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"Acredito
Na dor reveladora das coisas decepadas"
(Daniel Faria, "Dos Líquidos")

i

AnMnio Marujo

O mal existe. Impossível fugir ao tema: vivemos ainda,
pese a mudança no calendário, sob o peso dos atentados de
11 de Setembro. A entrada no novo ano talvez nos tenha trazido mesmo a secreta esperança de que 2002 seja um virar de
página na violência que dilacera este mundo. Desejo ingénuo?
A morte e a destruição que atingiram Nova lorque,
Washington e a Pensilvânia tocaram o mundo inteiro. Ao
serem atacados vários símbolos de uma democracia,
atacaram-nos a todos na nossa impotência. Essa é uma
virtude maior das democracias: a sua fragilidade aparente é,
ao mesmo tempo, a sua superioridade moral e civilizacional.
Certamente por isso a notícia nos apanhou descalços de
espanto no meio do almoço, na tarde de trabalho, na
incredulidade televisiva. As perguntas que nos assaltaram
continuam hoje a perseguir-nos na nossa memória: como é
possível? porquê tanto mal? porquê matar? porquê em nome
de Deus?
O mal existe e habita dentro de nós. Mesmo de quem, ao
afirmar-se crente em Deus, se propõe agir segundo o bem. O
bem e o mal, mais do que dividirem os países ou as civilizações em bons e maus, atravessam o nosso coração,
afrontam-se dentro de cada um de nós em permanência. Essa
violência que tantas vezes nos domina é que é necessário
esconjurar.
Pecado maior, ainda, a invocação do nome de Deus para
matar. Aprendemos que "não invocar o nome de Deus em
vão" era uma das regras fundamentais da tradição religiosa
judaico-cristã. Quando o mesmo Deus é invocado como factor
de destruição só podemos recusar em absoluto essa atitude.
E afirmar, como os bispos europeus no documento que nesta
"Viragem" se publica: "Os que visam a morte de seres
humanos, que apoiam ou toleram essa atitude, não podem
pretender agir em nome de Deus. Nem no cristianismo, nem
no islão, nem no judaísmo existem justificações da violência e
do aniquilamento. Não há teologia para o terror."
Mais ainda: como escreve o Papa na sua mensagem para
o Dia Mundial da Paz de 1 de Janeiro de 2002, "é profanação
da religião proclamar-seterrorista em nome de Deus, cometer
violência ao homem em nome de Deus". "A violência terrorista
é contrária a fé em Deus Criador do homem, em Deus que
cuida e ama o homem."
Não há, então, desculpas para o terrorismo. Até hoje, ele
só provocou a morte e a destruição. Em Espanha, Irlanda,
Médio Oriente, Argélia, Sri Lanka ou América Latina, o terror
não resolve coisa nenhuma. Antes agrava ódios, exacerba
paixões e cava uma espiral de conflito. Pelo contrário, é quando se abandona a lógica do terror que, mesmo com dificuldades, se torna possível trilhar caminhos de resolução dos
problemas. É isso que nos mostra a Irlanda, foi isso que, até
há ano e meio, nos mostraram Israel e a Palestina.
É certo que o mundo político islâmico tem hesitado na condenação vigorosa do terrorismo praticado em seu nome. Mas

também é verdade que o islão moderado e tolerante, com as
vozes que reclamam uma interpretação não fundamentalista
do Alcorão, é pouco promovido pelo mesmo Ocidente que diz
rejeitar a lógica de terror de alguns muçulmanos. Essas vozes
do islão são, aliás, um dos principais inimigos do fundamentalismo. Como a liberdade é o alvo primeiro do terrorismo.
O "não matarás", proposto há muitos séculos, não é ainda
uma aquisição da maior parte do mundo - incluindo muitos
estados. E cada vez mais urgente propor esse mandamento
no seu sentido positivo e verdadeiro: o de dar a vida a quem
dela mais necessita. Diálogo, não-violência activa, cedência
mútua, negociação - são esses os únicos modos de organizar a nossa vida, as relações entre países, a comunidade internacional.
2. E possível, então, que a dor das coisas decepadas contenha, dentro de si, uma revelação? Como fazer da fé uma
experiência libertadora e não um sinal de violência? O que
fazer para retirar lições e construir um mundo onde não se repita o 11 de Setembro? Que futuro queremos?
E necessário dar passos de gigante: resolver os conflitos
que atravessam o mundo (com o Médio Oriente em primeiro
lugar); contribuir para que se atenue a insustentável miséria
em que vivem tantas pessoas e povos deserdados; ajudar a
um autêntico desenvolvimento do Terceiro Mundo, baseado
em princípios ecológicos; democratizar o funcionamento das
Nações Unidas; e aprofundar a experiência democrática nos
países e blocos em que ela está implantada.
Nestes objectivos, o papel da União Europeia deve ser
assumido com mais vigor do que até aqui. O sucesso da entrada em vigor do euro deve servir de sinal de que o caminho da
cooperação económica e política é mais eficaz que a confrontação. Mas os cidadãos da Europa, apesar desse êxito,
têm que se sentir mais próximos de quem os governa.
3. A guerra não resolveu o problema da ditadura iraquiana.
Não foram os bombardeamentos, mas a vontade popular, que
depôs Milosevic. Devemos continuar a ter o direito de fazer
perguntas: como pode esta guerra (ajudar a) resolver o
problema do terrorismo?
A guerra, sabemo-lo todos, é (também) um modo de
escoar armas, de enriquecer a indústria do armamento, de
aumentar tráficos nada transparentes. Esta guerra, da qual
sabemos quase nada, não foge a regra. E só a não-violência,
o desarmamento dos corações, pode ser o caminho para uma
humanidade sem terror e sem violência.
Esse é o caminho proposto pelo Papa João Paulo II na sua
mensagem para o Dia Mundial da Paz, já citada. Dedicada ao
tema "Não há paz sem justiça, nem justiça sem perdão", nela
se escreve que a justiça é "sempre frágil e imperfeita, porque
exposta como tal as limitações e aos egoísmos pessoais e de
grupo", enquanto o perdão "cura as feridas e restabelece em
profundidade as relações humanas transtornadas".
O Papa defende "uma ética e uma cultura do perdão" que
conduzam a uma "política do perdão", que se traduza "em
comportamentos sociais e instrumentos jurídicos, nos quais a

própria justiça assuma um rosto mais humano". Também
porque "cada ser humano abriga dentro de si a esperança de
poder retomar o percurso da vida sem ficar para sempre prisioneiro dos próprios erros e culpas."
A atitude do perdão é paradoxal: "A primeira vista, o perdão
poderia parecer uma fraqueza, mas não: tanto para ser concedido quanto para ser aceito, supõe uma força espiritual e uma
coragem moral a toda a prova. Em vez de humilhar a pessoa,
o perdão leva-a a um humanismo mais pleno e mais rico,
capaz de reflectir em si um raio do esplendor do Criador."
4. Além de debater os tempos de sombra que vivemos a
nível internacional, esta "Viragem" dedica várias páginas a
outros dois temas: a oração e a poesia. Não é forçar a nota
dizer que, por contraste, eles completam a reflexão sobre os
atentados terroristas. Do último Encontro de Reflexão
Teológica, realizado em Julho de 2000, vem esse pedido:
"Senhor, ensina-nos a orar." A oração pode dar-nos, precisamente, o "espírito de rebelião" que nos permite lutar "contra o
fatalismo e a desesperança que se incrustaram na cultura pósmoderna" (Manuela Silva) e nos tolhem, tantas vezes, a criatividade e a ousadia.
De três acontecimentos poéticos - a descoberta de Daniel
Faria, através do belíssimo texto de Alexandra Lucas Coelho
no "Público", a vida de Manuel Hermínio Monteiro e a publicação da "Rosa do Mundo" -ficam-nos o silêncio, o fulgor, o
perfume e a beleza a pôr-nos em comunicação com Deus
(Hermínio Monteiro). Para celebrar a poesia contida em tantas
vidas como as do Daniel e do Manuel Hermínio, esta "Viragem"
aparece semeada de textos que nos permitem olhar o mundo
com a confiança de uma promessa:
"Queimará o monte, o filho, a lenha
A morte, as areias, a viagem
O deserto, a túnica, as estrelas

Nunca será bastante o incêndio"
(Daniel Faria, "Do sacrifício de Isaac", in "Dos Líquidos")

Com a oração, perante esse Deus-Pai a quem rezamos,
aprendemos a dizer que a guerra, a miséria e a violência não
são inevitáveis. Aprendemos a pedir, ainda com Daniel Faria:
"deus da noite
dai-nos a paz
(...)
deus das pontes
dai-nos amigos"

E aprendemos a acreditar que a dor que tantas vidas e tantos sonhos decepou revelará, por fim, um novo Natal, uma
Páscoa nova para o mundo.
Lisboa, 8 de Janeiro de 2002
(O que aqui fica escrito só me compromete a mim, mas algumas ideias da
parte sobre o 11 de Setembro são devedoras de um serão do Metanoia, em
Outubro, em Lisboa, dedicado precisamente aquele acontecimento. E,
nomeadamente, dos contributos da Alfreda Fonseca, Emilia Leitão, Jorge
Wemans, Júlio Martin, Manuel Brandão Alves e Paulo Fontes.)

Pediram-me para testemunhar como rezo. Procuro assim
partilhar convosco o que vivo na busca de uma atitude
orante - de louvor, acolhimento, súplica - presente nos
dias e nas noites da minha vida.
Escolhi música para acompanhar as tonalidades que
compõem este percurso. Convido-vos a entregarem-se a ela
se vos for possível.
Maria Ernília Leitão

Alguma pressa. É preciso chegar a horas
ao trabalho. Já tenho pouco tempo. Em criança
a minha mãe dizia-me: "não esqueças de entregar
o dia a Nosso Senhor". Tomo o pequeno almoço
e atravesso o Bairro, procurando sintonizar esse fio
ténue que me liga a ALGO que é de uma bondade
sem fim e que está muito para além de mim

...

'Testemunho apre:ientado no lZQEncontro de Reflexao Teologica do Metanoia
(Julho 2001)

O dia vem. O despertador toca. Às vezes é difícil levantar ... ESPREGUIÇO-ME - dar tempo ao corpo. Respirar.
Sentir o próprio corpo: ternura e paciência para com ele.'
Alguma pressa. É preciso chegar a horas ao trabalho. Já
tenho pouco tempo. Em criança a minha mãe dizia-me: "não
esqueças de entregar o dia a Nosso Senhor". Tomo o
pequeno almoço e atravesso o Bairro, procurando sintonizar
esse fio ténue que me liga a ALGO que é de uma bondade
sem fim e que está muito para além de mim...a
O trânsito e depois muitas tarefas.
Vários rostos cruzam a minha vida - Gargalhadas,
dores, silêncios...CUIDAR. Cuidar de outros e de mim.
ACOLHER. Decidir. Dar respostas.
Às vezes não há respostas, apenas e só acompanhar.
Nada de muito palpável e visível - um desafio que é
doloroso: ser humilde. Contemplar o Deus-impotente e silencioso.
CONFLITOS. Procurar consensos. Às vezes também
não há consensos e a ruptura espreita e toma a dianteira.
OBJECTIVOS. Cumprir objectivos. Agir. Lembro
Mounier: "a acção deve nascer da superabundância do silêncio". Reflectir. Criar redes. Tecer pontes. Mas quando não há
ponta por onde se lhe pegue?
O tempo a pressionar. Fazer opções. -Aceitar perder
quando se achava justo ganhar. Desejo de desistir. Parece
que estou só. Mas os anjos - esses rostos e braços que me
aconchegam as vezes de surpresa, sem motivo - são DOM.
Rir de mim, dos meus tiques. Às vezes nem sempre sei. Mas
rir esvazia o ressentimento.
Dispor-me novamente a acolher e a acompanhar. O gozo
de estar. Escutar. Conversar. Desafio a conversão.
Cansaços. Muito barulho. Na tagarelice dos nossos dias
esvai-se o essencial se não estamos vigilantes. Fazer silêncio e pôr ouvido no chão para olhar bem fundo, como dizia
D. Hélder Câmara.
Vivências dissonantes e harmoniosas. Desejo de dormir.3
Suportar o silêncio. Permitir-se desejar o silêncio.
Esvaziar os tumultos dos dias que enchem o nosso olhar
e o nosso coração. Deixar emergir as faces e os gestos ...
O sentir.
Meditar o olhar de Jesus.
Ir mais fundo. Deixar-me tocar por esse olhar - brisa
suave de amor e compaixão. Não ter medo de tomar
consciência daquilo que habita o meu coração: DESEJO DE
AMAR E SER AMADA; DESAMPAROS; MEDOS; INVEJA,
CIÚME, RAIVA, DESEJO DE VINGANÇA.4

"Senhor, como estás longe e oculto e presente!
Oiço apenas o ressoar do teu silêncio que avança para mim
e a minha vida apenas toca a franja limpida da tua ausência.
Fito em meu redor a solenidade das coisas como quem tenta
decifrar uma escrita difícil. Mas és tu que me lês e me
conheces. Faz que nada do meu ser se esconda. Chama a
tua claridade a totalidade do meu ser para que o meu pensamento se torne transparente e possa escutar a palavra que
desde sempre me dizes1'5.

Agora o verão se foi
E poderia nunca ter vindo.
No sol está quente.
Mas tem de haver mais.

DESNUDAR-SE E ABRIR-SE PARA ALÉM DE SI ... N ~ O
ter medo. Ir mais fundo. Tornar o coração intimo desse olhar
terno que tudo perdoa e convida a ir mais longe - passar
para além do que se é: transfigurar a raiva em perdão, a
morte em vida - AMAR.
De Teresa de Lisieux:
"Mantenhamo-nos longe de tudo o que é brilhante,
amemos a nossa pobreza, amemos o não sentir nada". "E a
confiança e nada mais que a confiança que deve levar-nos
ao amor. Habitualmente procuramos ir a Deus pela confiança
e por algo mais.
Procuramos apoios, sinais, garantias nas nossas qualidades e no nosso meio.
É próprio da confiança não se apoiar em mais nada senão
no amor e na misericórdia.
Deves amar ternamente a tua misériaH.6

Nada de mau se perdeu,
Nada de bom foi em vão,
Uma luz clara ilumina tudo,
Mas tem de haver mais.

Tudo aconteceu,
Tudo caiu em minhas mãos
Como uma folha de cinco pontas,
Mas tem de haver mais.

A vida me recolheu
A seguranqa de suas asas,
Minha sorte nunca falhou,
Mas tem de haver mais.
Nem uma folha queimada,
Nem um graveto partido,
Claro como um vidro é o dia,
Mas tem de haver mais.

Arseni Tarkovski

1 ) acompantia com musica - disco Piano Cascades, faixa 2

4 acompanha com música

- disco Vox de Nube, Nó~nnNi Riain/ Monks of

Glenstal, faixa 2

3) acompantia com mus~ca- disco Moby Play the B Sides, faixa 7
4 ) acompanha com niiisica - disco Vox de Nube. Nóir~nNi Riain/ Monks o1

Glenslal, faixa 8

5) In .,Confos Exemplares,' de Sofia de Mel10 Breyner
6) acompanha com musica - disco Vox de Nube, Noírin N i Riain / Monks o1
Glenslal. faixa 2

ABRIRESPACO

TEMA1: A ORAÇÃO HOJE:

LOUCURA PARA UNS E BUSCA
ESSENCIAL PARA OUTROS. 0 QUE É ORAR?

Este tema tem carácter introdutório. Nele procurarei ir ao
encontro de duas interrogações de âmbito geral:
a) - Que sentido tem falar, hoje, de oração, para mais num
grupo de profissionais e intelectuais?
b) - De que falamos quando nos referimos a oraçãor?
1.

Manuela Silva'

Começo com uma constatação.
Para algumas pessoas, nossas contemporâneas, a
oração surge como matéria irrelevante ou mesmo como
objecto considerado pertencente ao campo do delírio ou,
ainda, como factor de alienação, como já se tem escrito.
Para outros, porém, a oração constitui um travejamentomestre nas suas vidas, sem o qual não saberiam viver e
encontrar gosto pela vida. A centralidade que a oração ocupa
em algumas vidas vai a par com duas outras características
da sociedade contemporânea:
a) - existe hoje uma sede e fome de Deus, reconheça-se
- ou não - o seu nome; não obstante a dispersão e a imersão
no precário, que assola a vida de todos os dias, há uma verdadeira atracção pelo Absoluto, pelo mistério do ser que se
intui ficar para além das fronteiras da racionalidade. Em particular, as novas gerações são sensíveis a busca do mistério
da existência.
b) - por outro lado, existe um nítido despertar do ser
humano para um maior conhecimento de si mesmo, nas suas
múltiplas dimensões: o corpo, certamente, mas também a
psique, a memória, a consciência, as emoções e os sentimentos e, para além de tudo isto, há o fascínio pela vida
invisível e pela transcendência que nos envolve.
O interesse pela oração demonstrado em certos
ambientes decorre destes dois movimentos e situa-se no seu
cruzamento: por um lado, a busca de Deus; por outro, a
busca do eu-profundo ou do si-mesmo.
O interesse pela oração nas suas múltiplas variantes
nasce, assim, creio, de uma postura de maior profundidade
face a vida, nas suas diferentes facetas: a vida pessoal, a
vida relacional, a vida do cosmos a que estamos indissociavelmente ligadaslos. São tópicos a que voltaremos mais
tarde.
2.

Textos de síntese das comunicações apresentadas
no 12Tncontro de Reflexão Teológica do Metanoia (Julho 2001)

Falar de oração, hoje

A oração dos cristãos

Na tradição cristã, que, por sua vez, remonta à tradição
judaica, a oração ocupa um lugar fundamental e é
considerada como uma necessidade, tão vital como a respiração o é para o corpo. O Antigo Testamento está cheio de
exemplos de personagens orantes. Sirva de exemplo,
Abraso, Moisés, Miriam, a profetisa Ana, Judite, Ester ou o
rei David.
No Novo Testamento, encontramos também muitos
exemplos de oração e várias recomendações que vão no

sentido de dar centralidade a oração na vida dos discípulos
de Jesus. Como exemplo, a vida do próprio Jesus: Jesus ora
em momentos de alegria (Lc10,21) e de tristeza (Lc 22, 4144) ou mesmo em grande aflição quando a oração se faz
grito (Lc 23, 46 ou Mt 2730); a sua oração é de louvor, de
acção de graças, de súplica ou de intercessão.
Jesus ora em momentos e circunstâncias particularmente
relevantes na sua vida: antes de começar a vida pública ( Mt
4,l-11);antes da escolha dos discípulos (Lc 6,12-13) ; antes
da multiplicação dos pães (Jo 6,15); antes de ressuscitar
Lázaro (Jo 11, 41 -42); antes da paixão (Mt 26,36...Mc 14,
35... , Lc 22,41-44); na aparição aos discípulos de Emaus Lc
24,30).
0 s discípulos seguiram o testemunho do Mestre. Contam
os Actos dos Apóstolos que a comunidade dos fiéis eram
assíduos a oração (Act 2,42) e quando tiveram que enfrentar
problemas de organização da vida comunitária, os apóstolos
fizeram-se substituir no serviço das mesas para se entregarem a oraçao e ao serviço da Palavra (Act 6, 3-4).
São Paulo recomenda várias vezes a perseverança na
oração (por exemplo, Ro 12.12); analogamente, São Tiago
exalta o poder da oração (Tg 5, 13 . . .).
Na tradição cristã, a oração é um dever dos crentes, mas
é, sobretudo, um dom de Deus.
A oração não se alcança a golpes da vontade. Não se
aprende com a muita leitura e os bons tratados que os há,
não se "compra, em nenhum supermercado de coisas
espirituais, nem sequer nenhum mestre, por muito espiritual
que seja, em definitivo, nos vale". (Cf. Luis Rocha e Melo Se tu soubesses o dom de Deus)
Os Padres do deserto têm histórias saborosas sobre o
tema.
Tony de Mello ao falar de oraçao interpela o interlocutor
acerca da dificuldade do tema: "Já pensou em explicar o
gosto da manga a quem nunca a viu e provou?"

3.

Senhor, ensina-nos a rezar (Lc 11, 2-4)

Apesar do que dissemos atrás, há que prosseguir no
esforço de conhecer a oraçao e os seus caminhos. 0 s discípulos de Jesus fizeram-no. Senhor, ensina-nos a rezar,
relata Lucas e também Mateus.
Jesus correspondeu ao seu pedido, explicando para eles
o conteúdo da oração
Antes de falar desse modelo de oração, gostaria de
destacar o seguinte:
- Jesus fala de oração quando já existia uma relação
próxima entre Ele e os discípulos. Havia já uma experiência
de vida em comum entre Jesus e aqueleslas que tinham correspondido ao chamamento do Mestre "vinde e vede" e O
seguiam pelos caminhos da Galileia. 0 s discípulos tinham
visto que o Mestre orava, conheciam onde e quando orava,
conheciam o espaço que Ele dava a oraçao na sua vida.
- Ao pedirem que os ensinasse a orar, os discípulos
expressaram. como nós, hoje, o desejo de melhor conhecer
o seu Deus, de escutar a sua Palavra. de se realizarem como

pessoas na fidelidade da sua vida pessoal ao desígnio do
Criador, de compromisso com a vida.
Jesus responde com algumas indicações precisas:
- dirige a oração a Deus, Pai-Mãe;
- dá centralidade a vontade de Deus;
-- pede ajuda a Deus para superar as dificuldades da
vida quotidiana;
- pede para amar melhor, incluindo no amor essa coisa
dificílima que é o perdão dos inimigos;
- pede ajuda para vencermos a tentação de não nos
comprometermos com a causa da justiça e da paz ou seja a
tentação de nos desresponsabilizarmos da construção do
reino de Deus.
Para além deste ensinamento directo de Jesus acerca da
oração, encontramos muitas outras passagens em que
Jesus, por meio de parábolas, nos aponta caminhos de
oração (por exemplo, o encontro com a mulher cananeia, Mt
15, 21 . .. ou a metáfora do amigo importuno, Lc 11, 5-10) ou
em que nos adverte de caminhos sem saída (a história do
publicano e do fariseu que sobem juntos ao Templo para
orarem Lc 18, 10-14).

4. E nós, hoje, como podemos abrir espaço a oração
no nosso quotidiano?
Parto de um pressuposto: para todaslos nós ou, pelo
menos, para a maioria de nós, a "manga" não é fruto totalmente desconhecido.
Transportamos connosco alguma percepção e experiência de oração, uma certa ideia do que é ou deve ser a oração,
temos connosco a oração que já praticamos e também a
oração a que aspiramos ou, quem sabe, até a nostalgia de
termos deixado para trás aquilo a que chamamos tempos
fortes de oração.
Acho que é importante que tomemos consciência do
nosso "estado" relativamente a oração. Essa será a matéria
prima de que será feito este encontro na parte que a cada
umla diz respeito.
Este encontro vai permitir-nos falar acerca da oração,
mas deverá ser, penso eu, sobretudo uma oportunidade para
cada umla de nós fazer o ponto de situação da sua
experiência orante.
Por outro lado, se a mim me cabe ir fazendo progredir a
reflexão com o desenvolvimento de alguns tópicos, acredito
que o encontro deverá constituir uma oportunidade para fazer
circular entre nós o testemunho das nossas próprias
experiências de oração. É que o testemunho, mais do que a
reflexão abstracta, não pretende convencer ninguém, antes
provoca abertura, espaço de liberdade para cada umta se
deixar interpelar exactamente no ponto em que realmente se
encontra.
E esta, aliás, a pedagogia da Bíblia ao referir-se a oração.
Em vão se procurará na Bíblia um tratado teológico acerca da
oração; tão pouco uma listagem de justificativos para o dever
de rezar sempre. Mas, em contrapartida, encontramos na
Sagrada Escritura múltiplos exemplos de mulheres e homens

que viveram a experiência do encontro fundo com Deus e
dele fizeram o eixo principal das suas vidas. A oração é isso:
um modo de exisiir, a partir daquilo a que os místicos gostam
de chamar o "centro da alma" ou o "coração" para empregar
um vocabulário bíblico. Na linguagem contemporânea,
empregaríamos a expressão "eu-profundo" cunhada por
Yung ou o termo "si-mesmo" de que tão bem fala António
Damásio.
O verdadeiro lugar da oração é o encontro com Deus, o
Deus que toma ia iniciativa e que vem ter connosco e faz
brotar a oraçãci como um movimento interior de lhe
corresponder, pessoal e comunitariamente.
A oração aparece, assim, como uma relação misteriosa
de um amigo corn outro amigo (Ex 33,11). Santa Teresa de
Jesus dizia, na mesma linha, que a oração era um "tratar de
amizade com alg~iémque nos ama".
Como se depreende de tudo o que foi dito, a oração e a
fé vão a par e não é fácil traçar uma linha de fronteira entre
ambas. P. Becker dizia que "a oração é uma fé que toma
consciência de si mesma".

5. Uma palavra sobre o método de trabalho a seguir
neste encontro
- alternar reflexões teológicas com testemunhos de
prática orante
- lugar para a leitura pessoal com textos/livros
disponíveis
- importância do "silêncio" e de espaços para oração
pessoal (canto de oração)
- a natureza como espaço de oração.

6. Um texto bíblico para convidar a oração, para ficar
na memória e alimentar o "centro da alma" na tarde de hoje.
Os 2,16: Olha, vou seduzir-te ao deserto e falar-te ao
coração".

TEMA2: ABRIR ESPAÇO A ORAÇÃO NO NOSSO QUOTIDIANO.
COMO?
1.

O lugar da oração: o nosso coração

"Toda a pessoa recebeu do Criador um "orgão" que é,
nela, o lugar da oração" (A.Louf, Seigneur apprends-nous a
prier, p 21).
Dito por outras palavras, a oração nasce do espírito de
vida que Deus derramou no nosso coração.
Os antigos tinham bem enraizada esta convicção. Vd.
Salmo 138: "Senhor Tu me sondas e me conheces, quer eu
me sente quer me levante ... Sonda-me, ó Deus, e conhece o
meu coração, penetra-me e conhece os meus pensamentos".
Que "órgão" é este? Chama-se-lhe lugar secreto, núcleo
do ser, raiz da existência, o íntimo do meu íntimo.
O pórtico da oração consiste em cair na conta desta
realidade interior, fazer a experiência pessoal deste "lugar
secreto".

"Retrouver le chemin vers son coeur est Ia tâche Ia plus
importante de I'homme" (A. Louf, ibidem). De notar que os
monges fazem desta tarefa o projecto de toda a sua vida.
Reconhecer que o ser humano é, por sua natureza, um
peregrino a procura do seu ser profundo, do seu coração.
Esta busca é uma experiência fundante: reconhecer o
"coração" como centroteixotraíz unificadora da vida.
É neste ponto que Deus nos encontra. É a partir dele que
nós podemos encontrar Deus e que podemos encontrar os
outros.
2.

0 s caminhos para chegar ao "coração"

Não é fácil re-encontrar o caminho para chegar ao
"coração", ao centro de mim mesma, onde Deus me encontra.
E não é fácil por várias razões que convirá conhecer:
- Deixamos o "coração" esquecido, adormecido e em
vez dele somos conduzidastos pelas seduções dos sentidos
exteriores, as mil e uma coisas da vida de todos os dias, as
metas que nos propomos, o prestígio a que aspiramos, as mil
e uma condicionantes das teias em que nos enredamos, na
nossa vida profissional, política ou mesmo familiar.
- Reconhecemos o "coração" como lugar do encontro
com Deus na oração, mas ficamos presastos por muitos
raciocínios, muitas razões, argumentos e contra-argumentos,
afadigamo-nos como a Marta do evangelho de Lucas. Será
pelas "boas razões", mas o certo é que passamos ao lado da
"melhor parte". É o risco do activismo, da vida stressante que
não deixa espaço para o silêncio, para o recolhimento,
condições necessárias para a oração.
- Desencorajamo-nosmal começamos a percorrer o caminho, por nos faltar alimento e a perseverança na fé. 0 s mestres
espirituais falam de acédia ou "demónio do meio-dia".
- Atrapalhamo-nos e desorientamo-nos, por falta de
esclarecimento e de "bússola". Somos herdeirastos de
muitas ideias feitas acerca da oração que hoje não nos
convencem ( confundimos rezar com a recitação de fórmulas,
com certas posturas corporais; ou com um certo pedinchar);
associamos a oração a certos estereótipos que não se
coadunam com as condições da vida quotidiana (por
exemplo, rezar é na igreja); idem quanto a modelos de
pessoas orantes que nos não seduzem (gente beata que não
sabe fazer outra coisa ou, pior ainda, gente que contradiz na
vida aquilo que aparenta na oração), etc. Eu diria que fazem
falta oportunidades para experienciar a oração a sério.
Também fazem falta mestres espirituais que iniciem e acompanhem as pessoas no caminho de oração.

