gostaríamos de falar.
Lançámos o desafio a algumas pessoas que nos são próximas, e que lidam de perto com a realidade dos clandestinos
em Portugal, de nos darem o seu testemunho. Neste número
da Viragem não foi ainda possível atingir esse objectivo,
avançamos, para já com alguns números relativos a este ano
nos quadros que se seguem, mas quanto as pessoas o
desafio ficou de pé e está aberto a quem queira enviar-nos o
seu depoimento. Este é definitivamente um dossier em aberto. Sobretudo para quem queira viver o Advento como uma
lembrança de acolhimento desse Clandestino de há 2000
anos atrás.. .

O fluxo migratório não pára. Para fugir a guerra e a pobreza extremas nos seus países de origem
os migrantes do Terceiro Mundo (ou do Leste) correm todos os riscos, e muitas vezes encontram
morte nessas terríveis jornadas para o mundo rico, em que investem todas as suas parcas
poupanças e a própria vida num lance de tudo ou nada.

Jan./Ago. 2000
Centro
Algarve
Lisboa, Vale do Tejo, Alentejo
Norte
Madeira
Açores
Total
Expulsões
Jan. 1 Ago. 2000
Ucrânia
Moldava
Brasil
Rússia
Roménia
Cabo-Verde
Outros
Total

238

1466

?
3229

Readmissões Activas*
JanJJun. 2000
Ucrânia
Moldava
Roménia
Georgianos
Guiné-Conacri
Cazaquistão
Chineses
Outros
Total

Regresso Voluntário Jan./Jul. 2000
Guiné Bissau
Ucrania
Rússia
Brasil
Moldava
Outros
Total
Custos Ex~ulsáo+ Readmissáo
*envio de clandestinos para Espanha ou França.
Fonte: L USA
Dados do S.E.F. (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras)

422
188
115
46
45
25
25
231
1097

78

29
230

67.000.000$00

HEGULARIZAÇOES:

Como se sabe, os Estados europeus regularizam depois de
os clandestinos terem passado através das malhas; assim
alimentam as esperanças deles e os benefícios dos traficantes.
Uma equipa de investigadores europeus publicou um
inquérito sobre o assunto (de que trata o livro indicado acima,
o qual é assinado por um jurista da Universidade Livre de
Bruxelas). Aí se percebe a amplidão das incoerências e das
hipocrisias. Apesar do encerramento oficial das fronteiras, o
estudo revela que operações de regularização acontecem
cada vez mais. O Relatório encontrou destas operações
desde 1974, dizendo respeito a 1,8 milhões de ilegais.
Acontecem mais em Itália, depois a França, a Grécia, e a
Bélgica. Números mais reduzidos para a Holanda e a GrãBretanha. A Alemanha não fornece dados, mas regulariza
raramente.
São números que expõem a política de gestão dos fluxos
migratórios, ou ausência dela - sobretudo, permitem avaliar
a amplidão de um fenómeno heterogéneo: regularizações
sem final marcado (em Itália, Espanha e Grécia) mais selectivas em França, Reino Unido, Bélgica e Holanda. Critérios
muito diferentes, como o reagrupamento familiar em França,
ou trabalho fiscalmente e socialmente correcto na Holanda.
Agora começaram a praticar-se processos de regularização permanentes. 0 s passadores da imigração clandestina
passaram a poder prometer aos seus clientes a certeza de
regularização ao fim de um certo tempo. Condições? Dez
anos em França, dois em Espanha. Quer dizer: os candidatos
não terão autorizado de ficar definitivamente senão sob a
condição de passar um certo número de anos em situação de
ilegalidade. A acrescentar aos ilegais reconhecidos como
tais, mas que não são reconduzidos as fronteiras...

"Les régularisations des étrangers ilégaux dans I'Union europbenne"
par Phillipe de Bruycker, Eds. Bruyland, Bruxelles
in "Nouvel Observateur. 29.6.2000.

YARA UMA

N.0 - As suas reflexões sobre a tragédia de Dover?
C.W. - Há mortos nessas condições todos os meses! Em
Gibraltar, entre a Albânia e a Itália, entre o México e os E.U.A.,
entre a China e a Rússia. Onde houver um ponto de passagem
possível, há clandestinos que morrem ao tentar passar. No caso
de Dover, a emoção é clamorosa, porque morreram muitas pessoas ao mesmo tempo, em condições horrorosas e também há
surpresa porque se pensava que a insularidade da Grã Bretanha
a protegia destas situações. Para mim, o pior é a evidência do fracasso da política europeia de imigração.
N.O. Em que é que a política de firmeza e de afunilamento
das fronteiras falhou?
C.W. - Os Estados signatários do espaço Schengen fizeram
um erro de apreciação. Disseram: "no interior deste espaço a
liberdade de circulação é total o que é preciso controlar serão
as fronteiras externas". Pensavam nos europeus circulando
entre os países europeus, e esqueciam a pressão migratória.
No princípio dos anos 80, havia muitos emigrantes que
regressavam aos seus países de origem, e os dirigentes e
peritos europeus achavam que eles não voltariam a Europa.
Enganaram-se. Os Europeus saiem pouco dos seus países
por toda a espécie de bloqueios, como a não-equivalênciade
diplomas ou os empregos reservados só a nacionais, por
exemplo. Por outro lado, a pressão nas fronteiras externas foi
largamente subestimada. E a política de dissuasão que se
pratica não limita essa pressão, antes pelo contrário. Como
as pessoas não podem vir trabalhar legalmente, desde que
se acabou com a imigração com trabalho garantido, há 25
anos, como é muito difícil obter o direito de asilo (só 10 a 15%
dos pedidos de asilo são outorgados, contra 75 a 80% no
princípio dos anos 80), vêm ilegalmente.
Além disso, verifica-se que quanto mais o sistema é rígido,
mais pessoas vivem do negócio das passagens na fronteira.
Fenómeno inerente as lógicas de proibição: como é proibido e
difícil vir para a Europa, cresce o negócio, rendoso para os traficantes. O fecho das fronteiras alimenta economias paralelas, e
assim gera e agrava a clandestinidade. Alimenta a moderna
escravatura, quando as pessoas morrem sufocadas num camião,
não estamos longe das condições de transporte dos escravos
negros no séc. XIX.
N.O. - A solução passará, como sugeriram chefes de governos europeus na recente Cimeira, por reforçar os meios policiais e acentuar a repressão?
C.W. - Não acredito que a solução passe por uma luta sem fim
contra os clandestinos. Primeiro, porque qualquer legislação comporta falhas, que os candidatos a emigração conhecem. Depois,
porque não há meios, financeiros nem políticos, para pôr um polícia em cada 100 metros. Quanto a mandar de volta para os seus
países os sem documentos, sem falar sequer dos problemas
diplomáticos, quando se sabe que cada expulsão custa ao Estado
30.000 FFranc., compreende- se porque é que só 8 a 10% da
recondução a fronteira são efectuadas. Ou então, esclareçam-se
os contribuintes!
N.O. Não sendo por repressão acrescida, por onde é que
passa a solução?
C.W. - Parece-me que por uma abertura selectiva das fronteiras,
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uma abordagem menos hipócrita e mais realista das questões
migratórias. E preciso que a legislação se adapte ao mercado de
trabalho. Os emigrantesvêm porque sabem que há mercado para
eles. Toda a gente sabe que há sectores inteiros da economia que
funcionam em grande parte com o trabalho dos clandestinos, na
construção civil, nos itêxteis, nos restaurantes, por exemplo. Se se
fizesse uma política de vistos dirigidos para estes sectores de
actividade, eventualmentecom um sistema de cotas, matava-se nesses casos -trabalho clandestino e lucros dos passadores. O
que acontece actualmente é que passam os que puderam pagar
e os que conseguirarn passar entre as malhas. É a pior das políticas migratórias.
N.O.- Quem fala ein abertura das fronteiras corre sempre o
r i m de lhe atirarem com os perigos de invasão e de prejuízo para o mercado de trabalho nacional.
C.W. - Pois, e o fantasma que regressa sempre. Lembrem-se de
quando se abriram o.s países de Leste logo se levantou o clamor:
'Vai ser a invasão!" Ora não foi nada disso que se passou. As pessoas de Leste vieram ao Ocidente, sim, mas poucas para se instalar definitivamente. Porquê? Porque se tinha estabelecido um sistema de imigração flexível. Abrir as fronteiras, é também permitir
aos emigrantes a ida e a vinda, não os constranger a instalação
definitiva lá porque conseguiram os papéis. Aliás, muitos instalamse porque sabem que, ao sair do seu país de origem, a porta se
fecha para sempre.
Quanto a amea(:a ao emprego dos cidadãos dos nossos
países, não penso que sejam graves, se se abrirem as fronteiras
de modo selectivo, e~ilhendoos sectores em que os emigrantes
não são concorrentes dos nacionais, o que é o caso, como já
disse, de sectores definidos da actividade económica.
N.O. Não tem medo que a tratem como irresponsáveis e
irrealista?
C.W. - Julgo que a1 minha posição é completamente realista.
Permite reconhecer face a opinião pública, que há sectores que
funcionam estruturalmente com mão-de-obra clandestina. É uma
posição mais franca e menos hipócrita do que o discurso de fecho
das fronteiras, que mostra, todos os dias, os seus limites e ineficácia. O discurso que diz: "Sim a circulação de bens, não a das pessoas" é irrealista. A República de Veneza não teria existido se separassem as duas. PI política de mentiras é muito perigosa, e faz
o jogo das extremasdireitas. Era preciso explicar a opinião pública que não se pode ter como objectivo um êxito a 100% nas políticas de imigração. Nenhuma fronteira será nunca inultrapassavel,
sobretudo com as disparidades de riqueza e desenvolvimento
sublinhadas pela mundialização. E também há todas as situações
excepcionais a que os Estados têm que fazer face rapidamente p.e., o drama da Serra Leoa, que nos obriga a contar com os refugiados que fogem de lá.
N.O. Está a falar, afinal, de uma mudança de mentalidades
C.W. -Sim. O princípio-basetem que ser a abertura das fronteiras
- não uma abertura total mas selectiva. Tem que se abandonar o
mito da imigração zero, e tomar como prioridade tratar da mobilidade dos imigrantes dentro do respeito pelos direitos do Homem,
mas também tendo em conta as prioridades do mercado de trabalho. Isso permitiria lutar com resultados contra a escravatura
modema - o que tem que ser o imperativo nQm!!