3.

A função nuclear da oração

A função da oração - se a oração tem uma função precisa, para além do louvor e da glória devidos a Deus - essa
função consiste em deixar que o "coração" desperte, acorde,
venha a tona da nossa consciência e, a partir daí, dirija as
minhas faculdades, os meus desejos, todo o meu modo de
ser e de agir.

Por isso se diz que a oraçao tem a ver com a humildade,
pois é consentimento profundo a acçao do Espírito de Deus, o
Espirito Santo. que habita em cada um de nós, desde o dia do
nosso baptismo. Aquele Espírito de quem São Paulo diz que
foi derramado no nosso coração (Gal 4,6). Ou ainda "É assim
que também o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza, pois
não sabemos o que pedir como deve ser, mas o próprio
Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis1'(Ro 8,26).
Poderíamos dizer que a oração é uma mudança de estado. Como sucede com o amor humano. Quando alguém ama
a sério outra pessoa, adquire, só pelo facto de amar, uma
outra luz sobre a realidade, uma outra consciência de si. um
outro dinamismo na vida. Diz-se na linguagem corrente
"agora vejo a vida com outros olhos" ou, de forma ainda mais
sugestiva, "o amor faz ver tudo cor de rosa".
Com a oração passa-se algo de semelhante. Como diz A.
Louf: "A oração é um coraçao que transborda de alegria, de
acçao de graças, de louvor e de gratidão. Ela é a superabundância dum coraçâo bem despertoU(Seigneur,
apprends-nous a prier, p. 27)

4,

Condições para chegar a oração do coração

a) Despertar o coração para uma vida em profundidade

É ainda A. Louf que escreve: "Enquanto o coração dorme
em vão procuramos em nós o lugar da oração.
E inútil imaginar: cair-se-ia na distracção.
E inutil excitar um sentimento religioso: dirigir-nos-íamos
depressa para o sentimeritalismo.
E, se a inteligência, antecipando-se, procura ideias
claras, a oração fria e seca escapa por fim a toda a vida .
Claro que imaginação, sentimento e inteligência não sao
inúteis, Mas estas faculdades não podem dar fruto a menos
que muito mais profundamnete em nós, o nosso coração
esteja desperto" (ibidem, p27).
Como vimos, o coraçao é o lugar da atenção a nível profundo.
Para despertar o coraçao é, pois. necessário cultivar esta
"atenção" profunda.
Mas como se chega aí? Seguem-se algumas sugestões:
- desbravar e limpar o terreno em que situamos a nossa
vida quotidiana, retirar dele tudo o que impede ou de algum
modo prejudica a vida em profundidade (excesso de trabalho
ou divertimento; excesso de informação; avidez no ter e no
parecer; ambiçoes de carreira, de segurança, de prestígio;
- rever corn frequência as nossas motivações, a luz da fé
e da minha realização como pessoa;
- aprender a gostar, a saborear a vida que se desenrola
no nosso interior;
- desenvolver e educar um olhar contemplativo com o que
isso comporia de mudança de uma atitude de adição para
uma atitude de integração;
- viver em diálogo comigo mesma, com o corpo que sou,
com os outros e em diálogo com as circunstâncias, acolhendo o imprevisto.

Como se conclui, despertar o coração para uma vida em
profundidade é sinónimo de conversão, de metanoia. É a
transformação que Jesus sugere a samaritana quando lhe
diz: "se tu conhecesses o dom de Deus . . ." (Jo 4 , l ...).
b) Criar condições objectivas de silêncio e recolhimento
Refiro-me, em primeiro lugar, ao silêncio físico, o não
ruído (importância de educar as crianças pequenas para o
valor do silêncio e para o respeito pelo silêncio dos outros)
bem como as práticas que conduzem ao silêncio interior
(silêncio da mente, silêncio da imaginação)
Não é de descurar a necessidade de persistência para
levar a prática alguns exercícios simples (respiração,
recitação de uma mantra) que ajudam a fazer silêncio e a
adquirir uma atitude habitual de silêncio interior .
c) Atitude de escuta
Deus fala, mas, se não queremos ou não sabemos escutar, a Palavra é como a semente que cai em terra imprópria
para a sua germinação.
A este propósito, Jesus dá dois exemplos paradigmáticos
na parábola da semente:
- a semente que cai no meio de pedras; não encontra
húmus e por isso não germina (caso das pessoas que estão
tão cheias de si mesmas, das suas ideias, das suas razões,
dos seus projectos que não têm espaço interior de escuta);
- a semente que cai em terra onde há plantas bravias e
espinhos que em breve a abafam; a pobre semente germina
e chega a despontar, mas logo é sufocada (pessoas que não
libertam o seu coração das múltiplas amarras, a começar
pela imagem que fazem de si próprias, das suas seguranças,
dos seus projectos e ambições);
A escuta pressupõe o esvaziamento de si mesmalo.
esvaziamento do eu superficial; por conseguinte, requer uma
certa pobreza interior ou pobreza no espírito, uma capacidade alargada para dar lugar ao outro.
A escuta como atitude espiritual consiste na abertura do
coração a Palavra de Deus, que nos vem pela Escritura, pela
Liturgia e por toda a Tradição da Igreja, mas também, e muito
especialmente, pela escuta dos outros, em particular os mais
pobres e as circunstâncias da vida.
d) Pôr em ordem a própria vida
Entra em relação com Deus não a pessoa que sabe muita
teologia, mas quem é capaz de pôr em prática o conselho do
profeta Miqueias "praticar a justiça, amar com ternura e
caminhar humildemente na sua presença (Miq 6,8) ou, na linguagem do evangelho, "não é aquele que diz Senhor, Senhor
... mas quem escuta a palavra de Deus e a põe em prática
( Mt 7,21).

e) Alimentar a oração
Tudo o que vive carece de ser alimentado, cuidado.
Alimentar a c~raçãosupõe conhecer a Palavra de Deus,
familiartizar-se com ela, procurar contacto com personalidades orantes, do passado e do presente, procurar tempos
fortes de silêncio e oração, aproveitar a celebração dos tempos litúrgicos, partilhar a sua própria experiência.
f) Cuidar das condições materiais favoráveis a oração
Um tempo :i parte destinado á oração é talvez um
primeiro passo (é um sinal da nossa sinceridade diante de
Deus).
O lugar da oração: é possível rezar em qualquer lugar e
nas nossas vidas de citadinaslos é mesmo importante que
aprendamos a rezar em qualquer lugar - no automóvel ou no
autocarro, no local de trabalho ou em casa, na cozinha ou na
sala. Não há Ii~garnenhum que não sirva para rezar.
Contudo, para podermos rezar em qualquer lugar é, em
geral, necessário ter feito a experiência de orar em lugar
especial, um lugar onde reine a ordem e a beleza, onde
possamos ter a "quase" certeza de não ser interrompida10
na comunicação com o nosso Deus, onde aprendamos a
ganhar a predisposição interior para o encontro com o
Senhor.
A atitude de descontracção ou um certo relaxamento
podem facilitar a oração e isso aprende-se com certas práticas (o poder da recitação regular da mantra, por exemplo).
Há igualmente que procurar alguns estímulos ou incentivos a oração. Recorde-se o papel do sino nas várias
tradições religiosas. O sino funciona como chamada e
convite. Também na oração pessoal, podemos usar os
nossos "sininhos" de estimação: uma música, um icône, um
'facto que trazemos a memória, uma palavra da Escritura,
uma flor, um rosto, etc. São mediações para fixar a nossa
atenção, mas, cautela, a que não suscitem "distracção".
Orar não é reflectir sobre, analisar prós e contras, fazer
exercícios de positivos e negativos.

I

5.Ser perseverante na oração
A oração pode ser um tempo de exaltação e de intimidade
com o Senhor, mas muitas vezes é um combate. É
conhecida a afirrnação de Nicolau de Flue, "as vezes vai-se
a oração como a uma dança, outras vezes como a um
combate". E o mesmo homem de Deus que diz: "Aprender a
orar é permanecer nesse combate, é aguentar como uma
sentinela a interripérie da noite, até que chegue a madrugada" (citado por Dolores Aleixandre, Oracion, in 10 mujeres
escriben teologia).
Nos evangelhos não faltam exemplos de persistência na
oração exaltados por Jesus. Vd.a cananeia como paradigma
da mulher (e do homem) orante que confia no Senhor contra
toda a lógica.

TEMA3: A ORAÇÁO COMO UNIFICAÇAO
DA NOSSA PRÓPRIA VIDA E SUA RELAÇÁO COM DEUS,
COM OS OUTROS E COM O MUNDO
1. Do aprofundamento da existência a oração do coração

Há, certamente, muitos modos de orar. Diz-se que tantos
quantas as pessoas que oram. Eu diria que há mesmo mais
porque, numa mesma vida, a forma de oração vai variando e
assumindo tonalidades muito distintas.
Há também muitas maneiras de falar da oraçao. lõdos
nós conhecemos as classificações feitas pelos especialistas:
oração vocal e oração mental; oração de louvor, de petição,
de intercessão, de acção de graças; meditaç"CIO e
contemplação; etc ...
Prefiro fugir a estas distinções e falar da oraçp'
CIO no seu
sentido mais fundo de relação - relação com Detis e,
concomitantemente, relação comigo mesmalo, relação com
os outros e relação com o mundo.
Começo por recordar uma passagem de Olivier Clément
que, sem cair na armadilha das definições, ilustra muito bem
a dimensão relaciona1 da oração e, bem assim, mostra como
o aprofundamento da existência pessoal tende para a oração
e esta, por seu turno, conduz, necessariamente, ao
aprofundamento da existência. Escreve ele: "Todo o aprofundamento na existência, todo o pressentimento do mistério
diante do amor, da beleza ou da morte, tende à oração.
Todavia, para que haja verdadeiramente oração no sentido
cristão da palavra, importa que se estabeleça uma relação
pessoal com o Deus vivo, uma conversação, diz Evagre. A
palavra conversação deve ser tomada no seu sentido amplo:
pode ser uma escuta silenciosa, um grito de angústia, uma
celebração, pode ser também a contestação de Job. Diante
de uma preocupação mais pesada, o nosso estado deveria
ser o de nos lembrarmos que Deus existe e nos ama, que
não estamos sózinhos, perdidos, absurdos, diante do horror
e do nada, que há um Outro ao qual podemos aceder com
Jesus, nele, pelas profundidades do nosso ser" (Olivier
Clément, Sources, p.105).
A oração assim entendida decorre espontâneamente do
aprofundamento da nossa própria existência, a luz da fé em
Jesus Cristo e da profundidade a que por ela nos deixamos
conduzir.
2. A oração tem o seu fundamento na fé em Jesus Cristo
e na revelação que Ele nos faz do mistério de Deus

Vou ilustrar esta afirmação com as três verdades-chave
da fé cristã.
Em primeiro lugar, a fé num Deus criador, um Deus que
ama, que está presente em toda a Criação, que é solicitude
e desvelo, um Deus que é o eterno Pai-Mãe, um Deus que
me ama e me dá a vida, um Deus que é a fonte ou origem de
toda a vida, Ele é a Vida. A oração brota espontâneamente
da contemplação deste mistério e do reconhecimento da presença amorosa de Deus na criação.

É uma fé que mergulha as suas raízes no fundo da alma
humana e que o salmista tão bem captou: "os céus
proclamam a glória de Deus; o firmamento anuncia a obra
das suas mãos" (SI 19).
Em segundo lugar, a oração cristã tem a ver com o
reconhecimento de Jesus de Nazaré como o Filho de Deus,
com a identificação com o seu ensinamento e o seu
testemunho de vida e, sobretudo, com a proclamação da sua
presença de ressuscitado no meio de nós. Ele vai connosco
pelos caminhos da vida, como foi companheiro de viagem
dos discípulos de Emaus. Ele está presente nas nossas
noites e nos nossos entusiasmos. Ele é a Palavra, o Verbo
feito Humanidade. (Cf. Jo 1. 1.. .)
A oração é, assim, relação de amizade, de cumplicidade
com o Reino de Deus que Ele, Jesus, veio anunciar e pelo
qual deu a sua vida.
A oraçao invocação do nome de Jesus pelo qual todo o
poder de vencer o mal nos foi dado.
A terceira via para a oração é a fé no Espírito Santo: o
Espírito que procede do amor entre o pai e o Filho e está
presente tanto na criação como na história humana, na vida
colectiva como na vida pessoal de todo o baptizado; o
Espírito, que é a brisa suave do incitamento ao amor, a
verdade, a justiça, a solidariedade e a compaixão.
E este mesmo Espírito que nos move a sair de nós
próprios, a deixar o nosso eu egoista.
E o Espírito que nos ensina a riqueza da relação de
proximidade com Deus e nos convida a ousar chamar-lhe
Abba.
E o Espírito que nos abre as portas a uma vida de relação
com os outros e de comunhão com o Todo de que somos
parte.
Poderíamos encontrar outros ângulos da nossa fé que
nos conduzem a oraçao. 0 s que referi servem de exemplo.
Para mim. o mais importante neste percurso de reflexão
teológica sobre a oração, que vimos fazendo, é sublinhar que
não existe fronteira entre a fé e a oração, como também não
existe fronteira entre o aprofundamneto da nossa existência
pessoal e a oração. Numa relação como noutra, a regra é a
circularidade.

3.

A oração unifica a vida pessoal

Todo o dprof~ndamentoda nossa existência, numa
perspectiva de fé, tende a oração, como atrás dissemos. Por
seu turno, a oração faz-nos encontrar o nosso ser profundo e
permite-nos viver a partir dessa profundidade.
Vejamos o que diz André Louf a este propósito: "Logo que
tivermos estabelecido um contacto com a nossa
interioridade, logo descobriremos que esta realidade íntima
de nós próprios é não só o seu núcleo e o seu centro de
gravidade, mas também a fonte capaz de restruturar todo o
nosso ser; uma fonte de força, de luz, de vida. (. . .) Tudo nos
é dado a partir do interior, e O conjunto das nossas faculdades rião poderá funcionar bem senão na medida em que
estas estiverem ligadas a esse mundo interior. O homem

novo é fecundado a partir de dentro, pela sua interioridade,
assim como é conduzido pelo Espírito a partir do interior."
(André Louf, Au gré de sa grâce, p. 195).
E isto que eu chamo unificação da minha própria vida:
viver a partir do seu centro interior; deixar que a energia do
Espírito de Deus, que habita o nosso coração, irrompa,
destape a pedra que o abafa, retire as lamas que o asfixiam
e se projecte em todo o feixe de relações em que decorre a
nossa existência:
- a relação comigo mesma, relação com o meu corpo, a
minha inteligência e a minha sensibilidade, a minha respiração e o meu movimento ("Em Deus vivemos, nos movemos
e existimos", diz São Paulo)
- a relação com os outros, aqueles e aquelas que, por
uma razão ou outra, cruzam ou cruzaram os nossos
caminhos, estando longe ou perto, não importa, e, em especial, aqueles e aquelas de quem me vou fazendo próximdo.
- a relação com o mundo, na sua expressão mais visível, a
natureza, mas também com a sua componente mais subtil de
civilização e de cultura, de história e de contemporaneidade;
- a relação com o próprio Deus, presente e ausente, tão
próximo que habita o meu ser profundo e tão radicalmente
Outro que não consigo sequer pronunciar o seu Nome. O
Deus a quem a oração se dirige é, ao mesmo tempo, um ser
que nos é familiar e um ser infinitamente Outro. E esta
distância que cria uma tensão positiva de relação da criatura
com o Criador, com incidência na minha relação com a vida
e na minha relação com os outros seres humanos.
Em síntese, "logo que na oração, encontramos o nosso
ser profundo, estamos em posição de viver a partir desta
profundidade" (André Louf, Au gré de sa grâce )
Que significa isto?
Em primeiro lugar que a oração aprofunda em nós o
desejo de viver a vida em profundidade. Existe em todo o ser
humano um desejo de Absoluto, de Transcendência, de
Deus, que poderá estar ignorado ou abafado, mas que, num
momento ou noutro, irrompe e faz as suas exigências.
A oração abre espaço a experiência da minha
vulnerabilidade e dependência, mas não deixa que aquela
belisque a confiança de quem se sabe amadajo, o que permite um são optimismo face ao mundo e a existência.
A oração aprofunda o sentido da relação com os outros e,
por isso mesmo, leva a recusa da violência e de qualquer
forma de exploração dos outros seres, nomeadamente, dos
nossos semelhantes, mulheres e homens, que são filhas e
filhos de Deus.
A oração, aprofundando a comunhão com o Todo, fará
desabrochar um maior sentido de responsabilidade e
solicitude face a salvaguarda do equilíbrio ecológico e ao
destino do Planeta Terra e abrirá caminho ao empenhamento
da pessoa que ora na transfiguração do mundo.
4.

Oração e conversão

O caminho da oração é também um caminho de conversão pessoal, de metanoia, de transformação profunda do ser

e do modo de existir. E de desconfiar de uma oração que não
dê frutos neste plano. E que a oração autêntica, sendo
relação com Deus, consentimento fundo a sua Presença e a
sua acção em nós e no mundo, transfigura o coração da
pessoa orante. "A inteligência da pessoa orante recebe uma
perspicácia nova, porque é fecundada pelo amor" (André
Louf, Au gré de sa grâce, p. 196)
Todos nós já experimentámos alguma vez como uma
relação de amizade com alguém nos transformou e como nos
transforma para melhor quando essa relação é com alguém
que nos ama, alguém a quem somos capazes de abrir o
nosso coração, alguém que confia em nós e em quem
confiamos. Coni a oração passa-se algo de muito
semelhante. A medida que se aprofunda a relação com Deus,
aumenta a confiança n'Ele e cresce o desejo de conhecer a
Sua vontade para a cumprir e realizar na nossa vida.
"Já não sou eu que vivo; é Cristo que vive em mim", diz
São Paulo, a provar que uma atitude orante leva a esta
identificação da rninha vontade e de todo o meu ser com a
vontade do meu Deus.
O discernimeiito torna-se, assim, uma postura de base
que decorre de uma atitude verdadeiramente orante.
Trata-se de saber fazer as escolhas certas, saber estar
vigilante diante das solicitações do momento; reconhecer os
sinais do tempo; aprender a ouvir a voz de Deus; a identificar-se com o Seu desígnio de salvação.
E por este carninho que se vai estreitando a relação entre
a oração e a vida ou melhor que a oração se faz vida e a vida
é oração.
Enganam-se, redondamente, as pessoas que julgam que
a oração é uma fuga a vida ou que a oração é desmobilizadora do compromisso com a justiça e a solidariedade
devida aos problemas do mundo em que vivemos.
A oração authntica não pode nunca ser dopagem nem
mesinha para uma felicidade ilusória; é, antes, um caminho
de exigência cada vez mais funda no consentimento ao plano
de Desu, tal como o vou intuindo e esforço de maior
conhecimento desse desígnio de Deus para melhor o integrar
na minha vida pessoal e na história da humanidade. Tal como
sucedeu com Jesus, é pela oração que aprendemos a dizer,
nas várias etapes da nossa vida: "Chegou a hora. Faça-se a
Tua vontade".
Não está nunca afastada a tentação de, pela oração, nos
querermos apropriar de Deus, fazê-lo a nossa medida, isto
é, a medida dos nossos desejos mais ou menos desordenados. Mas o caminho da oração não será por aí; será antes no
consentimento a acção de Deus, a transformação que Ele
quer operar em nós e por nosso intermédio na Humanidade
e no Mundo.
Por tudo isto, não é demais insistir que existe uma relação
estreia entre oração e metanoia/conversão em profundidade. Nesta obra Deus toma a iniciativa; a nós cabe praticar
o discernimento na humildade e na confiança e procurar perseverar no caminho da justiça e da paz.

5. 0 s frutos da oração: a liberdade, a terriuraicompaixão, a paz, a humildade.
A partir do momento em que, na oração, fazemos um
encontro autêntico com o nosso eu profundo, estamos em
condições de viver não já a superficie dos nossos eus
múltiplos (o eu-que trabalha, o eu-que se diverte, o eu que é
pai ou mãe, filho ou filha, o eu que faz política, etc.) rrias a
partir de um eu unificado, centrado no essencial.
Esta mudança tem como frutos principais: a liberdade e a
paz.
A liberdade do espírito é, talvez, creio eu, o primeiro fruto
da oração. Na medida em que a oração ilumina, a partir de
dentro, toda a nossa vida, nas suas múltiplas relaçóes e lhe
unifica o sentido, cria um enorme espaço a nossa liberdade,
porque a descondiciona em relação a uma multiplicidade de
alavancas (a alavanca do ter e do consumir, a alavanca do
parecer e do prestígio, a alavanca do poder e da segurança).
A oração faz-nos experimentar, de facto, a liberdade dos
filhos e das filhas de Deus.
A oração, introduzindo-nos num espaço de liberdade,
progressivamente mais amplo, dá-nos uma nova perspicácia
ou uma nova luz para nos entendermos e entendermos o
mundo a nossa volta, o que vem facilitar a sintonia da
inteligência com o coração e com a vontade. E isto é, mesmo
no plano meramente natural, uma fonte de grande paz interior.
A paz interior e a capacidade de construir a paz
contam-se, e com razão, entre os frutos da oração.
De destacar, ainda dois outros frutos da oração: a humildade e a ternura ou compaixão.
A humildade decorre da experiência de maior conhecimento de Deus em simultâneo com o reconhecimento da
nossa vulnerabilidade e dependência. Crescer na humildade
é crescer na verdade do nosso ser essencial e este crescimento vai a par com a experiência de oração.
A ternura ou compaixão aprende-se com a maior
proximidade e o maior convívio com o nosso Deus que é um
Deus de bondade e compassivo, como diz o salmista e como
nos é repetidamente revelado por Jesus nos evangelhos. Ele
é o pai do filho pródigo que o espera, contra ventos e marés.
Ele é a mãe-galinha que, face as dificuldades da existência,
quer reunir os filhotes debaixo das suas asas. Ele é o bom
pastor que vai a procura da ovelha desgarrada e a carrega
aos seus ombros para que descanse.
O convívio com a Palavra de Deus pela oração vai
convertendo o nosso coração e nele se cumprirá a promessa
feita a Ezequiel "mudarei o vosso coração de pedra num
coração de carne".
Em síntese se quisermos podemos dizer que o grande
fruto da oração é a caridade, entendida, como diz São Paulo
na primeira Epístola aos Coríntios. (I Cor 13, 1-7).

TEMA4: COMOORAR? A ORAÇÃO COM O CORPO. A ORAÇÃO
COM A PALAVRA.
ORAÇÃO E CELEBRAÇÁO LITÚRGICA
1.

Introdução

Sendo a oração uma actividade singular e única, como o
são todas as relações humanas, quando abordamos o tema
como orar não podemos senão referir indicações muito
gerais. Por outro lado, dados os limites de tempo, temos de
ser selectivos e escolher apenas algumas das modalidades
de oraçao, as que consideramos como mais importantes.
Nesta reflexão, vou abordar apenas três modos de orar: a
oração com o corpo; a oração com a meditação da Palavra e
a celebração litúrgica.
A distinção que acaba de ser feita não implica que
existam compartimentos estanques entre aqueles três modos
de orar. A oraçao com o corpo pode muito bem associar-se a
oração com a Palavra ou com a celebração litúrgica. Do
mesmo modo, a oração com a meditação da Palavra pode
integrar-se numa celebração litúrgica o que, aliás, frequentemente, sucede.
O que me parece importante destacar é que, qualquer que
seja o modo de oração escolhido, a oração autêntica requer
que nela esteja presente a pessoa inteira, como é e com o que
possui, isto é, com todos os seus sentidos, a sua inteligência,
os seus afectos. a sua sensibilidade e a sua vontade.
2.

Orar com o corpo

Na oraçao podemos dar uma particular importância ao
nosso corpo. E até natural que o façamos, pois nós somos o
nosso corpo.
Posso orar sentada, de joelhos, em pé, deitada ou andando. Na oração pessoal, o que importa é que a posição
escolhida seja uma posição assumida como aquela que
melhor traduz o "estado" em que me encontro, a verdade da
minha situação.
Na oraçáo comunitária, a posição do corpo pode ser
determinada pelo sentido da celebração litúrgica ou paralitúrgica e, então, há que assumi-la com a disciplina própria e
a simbologia que lhe corresponde.
Mas, na oração pessoal, cada umla descobrirá a postura
que lhe convem, ou seja aquela que ola predispõe melhor
para acolher a presença de Deus e comunicar com Ele.
Para além da postura física, o corpo pode servir como
uma mediação para a oração se, deliberadamente, o
envolvermos no próprio processo de orar.
Quando vimos de uma situação de stress (por exemplo,
no fim de um dia de trabalho, ou de uma ida ao supermercado ou de ter viajado em transportes fatigantes), a nossa
oração pode começar pela tomada de consciência desta
mesma fadiga e por algum exercício de relaxamento em que
percorremos as várias partes do nosso corpo e Ihes proporcionamos um descanso em Deus, cultivando a disponibilidade interior a presença de Deus.
Quando, por exemplo, queremos insistir em algum pedi-

do junto de Deus, podemos servir-nos da nossas mãos e
empregá-las num gesto de súplica que envolva essa parte
do nosso corpo; analogamente, se queremos louvar ou
agradecer, podemos traduzir essa oração em gestos
correspondentes.
Rezar com o nosso corpo é, conscientemente, envolvê-lo
na oração que fazemos e dar-lhe lugar na oração.
Há uma tradição muito antiga na Igreja que vem, pelo
menos do século V, que consiste em rezar com a respiração:
expirar e inspirar. É um movimento natural de todo o ser vivo
que se associa a comunhão com a vida. Expirar é deitar fora
o ar, para fazer o vazio, criar espaço, criar disponibilidade
para receber novo ar, novo influxo de vida.
Orar com a respiração é uma modalidade de oração, que
também está presente em outras tradições espirituais, por
exemplo na prática de meditação budista e outras espiritualidades orientais.
O simples respirar, consciencializado, lento e ritmado,
torna-se numa mediação para a oração, a que os Padres da
Igreja acrescentaram a correspondente recitação mental de
uma mantra.
A mantra é uma pequena palavra ou pequena frase que
se vai repetindo interiormente ao correr do movimento da respiração. Exemplos de mantras mais comuns na tradição
cristã: maranatha, vinde Senhor Jesus; Abba; Jesus, tem
piedade de mim (ou de nós) ou, simplesmente, Jesus.
Há duas características na recitação da mantra que
podem ser muito úteis na experiência orante: a mantra ajuda
a evitar a distracção que sempre espreita a oração, sobretudo nos primeiros tempos. A mantra funciona como uma espécie de grude que ajuda a fixar a imaginação, a memória ou a
actividade mental discursiva e, por outro lado, favorece, pela
sua aparente simplicidade, a fidelidade e a perseverança na
oração. Dizer a mantra em momentos pré-determinados e
por um tempo pré-definido ajuda a criar uma predisposição a
oração. E como um sinal que enviamos a Deus de que estamos prontaslos para o encontro.
Falando do corpo como mediação para a oração, queria
ainda referir-me ao papel dos sentidos e como podemos orar
com cada um deles.
É através dos nossos órgãos sensoriais que fazemos o
caminho do nosso interior para o exterior e vice-versa. A
palavra "sentido" quer dizer isso mesmo "caminho". Os sentidos constituem, assim, uma mediação importante na
oração.
Podemos rezar com a vista. Todaslos temos experiência
de fixar um pôr de sol e ficar presaslos nessa imagem. louvando o Senhor de tanta beleza e deixando-nos tomar pela
ternura de Deus presente em toda a Criação; rezamos com a
vista. Podemos rezar diante dum quadro, contemplando a
obra do artista e fixando aí o nosso pensamento, esperando
humildemente que Deus nos fale. Podemos olhar um rosto de
criança ou de um idoso ou de um jóvem em plena força da
vida e deixarmo-nos extasiar diante do mistério insondável
das suas vidas.
Podemos rezar com o ouvido. Deixar que cheguem até

nós todos os sons que nos envolvem e até mesmo o "som do
silêncio" de que falam os mestres de espiritualidade. Acolher
cada som sem os classificar, consentindo em Ihes dar
espaço. Ou, com o ouvido escutar uma palavra e deixar que
ela tome corpo ern nós, se enraíze e suscite os adequados
movimentos do nosso ser profundo (gratidão, louvor, tristeza
ou alegria, sofrimc!nto ou paz, .. .)
Podemos rezar com o tacto. Há carícias que são oração;
há gestos que exprimem solidariedade e comunhão.
Podemos rezar com o olfacto ou com o sabor e podemos
mesmo chegar a fazê-lo de modo habitual se o nosso ser
profundo está bem sintonizado e com uma atenção bem
ordenada ao essencial. Se hoje experimentamos alguma
dificuldade em orar com os sentidos é porque andamos
distraídaslos e deçfocadas/os, deixamos que o nosso interior
enferrujasse ou melhor engordurámo-lo com os excessos do
ter e do prazer, de modo a que quase só reage aos desportos
radicais e aos seiisacionalismos . ..
Julgo que devemos re-aprender a apreciar as sensações
que nos chegam através de cada um dos nossos sentidos, e
deixar-nos maravilhar pelas coisas simples da existência
humana e o universo de maravilha que nos rodeia e fazer de
tudo isso ingrediente da nossa oração.
A este propósito, queria citar dois livros muito
interessantes, ambos escritos por mulheres teólogas e editados na colecção da Desclée de Brouwer de Bilbau, En clave
de mujer . . .
- Cinco mujeres oran con 10s sentidos (1997)
- Diez mujeres oran ante un cuadro (1999)
Por seu turno, a Bíblia, tanto o antigo como o novo
testamento, está repleta de exemplos de como os sentidos
são mediação para a oração.
3.

Orar corri a Palavra

A oração, nas suas diferentes expressões de louvor, de
prece, de intercessão ou de agradecimento, tem sempre
subjacente uma procura empenhada de Deus; é fruto de um
desejo da sua presença e revelação.
Ora, Deus revela-se de modo particular através da sua
Palavra, Palavra viva presente na Sagrada Escritura. Por
isso, a oração reveste também esta modalidade de leitura da
Palavra de Deus, escuta silenciosa e ruminação.
Não se trata drí uma leitura exegética ou reflexiva, mas de
um encontro afectivo. Um encontro que suscita adesão da
nossa parte e resposta, isto é, implicação na nossa vida.
Diz o padre Luis Rocha e Melo: "Sendo a oração um
diálogo com Alguém que nos ama, a escuta da palavra de
Deus é o seu ponto de partida; num diálogo de amor, feito de
acolhimento e resposta, o primeiro passo é a escuta da
pessoa que fala, inais ainda se fala em primeiro lugar e com
autoridade. No nosso caso, não é possível a ninguém
adiantar-se a iniciativa que pertence ao Criador; quando
alguém lhe quer falar, não esqueça que Ele falou primeiro.
Por isso, primeiro escute-o; depois de O escutar, fale com
ele e diga-Lhe tuclo o que o coração tiver para dizer" (In " Se

tu soubesses o dom de Deus").
Na tradição judaica, está muito presente esta forma de
oração com a pala'vra. Assim, todo o judeu piedoso deveria
dizer, várias vezes ao dia, e em momentos especiais do dia
o shema, "lembra-te, Israel ... (Deut 5,1 ...)
Porquê repetir estas palavras? Porque a Palavra de Deus
deve ser ruminada, saboreada, feita humanidade. "O Verbo
fez-Se homem e veio habitar connosco, diz São João a
propósito de Jesus (Jo 1,14)
A palavra de Deus nas Escrituras é a revelação do próprio
Deus, na sua relação com os homens e mulheres e só nesta
relação podemos intuir o Ser infinito e inteiramente Outro que
Deus é.
Praticar a escuta e a ruminação da Palavra de Deus é
uma excelente forma de oração que tem a referendá-la uma
ampla tradição na Igreja de todos os tempos.
Mas a palavra de Deus não está aprisionada na Escritura.
Deus continua a revelar-se através dos acontecimentos
presentes, nas vidas das mulheres e dos homens concretos
do nosso tempo, bem como ao longo da história e do que
dela ficou na nossa memória. Orar com a Palavra é, assim,
dar espaço também a esta outra "palavra viva", feita de
rostos, de pensamento, de acontecimentos e de circunstâncias, acolhê-la, escutá-la referi-la a Deus e ao seu plano de
salvação.
Orar com a Palavra é próprio da oração pessoal, mas
presta-se, igualmente, a ser oração comunitária. "Quando
dois ou três se reunirem em Meu nome, Eu estarei no rneio
deles" .
A propósito da oração com a Palavra, importa lembrar
que a oração cristã serve para nos configurarmos com Cristo,
para nos revestirmos do Seu Espírito. E o Espírito que reza
em nós e por meio da palavra criadora e libertadora forma em
nós a imagem do Filho no qual o Pai põe todo o Seu enlevo
(Lc 9,35).
Orar com a Palavra é, assim, deixar que a Palavra se
enraíze em nós, na nossa situação concreta e seja ai
princípio transformante das nossas vidas bem como da
nossa civilização e cultura.
4.

Oração e celebração litúrgica

No Catecismo da Igreja Católica (CIC), publicado em
1992, escreve-se: "todos os fiéis de Cristo são chamados a
transmitir a Boa Nova de geração em geração, anunciando a
fé, vivendo-a na partilha fraterna e celebrando-a na liturgia e
na oração". Ou seja, faz parte do compromisso crista0 o
anúncio da Boa Nova atraves da participação de cada umla
na celebração da liturgia.
E o que celebra a liturgia? Nem mais nem menos do que
o mistério de Jesus Cristo - a sua vida, de enviado do Pai, a
sua morte e ressurreição bem como o envio do Espírito Santo
e a sua presença na Igreja e no mundo.
A celebração litúrgica distingue-se de outras formas de
oração porque assume carácter público (é o que significa,
aliás, a palavra liturgia, "obra pública").

Através da liturgia, o Povo de Deus e com ele a criação
inteira toma parte na obra de Deus.
Pela liturgia, Cristo exerce, através da Igreja, com ela e
por ela, o seu papel de Sumo Sacerdote e redentor de toda a
Humanidade.
Na vida das primeiras comunidades cristãs, a celebração
da liturgia ocupa um lugar de destaque e preenche uma
múltipla função: o culto devido a Deus, o anúncio ou proclamação da Boa Nova, a actualização do mistério de Cristo e a
caridade em acto.
A liturgia desdobra-se ou exprime-se essencialmente na
celebração da Eucaristia, nos sacramentos e na Oração das
Horas ou Oficio divino.
Temos de reconhecer que, hoje, experimentamos alguma
(muita talvez seja a palavra mais exacta!) dificuldade em
viver a liturgia em toda a sua amplitude com a seriedade e a
exigência que lhe são devidas.
Por muitas e variadas razões, a celebração da Eucaristia
está demasiado divorciada da vida e do empenhamento dos
cristãos nas várias esferas da sociedade; por outro lado, nas
celebrações em concreto (penso, sobretudo nas missas
dominicais) dá-se destaque ao culto, mas subestima-se a
dimensão do anúncio da Boa Nova e o exercício da caridade
sob a forma de uma partilha fraterna. As assembleias das
missas dominicais, sobretudo nas grandes cidades,
tornaram-se conjuntos mais ou menos anónimos onde
prevalece uma certa atitude consumista, desresponsabilizada em relaçao a porção do povo de Deus que se reune para
celebrar. Muitas vezes vai-se a Missa para cumprir um
preceito ou, simplesmente, por hábito social ou tradição de
família, mas não existe uma verdadeira participação nem
sequer a consciência dessa necessidade.
No outro extremo do leque de possibilidades, estão as
pessoas que optam pela ausência ou por uma frequência
apenas ocasional. Invocam como argumento que "o que lá se
passa nada Ihes diz" e temos de reconhecer que a renovação
litúrgica trazida pelo Vaticano II já não é suficiente para
motivar e suscitar uma participação esclarecida e
responsável da generalidade dos fiéis.
Uma e outra destas posturas paradigmáticas do comportamento de uma boa parte dos cristãos em relação a oração
litúrgica são, creio, igualmente erróneas, porque, afinal, em
ambos os casos se passará ao lado da realidade funda que
é a celebração ou actualização do mistério pascal e a graça
que é dada a cada baptisadoJa de ser parte activa de uma tal
actualização e anúncio de salvação.
O mesmo tipo de dificuldades espreita a celebração dos
sacramentos, em particular, o baptismo e o casamento.
A dimensão social que estes sacramentos adquiriram faz
agravar o risco da sua trivialização. Por outro lado, temos de
reconhecer que a impreparação generalizada das pessoas
em relação a bíblia e a liturgia, incluindo oslas que se dizem
cristãos e cristãs praticantes., impede o entendimento dos
simbolos em toda a sua riqueza. Não quer isto dizer que não
haja, em alguns casos, uma criatividade na calebração de
baptismos e casamentos que surpreende pela sua beleza e

profundidade.
Entre a oração pessoal e a oração litúrgica existe uma
relação estreita já que esta última propicia um bom enquadramento a oração pessoal que muito pode aproveitar da pedagogia do ano litúrgico, dos tempos fortes da liturgia, da
liturgia das horas e, muito especialmente, da celebração da
eucaristia dominical. Para Ihes deixar uma reflexão de
síntese, cito o Concílio Vaticano II (SC n V 0 ) onde se
escreve: "A liturgia é o cume para o qual tende a oração da
Ilgreja e ao mesmo tempo é a fonte donde jorra todo o seu
vigor."

5.

Oração pessoal e oração comunitária

A oração litúrgica reveste, pela sua natureza, uma
dimensão comunitária: é a oração pública de uma porção do
Povo de Deus em união com todo o Povo de Deus.
Há, porém, outros modos de oração comunitária a que
importa dar relevo. Penso, designadamente na oração que se
pratica no seio das famílias ou em outros grupos de pertença
afectiva ou institucional.
Dada a dimensão social do ser humano, a oração em
comum tem um lugar importante na aprendizagem da própria
oração pessoal, na sacralização da existência humana, no
discernimento em conjunto em relação aos vários desafios da
vida, no anúncio da Boa Nova e também - por que não? - na
re-criação das linguagens (palavras e símbolos) próprias da
cultura contemporânea.

TEMA5: ORAÇÃO E COMPROMISSO
COM A TRANSFIGURAÇÃO DO MUNDO
1.

Orar é resistir a "trivialidade aplastrante da vida"

Começo esta reflexão com uma citação de uma
passagem de uma carta pastoral da Conferência Episcopal
Francesa, escrita em 1991 e que tem por título ;'uma Igreja
que celebra e ora" (citado em Isabel Gomez-Acebo, ed.,
Cinco mujeres oran con 10s sentidos, p.18).
"Orar é resistir a trivialidade aplastrante da vida, é
opor-se a ideia de que a vida carece de sentido; é opor-se a
desesperança e a resignação que nos torna incapazes de
surpresa e de admiração. E um lugar de resistência contra
uma continuidade desapiedada que nos vai fazendo
apáticos, apolíticos, incapazes de esperar algo. A oração
pode e deve ser o começo de uma renovada esperança, de
uma rebelião contra a crescente desesperança e o lento
desaparecimento de todo o compromisso que pouco a pouco
nos vai envolvendo".
Estas palavras, dirigidas primordialmente a Igreja de
França, também nos dizem respeito.
Penso que também nós sentimos que a tal "trivialização
aplastrante" nos cerca e ameaça. Também nós experimenta-

mos grande dificuldade em quebrar as cadeias que vão
asfixiando os nossos desejos mais nobres e potencialmente
mais realizadores.
Vivemos num tempo em que se sucedem, a ritmo vertiginoso, os novos ídolos que enchem o panteão dos deuses
menores da socic!dade em tempo de transição da modernidade para a pós-modernidade. Damos-lhes diferentes
nomes:
- o racionalisino que ignora ou prescinde do lado misterioso e inexplicável da realidade;
- o narcisismo que nos fecha e cega os olhos do nosso
coração aos outros, as suas necessidades e, inclusivé, aos
seus direitos mais básicos;
- o consumismo, que nos diverte do essencial para o
supérfluo e convei?e o mais ter em necessidade absoluta de
um "tudo-já, porque eu mereço";
- o activismo compulsivo sob as suas múltiplas variantes
de excesso de trabalho profissional, de excesso de festas
sociais, de excesso de divertimento, que nos dá a ilusão da
nossa pseudo imprescindibilidade;
- etc..
Estes "deuses menores" da sociedade pós moderna, na
medida em que esvaziam e abafam o nosso desejo mais
fundo, isto é, o nosso desejo de ser, impõem as suas leis e
geram a tal atmosfera da "trivialidade aplastrante" da vida da
qual, por ora, ainda conseguimos queixar-nos em momentos
de maior lucidez do espírito.
A oração que transfigura o mundo partirá desta realidade,
do seu reconhecimento e do aprofundamento dos seus
contornos. E que Deus vem ao nosso encontro, lá onde nós
estamos.
A experiência do encontro de Jesus com a samaritana é
um exemplo paradigmático de como Deus se faz encontrado.
Recordemos a narrativa de Jo 4,7 . . .
Jesus dirige-se aquela mulher concreta, uma estrangeira,
mulher de sete maridos, dos quais o último nem sequer lhe
pertence; ela é a mulher que vai, com o seu cântaro, ao poço
buscar água. Por sinal, não passa despercebido ao
evangelista que, ao contrário do que seria de esperar, isto se
passa numa ocasião imprópria, a do calor do meio-dia.
Jesus pede-lho água para ele mesmo beber e é a partir
daí que todo o diálogo subsequente se desenrola. Conversa
estranha que fará a samaritana mudar de vida e passar a
anunciar a mudani;a a quantos cruzarão o seu caminho.
A nossa oração de transfiguração do mundo parte da realidade do quotidiano. Não para ficar nela, mas para que aquela seja transfigurada.
Num artigo sobre a mística da vida quotidiana, Emma
Ocatia traça o que ela própria chama "um pequeno guia para
buscadoreslas, gente que, com paixão, deseja deixar-se
alcançar pelo Deus da vida, no meio de tantas experiências
de morte que nos rodeiam". São dez os seus conselhos, por
uma ordem que julgo não ser indiferente:
"- Deixa de correr, pára e olha;
- detem os teiis olhos para que possam passar de um
olhar disperso e superficial a um olhar lúcido e profundo; de

um olhar anónimo e dominador a um olhar gratuito que
tonifica; de um olhar excluente a um olhar inclusivo, dador de
vida;
- descalça-te dos teus raciocínios, discursos, teorias,
para fazer silêncio ou, melhor, para que o silêncio se faça em
ti e te faça a ti;
- abre-te ao mistério de uma Presença na qual vives, te
moves, respiras, existes;
- deixa-te deslumbrar, invadir por essa presença;
- contempla qual é o rosto de Deus que essa parcela da
realidade te desvela;
- entra em comunhão profunda e saboreia a presença-ausência que te alcança no mais profundo do teu ser;
- entrega-te aquilo que aí se revela de Deus, da realidade de ti;
- deixa-te transformar por essa presença-ausência
- acolhe o convite a que essa experiência te convoca.
Creio que, neste "pequeno guia" está uma boa pista para
uma oração que aprofunda o nosso compromisso com a
transfiguração do mundo que é outra maneira de nos
referirmos a construção do reino de Deus.

2. O compromisso cristão com a transfiguração do
mundo
Não julgo necessário deter-me a justificar que o
compromisso com a transfiguração do mundo faz parte
integrante do modo de ser cristão e de viver a condição de
discípulola de Cristo, mas talvez valha a pena reflectir como
realizar essa dimensão da nossa fé a partir de uma postura
orante.
O primeiro passo para a transfiguração do mundo em que
vivemos consiste precisamente numa espécie de "rebelião"
contra o fatalismo e a desesperança que se incrustaram na
cultura pós-moderna.
A oração dá-nos este "espírito de rebelião". Com efeito, a
oração faz-nos ganhar um outro sentido de vida; dá-nos uma
dimensão de acolhimento, porque a vida é dom e dom de
Deus; dá-nos uma dimensão de cuidado ou de solicitude e
responsabilidade pelo seu desabrochamento e plenitude, que
se há de traduzir em maior compreensão, busca de sentido,
serviço efectivo na construção da justiça e da paz.
Por outro lado, a oração conduz-nos ao aprofundamento
da dimensão relaciona1 da nossa existência, fazendo-nos
caminhar no sentido de uma identificação, cada vez mais
funda, com os outros e com o mundo em geral, as suas
necessidades, os seus sofrimentos, as suas esperanças, o
que suscita, como seu corolário, uma atitude de maior
vigilância em relação a salvaguarda do bem comum com o
correspondente empenhamento social epolítico na
construção de um desenvolvimento humano, solidário e
sustentável, para todos.
O quadro económico-sócio-políticovigente, caracterizado
por múltiplos processos de globalização (da economia, das
finanças, da informação) e pela institucionalização (pública e
privada) crescentes, pode induzir alguma tentação de

des-responsabilização pessoal, tamanha é a desproporção
de poderes em presença. E um fenómeno que já atinge,
inclusivé, os governos nacionais cuja esfera de acção se vem
reduzindo em vários domínios. Veja-se, por exemplo, as
funções e serviços que outrora eram do domínio público e
hoje estão privatizados; pense-se por exemplo no
enfraquecimento do alcance dos instrumentos de política
económica pública; etc..
Não obstante esta situação, o pior que nos poderia suceder como Humanidade seria desresponsabilizar-nos face a
construção do nosso presente e do nosso futuro.
A oração vem trazer-nos um olhar esperançoso e proporcionar dinâmicas novas radicadas na urgência da caridade.
O primeiro mundo a transfigurar é o meu próprio eu:
- o olhar que tenho sobre a realidade, o meu campo de
visão, que precisa de ser alargado pela grande angular da
dimensão do mundo, mas sem deixar esbatida ou desfocada
a imagem do próximo mais próximo e suas necessidades;
- a escuta e leitura que faço da realidade que vou
conhecendo e a progressiva correcção do estrabismo com
que a interpreto e me leva a sobrevalorizar os aspectos que
me dizem respeito e a ignorar ou sub-estimar os que
respeitam aos outros;
- a disponibilidade para discernir e agir em conformidade,
a partir dos critérios evangélicos e com fidelidade a esses
mesmos critérios.
A oração permite que o meu compromisso com a transfiguração do mundo se aprofunde e se oriente no sentido do
desígnio de Deus tal como o vou intuindo.
3. A oração de intercessão na tradição bíblica e na
experiência orante de Jesus
A oração de intercessão faz parte da tradição mais
remota do Povo de Deus. Veja-se, por exemplo, o belissimo
trecho de Gen 18,23...a propósito do projecto de Deus de
castigar Sodoma e Gomorra por causa dos seus muitos
crimes.
Abraão tem conhecimento disso e ousa tomar a iniciativa
de interpelar Deus, ousando mesmo argumentar com Deus.
E o certo é que, segundo a narrativa, Yhavé suspende o
projectado castigo e perdoa as duas cidades por causa de
um só justo.
É o paradigma da oração de intercessão: ousar pedir a
Deus que o seu plano se cumpra, mas com benevolência e
misericórdia para com os nossos desvios, pessoais e
colectivos. Ou, então, é pedir a Deus ajuda suplementar para
podermos enfrentar dificuldades e limites que reconhecemos
que excedem as nossas possibilidades de operar a mudança.
No Novo Testamento, encontramos também várias
passagens que nos falam da oraçao de intercessão, mas
sem duvida, a mais impressiva é a oração de intercessão
feita pelo próprio Jesus em favor dos seus discípulos, nas
vésperas da sua morte. Vem no cap. 17 do Evangelho de
João.
Jesus intercede junto do Pai por aquelas e aqueles que O

seguiram e que depois da sua morte ficarão a mercê dos
seus inimigos. Jesus pede abertamente por eles, mas não
para que o Pai os retire do mundo; pede para que os
discípulos tenham força para resistir ao mal e poderem
anunciar o evangelho da salvação do mundo.
Por seu turno, Paulo capta de modo profundo a missão de
Jesus, apresentando-o como o nosso Intercessor junto do
Pai. Diz que Ele, Jesus, é o nosso Sumo Sacerdote (Heb
4,14 ...5 ,...).
E ainda São Paulo que nos esclarece sobre a acção de
intercessão do Espírito Santo, dizendo que, não sabendo nós
como rezar, o Espírito Santo vem em nosso auxílio com
gemidos inefáveis. (Ro 8,26-27).
No CIC (n?635), há uma boa síntese do lugar que a
oração de intercessão ocupa na tardição da Igreja:
"Interceder, pedir em favor de um outro, é, desde Abraão,
próprio de um coração sintonizado com a misericórdia de
Deus. No tempo da Igreja, a intercessão cristã participa na
intercessão de Cristo: é a expressão da comunhão dos santos. Na intercessão, aquele que ora não busca os seus
próprios interesses, mas ocupa-se, sobretudo, dos
interesses dos outros (Fil2,4) até ao ponto de rezar por aqueles que lhe fazem mal" (Act 7,60 ou Lc 23,28.34).
Nos nossos dias, talvez tenhamos deixado enfraquecer
esta dimensão da oração, pelo menos nos meios sócio-culturais que mais frequentamos. Estamos habituadaslos a
resolver as dificuldades da existência, fazendo apelo as
nossas faculdades humans e as estruturas que vamos criando e aperfeiçoando. Ainda bem que assim é. Mas que isso
não nos dispense de aprofundar o nosso olhar de fé e de
esperança na acção de Deus no mundo.
Por outro lado, uma compreensão mais funda dos
grandes desafios com que hoje se defronta a sociedade e a
sua enorme complexidade, constituem incentivo a prática da
oração de intercessão para que o mundo no seu todo
encontre o caminho de regresso a casa do Pai e se deixe
transformar pela acção do Espírito Santo agindo no tempo
para que surjam os frutos desejados da justiça e da paz.
4.
Oração, metanoia e serviço na casa comum da
Humanidade

Leonardo Boff, num dos seus livros mais recentes, Saber
cuidar. Ética do humano - compaixão pela Terra" (1999) põe
em confronto dois modos de ser: "o modo de ser trabalho" e
"o modo de ser cuidado", para fazer ressaltar que o cuidado
que nos merecem a Humanidade e a Terra não pode cingir-se a algumas atitudes e acções isoladas, antes implica uma
postura básica na existência.
Desde há alguns séculos que tem prevalecido o modo de
ser trabalho o qual subentende uma lógica de dominação sobre
as coisas, para as colocar ao serviço dos interesses pessoais e
colectivos. É uma lógica que esquece a relativa autonomia das
coisas e sub-estima a relação da parte com o todo. É uma
lógica que exalta a dimensão do masculino (no homem e na
mulher) e que compartimenta a realidade para melhor a

dominar.
Ao invés, o modo de ser cuidado faz prevalecer uma lógica
que não é de domínio mas de convivência; o trabalho não é
pura intervenção rnas inter-acção e comunhão. Nas palavras
do próprio Leonardo Boff, "Cuidar das coisas implica ter intimidade, senti-las dentro, acolhê-las, respeitá-las, dar-lhes
sossego e repouso. Cuidar é entrar em sintonia com as coisas,
auscultar-lheso ritmo e afinar-se com ele."
Dar centralidade ao cuidado não significa deixar de intervir no mundo, bern pelo contrário, significa renunciar a vontade própria de dominação e a obsessão da eficácia a todo
o custo e sem respeitar limites. Significa passar de uma
perspectiva indivitlualista e utilitarista a uma experiência de
relação e de comunhão com o todo. Significa não sacralizar
a vantagem imediata, sacrificando-lhe o horizonte de um
tempo mais largo. Significa colocar o interesse da
Humanidade no seu todo e do Planeta Terra em que habitamos no centro da nossa própria intervenção. Significa, enfim,
estar atento para captar a presença actuante do Espírito e
conformar o nosso modo de ser e de agir com os seus "gemidos inefáveis" que, incessantemente, nos buscam e nos
apontam os horizontes sem limites do amor que faz novas
todas as coisas.
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DOISRAMALHETES DE FLORES
Nasci no meio de uma planície aluvial, em França,
onde, benfazejo e perigoso, um rio irriga e inunda irregularmente um vale plantado com pomares de macieiras,
pessegueiros e cerejeiras de dez espécies, vizinhos
chegados dos abrunheiros desde o acesso das colinas.
Quando a Primavera irrompe, uma superabundante
floração envolve os troncos escuros, recobrindo a erva
nascente e o solo esquecido, de tal modo que a três metros
do solo o universo levita em cor de rosa, em branco-isabel e
em creme, cores doces e ternas sob um céu de pastel;
banhado pelo firmamento o alto desce, o baixo retira-se,
invisível e escondido, o fundo desmaia na claridade húmida,
e apenas resta um mundo floral intermediário. A angélica
leveza deste jardim suspenso, cuja ascensão dura dias e
dias, ensinou-me. criança, a beleza serena Confesso nunca
mais ter encontrado depois, nas minhas viagens, o êxtase
humilde do meu vale primaveril, até que um começo de ano
me surpreendeu entre vós, irmãos em êxtase, entre a
floração celeste das ameixeiras rosa-phlido. das camélias e
pessequeiros vermelhos, das violetas e malvas-qlicínias, das
branck cerejeiras, enfim, das multicores azáleis, conjunto
em levitaÇãO~ pelas ilhas do Japão.
Nascidos nos dois respectivos lados da Terra boreal,
aproximam-nos todavia as flores, entre 0s vicos de Abril. sue,
naturalmente, ensinaram aos nossos dois povos que a
beleza ascende, entrelaçada com as folhagens, entre brumas
e a terra arada, ao ar livre, e que a nossa alma comum: ínfima, subtil, miúda, imponderável. aérea, pairando, a acompanha no seu voo. Diferentes, uma mesma estação, matizada, ajunta-nos e, quem sabe, identifica-nos.
Eis, para começar, dois ramalhetes de flores em estilo
livre.