-
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Não acredito que a solução passe por uma luta
sem fim contra os clandestinos. Primeiro,
porque qualquer legislação comporta falhas, que
os candidatos a emigração conhecem. Depois,
porque não há meios, financeiros nem políticos,
para pôr um polícia em cada 100 metros.
Quanto a mandar de volta para os seus países
os sem documentos, sem falar sequer dos problemas diplomáticos, quando se sabe que cada
expulsão custa ao Estado 30.000 FFranc., compreende- se porque é que só 8 a 10% da recondução a fronteira são efectuadas. Ou então,
esclareçam-se os contribuintes!

"Bem-aventurados os puros de coração porque verão a Deus."
Mateus 5, 8

FÁTIMA
E A HISTORIA
'Ode
Ou

a história
urna

se houve
de Nossa Senhora na Cova
da Iria há oitenta anos atrás?
'Orn

Bruno Cardoso Reis

E que mais nos pode a história dizer a respeito do significado desses acontecimentos de Maio a Outubro de 1917, e do
que se lhe seguiu de há oitenta anos para cá? Pode a história
explicar o que fez de Fátima o segundo mais importante santuário mariano da actualidade em número de peregrinos, e
provavelmente o mais visível, hoje, em termos do catolicismo
Estas questões parecem fazer tanto mais sentido quanto,
em muitos dos recentes artigos de opinião a respeito de
Fátima, os argumentos históricos têm sido um prato forte. O
que é tanto mais curioso quanto os trabalhos verdadeiramente históricos sobre Fátima são muito escassos. E de
entre as pessoas que comentaram os acontecimentos, praticamente nenhuma, segundo nos parece, se dedicou verdadeiramente ao estudo histórico desses acontecimentos.
Há quem tenha escrito que a história prova que Fátima é
uma fraude. Supomos que é uma referência a textos como os
de um João Ilharco (Fátima Desmascarada) ou de um Tomás
da Fonseca (Na Cova dos Leões), autores anticlericais dos
anos 50 que escreveram obras em que afirmavam desmontar a maquinação por detrás de Fátima. Ora, a verdade é que
esse tipo de textos é tão pouco histórico quanto os seus
opostos, os textos de propaganda e defesa de Fátima, como
os de um Costa Brochado (Fátima B luz da História). Quer de
um lado, quer do outro da barricada nesta questão está-se
muito distante do rigor e da imparcialidade que se exige a um
historiador. Estes não são textos de análise histórica, mas
sim de combate, de polémica, em que abundam afirmações
peremptórias e acusações sem quaisquer provas.
Mas podemos nós hoje estabelecer se Fátima é ou não
uma fraude, com base na análise histórica? A história pode,
de facto, desmascarar crenças com base em dados materiais
falsos: foi o caso do sudário de Toulon, que se provou ser um
estandarte islâmico. No entanto, no caso de uma aparição,
ou seja, de uma alegada visão de um ente divino, transcendente ( algo que, por definição, não é material mas espiritual), a não ser que seja acompanhada de elementos materiais
que possam ser testados e desmentidos (por exemplo, chagas, sinais, choro ou sangrar de uma imagem), dificilmente
se vê como é que um trabalho histórico com quase um século de permeio em relação aos acontecimentos poderá provar
uma fraude, que na época, ninguém conseguiu provar.
Mas, num ponto a analise histórica pode ajudar a esclarecer ( ainda que não em sentido conclusivo (a questão da
fraude. Naquilo que tem a ver com as técnicas de análise rigorosa de textos passados em que o trabalho do historiador
assenta. Ou seja, é possível concluir alguma coisa de significativo a partir dos documentos contemporâneos das
aparições, e que se lhe referem, que hoje se conhecem? Há
razões para deduzir desses documentos que os videntes sinceramente acreditavam ver algo, ou há indícios documentais
que apontam no sentido contrário, de que combinaram entre
si um mentira, ou foram industriado nela por outras pessoas?
A nossa conclusão da leitura, quer dos inquéritos aos
videntes em 1917, recentemente publicados (Documentação
Crítica de Fátima) em edição de grande rigor crítico pelo

Santuário de Fátima, quer da leitura da imprensa da época, é
que não parece que os videntes tenham combinado uma
mentira entre si, ou nela tenham sido instruídos. O acontecimento, longe de parecer preparado (pelo menos consciente
e deliberadamente) pelas famílias dos videntes ou pela Igreja
Católica, apanhou ambas de surpresa, e gerou inicialmente
divisões, e muita desconfiança, reserva e até hostilidade da
parte de pais e padres. Ou seja, estamos convencidos de que
provavelmente os videntes acreditaram sinceramente ver
algo, e sobretudo, pensamos não haver dúvidas de que as
respectivas famílias, assim como o catolicismo português da
altura, ficaram surpreendidos, preocupados e divididos sobre
o que tinha sucedido e como lidar com isso.
E isto porquê? Porque os videntes entraram em
ligeiras contradições entre si. Ou seja, embora não pareça há
sinais de uma (<história,)combinada entre eles. Porque essas
contradições são assinaladas pelos padres que as interrogam (o pároco de Fátima, o Cónego Formigão (professor
no seminário de Santarém), etc. (nos respectivos inquéritos,
quando são eles os que geralmente são apontados na literatura anticlerical como os autores da maquinação. Se assim
foi, porque razão teriam registado essas contradições por
escrito, mesmo que as crianças não tivessem decorado bem
a história? Alias, há pontos essenciais naquilo que as crianças dizem que Ihes colocam sérios problemas. Desde
longo, o facto de a visão ser descrita com uma saia demasiado curta para o que seria exigível a uma Nossa Senhora que
não poderia "evidentemente estar senão o mais decentemente possível", o que leva o Cónego Formigão a pôr a
questão de se não se trataria de uma aparição diabólica. E
depois, o facto de a Senhora dizer aos videntes que a 1."
Guerra Mundial acabava a 13 de Outubro de 1917, isto quando ela continuará por mais de um ano. E certo, que perante
a insistência dos padres que interrogam os videntes, Lúcia
acabou por aceitar que talvez a saia seja mais comprida e
que talvez a Senhora tivesse dito que a Guerra iria acabar,
sem dizer quando. Mas esta pressão é honesta, ou seja, ela
é deixada clara nos inquéritos, como o é também o cansaço
e impaciência com que Lúcia admite estas alterações.
Os videntes têm claramente focos de interesses
muito marcados e específicos, especialmente a forma como
a Senhora se veste, a qual é descrita pelas duas jovens com
grande detalhe e evidente gosto, e o fim da ((guerra),para a
qual tinha sido recrutado um irmão mais velho de Jacinta e
Francisco. A preocupação com o Manuel soldado é um elemento central na relação dos videntes com a Senhora e com
os padres que os interrogam a esse respeito.
Enfim, a situação é tão pouco ensaiada que Lúcia declara
a respeito da última aparição, não estar segura de que a
Senhora (forma como sempre se referiam a visão) tivesse
dito "Construam aqui uma capela a Senhora do Rosário", ou
"Construam aqui uma capela, sou a Senhora do Rosário".
Evidentemente que o que fez a diferença em relação a
outros relatos de aparições que abundaram durante a guerra, e foram acolhidos com frieza, foi o Milagre do Sol a 13 de
Outubro de 1917. A famosa dança solar que deslumbrou a