ENTREO MESMO E O OUTRO, O CAMINHO É O MESMO
Acontece, portanto, que entre a França e o Japão o
caminho é a direito Fácil e rápida. quando traduz a paleta
colorida de um ramalhete de flores num semelhante
cromatismo, a partilha esconde, todavia, uma subtileza.
Ei-Ia: quando um navegador corajoso atravessa um rio
largo ou um estreito ventoso, o itinerário da sua viagem
divide-se em três partes. Enquanto tem a vista a margem da
partida ou descortina a da chegada, habita ele ainda o
ancoradouro de origem ou já a finalidade do seu desejo; por
outras palavras, francês aqui, ou japonês em França. Ora, lá
bem no meio do percurso chega um momento, decisivo e
patético, onde, a igual distância das duas margens, durante
a passagem, mais OU menos demorada, numa grande faixa
neutra ou branca, ainda não está nem numa nem noutra e
torna-se, talvez, já uma e outra ao mesmo tempo. Inquieto,
suspenso, como que em equilíbrio no seu movimento,
reconhece um espaço inexplorado, ausente em todos os

mapas e que nunca jamais navegador algum descreveu.
A sua boa voritade de traduzir passa pela sobreposição
de imagens da tra,nsição que designa, na Iíngua francesa, a
preposição entre, caminha ao longo de uma linha recta ou
mergulha num estranha joeira em volta das quais devem
rodar as diferenças do mundo.
Como cada uma delas deita a sua cor neste centro,
indiferenciado, pcir onde todos passamos para aceder a
todos, ele adicioria-as a todas numa transparência pálida,
uma vez que o tranco contém, em suma e na realidade,
todas as cores do arco-íris: esta incandescência torna-o
invisível.
Nesta galeria neutra e mista, o passante ou passador,
subitamente tornado mestiço ou neutro, misturará em si duas
naturezas, duas línguas, dois gestos, até neles se dissolver e
perder? Se a sua vida o fez errar em muitos braços de mar,
o seu corpo e o seu espírito terão aprendido e misturado
tantas culturas diversas ao ponto de alcançar, em si e sobre
si, a brancura imaculada do próprio lugar?
Este terreno neutro ou translúcido, esta brancura entre
dois ramalhetes niulticores que todos nós experimentamos,
as cegas, no nosso labor quotidiano, uma vez que nós, todos,
devotamos as nossas vidas e as nossas boas vontades a
partilha, as mensagens e as relações, como é possível que
nem os etnólogos nem os antropólogos, jamais tenham
confessado nos seus livros tê-lo reconhecido ou atravessado,
pelo menos como propileus da sua iniciação?

Nova dificuldade: muitas vezes sofremos a impossibilidade banal de traduzir por uma via directa numa Iíngua os
usos singulares de outro país ou de outra Iíngua: a estrada
nem sempre corre directamente de Primavera a Primavera
ou de uma ameixeira a um enxerto, pela mesma gama
cromática.
A passagem ou a partilha devem então descobrir caminhos
escusos ou paradoxais, passadiços cuja travessia oblíqua
nem sempre segue a exacta identidade das coisas. A míngua
de poder comparar um paralelo, que não existe, tentamos um
cruzamento incomparável.
E m 0 O OUTRO ILUMINA O MESMO
Maravilhamento! O veiro magnificente dos quimonos
multiplamente estendidos, desfraldados sobre tal corpo
andrógino com rosto de cerusa, há pouco, trouxe-me uma tão
violenta fruição dcis sentidos e arrebatou a minha alma numa
elevação tão fulminante que me fez compreender, de súbito,
imprevisivelmente, os fastos da liturgia católica que a minha
infância achava tão complicados: o celebrante vestia as
caçulas, as dalniáticas, as estolas, manípulo, sobrepliz,
alvas, amictos ..., infinitos acessórios cujo vocabulário
frondoso designava vestes de formas e cores variáveis, de
acordo com o tempo das festas e os dias dos santos, seguindo o violeta a penitência das faltas cometidas, o vermelho a

alegria, o branco e ouro o triunfo, o negro o luto funerário e o
verde a esperança.
Apropriados aos homens e as mulheres, solteiras ou
casadas, seguindo o tempo, a idade, a estação, festas e
cerimónias ou o quotidiano doméstico, de manhã ou de tarde,
de igual modo os vossos quimonos mudam de forma, de
tamanho, de matéria, de acessórios, de cores e de
impressões numa tal explosão caleidoscópica, serisorial e
falada, que o deslumbramento que causa, intraduzivel, perturba o estrangeiro, perdido, que apenas pode repetir os
mesmos termos e mimar os mesmos gestos. Em que
palavras, inexistentes na sua Iíngua, os traduziria?
Para compreender ou partilhar, mudamos pois, mesmo
em nós, de horizonte e de lugar, passamos da mulher ao
sacerdote ou da cidade a igreja: então, surge uma estranha
similitude, o mesmo leque variado, aberto do mesmo modo
com o tempo do ano ou da estação, as circunstâncias, as
intenções e os sentimentos, acolhimento familiar ou respeito
formal, alegria ou luto. O falso sentido, cruzado, traz rnais
verdade.
- Que estupidez bárbara é a tua, dizia-me então um duplo,
com razão, para teres esperado tanto tempo para te expatriares para tão longe e para descobrir, de olhos abertos, cem
maravilhas ao pé de ti que não compreendias ou criticavas
ferozmente por as encontrares ridículas!
- Imbecil pretensioso, retorquia, bem junto de mim, um
gémeo imaginário, a esquerda, crítico e inteligente, sem a tua
infância de coro, entre os órgãos e os vapores do incenso,
terias alguma vez sentido o deslumbramento místico emanado dos quimonos?
Não, o mesmo ilumina o outro!

ENTREO MESMO E O OUTRO, O CAMINHO É O OUTRO
Deixemos, pois, o caminho recto: quando queremos
mudar de direcção, numa auto-estrada, saímos pelo ramal
(échangeur). Em forma de trevo com várias folhas, com
curvatura de raqueta e entrelaçamento de fios atados, as
suas voltas de rosácea far-nos-iam andar com a cabeça a
roda, de forma que, sem painéis indicadores, perderíamos a
nossa via inicial sem encontrar a que queríamos tomar.
Desejas tomar a esquerda? E preciso seguir pela da direita;
chamo a isto um contra-senso.
E quase sempre assim nas matemáticas, onde, para
obter uma invariante, é preciso procurar variações subtis e
muitas vezes cruzadas nos lugares mais diversos: e entao, ó
maravilha, a soma das torções variadas no detalhe torna-se
constância global e recta.
Imóvel e animando movimentos de rotação, o carrossel
do ramal-em-trevo (échangeur) não tem nenhum sentido ou
tem todos os sentidos? Nele e por ele escolhemos um entre
outros possíveis.
Ainda há poucochinho o branco juntava todas as cores,
entre dois ramalhetes; agora, visto de mais perto, aparece,
justamente, um ramalhete de curvas sobre o mesmo lugar,
onde, dando a volta, podemos partir para outras direcções:

para todas? Excelentemente baptizado, o ramal-em-trevo
(échangeur) conduzirá para o universal?
I

OS INSTRUMENTOS DA PARTILHA
Duas vezes estranha já, a questão da partilha! Como
vamos nós do mesmo ao outro e do outro ao mesmo?
Passando por um meio: fatia branca no meio da água, ei-lo
agora torniquete onde o sentido se torce e se vira: uma
manha impôs-nos um rodeio, uma curva, um desvio que
primeiro pareciam prestar-se a confusões, aqui, encavalitando o profano e o sagrado, mas cuja profunda verdade,
na verdade, não pode apagar-se. A distância que exactamente nos separa mede-se ao mesmo tempo que se
desenha um caminho que nos une, de vez em quando enrolado sobre si.
Como oceanografar os mares ignotos que afastam e
aproximam as terras habitadas e cuja representação não
figura em nenhum mapa? Esta faixa, este espaço branco,
terceiro lugar de utopia entre o Japão, aqui, e a França, lá,
ramal-em-trevo ou joeira entre toda a diferença, dêmos-lhe o
nome imenso do universo, palavra universal que quer dizer
que todas as coisas pendem ou rodam em torno de uma
unidade, cujo segredo transparente se insinua através das
suas diferenciações.
Lugar eminente do ramalhete das nossas relações,
Kujoyama foi construído e vai funcionar como ramal-em-trevo
(échangeur). Quem somos nós, hoje reunidos sobre este nó
de estradas? Ramais-em-trevo vivos (échangeurs vivants),
ramalhetes de sentido. Como anjos portadores de
mensagens, deveríamos vestir-nos todos de quimonos brancos, de diversas cores, conjunção universal.

0 TERCEIRO HOMEM E O TERCEIRO LUGAR
Neste meio espaço ergue-se, com efeito, transparente,
invisível, o fantasma de um terceiro homem, juntando a
partilha entre o mesmo e o outro, cujo corpo cruzado ou
fundido encadeia as extremidades opostas das diferenças ou
as transições semelhantes das identidades. Mais que
descrevê-lo ou defini-lo, quero transformar-me nele, neste
viajante que explora e que reconhece, entre os dois países,
este terceiro espaço.
Admiro a policromia das primaveras japonesas por ter
vivido mergulhado nas menos faustosas da minha infância,
compreendo a doçura do vale do meu nascimento por ter
amado as primaveras japonesas; no meu corpo, daqui para o
futuro, duas estações se misturam, cujos tons rosa e creme,
3presentam uma face a leste e um monograma a oeste, como
Jma moeda de ouro: a minha carne e o meu espírito habitam
metal transmutado desta moeda duas vezes cunhada.
Ao virar o quimono ou a casula de frente para trás, ou as
,vessas, não sei mais qual lado mostro e qual dissimulo, uma
r z que, por este pudor ou vergonha que, ao contrário de
iuitos povos, nós partilhamos, o forro escondido encobre por
ezes mais luxo e beleza do que a face a mostra.

EMDIRECÇAO AO UNIVERSO
Multiplico, como vedes, as imagens visíveis e particulares
de fazendas ou de flores para tentar chegar a um universo
invisível. Entre o mesmo e o outro, experimentamo-lo em
nossos arrebatamentos, existe um terceiro lugar, universal:
imenso mundo transparente onde circulam os gestos de
partilha, faixa ou espaço branco onde a distância suprime a
sua falha pela ligação, onde os movimentos parecem em
repouso, nó de fios, ramal de estradas (échangeur),
hesitação antes de traduzir, momento suspenso de alteração
de fase, mistura, aliagem, mestiçagem ... este mundo forja o
metal, urde o tecido, nutre a carne da humanidade no seu
conjunto e na sua essência, como se o homem em geral se
situasse na intersecção de todas as culturas, entre todos os
humanos... e agora os seus lábios abertos e a sua boca
inquieta anelam por aquele sopro cujo espírito nos inspiraria
um língua universal?
Até agora deixada no silêncio, será que ela descreve o
itinerário que precede o encontro entre duas línguas? Que
cultura ausente e branca'a afasta, visto que estas constroem
o contacto entre duas culturas cromáticas?
Onde reina, pois, procuramo-la todos, a primavera essencial e única da qual a dupla estação, aquitana e japonesa,
representaria apenas duas versões? Que costureiro
inimaginável trabalha e corta, em que tenda, que vestido
translúcido e feérico cujas casulas e quimonos fariam, cá e
lá, levantar ou flutuar os alinhavos e as pregas?
Neste lugar utópico este artista por encontrar falaria a
língua ignorada própria para celebrar Kujoyama.

0 UNIVERSAL ESTA NO PARQUE KATSURA
Espanto e maravilha: encontrei este lugar; visitemo-lo em
conjunto antes de escutar, no seu silêncio, a língua branca da
partilha. Sim, a utopia existe num parque.
Imperceptivelmente trabalhadas, as pedras inertes de
uma possível construção disseminam-se por entre o jardim.
Cada casa foi feita de madeira viva. A habitação não divide
um fora e um dentro, o parque não separa nunca as
plantações e as fábricas. O conceito de arquitectura parece
desaparecer: a madeira da árvore faz uma concavidade,
tronco ou toca, que o homem habita. Tão pouco definida
como o próprio quarto, a janela não forma um vazio em um
cheio, nem um buraco numa coisa densa, nem aberta nem
fechada: fechada, desaparece, torna-se muro; logo que
aberta ei-Ia natureza, de novo evaporada; mil janelas
comportam-se como um espectro continuo de abertos e
fechados, conjunto delicado, com corrediças.
Por um tal continuum, o exterior não se distingue do
interior, nada se recorta nem sobressai, nem a arte em partes
nem as coisas em elementos. Mansart e Le Nôtre, paisagista
e pedreiro, não rivalizam cara a cara, afastados como espécies, físicas, animais ou escolásticas. A casa funde-se no
jardim e o parque no habitat, dois lugares para repousar.
Em suma, a arquitectura dissolve-se na efusão das artes

misturadas. Entrado na casa desde o pórtico do jardim, ainda
aí moro depois de ter transposto as portas do lar.
FUSÁO DOS SEPARADOS

0 s ocidentais pretendem: isto simboliza o fogo, o céu ou
a terra, aquilo significa o vento ou as forças de reprodução.
Para significar ou simbolizar, é preciso um transporte ou uma
tradução, como a passagem da flor a alma ou da pedra a
nuvem, é preciso portanto que primeiramente haja flores ou
vento, quero dizer lilases separados das bagas de Iódão. Nós
parecemos não ver que o símbolo supõe um divórcio entre o
mesmo e o outro e que não podemos fazer sinais senão de
uma margem a margem oposta (d'une rive au rivage rival)
através de um fosso ou por cima dele.
Aqui nada simt~olizanada, nada tem sentido ou faz sinal
uma vez que os objectos como os conceitos imergem no
universal do cambiante, e como nenhuma coisa se relaciona
com nenhuma outra, separado delas, perco os meus meios
habituais de perisar. Uma metade da minha cabeça
descarrega subitamente este cuidado sobre a outra metade
sempre virgem, unia forma de dizer ainda no dizer do Oeste.
Revelou-se-me, aqui e neste dia, que as duas partes da
minha cabeça, do meu cérebro, do meu pensamento, da
minha linguagem, dos meus sinais, da minha relação com as
próprias coisas no banho diluvial da língua, se entresoldam
ao meio e que este lugar axial o encontro no próprio parque,
espaço cómodo para o canhoto contrariado que eu sou,
tranquilo, sossegado, como liberto da obrigação esmagadora
de ter de nomear.
Passeio no meu pensamento, caminho no meu próprio
corpo, moro no espaço dos meus hábitos, estarei eu, enfim,
em minha casa, aqui, em Katsura?

Que Kujoyama possa tornar-se uma utopia tão universalizante!
Surpresa ainda: o artista que evoquei, encontrei-o também: a sua sombra esperava-nos, faz mais de meio século,
neste lugar que ele preparou.
A personagem essencial, se assim ouso dizer, que, surpreendida por um,a intuição fulgurante, Paul Claudel introduziu na segunda versão de L'Echange, peça cujo título nos
inspira, é um baloiç:~que permanece em cena durante os três
actos.
Como procuro obreiros da partilha, instrumentos universais cuja construçiio e forma dêem passagem e permitam a
transformação, eis o ramal (échangeur) numa história simplificada: quando antlais num baloiço passais da descida para
a subida, da face para a relva cortada para a visão do firmamento, de frente para trás ou de Oeste para Leste. Variais,
certamente, e voais até ter vertigens.
Mas como a engrenagem simples vos volta a trazer, ao
contrário, para a posição que há nadinha tínheis deixado, ela
representa tambéni uma balança ou um balanço, estável pela

sua variação, e portanto, na mudança, a justiça.
A volta do baloiço, na peça de Claudel, um certo homem
deixa a sua mulher para tomar a que um outro homem deixou
para comprar ou pagar a primeira; no meio do bailado sobreposto e cruzado, reina esta tábua fixa de volúvel troca que
imita, conta, mede e, finalmente, anula os golpes. 0 s seus
diversos movimentos tendem para a imobilidade branca.
Ao mudar de actores, de protagonistas ou de histórias, o
baloiço permanece, evidentemente, quer se ria quer se
chore, uma vez que ele marca o tempo das combinações
mornas e da sua diversidade: variável graças as nossas
manigâncias, mantém-se pelas nossas tentações singulares
e pelas nossas incessantes tribulações. Girando em volta de
uma barra única, podemos chamá-lo universal.
Entreacto em oração jaculatória. Que Michel Wasserrnan,
mestre da obra e espírito tutelar do lugar, queira aceitar a jardineira oração que hoje formulo: que em memória de Paul
Claudel que partilhamos, mande colocar, nos jardins de
Kujoyama, um grande baloiço, em cima do qual os hóspedes
dos dois sexos dos nossos dois países possam meditar, a
vontade, sobre este modelo reduzido dos instrumentos da
partilha.
~MENSOSE MINÚSCULOS MODELOS

Ora, o universo terráqueo, no limite do qual a noite cai,
quase no extremo desta ilha ocidental da Eurásia, quando,
sobre a sua outra face o sol se levanta sobre o seu próprio
império, roda e gira, tão estável quanto um baloiço a abanar
ligado a um eixo. Desde que começámos a brincar ao
teatro da história, ele voa do Este para o Oeste, variável
e invariável, terra branca sobre a qual se inscreve, na
poeira solta, o conjunto das nossas partilhas, limitadas pela
morte e pelo equilíbrio de todas as restituições: balanço universal da justiça natural.
Levados sobre ela pela idade, substituíveis a mercê, pois
que o próprio Claudel, genial, foi substituído pela nossa
indignidade, eis-nos de pé, móveis e fixos, sobre este
balancé perene, sarapintado com o detalhe das nossas
diferenças cuja soma torna a Terra translúcida, batendo com
precisão, como o nosso coração. Ela parará um dia como o
órgão no tórax.
Por isso, diferentemente do que as línguas discursam, o
mesmo balancé cordial regula as vidas dos homens e a
própria Terra marca o compasso da sua permanência.

DUASL~NGUASUNIVERSAIS: VIOLÊNCIA

E CRIAÇAO

Pulso a bater, baloiço, ramal de estradas, parque ou
mundo ... segundo se afasta ou aproxima do lugar ou da faixa
branca, este universal intermediário da partilha, cuja existência incandescente só depende muitas vezes das boas vontades que fazem nascer a sua preciosa raridade, a infelicidade do mundo quer que a sua frágil emergência, no centro
das nossas diferenças, o mais das vezes, aborte perante a
violência desencadeada.

As relações internacionais raramente mudam de ramalhete ou de enfeites de festa, não tomam muitas vezes a
palavra nos paraísos meticulosamente ornamentados. O
jardim neutro frequentemente transforma-se em campo de
batalha. O combate, a concorrência, a vitória e a dominação
do mais forte levam a melhor sobre o diálogo, sobre a
partilha o roubo, os danos sobre o dom.
Quem ganhará? A resposta a esta questão apaixona
intensamente o público, os jornalistas, os historiadores e os
cronistas dos Jogos Olímpicos; ela compõe as notícias
quotidianas, tão velhas como a história que embota o nosso
destino.
Compreendemos porquê este jardim branco ou a paleta
matizada de tecidos ou de flores primaveris se desvanecem
rápido como outrora se perdeu o jardim do paraíso: é que a
guerra reduz a sabedoria ao silêncio. Talvez o terreno neutro
e benfazejo da partilha e do entendimento permaneça
invisível porque nós apenas queremos ganhar.
Quem ganhará, pois? A sabedoria responde que a cada
um o seu tempo o levou, domine ou reine, do Este, do Oeste,
do Sul ou do Norte. A dominação é a coisa mais partilhada do
mundo, tão móvel e estável como o nosso baloiço. Conheceis
um único pais que, no seu tempo, não tenha sido, não seja
ou não se venha a tornar, no senhor do mundo? Nada de
mais comum, na verdade. Perenes e monótonas as lutas por
esta dominação, individualmente instável e passageira, multiplicam sem cessar a infelicidade humana. Desde há
milénios, a cultura humana se aplica, universalmente, a
descrever esta absurdidade sangrenta e patética, como uma
mãe se lamenta sobre o corpo ferido de um filho morto na
guerra.
Quem ganhará? No fim de contas, um e outro, nem um
nem outro, em suma. Pela adição do mesmo e do seu
semelhante. o balanço terminal da concorrência violenta
retorna a constante balança da partilha e define, de novo, o
neutro, o branco, o terreno do entendimento, o jardim primaveril dos ramalhetes ou dos vestidos, sim, este universal
que nós escondemos, em segredo, nas fundações de
Kujoyama: a equidade.

A partilha só conhece línguas universais: uma, tão fácil
como cair e sempre repetitiva, produz o barulho caótico da
guerra; a outra, rara, difícil e sempre nova, dedica-se a
criação cultural.
Ao estado de paz, única boa nova da humanidade,
sucede o nascimento da novidade; a promoção da singularidade segue-se ao estado de paz, estranha raridade da nossa
história.

0 TERCEIRO RAMALHETE
Sobre o fundo deste universo esquecido, que marca o
tempo entre nós, assim como o mundo sob os nossos pés,
turbulento e silencioso, alvo e escuro, diverso e estável, a
partir de hoje, diante dos nossos olhos, levantam-se e voam
os ramalhetes multicores da dança, sonatas e romances,
aguarelas e guaches, massas para esculpir, métodos e resultados ... intermediário floral levitando em Kujoyama, obras de
arte e de ciência vernais entre as duas primaveras, aquitana
e japonesa.

A OBRA
Se apenas amamos a luta e a competição, como criar? Aí
é que está a questão. Tão longamente procurado, o segredo
da criação é o mesmo que o do universal, tão longamente
buscado. 0 s dois descobrem-se ao mesmo tempo, exactamente aqui.
O do universal lê-se sobre o baloiço. Ele marca a justiça,
branca, e a paz renovada da partilha. Quem se digladia não
pode criar, mas repete uma conduta arcaica que mergulha as
suas raízes em comportamentos selvagens ou animais. E
como indefinidamente recomeça a imitação destes comportamentos multimilenários, nao inova nem encontra.
Já alguma vez ouvistes dizer que um animal tivesse
inventado? Fruto da luta pela sobrevivência limita-se a lutar
pela vida.

vira em 23

A MANEIRA DE UMA COSMOGONIA
"( ...) Há muitos e muitos milhares de anos a poesia
aproximou-se do homem e tão próximos ficaram, que ela se
instalou no seu coração. E começaram a ver o mundo conjuntamente estabelecendo uma inseparável relação que perdurará para sempre. Não demorou muito a que a poesia se
emancipasse, autonomizando-se. Como uma rosa de cujas
pétalas centrípetas emana a beleza e o mais intenso perfume, sem nunca prescindir da defesa vigilante dos seus
espinhos, assim cresceu livre a poesia carregada de silencioso mistério e sedução.
Evitou sempre a vaidade. Mas o vento da história,
inapercebidamente, por vezes, demorou-se nela libertando o
seu perfume, soltando os seus enigmas, fazendo-a avançar
com todo o esplendor. E nada existe que a poesia não tenha
experimentado, desde o mais recôndito silêncio do deserto,
ao fragor das batalhas mais sangrentas. Da mais humilde
das intimidades, ao luxo sinuoso do palácio. Com o tempo, e
já depois da comunhão primordial, era o homem, por necessidade de uma comunicação maior, que a procurava e lhe
abria o coração até que ela, muito discretamente, voltava a
estremecer no seu sangue.
Poesia e homem criaram assim uma cúmplice e indissociável relação por todo o mundo, embora a História pouco se
tenha disso apercebido. Hoje sabemos que haverá sempre
seres humanos que a reconhecem pela substância do seu
silêncio. Pelo tempo e lugar do seu rigor de ave de arribação.
Pelo seu fulgor. Pelo seu perfume. Pela riqueza inesperada
das suas sugestões. Com um pequeno gesto os poetas
soltam o seu pólen que, levado pelas palavras vai eternamente fecundando os arcos da beleza que erguem o universo e o põem em comunicação com Deus.(...)"

Manuel Hermínio Monteiro
in Rosa do Mundo - 2001 Poemas Para o Futuro, Ed.
Assirio e Alviml Porto 2001, 2001, p. IX.

IMPLORANDO O SOPRO

ORAÇAO

America do Norte Zunhis
América do Norte, Navajos

Implorando o sopro do ser divino,
o sopro que dá a vida,
o sopro de muita idade,
o sopro das a águas,
o sopro das sementes,
o sopro da fecundidade,
o sopro da abundância
o sopro do poder,
o sopro da força,
o sopro de todas as espécies de sopro,
pedindo o seu sopro,
inspirando o seu sopro no calor do meu corpo,
incorporo o seu sopro
para que vivas sempre luminosamente.

Feliz possa caminhar.
Feliz com abundantes nuvens negras possa caminhar.
Feliz com abundantes chuvas possa caminhar.
Feliz com abundantes plantas possa caminhar.
Feliz por uma senda de pólen possa caminhar.
Feliz possa caminhar.
Como aconteceu em dias distantes possa agora caminhar.
Que defronte de mim seja tudo belo.
Que atrás de mim seja tudo belo.
Que debaixo de mim seja tudo belo.
Que por cima de mim seja tudo belo.
Que derredor de mim seja tudo belo.
Belo belo acaba aqui.
Belo belo acaba aqui.

Palestina

MAHUMUD
DARWISH
(n. 1941)

só me resta
perder-me pela tua sombra, que é a minha.
só me resta
habitar a tua voz, que é a minha.

TOMADA LONGE
China

Shijing (Livro dos Cantares)
(1000 - 600 a .C.)

Agua da chuva a correr,
Tomada longe e coada,
Ao arroz juntar-se pode.
Se bondoso for o Principe,
E pai e mãe do seu povo.
Água corrente da chuva,
Tomada longe e coada,
Pode a vasilha lavar.
Se bondoso for o Principe,
Tem por si o povo todo.
Água corrente da chuva.
Tomada longe e coada,
Lavar pode e branquear.
Se bondoso for o Principe,
A confiança, tem do povo.

afastei-me da cruz estendida
como claridade em horizonte que não se inclina
até ao mais minúsculo monte que a vista alcança
mas não achei minha ferida, minha liberdade.
porque não sei onde moras
não encontro o caminho,
e porque meu dorso não se apoia em ti com pregos
inclinei-me tanto
como teus céus fazem
a quem espreita de escotilhas de avião
devolve-me os pedaços do meu nome
para que possa convocar as fibras das árvores
devolve-me as letras do meu rosto
para que possa chamar as tempestades próximas
devolve-me as razões do meu prazer,
para que possa invocar esse regresso sem razão
porque a minha voz está seca como pau de bandeira
e a minha mão vazia como o hino nacional
porque a minha sombra é ampla como se fora uma festa
e os traços do meu rosto se passeiam de ambulância,
porque eu não sou mais do que isto:
o cidadão de um reino que não nasceu ainda.
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Breviário Caldeu

Cultura cristã

Pai nosso invisível que estás nos céus,
seja santificado em nós o Teu Nome,
porque no teu Espírito Santo,
Tu próprio nos santificaste.

Cultura Celta (galês)

Venha a nós o Teu reino
reino prometido a quantos amam Teu amor.
Tua força e berievolência repousem sobre teus servos
aqui em mistério e lá na tua misericórdia.

Na sombra da montanha
Dormem os lagos verdes e calmos.
E na tela da á gua o brilho do sol
Desdobra as cores do dis que nasce

Da mesa que não se esgota
dá alimento a riossa indigência
e concede-nos a remissão das culpas
tu que conheces a nossa debilidade.
Nós te pedimos:
salva aquilo que criaste
e livra-o do maligno que busca o que devorar.
A ti pertencem o reino, o poder e a glória, ó Senhor.

Polonia

EWALIPSKA
(n. 1945)

Não prives da tua bondade os teus santos.
TRAD.:JOSETOLENTINO
MENDONÇA

Letónia

MAT'MARIAJA
(séc. XX)

Não recordo do Testamento nem sequer a hora
não fui iniciada na divina Torah.
Deste-me apenas verão e inverno,
céu, rios e montes.
Não me ensinaste as orações
que secundam as regras e as leis
meu coração é um passarinho e canta
diante de ícones que ninguém pintou.
O orvalho, a alba e a estrada
as pedras, o homem e o animal. Recebe, o justo e Severo
a única palavra minha: creio!

Após a morte de Deus
abriremos o testamento
para saber
a quem pertence o mundo
e aquela grande armadilha
de homens.

I RES POEMAS
de
Manuel Hermínio Monteiro

A MORTE NAO EXISTE
Ele hoje olha longe
O seu corpo de escravo
Construindo muralhas de cidade
As árvores tapam-lhe o céu
Mas ele conhece-o como a vida das tribos
Tem nas mãos o seu filho transparente
Que repete pelo corpo a água das gaivotas
Abre a porta até a qual
Doze apóstolos cismam de pavor
Abre a porta de figueira
E sabe os objectos de cor
O candelabro de braços partidos fotografias
Sobretudo a lareira onde o lume
Queima a presente e necessário
No lugar que ele tinha na história
Puseram um móvel do século XVI
Mas ele hoje sabe que a morte não existe
Aprendeu com o nome das coisas
E sabe que a morte é um nome de espelho
Uma palavra engarrafada no trovão
E aprendeu tudo isto lentamente
Como se o seu corpo subisse ao cume de uma árvore
Dentro dum elevador

Ele hoje não tem medo
Estende os seus braços de ave de grande porte
E as casas depenadas
Abraçam-se nos seus olhos

Havia
uma Santa Luzia
que mexia
os olhos
Pintada na madeira
olhava para o lado
em que alguém se movia
Um dia
eu tinha caruncho
comi-a

0 BECO
Tu refugias-te no meu corpo
na minha língua
na minha saliva aluvião do Poema.
Mergulhas na minha boca.
Bebes o sangue que eu recuperei a história.
Tu és a árvore de renovar os nomes procuras nas estantes
as palavras que eu desejo conhecer.
Aproximas-te suavemente
como folha que em neve e silêncio se desprende.
Tu falas e os rios mexem
tu vives e as sementes esperam
tu inventas e a terra teima.

in H e r m ~ n ~o The Ted Oxborrow's Perpetua1 Motion Magazine folha
dlstribuida na homenagem a Manuel Herminio Monteiro em 10 de Setembro
de 2001 em Lisboa

SONHOS E A LUZ
Nuno Higino'

i

Um pensamento atravessou-me o espírito, rápido e
claro como um pássaro. Um pensamento de quatro
letras apenas: Siza. É neste momento que a
necessidade se transforma em sonho. É aqui que o
fardo deixa de o ser e se transforma num desafio
cheio de luz e de entusiasmo. A substância dos
sonhos é a luz. Uma substância esquiva, mas de
uma presença irresistível. Foi assim que nasceu a
igreja de Santa Maria. É assim que nascem todas
as coisas tocadas por um fogo que se faz não
sei lá onde.

'

Ex-paroco de Marzo de Canaveses. texto cedido pelo autor publicado no

catalogo 'Hs Cidades de Siza': ed. F~gueirinhas.2001.

A igreja de Santa Maria nasceu duma necessidade, rnas
depressa se tornou num sonho. Há realidades assim:
nascem como nascem os dias, previsíveis, com uma determinação habitual. E depois, há um lanço de luz, um encontro essencial, uma notícia, sei lá, uma dobra do tempo súbita e surpreendente, que tudo alteram. A igreja de Santa
Maria (na altura, apenas a igreja nova) era mais uma igreja
que era necessário construir, como muitas vezes e em
muitos lados acontece. Um dia, talvez ao acordar, tomei
consciência do fardo enorme que os meus ombros teriam de
suportar. O que fazer, como fazer, por onde começar?
Um pensamento atravessou-me o espírito, rápido e claro
como um pássaro. Um pensamento de quatro letras apenas:
Siza. E neste momento que a necessidade se transforma em
sonho. É aqui que o fardo deixa de o ser e se transforma
num desafio cheio de luz e de entusiasmo. A substância dos
sonhos é a luz. Uma substância esquiva, mas de uma presença irresistível. Foi assim que nasceu a igreja de Santa
Maria. É assim que nascem todas as coisas tocadas por um
fogo que se faz não sei lá onde.
O debate com a realidade nada arrefeceu. Apenas
alguns medos apareceram, daqueles que se misturam com
os sonhos e os tornam ainda mais resistentes, para que a
obra fosse amassada com a humana matéria da dúvida e da
dualidade.
O Marco é um lugar de névoas frequentes. Nesses dias
o volume branco do edifício desaparece, a lembrar a sua
vocação de se elevar, de se ausentar, de criar um espaço
vazio. Recordo-me de uma manhã vir a descer de Soalhães,
num desses dias de névoa densa, olhar a cidade ao fundo,
vislumbrar apagadamente todos os edifícios, menos a igreja
e, de repente, pensar: roubaram a igreja! E lembrei-me dos
ladrões de sonhos, daqueles que, não os sabendo construir,
não escapam ao seu fascínio, e se metem dissimulados no
meio deles para os confundir, desfazer ou roubar. Desci o
mais depressa que me foi possível e fui direito ao sítio da
igreja: afinal ela estava lá. A raiz que a sustém é uma raiz
profunda, mas, mesmo assim, tenho medo que a roubem.
Não é da névoa que tenho medo. E dos tiranos que
caminham vigiando a sua própria sombra, dos oficiais da
religião que aparecem como se fossem os fiscais do templo,
dos répteis do dinheiro que com a sua longa cauda tudo
derrubam na sua passagem. Tenho medo dos liceais que
vêm aos magotes, sobem para cima das cadeiras, desenham corações no estuque e deixam latas de coca-cola em
cima do altar. Tenho medo dos que vêm em passeios paroquiais, falam muito e alto, olham sem nada ver, trocam uns
risinhos patetas e perguntam qual é o café mais próximo.
Uma obra, uma decisão, por mais simples que seja, cada
hora do dia, têm um dever que Ihes corresponde: nesta obra
esse dever é olhá-la em si mesma, libertando-a dos subjectivismos atrevidos e opiniosos. Olhá-la em si mesma no seu
estar ali, erguendo-se da terra, abrindo um mundo entre
outros mundos. Olhá-la a partir de si e não a partir do
observador: na sua implantação, no seu volume, na sua

brancura, no seu ser-quase-animal que nos rodeia e acaricia.
Olhá-la nos seus materiais que apetece tocar porque brilham
de realidade. A igreja de Santa Maria não imita nada, seja
uma tenda, seja um barco, seja uma espiga, seja o que for.
Esse é um equívoco tantas vezes repetido, destruidor da
realidade e dos símbolos. O símbolo não intenta imitar ou
substituir. O símbolo mediatiza e nessa mediatização
constrói, unifica e torna presente a realidade. O sagrado não
é imitado ou substituído pelo símbolo. O sagrado recolhe-se
no símbolo e não se esgota nem se consuma nele. Este
recolher-se no símbolo leva em si um retirar-se para além
dele porque todo o símbolo é inadquado. A igreja de Santa
Maria, como todos os templos que verdadeiramente o são,
surge da terra, como surgem da terra as pedras, as árvores
e as ervas. Como surgem da terra as casas das aldeias que
restam dum tempo menos dividido, um tempo de relevo não
uniforme, um tempo vertebrado. E no seu elevar-se e
instituir-se em mundo traz Deus a habitação, para utilizar
uma terminologia heideggeriana. O edifício da igreja abre um
espaço aberto a partir da terra, ilumina a cidade, faz aparecer a luz sem que saibamos explicar aquela luz, faz sobressair o branco como se nunca tivéssemos visto aquele branco. Que outra raiz senão a terra pode suster esta capacidade
de manifestação e de pergunta?
Alguns visitantes, não raro, e não raramente clérigos,
comentam que gostam deste ou daquele pormenor mas não
gostam do conjunto: gostam do interior, mas não gostam do
exterior; gostam dos muros de suporte, da parede curva e do
baptistério, mas não gostam da cruz, do sacrário ou das
cadeiras. Como se, olhando a Guernica, se pudesse dizer:
gosto do candeeiro, do guerreiro prostrado, da mãe com o
filho morto ao colo, mas não gosto do cinzento da tela, do
anjo que irrompe pela janela ou do touro em grito de agonia.
Ha um segredo para entrar na igreja de Santa Maria:
entrar como um vaso poroso de argila entra numa água
impoluta e fresca. Entrar e deixar-se embeber pela luz e pela
frescura do silêncio. Sentar-se numa cadeira, de preferência
numa das que permite uma visão do Marão longínquo, sem
máquina fotográfica, sem ideias, ouvindo apenas a música da
água do baptistério, ouvindo os pássaros que esse murmúrio
da água tem na voz. Quem nunca fez isto, quem nunca
andou pelo jardim olhando, quem nunca ouviu no claustro a
água veemente da fonte que corta ao meio o óculo da casa
mortuaria, quem nunca percorreu as galerias que levem a
câmara mortuária e aí se sentou no banco de madeira com
as costas sobre o rodapé frio de mármore, quem nunca
experimentou esta humildade, não conhece a igreja de Santa
Maria.
Eu sei que a igreja de Santa Maria não é um sonho. E uma
igreja. Eu não pedi ao Arquitecto Siza que me desenhasse um
sonho, coisa que aliás ele sabe fazer como muito poucos,
pedi-lhe uma igreja. Uma árvore é uma árvore, uma casa é
uma casa, uma ave é uma ave, uma paisagem é uma paisagem. Mas há uma força torrencial chamada paixão que duma
arvore, duma casa, duma ave ou duma paisagem é capaz de
fazer um sonho.

Não se faz batota com a arte.
Ela exprime o mundo tal com ele é.
O artista é um descobridor de evidências.
Ele faz ver qualquer coisa
que escapa ao mundo.
Ninguém tinha visto o sol
antes de Van Gogh.
Foi Cézanne que nos fez ver as maçãs.
Chardin fez-nos descobrir
o que é uma mostardeira em porcelana.
O ariista é um contemplativo:
ele vê uma evidência invisível aos outros.

André Frossard

H

Daniel Faria*

deus do vento
dai-nos amarras
deus dos sinos
dai-nos silêncio
deus da razão
dai-nos gemidos
deus da alma
dai-nos ternura
deus dos punhais
dai-nos loucura
deus dos cabelos
dai-nos os rios
deus da noite
dai-nos a paz

Eis o outono
Trazendo os homens
Para pisar
As folhas
Pisar as uvas

O outono
Para pisar
O sol

O outono para descalçar
As mulheres
Para as prender
No meio do areal
Para desprender
As suas ladainhas:

deus do mar
dai-nos mais ondas
deus da terra
dai-nos mais mar
deus das nuvens
dai-nos mais céu

deus da abundância
dai-nos a sêde
deus do pó
dai-nos caminhos
deus do perdão
dai-nos desculpas
deus do sentir
dai-nos mais dor
deus das aves
dai-nos a sombra
deus dos barcos
dai-nos os ventos
deus dos rochedos
dai-nos as casas
deus dos búzios
dai-nos segredos
deus das sementes
dai-nos colheitas

deus das flores
dai-nos o linho
deus dos peixes
dai-nos as redes
deus do sol
dai-nos a água
deus das marés
dai-nos sossego
deus da ira
dai-nos abrigo
deus da fome
dai-nos o pão
deus do fogo
dai-nos estio
deus dos rumos
dai-nos os astros
deus das cheias
dai-nos vazios
deus das pontes
dai-nos amigos
deus dos seixos
dai-nos o barro
deus da pedra
dai-nos as margens
deus do outono
dai-nos nascentes
deus do menino
dai-nos regresso
deus do fim
dai-nos acenos
deus da morte
somos pequenos.

'DANIELLFARIA,O País de Deus (Agradece-se ao P.João Pedro Brito a cedência deste texto inédito retirado do livro em sua posse)

DANIELFARIA
EM DEMANDA DA LUZ
P.Carlos A. Moreira Azevedo

Aceitei o pedido para escrever algumas linhas
sobre um grande amigo e companheiro, no sentido
etimológico da palavra, de partilhar do pão a mesma
mesa, durarite vários anos. Faço-o com o receio
de maltratar este talento, verdadeiro manancial
de silêncio inundado de luz e fogo, tragicamente
interrompido, mas não apagado pelo ruído
da morte. A felicidade de quem, como eu,
o conheceu é de ter convivido com um santo,
um profundo e raro místico. Andou sempre a
procura de um "quadrado de sossego" ( H 22),
um claustro que permitisse " a distância absoluta"
(Ibid.). Viveu a experiência de amanhecer
"sem materiais suficientes para a luz total,
cheio de sede" (H 19). Foi esta demanda da luz
que o Daniel Faria (1971-1999) agarrou
como itinerário e que exige agora de nós.

Aceitei o pedido para escrever algumas linhas sobre um
grande amigo e companheiro, no sentido etimológico da
palavra, de partilhar do pão a mesma mesa, durante vários
anos. ~ a ~ o : ocom o 'receio de maltratar este talento,
verdadeiro manancial de silêncio inundado de luz e fogo,
tragicamente interrompido. mas não apagado pelo ruído da
morte.
Preferi ler de novo os seus três últimos livros (Explicação
das árvores e de outros animais.1998; Homens que são
como lugares mal situados.1998; Dos Líquidos, 2000, Poito:
Fundação Manuel Leão) e transmitir-vos o que aí recolhi de
auto-retrato.
Daniel Augusto Cunha Faria nasceu em Baltar-Paredes a
10 de Abril de 1971. O ambiente rural deixou sinais na
vivência simples das relações, na timidez e nas imagens
expressivas. Na sua terra fez "vira-ventos de cascas
cruzadas de eucaliptoU(H73), viu abrir pinhas na infância (cf.
L 11), amou "tanto / a árvore que abre a flor em silencio"
(Ibid. 66). Registou quadros vivos ao descrever: "chamavas
os bois com a mão /mais mansa. A mão /com que adubavas
a terra /com que puxavas o banco /para a frente da lart!ira
/ c o m que me mediste /palmo a palmo na infância" ( L 100).
Referências várias ilustram o ambiente, como sejam: "criva
horas e horas a vida" (L 90), "ninguém se enxerta por si
mesmo" (L 128).Volta-se mesmo para o pai para lhe mostrar
como não esqueceu as lições agrícolas: "Vê meu pai como
me lembro / como aprendi a amarrar as vergônteas das
vides" ( L 129). A figura da mãe subjaz nos gestos múltiplos
da mulher e na riqueza maternal de frequentes expressoes
(cf. E 83):."tenhosaudades do calor ó mãe que me penteias
/ ó mãe que me cortas o cabelo" (L 125). E o mundo dos
laços familiares estende-se: "quando vier a vossa avó buscar o
cnio /não deòceis que o seu puxo se desfaça /com os ventos" (L
120).
Aparece a brincadeira da criança que jogava as escondidas: "A criança fecha os olhos no muro / conta o tempo que
os amigos demoram / a transformar-se" (L 94). Este dizer
revela um segredo do seu estilo de viver, uma arte de transformar devagar os amigos. 'No sossego do seu estar com as
pessoas havia "um coração de criança ao colo / interior" ( E
62), uma pacificação atraente e entusiasta e uns "olhos de
criança diante do que passa" (E 84), capaz do vagar sereno
de um espaço de encontro. Esta atitude é decisiva da sua
opção espiritual "mergulharei na quietude ou na infância de
estar em silencio" ( L 108). Apesar da serenidade exterior há
um corte muito sentido no interior. "Não tinha nada donde
vim. Aqui não encontrei / o que tive e a cadeira não serve o
meu repouso./ Ainda não há lugar no mundo onde possa
sossegar de tu não seres / o vazio que persiste a minha
beira." No entanto, levou para a experiência do Seminário
Maior do Porto, que frequentou até ao fim, e para o Mosteiro
que o cativava "todos os instrumentos na circulação dc
sangue e na ocupação permanente / das mãos / para
instrumento difícil do silencio" ( H 69).
As tribulações e dúvidas são descritas a maneira de um
luta com Deus, travada por Jacob. O Daniel Faria est,

consciente de um processo pessoal ao dizer: "devo ser o último degrau na escada de Jacob / e o último sonho nele /devo
ser-lhe a última dor no quadril'. E prossegue, em termos de
fortíssimo paradoxo: "devo ser o mendigo a minha porta / e a
casa posta a venda./ Devo ser o chão que me recebe / e a
árvore que me planta./ Em silêncio e devagar no escuro /
devo ser a véspera". Não exclui do drama a imagem de Lot.
"Devo ser o sal / voltado para trás./ Ou a pergunta na hora de
partil" ( E 14).Desde cedo sabe o que quer, mas não conhece
o sítio onde o viver: "quero aproximar-me. aproximar/a boca
de uma escrita. E não sei onde" (L 83). No Mosteiro de
Singeverga encontrou "um lugar com as raízes" (H 73). Foi
pelo centro de si mesmo (cf. H 41), não procurou fugir ou
afastar-se mudando de sítio porque confessa: "é sempre
possivel mudar de casa sem mudar de movimento" ( H 60).
A opção pela vida monástica era clara:"agora sei que oiço as
coisas devagar" (H 62), "entrei devagar no ritmo de um
salmo" (H63), "entrei em morte sucessiva no que viveU(ibid).
Esse programa está descrito nas páginas dos Homens que
são como lugares mal situados (69-79).A partir de 1997, no
contacto com a vida silenciosa do mosteiro de S. Bento da
Vitória, durante a semana, e de Singeverga, ao fim de semana, ficou atento a "uma palavra pessoa" que o levou "em
viagem do nada para o silêncio" ( H 76). Cresceu "na clareira
de um homem que é uma palavra / n a sua túnica..."(H 77).Aí
finalisou a obra "Dos líquidos". Assim realizava o prometido
em livro anterior: "conserto a palavra com todos os sentidos
em silêncio / restauro-a / dou-lhe som para que ela fale por
dentro / ilumino-a".
O Daniel desce "a escritura como os veados aos salmos"
(L 57). A matriz bíblica de muitas imagens e figuras umas
vezes é fonte declarada de poemas ("represa onde vou beber
seguro" - L 22) outras corre espontânea, escondida na força
das palavras. São exemplos do primeiro caso: o conjunto de
textos sobre o livro do Génesis e Livro dos Reis, com glosas
as figuras de Sara, de Agar, de Abraão e Lot, de Jonatas, da
viúva de Sarepta, Eliseu, Sunam (H39-55),Jonas (H 76),
Elias (H 77; L 60); a escada, o sonho e luta de Jacob (E
14,46);sacrifício de Isaac (L 35,64); Noé na arca (L 104); o
Salmo 136, que evoca os rios da Babilónia, inspirou dois poemas (H 46-47) e permitiu expressões de outro (69); o elogio
da mulher segundo os Provérbios (31,14),referências ao livro
de Coeleth (Ec1.12,l-7),de Raquel (Jer.31, I 5), Lamentações,
Ezequiel; e ainda várias personagens do Novo Testamento
como a mulher adúltera, o filho pródigo, Zaqueu, paralítico (H
23),hemoroíssa (L 121),Lázaro e os discípulos de Emaus (H
25). Casos onde transparece a densidade bíblica são frequentes: reminiscências do Apocalipse: "A pedra onde está
escrita / a palavra nova / A pedra onde corre o sangue";
expressões alusivas ao Génesis "és o sopro, o redemoinho
no barrol'(H 73), "frágil cerâmica de poros soprados no teu
hálito / vasilha que ergues na tua mão de oleiroH(L49); referências ao Êxodo: "quando a tua casa se vai tornando a cesta
de vime", "casa que tu salvas com um sinal de sangue" (H
75),"posso abrir trilhos no fogo: sei o ritmo da mão exacta que
fez o povo atravessar enxuto o interior da água" ( E 16 ) ,gestos

e atitudes de Cristo, "como ele quando escreveu na chãoV(L
144), "ele parte a broa e dá-nos ambas as mãosH(70),"pastor / que abriu o redil no próprio corpo e sai / ao encontro da
ove-lha separadaH(89).
Em comparação com o mundo bíblico as imagens da
cultura clássica são escassas. Aparecem na explicação do
labirinto (E 41). Raramente são mencionadas pessoas próximas da actualidade. Podemos referir Dante, S. João da Cruz
(L 25-32), S. Teresa de Lisieux (Ibid. 33-34),Charles de
Foucauld (H 56), Ricardo Reis (E 79), Luisa Neto Jorge.
Fiquei impressionado, nesta leitura compactada, como os
poemas do Daniel são invadidos por uma ansiedade de luz,
próprios de quem "nunca encontrará o sítio do sossego / a
não ser que haja o equilíbrio na vertigem / Uma luz parada no
meio da voragem" ( E 52). " A luz pode crescer" (L 10) através
do silêncio tão procurado porque "é quieto de uma claridade
/atenta." (L 9). Tão forte é a luz acolhida no silêncio "como
no princípio. Quando era de Deus ela cegava" (L 26). Assim
pode dirigir-se a Deus como "candelabro que me vens cegando". Contudo, no caminhar para a luz há muita debilidade
porque "A alma que Deus leva adiante é uma pulsação fragi!'
(L 29). A escuridão da vida, a "violenta / escuridão de se
abeirar da luz" (L 30) é tal que parece que "Deus /sobe os
degraus com a noite nos braços" (L 28).
A decisão monástica do Daniel tem a ver essencialmente
com a procura da luz: "Farei portanto a escada no deserto
para fixar/a lu2' (L 23). Sente que esta determinação é mais
desejo que realidade. "E amo /anónimo a luz transitória. O
pulso interno de uma luz intermitente" ( L 80). Por isso grita
"Quem dera a minha lâmpada não se extinguisse pela noite /
fora, e a minha casa iluminasse quem entra" ( L 19),ou serenamente "soubesse eu morrer / iluminando". Com este desejo profundo se une o tema da luz com o tema da morte. Há
uma autentica lucidez na afirmação: "se acender a luz /não
morrerei sozinho" (E 27).
Toda a opção de morrer, patente nos poemas, ("o meu
projecto de morrer é o meu ofíciou-E 61) deve ser entendida
no silêncio do apagamento monástico, na fome de se calar e
não interpretada como qualquer doentia previsão da realidade trágica do seu fim físico, motivado pelo acidente de uma
queda desamparada e da dificuldade do seu sangue coagular durante a operação que o tentava salvar. Assim entendemos as expressoes: "na minha casa sou alguém que vai
morrel" (L 106), "dou-te [...I a minha mão para que possas
decidir / a direcção em que devo morrer" (L 111 ), "és agora
uma máquina montada para a morteN(H26),"vou construir o
labirinto para a morte /deitar o corpo sobre o pó para morrer"
(E 42). A intuição tão madura da experiência no mosteiro projectava-se para o futuro em ordem a poder narrar: "Quando
entrei profundamente na morte /trouxe a mão ao cimo - era
a superfície / o arbusto húmido a respirar fora das águas / a
embarcação da infância" ( L 41). Nunca a opção por ser
monge foi refúgio, porque a vontade de morrer era dom total,
cada dia, em todas as tarefas quotidianas, desde as mais
simples as mais inventivas, todas como acto de "corpo
inteiro, completo / para morret' (L 54). O Daniel vive as

resistências naturais quando confessa: "Tenho aflição por
tudo o que morre" (E16), "encosto-me a morte sem amparo
ou sombra como o grão" (E17 ) ,"rebento no interior da morte
como o trigo" (E17 ) Não receia mesmo afirmar: "Eu peneiro o
espírito e crivo o ritmo / do sangue no amor, o movimento
para fora / o desabrigo completo ... e encontro o silêncio
inegualável de quem escuta."(L 90).
Encontrou " o mistério da cítara" ( L 90) no dia 9 de Junho
de 1999. Foi tão generoso, sem darmos por isso, que até nos
deixou as palavras para dizermos, agora que não o temos ao
lado: "Como é /amargo não poder guardar-te / e m chão mais
próximo do coração" ( E 54). Tinha posto a hipótese de dar ao
seu último livro o título "do que sei do céu". Estava consciente
de pouco saber, a ponto de nos contar: "sei bem que não
mereço um dia ent.rar no céu / mas nem por isso escrevo a
minha casa sobre a terra" ( E 38).
A felicidade de quem, como eu, o conheceu é de ter convivido com um santo, um profundo e raro místico. Andou
sempre a procura tle um "quadrado de sossego" ( H 22), um
claustro que permitisse " a distância absoluta" (Ibid.). Viveu a
experiência de amanhecer "sem materiais suficientes para a
luz total, cheio de sede" ( H 19). Foi esta demanda da luz que
o Daniel Faria agarrou como itinerário e que exige agora de
nós.

Nós nascemos a cada aurora;
nós envelhecemos, nós morremos
talvez a cada crepúsculo
se nos esquecemos de preparar
os novos nascimentos
para a página do escritor,
o grito do actor,
o traço ou o acorde
do pintor ou do músico.
Não há missão
mais urgente, mais concreta
que a de velar
cada noite ao
nascimento das auroras.

Jean Huguet

i

Andrei Tarkovski

Não considero essencial ser
compreendido por todos.
Se o filme é uma obra de arte e creio que toda a gente
concorda que pode sê-10 é preciso não esquecer que
as obras primas não são produtos
de consumo, mas clímaxes que expressam
os ideais de uma época.
Os ideais não são imediatamente
atingíveis por todos.
Para se aproximar deles, o homem
tem que crescer espiritualmente.

Depoimento publicado em "The Economist" 14 de Julho de 1984. Tradução de
João Lopes.

Nos meus filmes mais recentes e talvez nos futuros,
limito-me a um objectivo. Pretendo mostrar que há qualquer
coisa no mundo que está muito claramente errada - trata-se
da falta de harmonia entre a existência espiritual e a existência material do homem.
Desde que a arte existe, a humanidade lutou sempre por
influenciar o mundo através da arte. Mas, no conjunto, o
efeito social ou político foi fraco. Penso agora, olhando a
minha volta e também para o passado, que a arte não pode
realmente influir no desenvolvimento social. Apenas pode
influenciar o desenvolvimento dos pensamentos. Pode
actuar na nossa inteligência e no nosso espírito. Mas para
mudar as coisas, há forças sociais mais fortes que a arte.
Parece-me que antes de transformar o mundo, o homem
precisa de se transformar a si próprio. Talvez que o nosso
maior crime seja tentar mudar os outros, tentar mudar o
mundo através da arte, sem ter empreendido uma transformação de nós próprios. A função social da arte terá que vir
depois.
Penso que isto se aplica a todas as artes, tais como o
cinema, a poesia, a música (que, creio eu, é a maior de
todas). A arte ocidental, incluindo a arte russa, dos séculos
dezanove e dezoito, o movimento romântico, exalta o
indivíduo esmagado por forças exteriores, procura a
liberdade, vitupera o sofrimento individual. É terrivelmente
egoísta. Se a compararmos com a música taoísta, por exemplo, que utilizei um pouco no meu filme "Nostalgia",
descobriremos como é incrível a sua devoção pelo lamento
pessoal.
Interesso-me cada vez mais pelas filosofias orientais em
que o sentido da existência reside na contemplação e na
fusão do homem e do universo. O ocidente é demasiado
racional e o sentido da existência ocidental parece
enraizar-se num princípio pragmático: um bocadinho de tudo
em perfeito equilíbrio para conservar o corpo vivo o mais
tempo possível.
Tenho a sensação de que a humanidade deixou de
acreditar em si própria. Quando penso no homem de hoje,
vejo-o como um cantor num coro abrindo e fechando a boca
em consonância com o canto, mas sem produzir som. Afinal,
os outros estão a cantar. Comporta-se assim porque já não
acredita na importância das suas próprias acções - é um
homem sem fé, sem esperança de ser capaz de influenciar a
sociedade em que vive através do seu próprio comportamento.
E, no entanto, eu vejo o único sentido da existência humana,
no esforço para nos superarmos, para nos tornarmos
diferentes do que éramos a nascença.
A minha ideia e que houve um desenvolvimento desigual
dos nossos mundos espiritual e material. Demos tal
prioridade ao nosso desenvolvimento material que acabámos sem preparação para responder a tecnologia que criámos. Para mim, o homem é essencialmente um ser espiritual e o sentido da sua vida consiste em desenvolver-se
como tal. Se falha, a sociedade deteriora-se.
Cada um dos meus filmes pode ser diferente de qualquer
dos outros, mas foram todos feitos pela mesma razão -

analisar o conflito que o homem descobre no seu interior
entre certos ideais e a necessidade de existir neste mundo
material.
Nos meus filmes, a história nunca tem grande importância. O real significado das minhas obras nunca foi expresso
através de acções. Tento falar do que é mais importante,
mostrar coisas que não estão necessariamente ligadas do
ponto de vista lógico. Procuro uma maneira de dar a ver a
lógica subjectiva -- pensamentos, sonhos, memória.
Não considero essencial ser compreendido por todos. Se
o filme é uma obra de arte - e creio que toda a gente
concorda que pode sê-lo - é preciso não esquecer que as
obras primas não são produtos de consumo, mas clímaxes
que expressam os ideais de uma época. 0 s ideais não são
imediatamente atingíveis por todos. Para se aproximar
deles, o homem tem que crescer espiritualmente.
Não acredito nos princípios literários e teatrais de
construção dramática. Do meu ponto de vista, não têm nada
a ver com a arte do filme. No cinema, não é preciso explicar,
mas é preciso atingir directamente as emoções. Se admiro o
trabalho de cineastas como Alexandre Dovjenko, Ermanno
Olimi e Robert Bresson, é porque me sinto atraído pelo
simples e pelo ascético. Acredito que essas são as
qualidades pelas quais a arte deve lutar. E a fé.