multidão. Mas mesmo aqui a questão não surge tão clara na
época. Houve muitas pessoas na Cova da Iria, mesmo com
dúvidas, que declaram ter presenciado um milagre, entre elas
um conhecido jornalista republicano de O Século (Avelino de
Almeida); mas outras houve que disseram nada ter presenciado de especial. E só nesta altura que a imprensa católica
começa verdadeiramente a falar do sucedido, abandonando
o silêncio, e indo além das breves e prudentes'notícias que
até aqui havia dado sobre o sucedido em Fátima, sem tomar
partido. O fenómeno gera uma enorme polémica na imprensa. E que divide o campo republicano e católico. Ou seja, há
republicanos que pensam que houve ou poderá ter havido
milagre; e outros que vêm em tudo uma vergonhosa fraude,
uma exibição escandalosa das mais básicas superstições.
Mas também entre os católicos, se há os que se entusiasmam, outros vêm com cepticismo o sucedido.
De facto, o principal diário católico, A Ordem, publicada
em Lisboa por um conjunto de católicos conservadores e
monárquicos, incluiu a 16 de Outubro um longo artigo do
advogado miguelista e figura cimeira de várias organizações
católicas, Domingos Pinto Coelho, em que este afirmava que
o que se viu em Fátima ( apesar de impressionante) não passava de um fenómeno natural resultante de se observar de
forma prolongada o sol cortado por nuvens a elevada velocidade. Ele mesmo tinha repetido a experiência com iguais
resultados. Ainda que nos pareça clara a sinceridade deste
católico conservador, este testemunho não resolve verdadeiramente a questão. A história raramente dá respostas
definitivas. É que a noção de milagre não é entendida hoje (e
já então não o era pelos teologicamente mais avançados)
como significando que Deus poderia teria feito o sol dançar
materialmente fora da sua posição no universo. No entendimento que então era defendido por Blondel ou Le Roy, milagre era uma especial significação dada pelos olhos de
crentes, em determinadas circunstâncias, a fenómenos
materiais mais ou menos misteriosos, mas que para a ciência não passariam nunca de questões em aberto. Que não se
espere portanto da história, a mais incerta das ciências, uma
resposta definitiva sobre Fátima.
O importante, neste como noutros problemas do mesmo
tipo (tão ricos como complexos) da história religiosa portuguesa, é que se multiplique a publicação de documentos e
de estudos sob as mais variadas perspectivas. E que se
evite o mais possível, sob o pretexto de qualquer ortodoxia,
clerical ou anticlerical, fechar ou condicionar a partida um
debate importante para nos percebermos a nós próprios.
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Conversa publicada no "Nouvel Observateur"
de 7.11.2000, a propósito do novo livro
de Paul Ricoeur "Ia Mémoire, l'histoire et l'oubli"

Há 15 anos, o marxismo estava em farrapos, o estruturalismo
vacilava, o existencialismo estava quase esquecido. Tinha
passado o tempo dos "Ensinadores do Pensamento", e
chegara o de P. Ricoeur. Grande conhecedor da fenomenologia, do idealismo alemão, da filosofia política anglosaxónica, aureolado pelas "fatwas" contra si lançadas por
Lacan e Sartre, este protestante despretensioso e reservado
poderia tornar-se o líder de um humanismo renovado. Muitos
desejavam assim, mas terá sido o que aconteceu?
Para isso, era indispensável ceder ao triunfo retrospectivo, e permitir a si mesmo algumas entorses a esse sentido
quase bizantino da dissecação escrupulosa dos conceitos,
que é a sua "marca de fábrica". Portanto, não era o seu
género. O que ele é: um dialéctico e um incansável professor
de problemáticas. Continua a prová-lo aos 87 anos, afrontando, num livro muito denso, os problemas mais espinhosos do
nosso tempo: ambiguidades do dever de memória, amnistias
ou amnésias, desacordos entre os historiadores do nazismo,
herança difícil da École des Annales... Um livro que abre uma
discussão de fundo com os historiadores profissionais e
sonda a tradição filosófica de Platão a Heidegger, a fim de
alcançar a elaboração de uma "política da memória justa".
N.O. - "Demasiada memória nuns lados, demasiado
esquecimento noutros", é a verificação que serve de
ponto de partida para a sua reflexão. Quais os sintomas
desta doença da memória de que sofrem as nossas
sociedades?
P.R. - A impossibilidade de fazer a paz em várias regiões
do mundo é o principal. Kosovo, Palestina, Irlanda do Norte,
outras tantas terras afogadas em memórias. "Os povos não
se perdoam mutuamente", assim começa o livro de um bom
moralista alemão sobre o perdão na política. Mais facilmente
podem os indivíduos perdoar do que os povos. Há qualquer
coisa de impiedoso nas feridas dos povos. É uma memória
demasiado intensa, mas que está paredes-meias com o
esquecimento. Nas suas reivindicações, as minorias não
esquecem as humilhações nem as vitórias - mas esquecem
sempre o mal que fizeram aos outros. Arriscar-me-ia mesmo
a dizer que o culto de uma memória colectiva cria as
condições desta cegueira face as desgraças dos outros.
Neste sentido, a História é mais equitativa do que a memória,
na medida em que supõe que se tomam distâncias e se
alargam horizontes. A História implica comparação - a
memória quer-se incomparável.
N.O.
Declarou, há pouco tempo, que a ideia de
"dever de memória" se acompanha necessariamente de
uma ponta de manipulação, e constitui uma armadilha
em que é importante não cair. Que queria dizer, exactamente?
P.R. - Fico contente por poder regressar a essa questão.
É um dos pontos do meu livro agora publicado, e a que aludi
em Junho passado numa conferência em que simplifiquei
talvez demais, sendo atacado por isso. Disse, então, que há
três grandes obstáculos a memória: A memória "impedida". É
a grande lição de Freud: a memória precisa de ser ajudada,
até mesmo autorizada. A memória "manipulada", por ideólo-
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gos e outros demagogos. A memória "obrigada". Neste ponto
preciso, não digo que o dever de memória seja em si um
abuso. Digo que há, efectivamente, um dever de memória, a
que nos obriga a dívida em relação ao passado - mas que é
ocasião de abusos. A posição de vítima tende a fechar uma
comunidade histórica sobre a sua desgraça particular, e a
desenraizá-Ia do sentido de justiça. Esta situação, por sua
vez, tende a provocar um curto-circuito no trabalho crítico da
História, o que é particularmente perigoso. Neste ponto, o
historiadgr de que me sinto mais próximo é Pierre Nora. Vejase as suas contribuições para "lugares de memória" acabam todas por um alerta contra os excessos de comemoração. Vai ao ponto de dizer que o tempo destas comemorações deve acabar.
N.O. - Simetricamente, também se mostra muito
reservado quanto a legitimidade de amnistias
P.R. - Também aí não se pode negar que haja um efeito
terapêutico da amnistia, porque uma sociedade não pode
estar indefinidamente em guerra contra si mesma. Mas há
um alçapão terrível: a fronteira entre amnistia e amnésia é
muito porosa. Nicole Loraux mostrou-o muito justamente a
propósito da Antiguidade: enquanto a tragédia grega salva a
recordação da desgraça, a República está sempre a querer
fundar-se sobre um certo esquecimento. Para o nosso
tempo, os termos do problema pouco mudaram. Por razões
de preservação da sua identidade, o corpo político tem sempre necessidade de acreditar que está a salvo, que não foi
rasgado no seu interior. A amnistia serve para preservar a
imagem de um corpo político indivisível; no fundo, é como se
dissesse: somos todos bons, desde que olhemos bem fundo.
O perigo está a vista: o trabalho de memória não se faz, e usando uma metáfora psicanalítica - prepara-se o regresso
do que se tinha tentado enterrar. Foi, no fundo, o que se passou em França quanto ao período do colaboracionismo. O
resistencialismo (na órbita do PC e do partido gaullista)
tornou-se o mito dominante, e o trabalho de sepultar este
período só começou muito tardiamente. Ora, era essencial
pôr fim a ficção de que Vichy não foi senão um parênteses,
durante o qual a França estava longe: em Londres, na
Argélia ... De certa maneira, e infelizmente, ela estava também em Vichy, e era importante que isto fosse dito oficialmente.
N.O. - Hoje em dia, em que ponto estamos desse trabalho de memória?
P.R. - Digamos que não fizemos senão uma parte do trajecto. Por isso, as reminiscências constantes da Ocupação
nos debates internos. É preciso, agora, passar da inculpação
a compreensão. Porque onde há inculpação há tentativas de
desculpa. Daqui em diante, temos que nos perguntar: como
é que aconteceu fazerem-se essas coisas?! Devo dizer,
mesmo que alguns não gostem, que os alemães fizeram
esse trabalho político de memória com notável coragem e
lucidez. Desde 1950 que a democracia alemã é respeitável e
se faz respeitar - veja-se as relações que mantém com
Israel. Em França, houve acontecimentos mais recentes que
perturbaram o dito trabalho. Sobretudo, a sobreposição das
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Arriscar-me-ia mesmo a dizer que o culto
de uma memória colectiva cria as condições
desta cegueira face as desgraças dos outros.
Neste sentido, a História é mais equitativa
do que a memória, na medida em que supõe
que se tomam distâncias e se alargam
horizontes. A História implica comparação
- a memória quer-se incomparável.