(<Abeleza salvará o mundo.,
disse Dostoievski.
Assim esta antiga trindade
que compõem a verdade, a bondade e a beleza
não pode ser simplesmente
uma fórmula vazia e murcha,
como nós pensávamos
nos dias da nossa juventude
presunçosa e materialista.
Se os cumes
dessas três grandes árvores
convergem, como o defendem os humanistas,
e se dois dos troncos muito ostensivos
e muito direitos
que são a verdade e a bondade
estão esmagados, cortados, sufocados,
então talvez surja o fantástico,
o imprevisível, o inesperado:
os ramos da árvore da beleza
avançarão e desenvolver-se-ão
exactamente no mesmo lugar
cumprindo assim ao mesmo tempo
a missão dos três.

Alexander Soljenitsine

PEQUENO LIVRO
SOBRE O AMOR
-.

-

(ANOTAÇ~ES,
SILENCIOS E OUTROS FRAGMENTOS)*
Jose To'entino Mendonça
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No começo daquela rua, na tinta esboroada de um
velho prédio' a'guém escreveu: 'amo-te'm
Não sei quem escreveu, mas reconheço aquela
caligrafia. Vem da adolescência, da fascinação
que representa a descoberta do amor, da
de pintar o mundo com a cor
necessidade
íntima dos sentimentos, dessa explosão de
felicidade que redime a vida, uma vez, outra vez,
ainda Outra vez'

1.Nós falámos muito de visitas ... E interessante que o
Evangelho utilize, antes, a palavra visitação para referir o
encontro profundo entre os amigos. As visitas são
esporádicas, frutos de uma circunstância, alguma coisa que
se combina. A visitação é mais do que isso: é quando não só
duas agendas coincidem, mas também dois corações, a
ponto de se iluminaram mutuamente. Acho que precisamos
todos mais de visitações do que de visitas,
2.Um dos livros fascinantes da Bíblia é o 'Cântico dos
Cânticosl. Voltar a esse livro obriga-nos a uma conversão ao
Amor. Ele começa por perguntar: "Diz-me, ó tu que meu
coração ama, onde apascentas teus rebanhos?". Esta
interrogação não busca apenas o efeito de uma frase bonita.
É a condição central do Amor: saber onde é que o outro que
nós amamos se encontra, a que ponto está na grande
viagem que é a vida. onde pastoreia as horas de cada dia.
Pois pode acontecer que saibamos tantas coisas e o essencial fique esquecido.
'

3.É impossível não reparar em como são belas, neste
tempo. as flores Crescem por toda a parte. em qualquer
palmo de terra. Flores frágeis, com a delicadeza de um
segredo que a teira sussurra a nossa aima; flores joviais,
cheias de um colorido que nos lembram outras paisagens (e,
quem sabe. outra vida); flores que nos presenteiam com o
perfume, humilde e precioso, da sua alegria.
Talvez durem pouco as flores. Mas como é verdade o
verso oriental que diz: "Feliz daquele cuja vida é como um
relâmpago".
4.Há cores ou sons que nos transportam imediatamente
a infância. De vez em quando, o amola-tesouras solta um
apito pela minha rua. Basta isso para sentir uma espécie de
arrepio feliz. Julgámos que o tempo passou por nós de modo
irremediável, que tudo se afastou e, afinal, a música precária
do amola-tesouras é suficiente para nos devolver, intacta, a
luz da infância.

5.Lembrei-me daquela frase da Carta aos Hebreus que
diz que os que praticam a hospitalidade, sem saber acolhem
anjos. Quando vivemos de coração aberto aos outros,
disponíveis, colaborantes, sabemos que isso é verdade.
Porque o perfume da sua alegria deixa uma suavidade na
nossa vida, como se por ela tivesse passado um anjo.

* estes textos, pela primeira vez publicados, foram escritos para uma rubrica da

Radio Renascença.

6.No começo daquela rua, na tinta esboroada de um
velho prédio, alguém escreveu: 'amo-te'. Não sei quem
escreveu, mas reconheço aquela caligrafia. Vem da
adolescência, da fascinação que representa a descoberta do
amor, da necessidade imperiosa de pintar o mundo com a
Cor íntima dos ~entimento~,
dessa explosão de felicidade
que redime a vida, uma vez, outra vez, ainda outra vez.

7.Todos os dias atravesso um jardim, a caminho da
cidade. E sei que basta transpor o verde portão de ferro para
o passo se tornar mais vagaroso. Aqueles breves minutos de
travessia, as vezes, bastam para sentir a fala leve da paz.
Não há dúvida que precisamos de pequenos oásis a pontuar
o deserto, a dar sentido ao deserto.
8.As vezes penso que trocámos a ordem de tudo: a frente
colocamos o acessório e o essencial fica esquecido no meio
de um quotidiano que nos atordoa. Corremos, agitamo-nos
numa espécie incessante de vertigem. E quando paramos, já
desaprendemos de estar connosco próprios e com os outros.
Hoje sublinhei num livro estas palavras: "Se procuras a
paz, varre o pátio da tua morada e leva a uma fonte o teu
coração".
9. Um dos textos mais impressionantes do poeta Eugénio
de Andrade descreve a vida e a morte de um gato. Dá que
pensar. Pois quando o amor nos habita verdadeiramente,
torna-se uma fonte que se estende a todas as criaturas. O
amor que se traduz no respeito por todas as formas de vida
e numa incessante capacidade de compaixão.
10. A maioria das pessoas nem olha quando, pelas ruas,
é abordada por um mendigo. A tendência é mesmo apressar
o passo. Aquela mulher, não. Ela parava, ouvia com cuidado,
tentava compreender a situação de vida de quem a interpelava. Podemos pensar: 'Coitada, era tão enganada'. Mas
talvez não. Felizes aqueles que não enchem a vida de desculpas para não amar.

11. As crianças andavam pela areia, rindo, correndo ... os
pais estavam sentados, debaixo do guarda-sol, com um livro
cortado por uma conversa suave. Ouvia-se o rebentar das
pequenas ondas, e quase, naquele silêncio, o roçar branco
da espuma na bainha da praia. O riso dos miúdos cresceu,
tornou-se mais prt~ximo.E cada um trazia uma conchinha,
escondida entre as mãos. Os pais guardaram aquele
presente por muitos anos.
12."Por detrás de toda a pergunta, existe uma súplica".
Os meus olhos pararam aqui. E tive de pensar antes de
passar a frente. "Por detrás de toda a pergunta, existe uma
súplica". O nosso quotidiano está cheio de perguntas que nós
juraríamos insignificantes. E, contudo, se nos colocarmos a
escuta talvez descubramos uma procura, uma necessidade,
um desejo.
13. Um dos simbolos mais comuns da esperança é a
âncora. O que poderá parecer estranho, pois a esperança
nos projecta para iim devir, um além, enquanto a âncora nos
liga a uma situação presente. E, contudo, que sabedoria liga
a virtude ao símbolo. Pois a esperança não é a dispersão
num vago amanhã, mas uma fidelidade ao hoje. E preciso
não desesperar deste momento que vivo. para receber com
verdadeira esperança o seguinte.

14. Gosto destes dias grandes, onde a luz se prolonga
como um amigo que nos visita com tempo. O dia demora a
fechar as suas janelas. Cada dia é uma vasta esplanada
pintada de transparência. E impossível que a claridade não
nos contamine, não segrede ao nosso coração: "Tu pertences a luz, tu pertences a luz".

UESTRUIÇAO DOS

Com uma eficácia maior que a antes vista aquando da
destruição dos dois Budas em Badiyan, as Twin Towers de
Nova lorque ruíram com a simplicidade de apenas um golpe
cada, sem falha de pontaria alguma, sem necessidade de
utilizar segundas cargas de explosivos.
Alguns meses medeiam entre as duas destruições. Em
ambos os casos os alvos foram marcas patrimoniais de um
ocidente que define regras e as aplica aos restantes.
Também cá foram destruídos templos islamicos aquando da
chamada "Reconquista Cristã" - a Sé de Lisboa terá sido
construída em cima de uma Mesquita previamente arrasada
... o que de património aí se perdeu, e o que de fundamentalismo se afirmou nesse acto - mas isso não interessa
para a História.
O que de comum existe nas duas destruições, a de
Badiyan e a de Nova lorque, é a afronta ao ocidente da
materialidade - os budistas têm plena consciência que para
a sua doutrina a existência das duas estátuas em nada
significa, ao contrário, numa visão diletante e quase
coleccionista, o ocidente, auto-proclamado de civilizado,
chorou a irreparável perda patrimonial, sem se aperceber
que a irreparável perda patrimonial efectiva do Budismo
reside na incessante luta contra o seu centro religioso, o
Tibete: sem religiões livres o património da Unesco ficará
resumido a simples peças, sem conteúdo, sem vivenciação, simples imagem e descrição nos roteiros turísticos.
Em ambos os casos ficou o vazio em seus lugares. Num,
o lugar escavado na rocha milenar em que foram esculpidos
os dois Budas; noutro, o espaço correspondente ao
reticulado da cidade complexa onde se encontravam os
edifícios emblemáticos. Em ambos o imenso vazio que não
mais se poderá ocupar.
Por mais estranho que possa parecer, a luta, em ambos
os casos, não é religiosa. É no campo da crença que a
afronta se afirma, não no campo do corpus fundamental do
fenómeno religioso.
É que a crença não é nem nunca foi religiosa; Esta é a
aferição essencial a fazer. A crença radica naquilo que de
mais baixo tem o espírito humano: o seguidismo cego,
autista, nulo de capacidade cognitiva alguma. Alterando as
palavras do poeta: "Eles não sabem nem sonham que a
crença comanda a vida ..." A Religião, na sua dimensão
inevitavelmente teológica, não é o ópio do povo, a crendice
é que ocupa esse lugar proeminente nas sociedades
humanas, religiosas ou não.
A crença, quando religiosa, não toma qualquer conteúdo
teológico - a teologia, por mais simples e simplista que
possa ser, implica sempre, tal como qualquer actividade
intelectual, uma atitude cognitiva. A crença não é activa na
cognição, no esclarecimento de si. A crença move-se na
exacta medida em que aponta o outro como seu diferente,
seu inimigo para a sua plena concretização.
A crença é, sim, um instinto e uma identidade. Ao ser um
instinto implica o seu aprofundamento até as últimas
consequências sem que haja alguma capacidade argumentativa contrária; ao ser uma identidade alimenta-se da

Dois BUDAS
Paulo Mendes Pinto*
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O que de comum existe nas duas destruições, a de
Badiyan e a de Nova lorque, é a afronta ao ocidente
da materialidade - os budistas têm plena
consciência que para a sua doutrina a existência
das duas estátuas em nada significa, ao contrário,
numa visão diletante e quase coleccionista,
o ocidente, auto-proclamado de civilizado, chorou
a irreparável perda patrimonial, sem se aperceber
que a irreparável perda patrimonial efectiva
do Budismo reside na incessante luta contra
o seu centro religioso, o Tibete: sem religiões
livres o património da Unesco ficará resumido
a simples peças, sem conteúdo, sem vivenciação,
simples imagem e descrição nos roteiros turísticos.

Mestre erri Historia Anoga piofessor nd Universidade Lusofona menibro do
:entro de Estudos das Ciências da Rel~giaodd mesma universidade Com diversos
sfudos publicados na area da Historia e com colaboração em diversas revistas

fraqueza de todo:; os restantes factores de identidade quando tudo se perde, a crença comum preenche-se com os
sentidos perdidos nos restantes campos (territorialidade,
administração e policiamento, capacidade bélica, afirmação
económica).
E pela crença num capitalismo desmedido, é pela crença .
num islão fundamentalista, é pela crença num catolicismo
inquisitorial. é pela crença num ideal de cruzada, é pela
crença numa visão racista que se dá a vida e que se tira a
vida.

Os artistas contemporâneos
que viveram a morte da beleza
souberam tirar das tragédias do século XX,
uma pureza, uma força maior,
porque eles ousaram procurar a beleza
onde ela não estava,
e encontraram-na.
Eles continuaram a criar,
acreditando que há uma beleza
para além da morte da beleza.
Nesse sentido,
eles transfiguram a fealdade do mundo
abrindo uma esperança
para o homem contemporâneo.

Michel Pochet, pintor

iXavier Temisien
e Dessin Gérard Dubois

Para os muçulmanos, o Coráo é a palavra
"incriada" de Deus, uma revelaçáo ditada
directamente num árabe "inimitável".
Contudo, recentes descobertas põem
em causa este dogma: o texto teria conhecido
evoluções no tempo, o que implica uma leitura
histórica, considerada sacrílega
pelo Isláo fundamentalista.

' in
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Saná, capital do Yémen, abriga dentro dos seus muros
um dos mais antigos monumentos do Islão: Jama'a al-kabir,
a grande mesquita. Em 1972, durante trabalhos de restauração, os trabalhadores encontraram na cumeeira uma
espécie de esconderijo a que se costuma chamar "túmulo de
documentos". A tradição judaica conhece bem esta prática,
que consiste em "sepultar" numa guenizah os textos
religiosos que se já não se usam, mas que não se pode
destruir por causa do seu carácter sagrado. O "túmulo" de
Saná guardava um conjunto de velhos pergaminhos,
corroídos pelo tempo e pelos ratos.
O presidente das Antiguidades yémenitas conseguiu
convencer um universitário alemão, o Dr. Gerdrudiger Puin,
a interessar-se pelo assunto. Este descobre então que está
em presença de um dos mais antigos manuscritos árabes
conhecidos do Corão. Obteve o direito de fazer microfilmes,
apesar das reticências dos seus anfitriões. É que, entretanto, as autoridades do Yémen tinham medido a importância
da descoberta, e não desejavam que o conteúdo dos
manuscritos fosse revelado ao grande público. O Dr. Puin
suspeita que os yémenitas expuseram deliberadamente os
seus microfilmes a luz, para os inutilizar. As películas estão
sumidas, mas ainda legíveis.
Que inconfessável verdade encerram então os
manuscritos de Saná? Para o Dr. Puin eles constituem a
prova de que o texto corânico conheceu "evoluções". Em
suma, que o texto tem uma história. E esta hipótese não é
simplesmente admissível pelo Islão sunita. Aos olhos dos
muçulmanos, o Corão que conhecemos hoje é a palavra
"incriada" de Deus. Foi redigido em "árabe puro" e o seu
estilo é "inimitável". Na língua das tribos da Arábia, a revelação diz-se a/-tanzil,a "descida": é a mesma palavra que os
nómadas empregam para designar as violentas enxurradas
que fazem reverdecer a terra em poucas horas. De qualquer
forma, o Corão é o "Verbo de Deus" descido sobre a Terra, a
pontos de a Enciclopédia do Isláo (edições Brill) avançar
com esta comparação. "O equivalente mais próximo, na fé
cristã, do papel representado pelo Corão não é a Bíblia, mas
o Cristo". No seu gabinete da Universidade de Sarrebruck,
Gerd Puin compara pacientemente o fac-simile dos
manuscritos yémenitas com um exemplar da versão oficial
do Corão, comprado no Cairo. O livro sagrado, tal como se
apresenta na edição de referência, não vem acompanhado
de nenhuma variante. O texto está emoldurado por um
quadro iluminado que indica claramente o seu estatuto privilegiado. Ao contrário, as folhas de Sanna estão cobertas
com uma escrita rudimentar e sem floreados. "Trata-se,
explica o Dr. Puin, de um Corão de estilo hedjaziano, que
corresponde a grafia em vigor no fim do século VI1 no
Hedjaz, a região de Meca e de Medina." O manuscrito datará
de cerca de 680, sob a dinastia dos Omíadas de Damasco
(de 661 a 750).
A escrita hedjaziana chama-se "defectiva". Ignora a
notação das vogais breves, que só aparecerá muito mais
tarde. Mas, mais importante do que isso, não emprega sinais
diacríticos: os pontos situado por cima ou por baixo das

letras, e que permitem diferenciar, por exemplo, o "b", o "n",
o "y" e o "tu. Isto significa que o manuscrito pressupõe uma
tradição oral que permite decifrá-lo. Muitas vezes, falta
também a vogal longa alif. "Deste modo, a palavra ql sem alif
pode traduzir-se por "diz!" ou "ele dizia"', precisa o Dr. Puin.
Comparando os manuscritos com a vulgata do Cairo, o universitário alemão assinala uma dezena de variantes por página, mas que "não são significativas". A descoberta que mais o
entusiasma é um palimpsesto: um manuscrito sob cuja escrita
aparece nitidamente um outro texto, sumido pela lavagem.
"Este texto é igualmente uma passagem do Corão, escrito no
mesmo estilo arcaico. Infelizmente, é impossível decifrá-lo.
Trata-se, sem a menor dúvida, do mais antigo texto corânico
conhecido. Porque é que foi "lavado"? Talvez,porque simplesmente o seu conteiído já não era mais admissível."
Face a hipótese levantada por Puin, o que diz a tradição
islâmica, a Sunna, que colige os feitos e as palavras atribuídos ao Profeta (les hadith)? Por volta de 610, Muhammad ibn'
Abdallah (Maomé), um órfão da tribo dos Qouraychitas,
recebe a visita de um misterioso mensageiro, quando passava a noite numa gruta do monte Hira, perto de Meca. A
aparição sobrenatiiral, que afirma ser o anjo Gabriel (Jibril),
dita-lhe o que se tornará na surata 96, "O coágulo de
sangue": "Lê!" (ou então "narra" ou "prega", de acordo com
as traduções). "Lê! Em nome do teu Senhor que te criou, que
criou o homem a partir de um coágulo de sangue ..." A revelação que começa por estas palavras desenrolar-se-á por
vinte e três anos, em Meca, depois em Yatrib (Medina), até a
morte do Profeta em 632.
Maomé era iletrado? A questão dividiu durante muito
tempo os orientalistas. A maior parte dos muçulmanos
têm-no por certo, riuma perspectiva apologética: é para eles
a prova de que o "profeta dos iletrados" não pode tirar a sua
mensagem de nenhum livro, mas unicamente de Deus.
Estamos certos, em todo o caso, de que o Profeta não
escreveu ele próprio o Corão. A tradição islâmica apresentano-lo ditando as wratas, a medida da sua revelação, aos
seus parentes que as guardam fielmente de memória, ou a
escribas, que escrevem sobre "pedaços de couro, cacos de
cerâmica. nervuras de palmas e omoplatas de camelo."
Três arranjos sucessivos do texto corânico (ou "colectas")
teriam sido feitos após a morte do Profeta. Para que o texto
sagrado não se apagasse das memórias. o primeiro califa
Abou Bakr (632 a 1334) terá encarregado Za'id ibn Thabit, um
escriba de Maomé de juntar por escrito todos os fragmentos
da revelação, quer os que tinham sido inscritos em suportes
sólidos quer os gravados na memória dos primeiros
companheiros. Uma segunda colecta terá acontecido sob o
califa Othman (644 a 656). Incomodado pelas divergências na
recitação do Corãci, terá decidido fixar de uma vez por todas
uma vulgata oficial, a partir das "folhas" de Abou Bakr. Depois
terá dado a ordem iconoclasta de queimar ou destruir todos
os manuscritos e materiais anteriores. Um último arranjo terá
sido efectuado pcr ai-Hajjaj, governador do Iraque sob o
reinado do califa omíada Abd-al-Maiik (685 a 705). Este
arranjo terá consistido numa homogeneização da ortografia.

Todos estes dados transmitidos pela tradição foram
aceites, apenas com pequenas reservas, por orientalistas
como Régis Blachère. Hoje os especialistas não-muçulmanos que trabalham sobre o Corão são muito mais
circunspectos. O seu principal argumento é que não existe
nenhum manuscrito anterior ao fim do séc. VII, ou seja,
cinquenta anos depois da morte do Profeta. A tradição
islâmica assegura, contudo, que o califa Othman mandou
fazer copias da sua vulgata e as enviou para as principais
cidades do império: para Meca, Bassora, Coufa e Damasco.
Ora nenhum destes "Corões othmanianos" foi encontrado.
"Não existem provas arqueológicas de que o Corão exista
desde essa época", atalha Gerd Puin, que situa a formação
do texto do Corão "depois de Othman" .
François Déroche, paleógrafo e professor na Escola
Prática de Altos Estudos, quer dar crédito a um primeiro
arranjo do texto corânico sob o primeiro califa Abou Bakr.
Mas põe em dúvida a existência de uma fixação definitiva sob
califa Othman, por razões que se prendem com a grafia dos
manuscritos: "A tradição islâmica afirma que o califa quis fixar
o texto a fim de evitar as divergências na sua recitação. Ora
a escrita hedjaziana, demasiado imperfeita, não permitia
impedir essas divergências. No melhor dos casos, garantia
um suporte mínimo, um texto consensual aceitável pelos
diferentes leitores."
Jacqueline Chabbi acrescenta, pelo seu lado, que o
Corão foi passado a escrito sob o califa Abd-al-Malik, em
Damasco, nos princípios do século VIII. Esta universitária,
que ensina as origens do Islão em Paris-VIII, publicou em
1997 um livro irreverente: O Senhor das tribos (edições
Noêsis). "Com o império dos Omíadas, a religião de Maomé
move-se num outro mundo, explica. Acompanha o
desenvolvimento de um Estado no qual a escrita se torna predominante. Assim, um "Corão muçulmano" é posto por escrito,
a partir de fragmentos de oralidade conservados ,nas
memórias. Nos séculos seguintes, a tradição islâmica cobrirá
de uma exuberância de detalhes as origens do Islão e reconstituirá um passado fictício. Se tomarmos a figura do anjo
Gabriel, o mensageiro da revelação tão presente na tradição
post-corânica, constatamos que está quase ausente do Couão:
apenas é objecto de três menções, em passagens tardias. '
A maneira de um restaurador que retira as camadas de
verniz para trazer a luz as cores originais, Jacqueline Chabbi
aplicou-se em reencontrar a religião de Maomé, "o Islão das
tribos". "O Corão das tribos é um texto que se forja na
adversidade. Maomé conheceu os destino trágico do inspirado, aquele que continua só, contra todos, mesmo quando é
bânido da sua terra natal. O livro que conhecemos hoje
guardou as marcas destas polémicas. E uma oralidade desordenada e abundante, na qual a palavra adversa, os
insultos e as objecções foram conservadas para melhor
serem devolvidas e ruidosamente contraditas."
A historiadora recrimina deste modo os tradutores por
terem tornado o texto corânico insípido. A ciência e a fé pertencem a dois registos diferentes, precisa Jacqueline Chabbi:
"Os investigadores não têm de se colocar a questão teológica

1

de saber se o Corão é ou não de essência divina." Apesar
destas precauções, os especialistas que trabalham sobre os
textos corânicos sabem bem que os seus trabalhos suscitarão
a hostilidade de muitos crentes. Todavia, um punhado de
pensadores muçulmanos começa a colocar as bases de uma
leitura "modernista" do Corão.
No ano 2000 apareceu um livrinho que começa timidamente a fazer o seu caminho: Le Coran est-i1 authentique?
(edições Sfar). Livro ímpio para uns, obra de boa vulgarização para outros. A sulfurosa reputação do livro
acrescentam-se as zonas de sombra que envolvem o autor.
Mondher Sfar, universitário tunisino com um passado
marxista, é também o autor de três artigos negacionistas,
publicados no início dos anos 90 na Revue d'histoire
révisionniste: dedica-se ai a uma análise tão delirante
quanto consternante do "mito" das câmaras de gás. O seu
livro sobre o Corão vale mais do que as suas elucubrações
do passado. Não que os seus argumentos sejam novos: não
faz mais do que citar certos dados da tradição islâmica,
apoiando-se nos trabalhos da escola alemã dos orientalistas,
iniciados por Theodor Noldeke e prolongados em França por
Régis Blachère. A sua originalidade consiste em fazer uma
síntese destes dados na perspectiva do crente.
Mondher Sfar relembra que a tradição já dava conta de
variantes, de omissões ou interpolações na redacção do
Corão, e isto ainda em vida do Profeta. Deste modo, um
hadith mencionado pelo célebre comentador Boukhari conta
a seguinte historieta: "O profeta, tendo ouvido alguém a
recitar o Corão na mesquita, disse: Deus fará misericórdia a
este homem, porque me recordou tais e tais versículos que
me escaparam em tal e tal surata." Uma outra vez, é o
testemunho de um companheiro do Profeta, o futuro califa
Umar, que se vangloria de ter estado na origem de uma
revelação: "Disse: ó apóstolo de Allah, quer as pessoas boas
quer as menos boas convivem com as tuas mulheres. E se tu
Ihes ordenasses que pusessem o véu? Então, o versículo do
véu desceu."
O autor insiste no papel dos escribas que rodeavam o
Profeta. Ainda aí a tradição islâmica reconhece-lhes uma
importância preponderante na fixação escrita do Corão. Um
personagem como Ibn Abi-Sahr, que acabará por apostatar
do Islão, vangloriou-se mesmo de ter apontado
"misericordioso" e "absoluto", onde o Profeta ditara "sábio" e
"poderoso". Na Arábia do século VII, a noção de autenticidade literal não tinha o sentido que nós lhe damos hoje: "O
par profetalescriba é o quadro original habitual da prática
escriturária oriental: cada um cumpre a sua função e o
produto da colaboração é por isso mais autêntico."
Sem pôr em causa a sua origem divina, Sfar acrescenta
que o Corão é uma cópia imperfeita de um arquétipo celeste,
um livro (kitab) que se encontra junto de Deus. Conclui daí
que Maomé "não recebeu a revelação segundo o modo do
ditado, mas segundo o modo da inspiração". O universitário
afirma ousadamente que o Corão apresenta "uma evolução e
variações no tempo": "Esta história só foi possivel porque a
natureza da redacção do texto que se tornará o Corão tomou

de empréstimo as vias da elaboração, da composição, da
estilização e da rectificação.". E o autor conclui lamentando
que " a crífica histórica do texto corânico [se tenha] atrasado
um século e meio em relação aos trabalhos que expuseram
os textos bíblicos a luz da história humana."
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Arthur Waskow *

Porque a sukkah é apenas uma cabana,
a mais vulnerável das casas. Vulnerável no tempo,
tendo a duração de apenas uma semana em cada
ano; espaço vulnerável, cujo tecto é permeável
a luz das estrelas e as rajadas de vento e de chuva.
Um telhado de folhagem em que a água penetra

texto publicado na pagina da ~nternetdo Shalom Centei
(wwiv shalomctr org)

Rabl~iArihurentro d t Shalom
Jraduçao de Graça Pdartins

Em 1984, quando acelerou a corrida para as arrnas
nucleares, o Centro Shalom construiu uma "sukkah entre a
Casa Branca e a Embaixada Soviética em Washington. Foi
particularmente significativa a oração de vigília - Ufros
alenu sukkat shlomekha - Espalha sobre nós a Tua sukkah
de sha1om.E perguntámos: "Porquê a sukkah? Porque razão
é que nesta oração se pede pela sukkah de shalom e não
pela casa de Deus ou palácio da paz?" Porque a sukkah é
apenas uma cabana, a mais vulnerável das casas. Vulnerável
no tempo, tendo a duração de apenas uma semana em cada
ano; espaço vulnerável, cujo tecto é permeável a luz das
estrelas e as rajadas de vento e de chuva. Um telhado de
folhagem em que a água penetra.
A maior parte das nossas Vidas tentamos chegar a paz e
a segurança com a construção de edifícios sólidos, de betão
armado. Pirâmides, abrigos de raides aéreos, Pentágonos,
World Trade Centers. Couraçando o que possa vir a ser alvo
e, como os faraós, protegendo os corações do que é
desconhecido.
Mas a sukkah lembra-nos de que somos, na verdade,
vulneráveis. Se se esperam chuvas torrenciais, cairão sobre
todos nós.
Os Americanos sentiam-se invulneráveis. 0 s oceanos, a
riqueza, o poder militar, constituíam um escudo
intransponivel. Podemos ter sentido algum desconforto na
era nuclear mas nenhum mal nos aconteceu. No entanto a
Verdade revelou-se: todos vivemos numa sukkah. Não só os
alvos dos ataques mas também os instrumentos de ataque
estavam entre os nossos bens exibidos com vaidade: os
luxuosos aviões intercontinentais. Não nos serviram de
nada. De nada.
Nem mesmo os grandes oceanos nos protegem; nem
mesmo os gigantescos edifícios nos protegem; nem mesmo
as contas bancárias mais recheadas ou as armas mais
poderosas nos protegem.
Entre nós há paredes de estuque e telhados de zinco. O
planeta é, de facto, uma teia de vidas entrelaçadas. Eu
TENHO que amar o meu vizinho como a mim próprio, porque
as nossas vidas estão entrelaçadas. Se eu odiar o meu
vizinho, o ódio recairá sobre mim.
Que lição aprendemos quando tomamos consciência de
que todos vivemos numa frágil cabana? Como conseguiremos transformar essa casa vulnerável num lugar de shalom
- de paz, segurança, harmonia e plenitude?
Esta lição diz-nos que apenas um mundo que reconhece
a sua própria vulnerabilidade se poderá tornar num mundo
em que todas as comunidades se sentirão responsáveis pelo
próximo, pelo outro. Só nesse mundo poderemos evitar
actos de ódio e de morte.
Se eu não reconhecer a dor do meu vizinho, acabarei por
ser o alvo da raiva e do ódio despertados pelo seu sofriniento.
Mas se eu tomar consciência dos buracos das paredes
que nos separam, poderei, através delas, sentir compaixão e
estabelecer contactos.
A nossa suspeição recaiu sobre grupos que perfiltiam
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uma visão distorcida do Islao. Acusámo-los de serem os
autores desta infâmia. Sendo esta ou não a verdade, a
América tem que abrir o coração a dor e ao sofrimento do
mundo árabe e muçulmano que se sente excluído, ignorado,
vulnerável, derrotado.
Isto não deverá significar que os autores do massacre
sanguinário devam ser esquecidos ou perdoados. E preciso
impedir a sua violência e acalmar a sua ira. Mas a dor que
existe por detrás delas tem que ser ouvida e atendida.
Em vez de iniciarmos uma guerra de civilizações, temos
que procurar a paz mundial.

A arte é e será sempre

irredutível a toda a ciência,
a toda a moral exterior
e a todo o sistema de inteligibilidade
que queira submetê-la
a regras válidas de uma vez por todas.
É portanto objecto de escândalo
para todos aqueles que quereriam
tudo explicar e tudo compreender.
Mas ela torna imediatamente sensível
que a verdade se vive, se dá
e não se possui.

Philippe dtArcy, especialista em pintura

RESPONSABILIDADE
DOS CORAÇOES
Declaração da Presidência da Comissão dos Episcopados
da Comunidade Europeia (Comece)
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Enquanto Bispos, estamos ao lado dos que
estão de luto e desesperados. Sob o peso da cruz
e face as vítimas, apelamos a oração
e a solidariedade. Nem a religião nem a fé podem,
de maneira nenhuma, justificar aqueles atentados.
Os que visam a morte de seres humanos,
que apoiam ou toleram essa atitude, não
podem pretender agir em nome de Deus.
Nem no cristianismo, nem no islão, nem no
judaísmo existem justificações da violência
e do aniquilamento. Não há teologia para o terror.
Nós condenamos essas acções.

Tradução de Maria Adelaide Pinto Corrreia

1. Abateu-se sobre o mundo um luto profundo desde 11
de Setembro. Estamos no princípio de um novo milénio e o
mal continua a ser companheiro permanente da humanidade.
Na Europa, a população exprimiu de várias maneiras a sua
compaixão para com os parentes das vítimas e a solidariedade com os Estados Unidos. Num grande movimento
de solidariedade, a União Europeia juntou-se a essa compaixão.
2. Enquanto Bispos, estamos ao lado dos que estão de
luto e desesperados. Sob o peso da cruz e face as vítimas,
apelamos a oração e a solidariedade. Nem a religião nem a
fé podem, de maneira nenhuma, justificar aqueles atentados.
0 s que visam a morte de seres humanos, que apoiam ou
toleram essa atitude, não podem pretender agir em nome de
Deus. Nem no cristianismo, nem no islão, nem no judaísmo
existem justificações da violência e do aniquilamento. Não
há teologia para o terror. Nós condenamos essas acçõeç.
3. Nesta hora, pois, de luto profundo e de grandes preocupações, voltamos-nos, enquanto Presidência da
Comissão dos Episcopados da União Europeia, para os
responsáveis políticos desta União e para os seus Estados
membros com um triplo apelo a justiça, a responsabilidade e
a conversão dos corações.

JUSTIÇA
4. Todos os que são responsáveis pelos atentados
devem ser identificados e punidos. O nosso sentimento
colectivo de justiça seria abalado, face a sofrimentos
indizíveis, se não se pedissem contas aqueles que os
causaram e a eles incitaram. Os critérios habituais parecem
inadequados face as dimensões dos atentados terroristas de
Nova lorque e Washington. O emprego maciço da força deve
ser excluído como resposta para restabelecer o direito e a
justiça. E uma difícil questão de consciência para os homens
de Estado envolvidos. Por isso é que pedimos a todos os
responsáveis políticos da União Europeia que tentem tudo o
possível para impedir uma espiral de vingança e de guerra.
5. Foi cometida uma injustiça terrível e inaudita. Ma!; há
outras injustiças em todo o mundo; são a causa de conflitos
políticos e sociais. A divisão do mundo começa pela que
existe entre a riqueza e a pobreza, e não pelas religiões e as
culturas. A resposta ao presente desafio é uma nova política
do desenvolvimento dos países mais pobres. Devem-se
procurar novas formas de governo mundial como uma das
vias para novas estruturas mundiais mais justas e para a
redução das desigualdades materiais. O nosso maior perigo
seria renunciar a visão de um mundo justo e reconciliado. A
finalidade da mundialização não é o bem-estar de alguns
mas sim a justiça para todos.

RESPONSABILIDADE
6. Advertimos contra qualquer acusação colectiva. Os
ataques na América foram bárbaros, e dirigem-se contra a
civilização como um todo qual é de inspiração judeo-cristã e
muçulmana. Recusamos com força todo o julgamento global
contra a fé islâmica e a sua cultura. A nossa solidariedade na
fé num Deus Único incita-nos ao diálogo entre cristãos,
judeus e muçulmanos. Muitos muçulmanos residem na
Europa, o Islão faz também parte da herança religiosa
europeia.
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7. O terrorismo é um perigo real e mortal - pouco importa aqui a sua motivação. A comunidade internacional deve
colaborar em estreita confiança para travar esta ameaça.
Acolhemos positivamente o anúncio que a Comissão
Europeia fez: publicar, o mais rapidamente possível, e na
base de uma definição comum do terrorismo, propostas para
reforçar a cooperação das polícias e dos tribunais. A Europol,
polícia da U.E., tem necessidade de contribuições mais enérgicas da parte dos Estados membros.

8. O poder e a riqueza do Ocidente e os seus símbolos
têm feito nascer inimizade e ódio. São símbolos que
contrastam fortemente com a miséria e a impotência de
muitos homens, para quem o mesmo Ocidente parece ter um
coração de pedra. Por isso estamos convencidos que não
haverá quaisquer outras vias para a paz senão a conversão
a solidariedade.

9. Propomos que se intensifique a cooperação com os
países do Mediterrâneo no seio do "Processo de ~arcelona",
que deve absolutamente incluir Israel. Os esforços para o
diálogo inter-religioso nesta região devem ser intensificados
e merecem mais apoio da parte dos poilíticos. Também
pedimos aos nossos chefes de Estado e de Governo para
determinar, no Conselho Europeu de Laeken (Dezembro
próximo) um método e um calendário para atingir o objectivo
de consagrar 0,7% do PIB para a ajuda ao desenvolvimento.

10. A nossa comunidade de valores universais vai além
da riqueza material ou da força militar, cujos símbolos foram
agora atacados. Funda-se em valores comuns que estão
fortemente enraizados naquilo em que acreditamos e que
confessamos. Um elemento essencial desses valores é
"exercer sinceramente a compreensão mútua, afim de
defendermos e promovermos juntos, para todos os humanos,
a justiça social, os valores morais, a paz e a liberdade".
Voltamos-nos, assim, para todos os poetas e pensadores,
artistas, escritores ou jornalistas, teólogos ou investigadores,
pedindo-lhes que se sintam reponsáveis na expressão dos
símbolos que significam a nossa civilização. A conversão mais
urgente é voltarmos a essa riqueza espiritual e exprimi-la.

11. Nestas horas e dias sombrios, muitas mulheres e
homens se voltaram para Deus, numa oração espontânea,
para pedir consolação e paz. Nós também rezamos para que
o Deus de Jesus Cristo "ajude os homens a não sucumbirem
a tentação do ódio e da violência, mas sim trabalharem ao
serviço da justiça e da paz".

Bruxelas, 17 de Setembro 2001

A RACIONALIZACÃO
3

DAS RESPOSTAS"
Adriano Moreira
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Talvez já tenha decorrido o tempo suficiente para que a
emoção causada pelo ataque dentro do territbrio dos
Estados Unidos possa ser acompanhada pela racionalização
das respostas inevitáveis.
Primeiro, a punição da agressão concreta que está em
marcha não pode ser recusada a um país atingido nos simbolos do seu poder e da sua dignidade internacional, confiando-se em que a intervenção não abandone os padrões
da cultura ocidental. Estes são os mesmos que legitimam a
reacção, que cobrem a legítima defesa contra uma agressão
em progresso para a qual os factos apontam, e que por isso
é um direito que deriva directamente da Carta da
Organização das Nações Unidas sem necessidade de
deliberação de qualquer órgão. A avaliação dessa agressão
terrorista em progresso caracteriza-a como ameaça
mundializada, mas além disso tem o acento tónico na
definição dos ocidentais como os agressores dos tempos
modernos, esta uma tese académica que foi adoptada por
vários líderes políticos e militares relevantes do século XX.
0 s fundamentalistas tentam consolidar a perspectiva
pela invocação de valores religiosos, transferidos estes para
a ideologia do poder errático terrorista. Os factos mostram
a urgência de conseguir alguma governabilidade da anarquia
madura em que a comunidade mundial se encontra,
solidarizando todas as áreas culturais no sentido de tornar
impossível que a violência seja a dinamizadora das
mudanças, e que o modelo das cruzadas venha contribuir
para validar a tese da futura luta entre diversas áreas
religiosas, tese que se espera ser tão infundada como a do
fim da história.

texto publicado no Diario de Noticias", 2 Outubro 2001
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O primeiro plano, que é o da legítima reacção dos
Estados Unidos, tem a resposta em organização, e
espera-se que desta vez a opinião mundial, apoio indispensável, não seja submetida ao modelo de exercício mediático
da guerra contra o Iraque. Tal versão mediática não
contribuiu para a coincidência entre a realidade e a imagem
recebida, criando designadamente a falsa convicção de que
a guerra cirúrgica era um modelo de intervenção adquirido,
sem o temido passivo de perdas de vidas, e de sacrifício dos
inocentes. Quanto a definição ocidental do objectivo da
agressão programada, parcela da ameaça mundial que
representa a temível rede terrorista, o apelo ao artigo V do
Tratado da Aliança Atlântica foi um dos mais importantes
efeitos da agressão, porque representa um regresso ao
princípio da solidariedade. Esta é exigida pela mundialização
da rede dos poderes erráticos terroristas, mas conviria
poupar os esforços mediáticos no sentido de imaginar
intervenções da NATO que não encurtam o tempo que os
Estados Maiores necessitam. O princípio da solidariedade é
o mesmo da fundação da NATO, mas a teoria da resposta
tem que ser diferente para uma ameaça diferente de um
adversário fluido. A coligação para a resposta concreta que
os Estados Unidos executam não tem necessária

coincidência com o que terá de ser o conceito estratégico de
resposta da NATO para o futuro sombrio que se enfrenta.
Resposta que, finalmente, tratando-se da única capacidade
militar transnacional organizada, não deverá ignorar que a
única sede de legitimidade mundial existente continua a ser
a ONU. e que por isso deve ser escutado o apelo repetido do
secretário-geral para que ali se organize e consolide a frente
mundial contra o terrorismo. Trata-se de fazer convergir as
áreas culturais, eliminando as condições que proporcionem
a radicalização da imagem do Ocidente agressor e do fundamentalismo regenerador, avançando na governabilidade
da anarquia madura a que chegámos. Para este trabalho
duro, urgente mas demorado, talvez o que mais falta são as
grandes lideranças credíveis que todavia nas grandes crises
é frequente emergirem, e que pela confiança moderem os
excessos e limitem os sacrificios.

Tão grave como o catastrofismo que se afasta do real, é
certamente a visão utópica de que com a queda do Muro de
Berlim desapareceram as ameaças, que a defesa e segurança são negligenciáveis, que os pequenos países podem
ser dispensados de sacrifícios. O razoável é aceitar que no
horizonte é sempre mais provável encontrar a surpresa,
como agora se tornou evidente, do que a confirmação do
optimismo pacifista. E talvez ponderar que é tão perigoso o
equívoco de D. Quixote ao ver gigantes onde estão moinhos,
como ver moinhos onde estão gigantes.

A arte
cna-se
nos desequilíbrios.
Jean Cocteau descrevia
o artista a Jacques Maritain
como um funâmbulo.
" A beleza coxeia ",
dizia-lhe.

Esse coxear é
uma ferida insanável,
um desequilíbrio existencial,
uma vulnerabilidade que
mantém junto do artista
em vibração, em revolta
ou em harmonia,
o visível e o invisível.

A arte viva alimenta-se
de toda a substância,
de toda a vida do homem,
das suas angustias,
das suas trevas,
dos seus infernos e
dos seus paraísos.

Jean-Luc Grasset

AO COMPASSO DO TEMPO*

NO CORAÇAO
DE CADA UM DE NOS
iD. Januário Torgal Mendes Ferreira
Bispo das Forças Armadas e Segurança

1. São 23h. e 25m de 13 de Setembro. Escuto no Ca,nal
2 da RTP a reacção de crianças a tragédia ocorrida em 11 de
Setembro:
"Não percebo por que é que eles fizeram aquelas nialdades" ou " Aquelas pessoas devem estar a sofrer muito".
Uma criança entende sempre tudo! Porque entende, pergunto-me eu: como é que os adultos serão capazes de ajudar as crianças a crescer, se as crianças descobrern que o
diabo a solta nasce no mundo dos mais crescidos?
2. Assinei ontem um texto enviado pela secção portuguesa da Pax Christi Internacional, em termos que
exprimem o nosso estado de espírito:
A Pax Christi Internacional condena as macabras acçlões
terroristas que ocorreram em Nova lorque, Washington e na
Pensilvânia, ontem, Terça-feira dia 11. Desejamos expressar
as nossas mais sentidas condolências e pesar pelas vítirnas
e a nossa solidariedade com as famílias e amigos dos que
faleceram ou foram feridos nos ataques de ontem. Tê-los-emos presentes nas nossas orações. Enviamos uma mensagem de solidariedade em especial aos membros da Pax
Christi EUA cujas vidas foram pessoal e dramaticamente
afectadas por esta tragédia.
A Pax Christi Internacional incita os líderes nos Estados
Unidos e a nível internacional a reagirem racionalmente, com
deliberação mais do que com pressa, sem retaliações, mas
só com critérios do direito.
Encorajamos todas as pessoas a resistir ao apelo para
uma escalada de violência, a pressão para encontrar um
bode expiatório e a intensificação do ódio e dos preconceitos.
A Pax Christi Internacional apela a Comunidade Cristã
Internacional que se mantenha em oração; que promova a
paz, o perdão, a compaixão; que encoraje a reconciliac;ão;
que avance no diálogo, especialmente com a comunidade
Islâmica nos EUA e no resto do mundo; e que ajude, onde
quer que seja possível, a cicatrização da ferida dos EEUA
provocada por esta enorme catástrofe.

3. A muitos que se intitulam cristãos e a muitos outros
que, nos seus critérios humanistas, se desmentem ao nao
consentirem que se construa uma teoria e uma prática da
Paz, fundada no Absoluto de Deus (pois, para eles, o absoluto é a espiral de vingança, a resposta nos mesmos ou
piores termos, o patriotismo do discurso ou do escrito ...)
dedico estas passagens do Papa João Paulo II:

Lr.ifura semanal [tos problemas do Mundo e da Igrela publ~cadano 'sife' do
Ordinariato Casfrense (h.7p castrense ecclesia.pt)

"Oremos
para qiie o mundo
não torne a ver um dia tão infeliz
como o de Hiroxima
Oremos, para que os homens
nunca ponham a sua confiança,
o seu cálculo e o seu prestígio
em armas tão nefastas e degradantes.

Oremos. para que todos concordem
e lealmente proscrevam a terrível arte
de as fabricar, multiplicar e conservar
para terror dos povos.
Oremos, para que o engenho mortífero
não tenha matado também a paz,
não tenha ferido para sempre
a honra da ciência e não tenha extinguido
a serenidade da vida na terra."
"Deus dos nossos Pais, grande e misericordioso,
Senhor da paz e da vida, Pai de todos.
Tens projectos da paz e não de aflição,
condena as guerras
e abate o orgulho dos violentos.
Enviaste o Teu Filho Jesus a anunciar a paz
aos vizinhos e aos afastados,
a reunir numa única família
os homens de todas as raças e de todas as tribos.
Escuta o grito unânime dos Teus filhos,
súplica angustiada de toda a humanidade:
nurica mais a guerra, aventura sem regresso,
nunca mais a guerra, espiral de luto e de violência;
ameaça para todas as criaturas,
no céu, na terra e no mar.
Unidos a Maria, Mãe de Jesus, mais uma vez
Te suplicamos: fala aos corações dos responsáveis
pelos destinos dos povos,
trava a lógica da réplica e da vingança.
com o Teu Espírito, inspira soluções novas.
gestos generosos e honrosos, espaços de diálogo
e de espera paciente, mais fecundos
que os prazos apressados da guerra.
Concede ao nosso tempo dias de paz.
Nunca mais a guerra".
4. Michel Camdessus, economista francês, ex-director
lera1 do Fundo Monetário Internacional (FMI) e membro do
Jonselho Pontifício Justiça e Paz, escreve:

"Se não impedirmos o tráfico de armas e se não
empreendermos uma acção séria de preservar a paz, não
haverá desenvolvimento.
Quinhentos milhões de armas ligeiras são as que provocam uma quantidade de mortos que já apenas interessam a
opinião pública internacional.
Estas armas têm a característica diabólica de serem utilizadas até por crianças"

O mundo dos adultos não pode dar lastro a edificação do
terrorismo!

Lisboa, 14 de Setembro de 2001

A MEMÓRIA E A MORTE

Só são tuas - na verdade - a memória e a morte,
a memória que apaga e desfigura
e a sombra da morte que aguarda.
Só lembranças fantasmais e o nada
repartem entre si tua herança sem destino.
Depois de contratos sórdidos, mentiras.
de gestos inoportunos e palavras
- irreais palavras ilusórias -,
só um testamento de cinza
que o vento move, espalha e desordena.

Juan LUIS Panero, ( n 1942) Espanha. in "Rosa do Mundo". trad Jose Bento

A REVELAÇAO
DE UM MUNDO
MUDADO
Maria de

Pintasilgo*

Tudo mudou no mundo. Mas não foi no dia 11 de
Setembro que o mundo mudou. O mundo já tinha mudado
mas só agora é que toda a gente se deu conta de:ssa
mudança.
~ o d áa década de 90 foi um processo rapidíssimo de
transição do mundo que conhecíamos para um mundo de
capacidades inteiramente inéditas - tão humano na sua
grandeza como terrível na sua barbárie. Não demos pela
transição maciça e múltipla por duas razões. Por um lado, a
abordagem dos problemas continuou a ser feita utilizando as
categorias mentais tradicionais e antigas. Por outro lado, a
atenção concentrou-se apenas nas consequências da queda
do comunismo. Ficou cega perante os sinais de uma transição que excedia em muito o que se chamou de "transição
económica e política" dos países comunistas.
A tragédia do dia 11 assentou no que se pode considerar como o primeiro sinal dessa transição de âmbito global: a
capacidade de pessoas, grupos, até países, se cruzarem,
estabelecerem sinergias nas auto-estradas do ciber-espaço
e a partir daí constituirem verdadeiros "bunkers" imateriais.
Por isso, quando se ouve os especialistas americanos
denunciarem o relaxamento do que chamam pudicamente
'os meios humanos dos serviços secretos' (que é como
quem diz a espionagem), vemos que não há ainda a percepção da natureza dos fenómenos técnicos que torriam
possível a realização do monstruoso ataque do dia 11. IVão
sei qual é a resposta para a possibilidade de uma nova
natureza de 'serviços de informação' que não violem a liberdade de expressão e a privacidade das comunicações entre
as pessoas. Mas sei que é preciso descobrir uma maneira de
fazer abortar nas suas fontes estratégias que conduzam a
fenómenos deste tipo e que minem a própria base da segurança humana.
O segundo sinal dessa mudança esteve patente em toda
a revolta que se viu crescer durante os últimos anos do século XX. Onde estávamos habituados a ouvir apenas as categorias e as reivindicações referentes ao desenvolvimento,
passámos a deparar com a constante denúncia da globalização nos seus efeitos de novas divisões entre povos e
regiões. Somos muitos os que no mundo queremos encontrar soluções que minimizem esses efeitos e que impeçam a
marginalização crescente de pessoas, povos, nações. Mas
não encontrámos ainda a linguagem adequada para fazer
aceitar pelos decisores políticos as propostas de soluções
que já estão sobre a mesa e que apenas importa ter a coragem de pôr em prática. Não fomos a tempo. Mas temo!; de
trabalhar cada vez mais e com maior rigor para tocarmos nas
causas complexas de actos tão intrinsecamente de:shumanos.
E essa mensagem que me chega de muitas zonas do
mundo e especialmente dos Estados Unidos. Um dos membros do "State of the World Forum", de quem nada soube
durante as primeiras 48 horas porque mora a poucos blocos
das Torres escreveu, ontem apenas estas palavras:
"Precisamos de declarar guerra não só a barbárie do terrorismo mas também as causas subjacentes a acções tão

desesperadas: a pobreza, a injustiça, o analfabetismo, a
doença, a falta de abrigo. Tal como o disse Colin Powell:
'Temos de aprender com esta experiência a olhar as coisas
com gravidade.' Peçamos a Deus que a sabedoria humana
prevaleça." E é também de uma escritora americana, Robin
Morgan. que vêm estas palavras: "E necessário explicar por
que razão este tipo de tragédia acontece. Não se trata só de
'loucos', 'monstros' ou 'maníacos sub-humanos' que cometem uma violência de tal intensidade. Isto acontece num
clima quotidiano de violência tão disseminada na sociedade
que se torna invisível na sua normalidade. Tácticas como as
deste ataque resultam de um complexo conjunto de
circunstâncias, que incluem o sentimento de que a sua voz
não será ouvida setião desta maneira; o desespero e o sofrimento que atravessam já várias gerações; o endurecimento
das sensibilidades face as ultrajantes dificuldades sociais e
económicas; os medos e preconceitos tribais e étnicos; os
fundamentalismos religiosos e especialmente a erotização e
elevação da violência a formas de 'virilidade' e de 'soluções
dos conflitos'. A violência é uma psicose e é nela que vivemos."
Mas é com uma nota de esperança e um convite a acção
que esta escritora termina a sua carta: "Mesmo enquanto
vivemos este luto, temos de continuar a imaginar audaciosamente um caminho que saia fora destas formas selvagens.
Mesmo enquanto choramos de dor, temos de um modo ou de
outro de nos reorganizarmos para afirmarmos a nossa
capacidade de mudar o mundo, de nos mudarmos uns aos
outros, de nos mudarmos a nós próprios. Temos de insistir,
mesmo com os dentes cerrados pelo desespero, na nossa
convicção de que uma outra política é possível e necessária:
não uma política de morte mas uma política de vida e de alegria."
A resposta dos EUA, da União Europeia, da comunidade
internacional não pode ser a de uma lógica militarista onde
a mesma violência guiaria as decisões e a estratégia e onde
não se faria senão realizar idêntico 'atentado a dignidade
humana', como chamou João Paulo II aos acontecimentos do
dia 11.
Ora não se entenderá que é essa lógica que imediatamente conduz a invocar a NATO e a mobilizá-la? Além de se
caracterizar pela retaliação imediata, o apelo a NATO nestas
circunstâncias iria cavar ainda mais fundo o fosso que separa os países ricos do Norte (os únicos que são membros da
NATO) dos países pobres do Sul e repudiar para uma
vitimização de consequências imprevisíveis os países de
maioria muçulmana ou constitucionalmente muçulmanos.
Como há dois dias o afirmaram por unanimidade os dirigentes da União Europeia, há que apelar as instituições por
essência e mandato representativas da comunidade internacional e tomar aí, em primeiro lugar, as decisões necessárias
a condenação sem transigências, por palavras e actos, de
todos os que violaram de um modo tão flagrante a ética das
relações internacionais. Na situação actual da vida internacional, cabe ao Conselho de Segurança da ONU (e, num
segundo tempo, a sua Assembleia Geral) gizar e implemen-

tar com eficácia a estratégia a seguir.
Tem sido denunciado este horroroso ataque aos EUA
como um ataque aos valores da liberdade e da democracia.
Não tenho dúvida de que a resposta, se se quer coerente e
como contra-ataque não de povos primitivos mas de povos
do século XXI, tem de usar os instrumentos democráticos
que foram criados justamente para defender a liberdade e a
justiça de todos os povos da terra.

Numa Viragem preparada em
Outubro de 2001, seria estranho que os
Pontos de Vista não fossem dedicados
aos "acontecimentos" desde 11 de
Setembro. Será aceitável darmos aqui
só um pouco dos artigos escolhidos ?
Parece-nos que sim, dado que se
trata mais de chamadas de atenção;
quem os quiser ler na íntegra conseguirá o acesso com relativa facilidade
se não estiver já estarrecido por outros
tantos que forem sendo publicados.

Antes
de 11 de Setembro
(que chamaria de premonitórios próximos)

(...) Mais discreto sobre a pena de
morte, que continua a ser praticada nos
USA, João Paulo II foi muito mais
explícito sobre a mundialização e as
suas consequi5ncias sociais e
humanas. Passara pouco tempo sobre
a Cimeira de Génova, e o Papa não
deixou passar a ocasião de chamar a
primeira potência mundial as suas
responsabilidades:

" Um mundo global deve ser, essencialmente, um mundo de solidariedade.
Sob este ponto (de vista, e dados os
seus recursos, as, suas tradições culturais e os seus valores religiosos, a
América tem urna responsabilidade
particular. A Igreja não pode deixar de
exprimir profunda preocupação, porque
o nosso mundo continua a estar dividido por uma linha trágica entre os que
podem aproveitar a mundialização e os
que se sentem dela excluídos".
Cróizica habitual de Fr. Bento Domiiigues
rio "Público"de Domingo, 2 de Setembro.
O Evangelho encontra-se em LE. 14, 7-14.
O destaque de Fr. Berito é assim:

"Se os países ricos não quiserem
olhar na direcção dos pobres e continuarem na sua política insensata, não

há muralha que os defenda da violência. O discurso de Jesus Cristo é de
uma compaixão extrema pelos ricos e
pelos países ricos".
Mais dois pequenos fragmentos:
"A razão económica não pode
tolerar fantasias. Mas devia confrontar-se com uma interrogação muito simples: é ou não legítimo imaginar um
mundo em que não estejam uns a mesa
e outros a porta, Sem nunca poderem
entrar (Lc 16, 19-33) ?"
"Paulo VI testemunhava, já em
1997, que uma contestação começa a
aparecer, mais ou menos por toda a
parte, indício de um mal-estar profundo,
ao mesmo tempo que se assiste ao
renascer das utopias".