recordações da guerra da Argélia e da Ocupação. A memória
funciona por sobreposição de camadas, de espessuras
sucessivas... É como a Segunda Guerra Mundial, que se
sobrepõe como urn filtro a Primeira. Defendo, a respeito
disto, o ponto de vista que foi sustentado por amigos checos,
como Jan Patocka Eles insistiam que o suicídio da Europa
em 1914 era o maior acontecimento do século XX. As nossas
memórias ocultaram isso por causa do sofrimento imenso
engendrado pela Shoah. Mas começar aquela guerra, não
parar depois de Verdun, fazer o Tratado de Versailles - tudo
partiu daí.
N.O. - O historiador Ernst Nolte foi violentamente criticado pela sua tentativa de explicação do nazismo por
uma reacção em cadeia, partindo da tomada do poder
pelos bolcheviques. O senhor desculpa-o neste livro das
acusações de revisionismo...
P.R. - De facto, fico profundamente chocado pela
ignorância das teses exactas de Nolte pelos que se envolveram nessa discussão. Quando digo aos meus amigos franceses que Nolte ensina na Universidade Hebraica de
Jerusalém, ficam pasmados. Tem que se compreender antes
de criticar. Nolte tornou posições de fundo sobre dois pontos.
Por um lado, opõe-se aos que querem ver em Auschwitz uma
espécie do "inveirso de uma Revelação". Ao que ele
responde: por mais monstruoso que tenha sido esse acontecimento, é importante que não seja mitificado. Para o compreender, é preciso devolvê-lo a História. O que não quer
dizer, de modo nenhum, que se desculpe. Por outro lado,
tenta uma explicação historiográfica. Tomemos dois sistemas: o nazismo e o estalinismo... O que é que se passa na
sua intersecção? C!ue acção exerce cada um sobre o outro?
Não se pode negar que este é um problema que se levanta.
Julgo que é grande erro confundir a excepcionalidade absoluta no plano moral com a incomparitividade relativa no plano
histórico. Com efeito, não vejo em que é que pertencem ao
mesmo género ("totalitário", disse Hannah Arendt). Mesmo a
influência mimética ou causal de um crime sobre o outro,
segundo Nolte, poderia ter um efeito desculpante para qualquer das partes! Eu próprio advogo a singularidade moral
absoluta das figuras do mal. Não se pode estabelecer uma
escala do desumano, o desumano está fora das escalas.
N.O. - Analisa longamente a crise intelectual atravessada pelos historiadores no ultimo terço do século XX.
Ao promover uma História sem actores, o estruturalismo
teria, neste aspecto, um papel nefasto?
P.R. - Sim. Não ponho em causa o estruturalismo no seu
conjunto, Lévi-Strauss ou Barthes, mas a figura específica
que tomou com a École des Annales, e a influência que esta
exerceu sobre várias gerações de intelectuais. O privilégio
atribuído aos factos repetíveis, seriáveis, quantificáveis - e,
por consequência, à escala macro-histórica - valorizou efectivamente, de maneira exagerada, a ideia da submissão dos
actores as pressões sociais. O que induziu uma visão da
História em que o indivíduo não negoceia nunca a sua
relação com as instituições - age por indução delas; o
Homem defronta sctmpre forças maiores do que as suas. Ora,

é importante reabilitar o compromisso micro-histórico, que se
debruça sobre as estratégias dos indivíduos, e os recoloca no
seu contexto de incertezas. Nesta escala, o Homem volta a
ser actor; e deixamos de opor sistematicamente o lado
coercitivo das instituições ao lado considerado potencialmente subversivo da experiência social. A cada uma destas
escalas corresponde, com efeito, uma visão das coisas que
tem direito a existir - e esta é uma das ideias principais por
que me bato no livro, para sairmos da crise do discurso
histórico.
N.O. - Quais são as questões de cidadania que mais
lhe interessam actualmente?
P.R. - Partilho, com todos os autores marcados pelo pensamento de Tocqueville, o sentimento da inacreditável fragilidade das instituições democráticas. A simbólica democrática
é fraca e, por isso, a sua implantação emocianal é fraca. O
poder é, actualmente, um panorama vago ao nível simbólico
- basta olhar para essa espécie de exílio interior do qual a
classe política está refém. Em consequência, estamos alternadamente em relações de vã procura de unanimidade, ou
de contestação e denúncia. É um "modo" pobre. Pode ser
simpático quando toma formas como a luta contra a "malbouffe" [a "comida de plástico" dos MacDonalds, como símbolo - N.T.], o antiamericanismo, etc., mas há muita conformação intelectual nesta atitude. Temos mais necessidade de
re-simbolização do que de denúncia. Para isso, há que reencontrar um verdadeiro sentido para a discussão pública, uma
sã gestão dos diferendos. Quando vejo as grandes comissões, como a Nacional de Ética, esforçar-se por dar sempre
opiniões unânimes, não compreendo. Julgo que perdemos a
coragem de aceitar a opinião dissidente - por isso a excessiva vivacidade de certas polémicas.
N.O. E uma vivacidade que "tapa com uma peneira"
a relativa atonia dos debates actuais. Depois da queda do
Muro, quais lhe parecem que são as fracturas ideológicas de fundo que permanecem?
P.R. - O efeito de "encerramento de época" constituído
pela queda dos totalitarismos europeus, longe de marcar um
fim da História, libertou-nos para uma confrontação muito
mais vasta: pan-europeia e mundial. É a primeira vez na
História que somos confrontados institucionalmente e culturalmente com o Extremo-Oriente. Em face de nós, a índia,
o Japão, sobretudo a China - quer dizer, o Outro Absoluto
em relação a todo o conjunto judeo-helénico. Recentemente,
interessei-me muito pela Escola de Quioto e pelo budismo.. .
A nossa filosofia foi iniciada pela "questão do Ser"; nesses
Outros, tudo parte do Nada. É uma confrontação inédita, que
anuncia muitas surpresas.. .
Por exemplo, a nossa discussão actual da mundialízação.
Mesmo se que se seja antimundialista, não se pode escapar
a essa escala, é-se obrigado a pensar "mundial", o que é uma
verdadeira novidade. E o mesmo a nível europeu. Estamos
actualmente em plena e inacreditável aventura - as pessoas
dar-se-ão conta disso? Não há nenhum precedente histórico
de qualquer aliança política entre os velhos Estados-nação.
Avançamos sem modelo, e isto quase contra nós mesmos,
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sobre um caminho que não existe senão a medida que o
traçamos. Aonde seremos conduzidos? É impressionante
ver, assim, a que ponto, longe de assistirmos a um encerramento da História, chegámos ao limiar de profundas alterações.
N.O. - No fim do livro, cita Spinoza: "O homem livre
não pensa em nada mais importante do que a morte, e a
sua sabedoria e uma meditação não da morte, mas da
vida." Uma vida consagrada a filosofia permite atingir
este grau de liberdade ?
P.R. - Não. Creio que não esgotamos o assunto da
morte. Estou absolutamente ao lado de Lévinas quando ele
afirma que toda a morte é um assassinato. Ele chega ao
ponto de projectar a sombra da Shoah sobre todas as
mortes. Mas eu considero que precisamos de nos colocar no
horizonte da natalidade. Aprender a deixar o lugar aos que
nascem, aprender a antecipar e a aceitar o que eles farão da
minha morte. É um longo caminho: Montaigne chama-lhe
"acostumar-se".
No fim de contas, há uma única ideia que autoriza alguma benevolência face a morte: a ideia de que é um destino
comum, de que, face a morte, somos todos iguais.

Digamos que não fizemos senão uma parte
do trajecto. Por isso, as reminiscências
constantes da Ocupação nos debates internos.
É preciso, agora, passar da inculpação
a compreensão. Porque onde há inculpação
há tentativas de desculpa. Daqui em diante,
temos que nos perguntar: como é que
aconteceu fazerem-se essas coisas?!
Devo dizer, mesmo que alguns não gostem,
que os alemães fizeram esse trabalho político
de memória com notável coragem e lucidez.
Desde 1950 que a democracia alemã
é respeitável e se faz respeitar
- veja-se as relações que mantém com Israel.

1. - in "Como Deus Fala hoje;
como Falar hoje de Deus"
-

-

por~rnaldoCardoso de pinho.
Bíbllca, ~ é r i ecient$i.a, Maio 94.
-

-

--

-

-

--

-

(Nota da V~ragem- Desiacamos algumas poucas passagens com a rntenção
de chamar a atenção para este artfgo de IOpágrnas, a ser estudado demoradamente )

Evidentemente, a cultura dominante [dissecada atrás] cria
duas consequências importantes: uma é a ausência de consensos. É uma cultura pouco consensual. De resto, a política, actualmente, manifesta esta perda de consensualidade.
Ou seja - os Partidos reivindicam o poder, não reivindicam
consensos alargados com a população. A outra é a quebra,
ou aquilo a que alguns chamam uma época de contratos
débeis. A todos os níveis. Hoje é assim, amanhã já não é.
Tudo muda. E o fenómeno-tipo desses contratos débeis é a
situação actual do casamento: as pessoas já casam com a
ideia de se virem a divorciar, se não gostarem uma da outra,
passadas algumas horas.
Por conseguinte, esta cultura é uma cultura de individualismo extremo. Estou sempre a referir-me a cultura dominante, aquela. a qiie se dirige o Evangelho; o Evangelho
dirige-se a cultura dominante, não se dirige a Igreja. Queria
repetir isto, porque o cristianismo tem que dialogar com esta
cultura dominante. Temos de saber que os homens de hoje,
sobretudo os jovens, que estão marcados a 80 por cento pela
influência da comuriicação social, têm este tipo de cultura.
Ora, se o nosso mundo é esse mundo tão dividido e tão
partido, se cada pessoa traz uma experiência diversa e cada
homem tem uma aproximação diferente, então a atitude
evangelizadora é fundamentalmente uma atitude de homem
a homem, de ouvirite a ouvinte. Clara que as grandes atitudes evangelizadoras actualmente são muito raras; e o que
seria necessário é que os cristãos pudessem ter uma fé tão
reconciliada e tão livre que pudessem ir de mãos dadas com
os homens do nosso tempo. Porque um dos grandes problemas actuais é que nós reduzimos o Evangelho a uma ética.
O Evangelho não é uma ética, embora também tenha uma. O
Evangelho é, acima de tudo, a descoberta de um Reino. E
disso, cada homerri é capaz. Se reduzirmos o Evangelho a
uma ética, seremos mais ou menos iguais aquelas pessoas
que dizem: "O hoimem é um animal racional." Porque o
homem é um animal racional, mas é muitas mais coisas.
Esta fragmentasão da cultura na modernidade exige que
orientemos a nossa atitude dialogante pela escuta, pela
palavra acolhedora, por sermos aqueles a quem as pessoas
se dirigem quando !têm problemas.

[...I São as catlegorias do encontro, da promessa e do
amor que, um dia, abrem brecha diante de Deus. E precisamente por isso é que a Bíblia, para falar de Deus, usa
categorias que nós dizemos antropológicas. Deus, na

Bíblia, não é uma "essênciav. Nem sequer uma "naturezan.
Esta palavra nunca aparece na Bíblia. Nem sequer aparece
a palavra "pessoa". Deus, na Bíblia, é fundamentalmente
Alguém que fala a alguém; e por isso Israel dirige-se a
Alguém dizendo "Tu". Porque Deus se tornou um familiar do
homem. E Deus é chamado, em muitas metáforas, um
rochedo, uma luz, uma fortaleza, um encanto... porque Se
tornou, de certa maneira "carne" desse homem que se
encontrou com esse Deus.

2. - Afastar o perigo
de um gueto católico
in: Le Monde, -12.06.00
-

[...I

[O entrevistador fala do reagrupamento de paróquias] - O
esforço de reagrupamento foi suficiente?
Essa reforma vai morrer por si mesma se não criarmos,
ao mesmo tempo, o que eu chamo "comunidades de orantes"
ou "focos de comunidade", quero dizer: formas atraentes,
diversas e familiares de juntar os cristãos mais activos nos
serviços e movimentos da Igreja. Reúnem-se para viver uma
experiência espiritual forte, partilhar a palavra de Deus,
responder aos apelos da caridade e da missão evangélicas.
Trata-se de reaprender a viver a Fé, com tempo. Não se
entra na intimidade de Deus nos 50 minutos da missa dominical. Essa tem que ser uma actividade entre outras, no quadro
da estrutura paroquial.
A minha proposta é criar grupos de 50 ou 100 adultos,
que se reunissem cinco domingos por ano durante cinco
horas. Não para separarmos uma superelite cristã, mas para
abrir um caminho que conduza a parte da nossa população
que se tornou minoritária a alimentar-se espiritualmente, e a
partilhar entre si com liberdade, como as primeiras comunidades cristãs. [. . .]

3. - Parar... Olhar...
Algo de novo pode nascer
-

por Fr. Raymond,
dos-Irmiios
Missionários dos Campos
--

-

-

--

- -

-

No pátio de uma cadeia onde costumo ir, a conversa
surgiu sobre o Jubileu. Na Igreja falamos muito disso, agora!
É tradição que se libertem os presos, não é?! Assim dizia um
papel que se encontrava para la no meio dos jornais, que
costumamos deixar na prisão.
Mas os rapazes não acreditam muito nessas "utopias".
Sabem que os que têm dinheiro para pagar a um bom advogado terão sempre melhor defesa e logicamente uma libertação mais precoce.

0 JUBILEU NÃO ESTÁ NAS PALAVRAS.
O JUBILEU é quando o nosso bispo PÁRA algumas
horas nas cadeias da sua diocese, valorizando a dignidade
da pessoa humana.
O JUBILEU é quando o senhor Manuel conta com os
olhos a brilhar que todos os dias passa uma ou duas horas a
OLHAR para as vacas. Só olhar!
O JUBILEU é também quando representantes da pequena agricultura vão dizer a Seattle (na grande Cimeira da
Organização Mundial do Comércio), que o queijo caseiro que
eles fabricam é bom.
O JUBILEU começa quando se PÁRA, quando se abrem
os olhos e se descobre no mundo barulhento e caótico ALGO
DE NOVO A NASCER!!
É JUBILEU quando se pára, não para fazer contas com
César (Luc 21), mas para ver que, do lado dos pastores e dos
marginalizados, ALGUÉM VEIO NASCER!!
PARAR e OLHAR porque Deus inicia novos projectos
connosco.

4.- Jubileu das pessoas
portadoras de deficiência,
Sé Catedral de Setúbal,
30 Setembro 2000
--.
-

.-

-- - ---

--- -

Mensagem lida por Paulo Rilhó, portador de deficiência motora, na
sua cadeira de rodas.
-

-

é alguém diferente, com os defeitos e as virtudes de que se
compõe o ser humano, é preciso dizer que é na matriz
inigualável da personalidade de cada indivíduo que este se
torna livre e feliz, e se reconhece que todos nós somos frutos
da suprema árvore da criação divina, que burila cada corpo e
alma com irrepetível originalidade, e a todos protege e abriga.
Já todos perceberam que não estamos um palmo acima
de nada, mas de igual modo, não estamos um milímetro
abaixo de coisa alguma. E já adivinharam que os nossos sonhos são análogos aos vossos desejos, assim como os vossos desesperos são similares as nossas angústias. Os nossos combates, os vossos combates para alcançar ou afastar
o que nos realiza ou aflige, são paralelos; mas, decerto, compreenderão que em inúmeras situações do quotidiano, em
geral, as regras sociais ainda se encontram viciadas, e o
nosso querer cumprir projectos longe é travado, quando não
impedido de avançar.
Por vezes, basta uma incapacidade motora, orgânica ou
intelectual, para nos proibirem ou retardarem o acesso a educação, ao trabalho, ao lazer, obrigando quem se encontra
nessas circunstâncias a lutar tiranicamente e a possuir uma
coragem incomum. Como qualquer pessoa perante as dificuldades, alguns resignam-se, mas a maioria, creiam, persiste. E é essa persistência, essa saudável teimosia de
romper com o "statu quo", que no fim nos faz voar mais distante, que nos fortalece, que nos eleva...

- -

Ao celebrarmos, hoje, o Jubileu dedicado as pessoas portadoras de deficiência, dois propósitos nos animam - acolhermo-nos nas mãos de Deus, como filhos gratos, que são
um alvo perpétuo do seu amor extraordinário, para que recebamos agora, como em todos os momentos, um abraço feito
de um eterno amor, de uma intensa luz, de uma profunda
esperança; e revelarmo-nos a sociedade, a vós, como irmãos
especiais que somos, para que nos conheçam os que nos
ignoram; para que nos estimem, os para quem somos indiferentes... para que nos amem os que não sabem como distribuir o amor e a amizade.
Convidamo-vos a virem até nós, para que se constituam
como agentes privilegiados de mudança, até ao dia em que
as últimas barreiras de vidro, que ainda se interpõem entre
nós, se estilhacem para sempre, e assim possamos aproximar-nos mais, tocar-nos, por fim!. ..
Na verdade, todos precisam de todos; ninguém sobrevive
na aridez de um horizonte de solidão, de ausência... todos
estamos carentes de mil gestos, de gestos que nunca se
apaguem - carícias, sorrisos, mãos entrelaçadas, são exemplos da lenha de gestos não ardendo. Um fogo que aquece o
Homem, confortando-o, iluminando-o, guiando-o.
É importante difundir e consolidar esta ideia, esta noção,
muito concisa mas forte, de que um cidadão com deficiência

5 - Programa educativo nos bairros

pobres do Cairo tornam-se atractivos
para as raparigas porque recebem
dinheiro, e finalmente aumentam-lhes
a auto-estima
in Unesco Courier. Dezembro 98 (Artiao não assinado)

Têm que se apanhar dentro de casa, só assim podem
começar a adquirir literacia e capacidade de intervenção no
meio social. A Organização de que vamos falar é a
Associação para a Protecção do Ambiente, não governamental, que trabalha há mais de 10 anos para melhorar a
vida das raparigas nos bairros de lixo da periferia do Cairo. A
originalidade deste projecto (e a razão do seu sucesso) é a
sua abordagem informal, não tradicional.
As raparigas começam a aparecer por lá para ganhar
algum dinheiro tecendo tapetes. Dão por si a adquirir literacia, higiene, puericultura e auto-suficiência... Isto acontece
de maneira muito informal, quase subconsciente, como
entrar nos hábitos da casa.
As famílias do seu bairro vivem do tratamento do lixo que os homens e rapazes apanham e as mulheres, nas suas

casas, reciclam conforme podem. Desde a adolescência, as
meninas só podem ficar em casa, ajudando as mais velhas.
Não recebem qualquer educação formal (se a família pode
mandar algum filho para a escola, escolhe os rapazes). Elas
casam antes dos l!j anos, sem que Ihes peçam opinião, e
conta-se que come(;arão logo a ter filhos. Os voluntários da
APE dizem que é "muito difícil fazer as raparigas habituaremse ao emprego de qualquer espécie de poder, porque nunca
devem dizer não oii actuar em função de interesses delas
mesmas". "Quando começam a trazer dinheiro para a sua
família, têm mais auto-estima e espaço para darem a sua
opinião." A Associação tem que evitar que as raparigas deixem completamente de ajudar em casa. Ao princípio houve
muitas dificuldades para recrutar; mas agora até já há lista de
espera. Exemplos cla indução do gosto pela aprendizagem
mais formal:
As aulas de leitura e aritmética são optativas. Mas, se
Ihes pedimos para medir 80 centímetros do tapete - e não
são capazes: "Bom, então podes ir as aulas..." Ou, se se Ihes
pede para assinar o recibo do que recebem e não sabem
assinar ... idem. Os tapetes com palavras vendem-se mais
caros, e elas são pagas extra por cada letra. Gostam de ir
vender nos hotéis ou jardins privados... mas terão que ir
limpas e arranjadas.
O sinal mais seguro de que o Programa tem êxito é que
esta escola de tapetes não só se autofinancia, mas também
é gerida quase exclusivamente pelas alunas mais velhas (os
membros da Associação têm, mesmo, dias certos em que
não vão lá).

6. - O carisrna religioso
face aos leigos
.-

--

--

-

-

-

- -

--

-

Bruno Chenu
Não temos a rej bibliográfica exacta, mas foi publicado in "h
Croix" neste anode 2000.
----

-

-

--

--

-

O S CARISMAS
TÊM NECESSIDADE
DE CEU ABERTO E DE AR LIVRE,
PRECISAM DE NOVAS PROVOCAÇÕES

Na exortação apostólica pós-sinodal sobre a "vida consagrada" ("Vita Consecrata"),João Paulo II escreveu, ao falar
das formas de colaboração com os leigos: "Na história das
relações entre as pessoas consagradas e o laicato abre-se
um novo capítulo, cheio de esperança." E o facto está a vista
- leigos homens e rnulheres, jovens e menos jovens querem
participar no carisma da vida consagrada na sua tripla realidade de experiência espiritual, de escolha missionária e de
realização comunitbria. E a última reunião da União dos
Superiores Gerais em Roma, em Novembro 99 interrogou-se
novamente sobre este fenómeno, inesperado e estimulante.
O carisma de uima congregação está a disposição dos
membros leigos do Povo de Deus. Esse carisma é um dom

do Espírito que passa por um homem ou uma mulher, que
desenha um caminho de Evangelho e constitui um chamamento a uma novidade de vida e de empenhamento. Tal dom
não é feito a uma congregação, mas a Igreja, de tal maneira
que os religiosos não podem considerar- se seus proprietários exclusivos, nem metê-lo em arquivos. Esquece-se
muitas vezes que a sua actualização requer o mesmo trabalho de inculturação que qualquer outra realidade da Igreja. A
fecundidade de um carisma tem que ser provada em cada
momento da História.
Chamada de atenção de um religioso, Amedea Cencini:
"Há todo um património de doutrina espiritual nos nossos
carismas que nunca foi posto a disposição da Igreja nem do
mundo, que circula ainda hoje em circuitos fechados ou em
códigos mal traduzidos, onde se arrisca a tornar-se evanescente, a perder o sentido, a sufocar. [...I Quanto mais a
provocação for forte, exigindo inculturação-tradução, difícil
quando proveniente de uma cultura diferente da nossa, mais
salutar será a situação para a compreensão renovada do
carisma, ao qual é preciso 'espremer' a densidade de significado."
O que os leigos pedem aos grupos religiosas não é novas
organizações, mas inspiração; não um modo de emprego da
vida cristã, mas uma espinha dorsal; não estrutura, mas alimento. Querem apoiar-se em tradições que deram as suas
provas na História para fazer dizer ao carisma mais do que
ele já disse, ou de uma maneira diferente.
[...I Os caminhos de Evangelho que foram suscitados
pelos fundadores podem ser praticados segundo duas
modalidades: a consagrada e a secular.
A tripla realidade citada no primeiro parágrafo (espiritualidade, missão e comunhão) levará os leigos a pedirem
modalidades diferentes de apoio. A expectativa espiritual
está a tornar-se muito forte na sociedade ocidental, sobretudos para os com mais de 50 anos - seria uma catástrofe se
as esperanças que põem nos diversos carismas religiosos
fosse frustrada.

da Tua face
Maria Adelaide Pinto Correia

Caminhando
Caminhando
Caminhando

A Tua Face, claro que continua oculta. Só o esplendor.
Mas vou-a adivinhando mais próxima. Continuo a caminhar, pois.
As vozes que clamam nos desertos são cada vez mais terríveis; mas já não as
sei discernir bem, nem aos seus ecos, nem posso nada para as aliviar (a não ser pelo
oculto mecanismo da borboleta nas ilhas longínquas que desencadeia cataclismos no
outro continente...), nem para pressentir desenhos Teus, tão insondáveis como na
Antiga Aliança.
Pega-lhes, ao menos, com as Tuas Mãos: talvez assim, mesmo desesperadas
e emaranhadas, cheguem ao Altíssimo, Compassivo e Misericordioso.
Possamos ser, nós todos que nos queremos cristãos, fazedores da Nova
Aliança, cada Natal renovada.
Venha o Teu Reino!! Amen.

«É necessário seguir o que é comum; mas, se bem que o
Logos seja comum, a maioria vive como se tivesse uma
3

Heracllto de Éfeso, frg. 2

MEDITAÇAOEM TEMPO DE NATAL
José Rosa

crítica de Heraclito a "idiotia" de todos os tempos, ganhou no
nosso marcada actualidade. Onde existe ainda, entre nós, o
sentido daquilo que é comum? Quem se considera ainda verdadeiramente, realmente, co-proprietário da coisa pública,
das escolas, dos hospitais, das vias de comunicação e dos
ortes, dos jardins, do passeio e do hall de entrada do
ou até mesmo do patamar da sua escada? Para a
maioria o sentido a propriedade começará talvez na
da sua (!) casa, ainda que o hábito da irresponsabilielo que é comum não fique a porta, e continue pela
casa dentro, criando já hoje estranhos modos de ser família.
Assim, entre a incredulidade e a impotência, sem saber
bem como agir, assistimos a degradação dos espaços públicos que, estranhamente, se têm vindo a tornar cada vez mais
no man's land: terra de ninguém ou, quando muito, de uma
entidade abstracta, tipo "Estado", "Câmara Municipal", "Junta
de Freguesian,"Administração do Prédion,"Empresa tal1',isto
é, sempre dos outros. Este fenómeno foi-se agravando nas
sociedades ocidentais modernas com a demarcação do privado e do público, de tal modo que essa importante distinção
(ética, económica, política, jurídica, religiosa) se tornou num
abismo que ameaça engolfar ambas as margens. Por um
lado, a propriedade privada parece ter-se tornado sinónimo
de poder absoluto sobre os bens (veja-se, v.g., a dificuldade
em separar hoje a propriedade do solo do direito de construção) obliterando por completo o sentido social e comum
desses mesmos bens pessoais; por outro, a coisa pública
(mantida com os impostos que nos "roubamn, dizem) é o
reino dos espertos, da irresponsabilidade, do oportunismo: é
de todos e de ninguém, pelo que cada um se sente no direito usar, abusar, depredar sob o sagrado princípio "se o não
fizer eu, outros o farão". Perdeu-se assim a nobre noção de
bem público, de propriedade comum, de serviço a comunidade. Para onde é que estamos a caminhar?
Se é certo que a finalidade da existência humana não se
resume em ser cidadão de qualquer cidade, também é verdade que sem o sentido da cidadania e do bem comum não
é possível garantir o espaço de aprofundamento da nossa
humanidade, noutros domínios. Ora, do ponto de vista político, social, económico, cultural, geracional, acentuam-se hoje
fracturas que, a breve trecho, porão em causa a própria ideia

de cidadania e um minimum espaço de referência comum.
Estas disrupções, por outro lado, são o caldo propício a
emergência de espaços comuns de clonagem, feitos a base
de marcas, de slogans, ideologias que nem sequer permitem
um respiro de diferença: v.g., alguns grupos de jovens que
usam jeans Levi Strauss, em Seul, não aceitam conviver com
.quem não use essa marca, exclusão que já levou outros
jovens ao suicídio. E estas subculturas clone, rasoiras feitas
a base de marcas e símbolos quentes, cuidadosamente
preparados e apelando para o excepcional, o ser diferente,
estão a tornar-se lugares privados, grupais, neo-tribais,
clâmicos, totémicos (ainda que a uma escala global) de substituição do espaço e do sentido comuns. Assistimos assim a
explosão de modelos e modos de vida descontínuos, desligados, underground, para-nóicos.
E o cúmulo da desgraça é que o desprezo pelo comum
atingiu quase todas as esferas da nossa existência. O grande
problema dos serviços públicos é só um: o cliente! Se não
houvesse cliente, que paraíso seria! O problema da democracia é só um: o eleitor! Se não houvesse eleitores, que boa
seria a democracia! O problema das empresas são os empregados: de recurso passaram a encargo: espantoso!
As próprias instituições comuns e os poderes públicos,
que deveriam zelar pela sualnossa dignificação e enobrecimento, são o lugar do despudor e da vilanagem, tornando a
representação política uma mera representação teatral:
arquivados os processos judiciais mais quentes e mais incómodos, orçamentos geridos em função de clientelas e
que(i)jandos, prémios chorudos para a incompetência arrogante (ut removeatur promoveatur), etc. Em consciência,
alguém se poderá admirar do alheamento da maior parte das
pessoas pela coisa pública? Quando os exemplos de "idiotia"
vêm de cima, que fazer? Ainda haverá possibilidade de
alguém vir denunciar: ((o rei vai nu))? Por onde podemos
começar a inversão desta espiral? Dizem alguns: fortalecer a
sociedade civil. Mas a ausência de uma sociedade civil forte
é causa ou consequência da perda do sentido do comum?
Não haverá neste domínio, o que em comunicação se chama
retroacção, onde as causas e as consequências se alimentam reciprocamente, em círculo? Como é possível chegar a
consciência de alguém? Como é possível mostrar a alguém
que não há diferença entre o bem comum e o bem próprio?,
que o bem do outro é o seu próprio bem? ((É necessário
seguir o que é comum; mas a maioria vive como se tivesse
uma inteligência particular.))
É verdade que certas "apologias do que é comum" podem
trazer no ventre o pior daquilo que criticam. Mas longe das
antigas formas de solidariedade mítica e das modernas Iógicas de identidade racional e abstracta, impõe-se um apelo a
vontade de comunicar que lateja no fundo ontológico da pessoa. O espaço comum não acontece nem por acaso, nem
automaticamente, nem por necessidade extrínseca, lógica.
Longe do moralismo e da ingenuidade, a comunicação é uma
arte difícil, construída no risco do inesperado, e hoje a deriva
por vias da sua macaqueação mediática, apesar de ai residir
uma das suas maiores possibilidades. Verbum caio facto est.

José Tolentino Mendonça

estudar a Bíblia do ponto de vista de um critico
sta afirmação inaugura não apenas uma obra refNorbert Frye (The Great Code. The Bible and
1982), mas uma nova estação para as ciências
e facto, na história do operar teológico prevaleceu,
s diversas, mas de modo quase sempre generaonte apologético, que cristaliza o texto bíblico
exterior a ele próprio, desinteressando-se pela
a especificamente literária.
duas últimas décadas, porém, têm surgido autores e
ais, no âmbito da Teologia Bíblica, que procua dimensão literária da Bíblia, reflectindo
sobre os registos originais de uma criação artística e a
maneira singular como contribui para a expressão da evidência religiosa. Pois o valor da Bíblia, enquanto texto religioso,
é inseparável desse íntimo pulsar literário que constitui a
forma e o fundo da sua existência.
Este movimento nasceu - e essa é uma surpresa que
a teologia tomou como um desafio para o seu próprio elaborar - do encontro que personalidades das áreas da Teoria
e Crítica Literárias (portanto, desafectas ao campo teológico) realizaram com a Bíblia. Auerbach, Frye, Robert Alter,
só para citar alguns dos nomes mais significativos, provam
(com exemplos que vão desde o confronto com o vasto
mundo dos clássicos gregos, a incursões nos mais próximos Proust, Thomas Mann, Henry James, Yourcenar), que
a Bíblia é uma das fontes mais importantes para a literatura ocidental.
A arte das narrativas bíblicas (aparentemente ingénua
mas, na realidade, de uma complexidade espantosa), oferece notáveis ilustrações para as possibilidades intrínsecas a
oficina da escrita. A sua concisão críptica é o reflexo de uma
impressionante vitalidade artística, e não de uma concepção
primitiva do real. Aliás, já Todorov (Poétique de Ia prose,
1971), denunciava que a noção de 'narrativa primitiva' é uma
espécie de miragem mental, criada por algum 'provincianismo da modernidade'. Por isso, a Bíblia pode ser chamada de
'grande código': uma espécie de inscrição genética que toda
a tradição literária do ocidente se encarregará de perpetuar e
desenvolver.
O primeiro passo, ao encontro da Bíblia, foi dado, assim,
pelo mundo da literatura. O passo seguinte - um passo que

está neste momento a ser dado - é o do mundo da Teologia
ao encontro da natureza literária da Bíblia. Abriu-se, como
consequéncia, um vasto corredor de interacção entre o, até
aqui chamado, domínio da 'literatura profana' e o domínio da
'literatura sagrada'. Genette, Barthes, Greimas, Propp,
Chatman, Ricouer, Eco, passaram a ser indispensáveis para
entender as estratégias e os detalhes, o ritmo da construção,
o jogo subtil dessa verdadeira rede de conexões que constitui a trama do texto bíblico.

Perto de Turim, num daqueles campos que o poeta
Cesare Pavese garantia que ((acalmamo coração)),fica um
pequeno povoado, de que talvez tenham ouvido falar.
Chama-se Bose. Em 1965, era uma dessas aldeias abandonadas, um ponto anónimo igual a tantos, na geografia da
pobreza: umas quantas casas vazias, os tectos caídos, uma
Igreja medieval, nas cercanias, reduzida a um montão indistinto de pedras... Dos seus habitantes, (recordariam eles,
depois, nos dormitórios das cidades industriais para onde
emigraram, o verde imenso dos campos, a quase doçura
que a terra ali respira?) restavam apenas uma mãe e um
filho, envelhecidos. Em 1965, no dia 8 de Dezembro, festa da
Imaculada Conceição, celebrava-se em Roma o encerramento do Concílio Ecuménico Vaticano II. Nesse dia, também, chega ao povoado de Bose um novo habitante. Era um
jovem licenciado em Economia, nos seus vinte anos, professor liceal nos arredores. Se vos escrevo, é também para vos
falar dele. Seu nome é Enzo Bianchi.
Enzo vive dois anos em solidão. A sua opção, com o intervalo de muitos séculos, repete aquela dos Padres do deserto, que seguiam Jesus Cristo, na forma radical do abandono
do mundo, que é, sabemos, não uma fuga, mas uma forma
criativa, inspirada, de regresso ao mundo e as coisas. Enzo
aprofunda os tesouros do monaquismo cristão; visita, por
temporadas, mosteiros católicos, ortodoxos e reformados.
Em breve, juntam-se outros companheiros e companheiras.
Vão reconstruindo a aldeia abandonada, mas a reconstrução
mais importante é a desses caminhos espirituais pouco percorridos, da tradição cristã e do coração do homem.

Desde o princípio, Enzo Bianchi e os seus companheiros,
pretendem ser apenas leigos, ((pobres leigos)), como eles
dizem. E acrescentam a vivência dos conselhos evangélicos,
obediência, pobreza e castidade (que são o património
comum da santidade de todos os cristãos, sem excepção), o
compromisso do celibato ((por amor do Reino de Deus)) e a
vida em comum, seguindo os passos dos santos monges S.
Bento, S. Pacómio e S. Basílio.
Hoje são mais de sessenta monges e monjas. Só nos
últimos dez anos, duplicaram o número das vocações.
Levam uma vida muito simples. No centro está a Palavra de
Deus, que meditam em cada dia (utilizando o método da
Lectio Divina). São três os grandes momentos de oração
comunitária (e como é belo, como faz estremecer olhar esta
gente a rezar!). Têm um longo horário de trabalho (desde
cuidar da horta, a elaboração dos produtos conventuais
tradicionais-doces, chás, remédios naturais; desde a pintura de ícones ao acolhimento dos hóspedes). Ás 20H tocam
os sinos para o ((grande silêncio)) e as 6H é a oração da
manhã.
Tocou-me muito em Bose a constatação que a qualidade
do visível se liga, intimamente, a qualidade do invisível.
Daquela profundidade interior, nasce uma capacidade,
espantosa e reconciliadora, de tornar tudo bonito. As
palavras são densas e transparentes. O templo é despojado
e imenso. Os arranjos de flores, colheram a sabedoria elegante de mãos orientais. 0 s símbolos não se amontoam,
respiram. A mesa é simples e pobre, mas têm uma verdade
comovente aquelas madeiras estendidas. Os vasos de barro
lembram a pintura luminosa de Morandi. Nada é de plástico,
tudo é veemente como uma profissão de fé ou uma confissão
de amor.
Quando perguntei a um monge qual era o lugar da
experiência deles na Igreja e no mundo de hoje, ele respondeu: ((SeguimosJesus Cristo)). E, de repente, esta frase tão
gasta, tornou-se cheia de uma evidência inegável. E, nos
dias que se seguiram, ainda a oiço, dentro de mim, como um
intenso desafio.
Para além do mais, estava ali um Outono prodigioso. As
folhas ao vento pareciam labaredas do Espírito, num
Pentecostes incessante e misterioso, sobre a terra. Pelo
menos, foi o que me pareceu.

"Bem aventurados os que promovem a paz porque serão chamados filhos de Deus"
Mateus 5,9
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Vai nascer esta noite à meia-noite em ponto
num sótão num porão numa cave inundada
Vai nascer esta noite a meia-noite em ponto
dentro de um foguetão reduzido a sucata
Vai nascer esta noite à meia-noite em ponto
numa casa de Hanói ontem bombardeada
Vai nascer esta noite a meia-noite em ponto
num presépio de. lama e de sangue e de cisco
Vai nascer esta noite a meia-noite em ponto
para ter amanhã a suspeita que existe
Vai nascer esta noite a meia-noite em ponto
Tem no ano dois mil a idade de Cristo
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Vai nascer esta noite a meia-noite em ponto
Vê-lo-emos depois de chicote no templo
Vai nascer esta noite a meia-noite em ponto
e anda já um terror no látego do vento
Vai nascer esta noite a meia-noite em ponto
para nos vir pedir contas do nosso tempo
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