Depois
de 11 Setembro
" A Socirrlirde Co.sriiopolirc~". Adrilino
Moreirrr itl VISÃO, 4 Outubro 2001

Em 1976, a Inglaterra publicou o UK
Prevention of Terrorism Act , definindo o
terrorismo como o uso da violência para
fins políticos, incluindo qualquer
violência com o propósito de submeter
a população ou parte dela pelo medo.
Estão aqui recolhidas duas perspectivas: uma que repeita ao governo
despótico, classicamente analizado por
Montesquieu; outra, a que procura
atingir a confiança da sociedade civil no
Estado, destruindo os fundamentos da
comunidade organizada. É sempre o
poder que está em causa, e casos
como o do Afeganistão fazem convergir
as duas perspectuivas: usa o despotismo interno para obter a submissão do
povo, apoia o terrorismo externo que
hoje é claramente antiocidental.
Pela década de 80 do século passado parecia estruturar-se um euroterroismo de esquerda, abrangendo
designadamente as Brigadas Vermelhas italianas, a Fracção Armada alemã
e a Acção Directa francesa.

Ameaça que não se concretizou e
não chamou a reflexão suficiente os
responsáveis pela vigilância da
evolução do quadro das ameaças.
Todavia, a surpresa de 11 de Setembro,
e o refúgio no conceito de que o miindo
é outro, parecem menos fundados
quando se revisita a literatura específica entretanto publicada. Foi por esse
tempo que o terrorismo internacional se
encaminhou para a organização em
rede, salientando-se a questão da
Palestina, ponto de partida para a
definição de um conflito entre o Islão e
os países ocidentais, exemplificando
casuisticamente com os Estados
Unidos, a Inglaterra e a França. Velhas
advertências de Toynbee e Panikkar no
sentido de que os ocidentais eram
vistos por africanos, muçulmanos, e
genericamente os asiáticos, como os
agressores dos tempos modernos
foram esquecidas, enquanto nessa
área se fortalecia o propósito de
humilhar esses agressores, considerados herdeiros das cruzadas, levando
frequentemente a articulação entre a
rede terrorista e os Estados islârnicos.
Sempre a questão do poder, e não a da
justiça restituitiva que os ocidentais são
chamados a prestar ao Islão indigente,
por uma ideologia terceiro-mundista
que fez época pela década de sessenta. Uma ideologia que pretende esquecer a violência interna dos regimes, e
absolve o terrorismo externo a que
várias soberanias recorreram, ou que
patrocinaram, ou toleraram. Regimes
que rejeitam a responsabilidade interna
pelo bom governo, e que aproveitam da
mais-valia que recebem da rede
terrorista articulada .transnacionalmente, cientes de que quanto mais
complexa é a sociedade apoiada na
ciência e na técnica, tambérn é mais
vulnerável ao golpe que espera do
sacrifício dos inocentes a desagregação da articulação entre a Sociedade
Civil e o Estado. (...)

"Guerras santas, paixão e
razão. Ideias soltas sobre a
superioridade"

(...) Muita é a confusão debaixo do
Sol. Destes tempos, virão coisas muito
curiosas. Parece que a defesa dos
valores do Ocidente se tornou uma
bandeira da direita, enquanto a esquerda é o habitual amigo islâmico. Ora, a
parte existir uma direita e um catolicismo integrista decididamente terceiromundistas e filoárabes, digo ainda que
não se tem em linha de conta um
fenómeno histórico que está debaixo
dos olhos de todos.
A defesa dos valores da ciência, do
desenvolvimento tecnológico e da
cultura ocidental moderna, em geral, foi
sempre uma característica das alas
laicas e progressistas. Mas não só, pois
de uma ideologia de progresso
tecnológico e científico se intitularam
todos os regimes comunistas. O
Manifesto, de 1848, abre com um elogio
desapaixonado da expansão burguesa:
Marx não diz que é necessário inverter o
curso e passar ao modo de produção
asiático: diz apenas que destes ou daqueles valores e destas ou daquelas conquistas se devem apropriar os proletários.
Em sentido contrário esteve sempre
o pensamento reaccionário (no sentido
mais nobre do termo), pelo menos no
início, com a não-aceitação da
Revolução Francesa, opondo-se a
ideologia laica do progresso e afirmando que se deve voltar aos valores da
Tradição. Só alguns grupos neonazis se
prendem a uma ideia mítica do
Ocidente e estariam prontos a expulsar
todos
os
muçulmanos
para
Stonehenge. 0 s mais sérios dos
pensadores da Tradição revoltaram-se,
sempre, mais com os ritos e mitos dos
povos primitivos, ou com a lição
budista, do que o próprio islão, como
fonte ainda actual da espiritualidade
alternativa. Estiveram sempre lá a
recordar-nos que nós não somos superiores, mas, sim, insensíveis para a
ideologia do progresso, e que a ver-

dade, devemos procurá-la entre os
místicos sufi, ou entre os derviches
dansantes. Estas coisas, não sou eu
que a digo: disseram-nas sem pre eles.
Basta ir a uma livraria e procurar nas
estantes certas.
Neste sentido, está a abrir-se uma
curiosa brecha na direita. Mas, com
certeza, é só um sinal de que nos
momentos de grande perturbação (e
certamente vivemos um deles)
"ninguém sabe de que terra é".
No entanto, é exactamente nos
momentos de perturbação que é
necessário saber usar a arma da
análise e da crítica - das nossas
superstições como das dos outros.
Espero que tudo isto se discuta nas
escolas e não só nas conferências de
imprensa".

"Que a Luz brilhe nas trevas"
D. José Policarpo, texto disponível
no site do Patriarcado e publicado na
"Voz da Verdade"
1" "Não posso deixar de meditar
convosco nos acontecimentos das
últimas semanas, que tendo atingido
directamente o Povo dos Estados
Unidos da América, encerram um
significado para toda a humanidade,
neste início do séc. XXI. ( ) O primeiro
elemento significativo é a sua brutal
surpresa. A ordem mundial decorria na
sua rotina assumida e eis que
de-repente tudo é posto em questão,
obrigando-nos a pôr questões sobre o
sentido da civilização que edificamos,
sobre as injustiças e desarmonias a que
nos habituámos, sobre movimentos de
fundo que desconhecíamos. O Senhor
Jesus avisou-nos que a hora do Reino
virá de surpresa, como um ladrão !

A cueldade dos acontecimentos,
expressão dramática do desrespeito
pela pessoa humana e pela sua
dignidade, alertam-nos para a injustiça
e inutilidade da violência como caminho
para encontrar soluções para os problemas da humanidade. Dos nossos

corações perturbados tem de brotar um
grito decisivo contra a violência, que se
traduza nos nossos comportamentos
diários, na construção generosa da
harmonia, da fraternidade e da paz.
No momento em que escrevo, todos
nos perguntamos qual vai ser a reacção
do país atacado, exercendo, aliás, o
seu legítimo direito de defesa. Oxalá
não se traduza em mais uma manifestação de violência estéril e ineficaz,
sacrificando mais vítimas inocentes. E
preciso interpretar, sábia e corajosamente, os factos, para poder agir sobre
as causas, sem deixar de julgar com
justiça os culpados. Uma grande nação,
como os Estados Unidos, tem a oportunidade de dar a história uma lição de
grandeza, reagindo de modo a marcar
positivamente a humanidade na superação dos seus problemas e conflitos.
2" (...) A amplitude dos acontecimentos revelou-nos uma ampla organização, porventura a plano mundial, da
reacção contra a Sociedade Ocidental.
Esta não está isenta de culpas, na
tibieza com que enfrenta o drama dos
países pobres, nas injustiças praticadas
em nome de políticas de sucesso e de
lucro, na humilhação, tantas vezes
gratuita, de povos e Nações. Ou o
Ocidente aparece claramente com
projectos generosos, ao serviço da
outra parte da humanidade, ou isto é
apenas o início de uma longa luta, em
que a vitória, se para ela houver lugar
neste género de conflito, não é certa
para ninguém. Uma nova ordem mundial acabará por surgir: ela pode ser
fruto da generosidade ou de um sofrimento colectivo de consequências
imprevisíveis. Em dezenas de conflitos
que retalham a humanidade, estamos
ainda a tempo de encontrar soluções
justas e criativas. Que, ao menos,
aprendamos isso: Uma solução injusta
em qualquer ponto da humanidade,
globaliza-se nas consequências do
drama. (...)

3" ...) Com o Santo Padre João
Paulo II, acredito que o diálogo interreligioso é uma pedra fundamental
desse mundo novo, mais harmónico e

mais justo. Temo que este ambiente o
comprometa, acentuando, em todos os
quadrantes, a intolerância cultural e
religiosa. Não confundamos os criminosos e os extremistas com as
centenas de milhBes de irmãos nossos
que praticam pacificamente a sua fé
num Deus Único. (...)
4" Que a nossa oração se eleve em
memória de tantas vítimas inocentes,
em auxílio das pessoas retalhadas pela
dor e perdidas na confusão. Sejamos
incansáveis na recusa da violência, na
construção da fraternidade e da paz, na
construção corajosa da justiça. Só
assim cada cristão e a Igreja toda serão
sinal anunciador de uma civilização de
amor".

"Travar a espiral da guerra"
António
Setembro.

Marujo,

Público,

16

"O "cartoon" de Máximo, no "El
País" de quinta-feira, dia 13, sintetizava
o desafio: entre as silhuetas das torres
destruídas do World Trade Center, um
curto diálogo: " - Segundo os peritos,
isto vai marcar urn antes e um depois.
Em quê? - Nos mecanismos de defesa
e confrontação. - Que pena! Pensei que
seria nos mecanismos de entendimento
e cooperação."
Não há palavras nos dicionários
para descrever os actos de terça-feira:
hediondos, criminosos nada chega
para exprimir a alma do mundo. E só o
nosso silêncio (como o de anteontem)
traduz o espanto perante o absurdo.
Confrontamos-nos agora com a
pergunta: o que fazer ? e os sinais que
chegam dos Estados Unidos são pouco
reconfortantes.

Já não chega dizer que o Ocidente,
e os Estados Unidos em particular,
estão a beber algum do veneno que
semearam: não só os apoios aos
taliban, a Saddairi Hussein ou a milícias
extremistas palestinianas, que depois
se tornaram perigosos. Apesar desses
erros, o Ocidente ainda não aprendeu a

lição. Há 11 anos, depois da guerra do
Golfo, a promessa de resolver o problema palestiniano foi sendo desesperadamente adiada; Saddam continuou a
irritar o mundo; as ditaduras árabes
ainda têm o apoio envergonhado da
Europa e dos E.U.A. Os ódios que se
alimentaram nos Balcãs deram no
apoio ao UÇK, que agora ameaça a paz
na Macedónia.

O mal também foi semeado pelos
democratas. Há um ano, Ariel Sharon
entrou pela esplanada das Mesquitas,
em Jerusalém. Foi esse bater de asas
da borboleta que acendeu o rastilho da
violência que se desenvolveu em
escalada até a loucura de terça feira.
Em Novembro, os norte-americanos
escolheram para presidente um homem
que prefere ver os Estados Unidos
isolados do mundo. E que se dá ao luxo
de abandonar acordos e tratados
internacionais e de continuar a pôr em
causa o futuro ambienta1 do planeta
comum.
(...) No próprio dia 11, ouvi de um
militar palavras que deveriam estar, de
urgência, na boca dos políticos: o
problema do terrorismo só se resolve
quando o Ocidente ajudar a acabar com
a miséria e a fome que leva tantos
povos ao desespero. E nesta tarefa não
deve ser esquecido o papel das Nações
Unidas, criadas exactamente para prevenir os conflitos.
(...) O Papa condenou "a terrível
afronta a dignidade humana" e pediu
aos líderes mundiais que "não se
deixem dominar pelo espírito do ódio e
da retaliação". O que se fizer a seguir
deve ser pensado serenamente para
evitar a espiral da guerra - essa,
depois, será mais difícil de travar.(...)".

"Tragédia

americana,

o

"boomerang"
Eduardo Lourenço, na "Visão" de 13
Setembro
"Para sorte nossa e dos próprios
Estados Unidos - , a América, tocada
no seu coração não tem inimigos.
Porventura, nem esse terrorista-mor
que, em nome do Islão, já tantas vezes
a ameaçara. Não ter inimigos poupa-lhe
uma guerra clássica, hoje impensável.
Mas não facilita a retaliação a agressão
inédita na sua história, e rara nos anais
da Humanidade,que acaba de sofrer. O
inimigo é ainda mais inédito, pois sai da
nebulosa islâmica e não tem um rosto
nacional ou mesmo institucional que
possa ser objecto de retaliação precisa.
Não é Saddam Hussein, nem Khadafi, e
ainda menos Arafat, que todos vimos
na televisão a beira do colapso hurnano
e político.
Como alvo e exorcismo, o
Afeganistão poderá servir, mas será
difícil justificar um acto de represália
contra o mais antidemocrático regime
do mundo, particularmente tolerado, e
até protegido, pelos mesmos Estados
Unidos.
Do que não há dúvida é que, desde
este outro "Setembro Negro", o mundo
mudou, porque a queda das duas torres
de Nova lorque abalou por dentro, e
ninguém sabe até que ponto, o centro
político, cultural, económico do nosso
mundo. Num cenário que nenhum filme
americano ousaria imaginar, preferindo
rever a sua mitologia através de Pearl
Harbour do passado, nós assistimos
em directo a qualquer coisa corno a
queda de Constantinopla. Não porque
novos e voláteis turcos estejam a ponto
de submergir o Ocidente, mas apenas
pelo simples facto de a queda do World
Trade Center revelar, emergindo dos
destroços das maravilhosas torres, um
actor da História, até agora escandalosamente subalternizado, chamado
Islão.
Dir-se-á que o Ocidente não o igno-

rava e os Estados Unidos ainda menos,
confrontando com ele em diversos e
contraditórios planos. Sobretudo, convencido que podia dividi-lo e manipulálo como a Inglaterra o soube fazer
durante quase
dois
séculos.
Contrariamente a Europa, os Estados
Unidos não têm com o Islão nenhum
contencioso histórico ou ideológico,
apenas negócios e interesses que
podiam conciliar, em termos tradicionais, tratando directamente com os
grandes senhores do petróleo.
Infelizmente para esses interesses, a
implantação de Israel na Palestina, que
a Inglaterra não poude evitar, introduziu
no clássico jogo do imperialismo americano e ocidental um dado novo de onde
se tecerá o labirinto de incerta saída e o
fio trágico que conduz directamente de
uma Palestina, convertida pela política
suicida de Ariel Sharon num gueto de
Varsóvia as avessas, as torres do World
Trade Center.

(-4
O inimigo dos Estados Unidos,
como o de todas as nações e culturas
responsáveis, é um só: uma violência
orgânica, histórica, assumida e quase
convertida em modo de existência, se
não em visão do mundo. O termo da
sua espiral volta-se contra si mesmo. A
tragédia americana actual, para retomar
o célebre título de Theodor Dreiser, é só
uma parte do iceberg. O povo americano, antes de se vingar, desejará compreender. Não será fácil.

"Sinais dos Tempos"
Manuel Pinto, Diário do Minho, 17 de
Setembro
Sofrimento e incerteza marcam os
tempos que vivemos. Todos nos sentimos chocados e estarrecidos com o
horror das imagens e com a amplitude
e simbolismo dos acontecimentos de 11
de Setembro. Largo e imprevisível é o
alcance das suas consequências.
Todos concordaremos: é preciso
reagir. Mas não de qualquer maneira.

Há que apoiar as iniciativas conjuntas
dos países para desmantelar as redes
de terrorismo e para criar sistemas de
informação e de controlo eficazes e
democráticos. Mas, evitando, na medida do possível, a escalada belicista e
securitária. Não há nada de mais paradoxal do que ver sociedades que se
prezam de ser abertas e democráticas
armar-se até aos dentes e fazer assomar em cada esquina e a toda a hora a
sombra de uma farda e a ponta de uma
carabina. No entanto, é sintomático
que, nos últimos dias, a coberto da
necessidade e urgência de combater o
terrorismo, se venha erigindo, em vários
quadrantes, um discurso que pretende
anatemizar e denegrir aqueles que
aconselham a que se aja com extrema
prudência e a que não se enverede por
respostas da mesma natureza dos
actos inomináveis cometidos. Chegou-se ao ponto de afirmar que quem
exprime reticências ou advertências
está objectivamente a legitimar o terrorismo.
Não podemos aceitar que, em nome
da legitimidade imperiosa da luta contra
o terrorismo internacional, se pretenda
impedir-nos de pensar e de afirmar que
a lógica da retaliação e da vingança
pode redundar numa escalada da violência e do terrorismo. Ou que nos
queiram empurrar para a escolha entre
a civilização e a barbárie, como se não
estar incondicionalmentecom os americanos equivalesse a estar com os Bin
Laden deste mundo, tenham o país e a
religião que tiverem. Sobretudo, não
aceitamos que nos queiram impedir de
dizer, com clareza, que a luta contra o
terrorismo não se ganha sem uma
aposta clara e transnacional na luta por
um mundo mais justo e equitativo e no
reconhecimento dos povos a terra e a
dignidade.
Notável e preocupante é o facto de
ser bem mais fácil tocar os tambores da
guerra do que convocar a razão e o
bom-senso.

PÃo
José Rosa
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ecuo no tempo. Vejo-me
criança junto ao forno da
família, onde a mãe
Benigna fazia e benzia o pão da
criação: amassar, fermentar, acender, aquecer, terider,
cruzar, pôr no forno, esperar... E depois vejo-a tirar de
dentro, com a pá, aqueles pedaços de oiro, o cheiro divino
da côdea fresca, e as mãos fortes do pai Cesário a partirem
o pão e a darem-me o primeiro bocado ("a esquina", como
eu lhe chamava), e ao rosto da memória ainda vem a magia
do rito semanal e o sabor delicioso daquela fatia matinal da
minha vida.

Um dos gestos mais belos e significativos do Novo
Testamento, e mesmo de toda a Bíblia, é o da fracção do
pão. Não encontro momento onde se cruzem tão intensamente a simplicidade da matéria e a profundidade do
símbolo. Se procuramos o gesto primevo e originário que
diga quem são os cristãos, devemos dizer que são os da
fracção do pão. Já os Actos dos Apóstolos (2, 42.46; 20,
7.11 ; 27, 35) narram como logo a seguir a Ressurreição do
Senhor e ao Pentecostes os primeiros cristãos se reu~iiam
quotidianamente em suas casas, partindo o pão com alegria e simplicidade de coração, actualizando assim o gesto
de partilha do próprio Jesus, com os seus discípulos, bem
como a oração que Ele Ihes ensinara: "Dá-nos o pão nosso
de cada dia ..." (panem nostrum cotidianum da nobis cotidie;
Mt 6, 11; Lc 11, 3). Paulo, na Primeira Carta aos Coríntios
(11, 23), testemunha o que se crê ser a mais antiga
narrativa da Ceia pascal de Jesus, com os seus amigos:
"Recebi do Senhor o que também vos transmiti. Na noite
em que ia ser entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e
dando graças parti-o (fregit) e disse: 'hoc est corpus
meum..." (cf. Mt 26, 6; Mc 14, 22; Lc 22, 19; 24, 30). Foi
precisamente também no momento e no gesto de partir o
pão que os olhos dos discípulos de Emaús se abriram e o
reconhece-ram (Lc 24, 31): "e então eles contararn as
coisas que Ihes tinha acontecido e como o tinham i'eco-

nhecido ao partir do pão (in fractione panis)". Noutros
momentos da vida de Jesus, perante a multidão esfomeada, a fracção do pão foi um gesto multiplicador do pouco
que havia: "tomando os cinco pães e os dois peixes, levantando os olhos para o céu, abençoou-os, parti-os e deu-os...
(fregit et dedit)" (cf. Mt 14, 17-19; 15, 33-36; Mc 6 , 37-41; 8,
~ S S16,
; 19; LC 9, 13-16; JO 6. 5-13; 14, 19).
Qualquer leitura razoável e sensata destes episódios,
inclusive dos taumatúrgicos - visto que os milagres se dão
a partir dos poucos peixes e pães que os discípulos tinham
trazido - dirá que a existência de pão é a condição da
partilha. E porque temos que podemos dar. E porque existe
pão que podemos distribui-lo, e não o contrário. Todos
sabemos que esta visão realista e coisificante acabou por
se impor, determinando mesmo, por exemplo, a definição
do dogma da transubstanciação do pão e do vinho, bem
como uma certa prática sacramental.
Todavia, noutro sentido, que creio o mais essencial e
significativo, é o próprio acto da partilha, a fracção que cria
o pão, um pão que não existe senão porque é partido e
descoberto nessa partilha. Como se uma relação prévia,
uma doação originária, um inverso milagre das rosas, se
sobrepusesse a toda a visão cousista e substancializante.
Assim, reconhecer Cristo na fracção do pão e reconhecer o
pão na fracção de Cristo (na que Cristo faz e na que nós
fazemos) coloca a experiência cristã decisivamente no
horizonte da relação, do dom e da diferenciação radical,
contra todas as tentações totalitárias elou maniqueias,
dando outrossim um alcance impensado a afirmação de que
"o Verbo fez-se carne e habitou entre nós" (Verbum caro
factum est et habitavit in nobis; Jo 1, 14), mistério natal que
nos preparamos para celebrar. No pão é a transcendência
de Deus que, em Jesus Cristo, se rasga, se parte e assume
uma carne de revelação: 'hoc est caro meum...' Como na
distribuição do vinho, em Caná e na última Ceia, e nos
milagres da multiplicação, a prodigalidade do pão é já neste
tempo presença escatológica do Reino (Lc 14, 15; Jo 6, 3159; 1 Cor 11, 26-27; Is 58, 7). A experiência cristã será pois
cada vez mais uma prática de fracção do pão, e devotados
a partilha e as relações podemos e devemos celebrar, neste
tempo de fracturas, uma eucaristia sobre o mundo, como
sonhou Chardin. Porquê? Porque a grande casa do mundo
tornou-se numa casa onde não há pão, nem vinho, por falta
de gestos de partilha. A fracção do pão, que precisamente
seria o momento do reconhecimento, da relação, do estar
no meio entre as duas margens, como diz Michel Serres,
aviltou-se em ostentação e orgulho, oscilando entre o
ressentimento invejoso e o egoísmo maquilhado de
caridade, expressões diferentes afinal do mesmo pecado e
da mesma insensibilidade a diferença. Parafraseando
Lutero, diria que, fora da fracção do pão, "Deus e o diabo
dificilmente são discerniveis um do outro", afirmação brutal
que dá que pensar. "Fica connosco (mane nobiscum),
porque o Sol desce e noite está a cair", pediram os discípulos de Emaús.
Por estes dias, no Quatar (!), a OMC sonha tornar o

mundo um grande Hipermercado, onde um dia todos
comprarão um pão cada vez mais igual, descolorido, indiferenciado, transgénico. Não é para esta infracção do pão
(que o diabo amassou: que o digam os afegãos, os paquistaneses, os indianos que trabalham no Quatar, no Dubai, no
Oman, etc., em condições infra-humanas) que convidamos
os excluídos do mundo. Judas também tinha uma luta, uma
causa, um pão; mas, tragicamente, porque nem só dele vive
o homem (Mt 4, 4; Lc 4, 4), foi no momento da partilha que
o traiu (Jo 13, 26). Não, não temos propriedade sobre esse
pão, nem triunfo algum a celebrar, porque de um modo que
nós, os cristãos, ainda não percebemos, Cristo já nos
precedeu: somos todos convidados para a grande mesa e
se conhecêssemos o dom de Deus veríamos que a
Presença está justamente na fracção. "Oh! vós todos que
tendes sede, vinde as águas! E vós que não tendes
dinheiro, oh! vinde! Comprai e comei! Vinde, comprai, sem
dinheiro e sem pagar, vinho e leite" (1s 55, 1).

P.S - Escrevo estas linhas no 'exílio' da Biblioteca do
Saulchoir, dos Dominicanos, em Paris. E porque falo da partilha,
não devo nem quero calar o testemunho de verdadeira 'fracção do
pão' da cultura que a Ordem dos Pregadores aqui prodigaliza graciosamente a todos os que os visitam. Bem hajam!

sob o esplendor da Tua Face

Maria Adelaide Pinto Correia

i

enho uma proposta a fazer-te:
Quando tiveres a sorte de passar algumas férias
ou fins-de-semana no campo, deixa, com os teus
filhos, o clarão da iluminação pública (e das privadas), vai para lá
onde se veja o céu estrelado, e habitua-te a ir várias vezes. No silêncio que
deixareis crescer entre vós, começarão a sentir naturalmente o movimento
das estrelas que vão surgindo a Nascente e decaíndo a Poente. Com algumas experiências destas, a consciência do vosso corpo entrará na realidade
da rotação - inclinação, oferta, curiosidade pelo que vem, descoberta do
que ainda não é visível .. . Dulcíssima metáfora.
E se quiserem, mais vezes, deixar por um pouco, só um pouquinho, o mundo dos homens e abandonar-se a Criação (...e ao tal Esplendor
que está por detrás) deixar-te-ei alguns outros segredos (há mais segredos
do que eu poderia imaginar sugerir-vos).
Pôs-se o Sol, por exemplo. Há nuvens. Verás, por mais uma ou
duas horas, o reflexo luminoso na franja das nuvens. Conforme a altura a
que elas estão e o tempo decorrido desde que a Terra virou as costas ao
esplendor do Centro da sua vida, inelutavelmente, mais uma noite.
Já me aconteceu ver um enorme disco rosado no céu cheio de
nimbos altos, duas horas depois do poente!! Não senhores, não estou confusa com o reflexo da cidade; esse vejo-o todos os dias, embora de modos
muito diferentes. Conforme o céu deixa. (Caramba, as oscilações de sentido que este texto está a permitir-se!!)
E o nascer do Sol?? As várzeas estão húmidas e cintilam
vagamente; já há luz que chegue para andarmos cá fora - mas aquele súbito
derramar de luz, aquele jorro que muda todas as cores, até aí apenas
aparentes!! Aí é uma metáfora invasora, não há meio de lhe resistir! ...

Cansado da fome espiritual
Em meio a um deserto triste meu caminhofiz,
E um anjo de seis asas veio (I h
Num lugar onde havia m encmn'lhada.
Com dedos leves como o sono
Tocou as pupilas de meus olhos
E minhas profkticas pupilas abriu
Como olhos de águia assus$ada.
Quando seus dedos tocaram meus ouvidos, .
Estes se encheram de rugidos e clangores
E ouvi o tremor do céu
E o voo do anjo da montanha
E animais marinhos nas profindezas
E crescer a videira do vale.
E, então, pressionou-me a boca
E arrancou-me a língua pecadora,
E toda a sua malícia e palavras vãs,
E tomando a língua de uma sábia serpente
Introduziu-a em minha boca gelada
Com sua mão direita encarnada.
Então, com sua espada, abriu meu peito
E arrancou-me o coração fremente,
E no vazio de meu peito colocou
Umpedaço de carvão em chamas.
Fiquei como um cadável; deitado no deserto,
E ouvi a voz de Deu ctamar:

