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IDENTIDADE E DEMOCRACIA
Apesar do ritmo e das distrações do nosso quotidiano, é praticamente impossível não nos confrontrarmos com as noticias diárias que
nos falam constantemente de acontecimentos de "ao pé da porta" ou de outras paragens, as mais longínquas, deste "planeta que se tornou numa grande aldeia".
A agitação eleitoral dos últimos tempos, no nosso país, não foi suficiente para silenciar situações ou problemas cruciais que dizem respeito a todos nós: desde o processo de desmantelamento do "apartheid" na áfrica do Sul; a revolta da população zairense contra um
Estado personalizado e incapaz de responder as necessidades da população; a desagregação da Federação Jugoslava que desenvolve
uma guerra civil na Europa e traz para a actualidade o espectro das rivalidades nacionalistas e das velhas divisões desre continente; a
fragilidade da experiência democrática dos países mais pobres do mundo onde "a miséria foi mantida" e "defendida" durante décadas
pela ditadura e pela mais degradante opressão, como é o caso do Haiti; até aos já quase longínquos "dias de Agosto" .marcados pelos
"acontecimentosde Moscovo".
De um ou de outro modo, em todos estes acontecimentos se tem manifestado o empenhamento ou se tem procurado valorizar a importância ou celebrado o triunfo dos valores democráticos sobre as diversas formas de totalitarismo, e exaltado a defesa dos Direitos do
Homem. Estas atitudes, porém, não permitem esconder muitas interrogações e dúvidas. Entre muitas pessoas experirentamse certas
inquietações em face de um futuro que se desconhece.
Os valores democráticos e a sua concretizaçáo, por essência, apontam sempre para o déficit da sua realização. E isto diz respeito,
não só às sociedades que procuram presentemente definir o quadro do seu funcionamento assente na liberdade, na paflicipação dos cidadãos, na pluralidade partidária, no espírito dos direitos do homem, na legitimidade representativa expressa pelo votc, na valorização
da sociedade civil, etc., como também aquelas sociedades que tradicionalmente se reconhecem democráticas e que, de algum modo,
têm sido arautas desse projecto de sociedade.
A democracia não pode ser um fundamentalismo, mas um processo de identidade e de identificação. E, neste sentido, ela é um projecto a profundar e a construirse permanentemente. É mais do que o funcionamento de um Estado de Direito; ela realizase pelo protagonismo do cidadão, consciente e responsável. Será uma
sociedade que valoriza as interdependências, porque estas são a base de uma solidariedade a construirse.
Assim, numa sociedade onde os seus leaders se recusam ao debate e ao confronto, em nome de qualquer estabilidade ou eficácia
políticas, há efectivamente uma obstrução ao funcionamento democrático, na medida em que esta atitude constitui um sério impedimento a sua concretização.
Quando os nacionalismos, legítimos enquanto expressão de uma forma de identidade, absorvem ou rejeitam o diáloqc e a concertação, eles impedem a emancipação do ser humano enquanto protagonista do seu destino, dimensão essencial dos princípios democráticos e fundamento da sociedade moderna.
Jogase no desenvolvimento da convivência democrática a capacidade de diálogo e de contratualidade a todos os ni\,eis da sociedade. Mais do que o funcionamento baseado na lei, dimensão fundamental, ou o funcionamento das instituições representativas, a democracia constitui a possibilidade de tornar visível a pluralidade que arranca da diversidade e da diferença dos vários protagonismos existentes e potenciais. O regime democrático é um regime de participação, de concertação, de relação, de comunicação, "porque viver no
pluralismo, é saber limitarse, é saber que se habita com outros e saber tornar esta cohabitação vivível" (Adam Michnik).
O desejo, enquanto afirmação da individualidade, é legítimo. Mas este, na parcialidade que o caracteriza, não se ~ o d eimpor como
desejável para todos. A liberdade de cada um tornarseia tirania esmagadora para os outros.
A cidadania, como processo de consciência na relação com o outro, é uma aprendizagem que se fortalece pelo exercício e pela escolha. Ela é o lugar de resistência perante todas as formas de dominação, na medida em que ela se deixa interpelar pelas necessidades
dos outros, pelas identidades que lhe são diferentes.
A democracia não é um simples somatório de vontades comuns ou em confronto, ela corresponde a uma construção comum de convicções partilhadas, as quais correspondem ao trabalho laborioso de debate e de diálogo.
Certamente que o maior desafio a este entendimento da democracia se coloca ao nível da viabilidade do dinamismo económico das
sociedades.
Afirmase repetidamente que o regime democrático para ganhar estabilidade e se consolidar exige ser acompanhado por um desenvolvimento económico que o suporte. Esta argumentação tem sido utilizada para justificar que em certas sociedades se mantenham regimes autoritários, mais ou menos militarizados, ou de partido único. Mas, hoje constatamos que se exige um pouco por todo o lado uma
renovada democratização; constituindo esta a dinãmica capaz de libertar os protagonismos necessários a realização dessas mesmas
sociedades.
E esta reivindicação de protagonismo e de exercicio de cidadania surge como condição para o desenvolvimento da solidariedade necessária a justiça e a superação dos seus obstáculos. A cidadania é uma aprendizagem cuja realização assenta na construção da solidariedade, implicando renovada consciência da necessidade do outro e da sua reciproca complementariedade. A democracia não se reduz, portanto, ao gesto cívico de votar, ela existe como uma identidade que se constroi e se projecta numa consciência solidária; entendida esta como uma construção que se constitui a partir da vontade, do querer dos cidadãos, como projecto e não se confunde com
simples assistencialismo. A solidariedade exige uma nova ordem social e económica.
A solidariedade como consciência e realidade a construir é certamente uma convicção a partilhar e a construir como prática democrática.

A Guerra do golfo teve a "virtude" de despertar as nossas
consciencias para a redescoberta de um outro universo. É
verdade que a relação da Europa com os outros foi sempre
difícil e ambígua, muitas vezes violenta, "mas ela constitui
uma herança da qual temos a obrigação de conservar o melhor" (Paul Valadier). E é importante que não nos esqueçamos
que esse universo que julgamos longínquo, está afinal presente no nosso quotidiano através das comunidades de imigrantes.
Foi nesta perspectiva que nos pareceu importante a publicação dos dois textos que se seguem: uma entrevista com A.
Maalouf e um artigo de A. Meddeb). Sendo ambos oriundos
do mundo árabe/muçulmano, profundos conhecedores de ambas as culturas e por elas marcados, procuram, sobretudo
através da escrita, aprofundar um diálogo que, apesar de dificil, se revela inevitável e imprescindível.

0 CHOQUE PROVOCA O DESPERTAR
AMIN MAALOUF é um filho de poeta que começou a escrever para servir o Oriente.
Ama o Oriente dum amor profundo - e quer explicá-lo e valorizá-lo. Dá vida a personagens esquecidas, humanistas da cultura oriental: Leão o Africano, Omar Khayyam ou
Mani.
Quanto ao Oriente moderno, analisa-o e critica-o, acalentando esperanças para o futuro.
Amin Maalouf, libanês cristão que vive em Paris desde 1976, é um especialista do mundo árabe e das relações entre o Oriente e o Ocidente. Está como que a cavalo entre duas
culturas, duas civilizações, preocupado em integrá-las uma com a outra. Rushdi Maalouf,
seu pai, grande poeta do mundo árabe, deixou-lhe em herança o fascínio pelo Oriente,
paisagens da vida das quais cultiva uma profunda nostalgia, pelas quais mantém um
amor imoderado.
Amin Maalouf começou a escrever sobre o Oriente para exorcizar o seu mal-estar de
emigrado. Explica e valoriza a cultura oriental com um olhar de sociólogo sobre um universo que fica nos antípodas do mundo ocidental.
Historiador e jornalista, conta a História no presente, dando vida e consistência a personagens esquecidas, heróis e testemunhas das suas épocas. Preferiu escrever "romances
verdadeiros" do que propriamente livros de História. Leão o Africano, Omar Khayyam, Saladino ou Mani (o fundador do maniqueísmo) devem-lhe uma espécie de ressurreição.
Com eles, A. Maalouf subiu a raíz da fractura entre dois mundos. Os actuais cristãos do
Oriente incarnam bem essa fractura...
0 s primeiros artigos de A. Maalouf foram escritos em árabe, para o diário libanês AlNahar, antes de adoptar a língua francesa. Foi redactor chefe de "Jeune Afrique" até
1985; hoje é escritor a tempo inteiro, e de 'best-sellers".

-

D.T. Mani, o mais recente dos
teus heróis, é uma personagem fascinante. Poderíamos dizer que é um
pensador extremamente moderno. O
que pensas do que seria o seu lugar
no séc. XX?
A.M. - Tal como eu o vi, desafiar-nosia hoje em dia para muita reflexão. Mani aceitava que a necessidade de espiritualidade do homem possa conduzi-lo
a procurar o seu caminho em diferentes fontes religiosas e filosóficas. Parece-me que aceitamos há demasiado
tempo a ideia que um homem deve
pertencer a uma religião, na qual habita
geralmente desde que nasceu, assumindo a sua história e as suas querelas
como se pertencesse a uma tribo. É
uma confusão que me parece pouco
saudável.
Basta olharmos à roda para ver que
a identificação religiosa se confunde
com identificações nacionais, étnicas...que têm pouco a ver com o espiritual. Neste fim do séc.XX parece-me
claríssimo, mais que nunca, que o homem tem necessidade de religião. Se,
a dada altura, se chegou a pensar que
a evolução científica ultrapassaria a religião, hoje podemos ver que não é isso
que se passa. Pelo contrário, cada vez
que a ciência atinge um ponto de viragem, levanta problemas de finalidade e
de ética aos quais não pode responder
sem recorrer a referências espirituais.
Por outro lado, se chegámos a pensar
que a evolução da sociedade ia relegar
a religião para o Museu da História, o
estoiro do sistema comunista provou
amplamente que essa era uma opinião
errada.
O homem tem claramente necessidade do espiritual. Esta necessidade torna-se evidente mas, de alguma maneira, a necessidade é desviada. Milhões
de homens são arrastados para conflitos (tantas vezes sangrentos) por causa da sua adesão a uma "tribo religiosa", mais ou menos planetária. Esses
conflitos são conduzidos em nome da
religião - mas constituem uma perversão da espiritualidade. Não é suficiente
dizer que a religião não é isso, e que
se opõe mesmo a que tais conflitos se
dêem. Acaba por haver uma relação
nada saudável entre o homem e a religião, uma relação baseada na noção
de pertença exclusiva (activamente exclusiva, com exclusão...).
Mani, precisamente, era de formação
cristã. Mas proclamava, no séc.lll, que
se podia venerar simultaneamente
Cristo, Buda e Zoroastro. Parece-me
importante recordar esta atitude; é em
torno desta ideia e do itinerário dessa
personagem fora do comum que construí o meu Último romance "Les Jardins
de Lumibre".

-

D.T. O Ocidente associou sempre, automaticamente, o mundo hrabe à religião islâmica. Tu és um cristão do Oriente: como é que vives esta associação, esta conotação duma
região a uma religião?
A.M. - É verdade que o Ocidente tem
demasiadamente o hábito de confundir
árabes e muçulmanos, esquecendo
que a maior parte dos muçulmanos não
são árabes; e que, mesmo sendo muçulmana a maioria dos árabes, existem
no Oriente importantes minorias cristãs, assim como existiram durante séculos minorias judias (cujo número, infelizmente, se reduziu durante os últimos 40 anos).
A tendência é para esquecer as expressões cristãs e judias da civlização
árabe, concretizadas por personagens
como Maimonides, o grande pensador
judeu que redigiu o essencial da sua
obra em árabe. De resto, a civilização e
a Iíngua árabes não foram sempre apanágio dos árabes em sentido estrito.
Uma e outra beneficiaram de contribuições turcas, berberes, curdas e sobretudo persas - com personagens como
Avicena, médico e filósofo; ou Birouni,
historiador, matemático, médico e astrónomo. Ambos viveram por volta do
ano 1000, não eram árabes e são, contudo, dois pilares importantes da Civilização árabe. Recordar a diversidade
cultural do mundo árabe é uma necessidade. De resto, qualquer cultura tem
necessidade de se enriquecer através
de contribuições interiores diversificadas.

-

D.T. A plena floração da expressão judia e cristã não foi abafada pelo facto de a sociedade islâmica con.siderar estas minorias como
"dhimmides", cidadãos de segunda
classe?
A.M. - A noção de "dhimmides" ou
"Ahl al-Dhimma" (** ) define o estatuto
de comunidades protegidas em país isIâmico. No passado, esse estatuto manifestava uma forma de tolerância, um
progresso em relação ao que se fazia
noutras sociedades. A legislação islâmica não recusava totalmente a presença de comunidades não muçulmanas: dava-lhes um estatuto certamente
de segunda classe mas que Ihes permitiu subsistir através dos séculos.
Mas o que foi outrora um progresso
aparece hoje em dia como uma sobrevivência arcaica, porque os progressos
ocidentais no domínio da liberdade de
consciência não foram seguidos no
mundo muçulmano, onde o estatuto
das comunidades não islâmicas se vai
deteriorando.
Um exemplo, entre outros, duma realidade confrangedora: o mundo árabe

ganhava na comparação com o Ocidente, em muitos domínios; mas atrasou-se muito por causa do imobilismo
que o enreda.
A civilização árabe teve um momento
de glória entre os séculos VIII e XIII; foram também épocas de grande abertura a outras civilizações. Depois, foi entrando num declínio progressivo; ao
longo dessa comprida noite de decadência, tudo se deteriorou, de forma
notória no plano da produção científica,
artística e intelectual. Hoje estamos
longe do tempo em que os pensadores
do mundo árabe eram como faróis.
Continua a haver numerosos cientistas
árabes, mas vão aprofundar a sua formação para a Europa ou a América.

-

D.T. Tu mesmo, se ficasses no Libano, serias o autor de "best-sellers" que és agora?
A.M. - Não procuro ser o autor de
"best-sellers". Escrevo coisas que me
interessam e que acho importante dizer. Agrada-me que os meus livros
atraiam um grande público - devo dizer
que acho um fenómeno feliz, quase um
milagre.
Dito isto, penso que, efectivamente,
existe no Ocidente uma atmosfera cultural que favorece a produção intelectual. A minha língua materna é o árabe,
escrevi muitos artigos em árabe; escreverei ainda, no futuro, nessa língua tão
bela e tão rica. Mas, desde há alguns
anos, prefiro escrever em francês por
diversas razões.
A razão principal é que há muitos domínios que é difícil abordar actualmente em árabe.
Recordo com amargura uma frase de
Birouni que considerava impensável
escrever um texto científico em Iíngua
diferente do árabe!! Na sua época, talvez fosse verdade; actualmente, não o
é, de modo nenhum. O problema da
Iíngua árabe é que ela não foi secularizada. Ora uma língua deve desprender-se das formas de pensamento e de
expressão impostas pela religião, que
se tornam um espartilho abafador. A
Iíngua árabe deixa uma margem muito
estreita para falar de certos assuntos,
nomeadamente da própria religião (que
é, aliás, um tema constante nos meus
livros). E a margem de que falei vai-se
estreitando ainda mais: em 1920 podiam-se escrever coisas no mundo árabe que já não se podem escrever nos
dias de hoje - uma regressão inegável!
Por esta razão, mas também porque
vivo em França e amo a sua cultura,
decidi emigrar para uma língua diferente da minha.

-

D.T. Consideras o Islão como responsável desse estado de coisas

que tanto deploras?
A.M. - Eu não acho que o Islão devesse necessariamente conduzir a situação actual. É uma religião que tinha
todos os ingredientes (ou, pelo menos,
tantos ingredientes como as outras religiões) para permitir construir sociedades modernas, desenvolvidas, livres e
abertas. Não penso que haja nos fundamentos do Islão um "handicap" que
impeça a evolução nos termos que referi acima, que bloqueie globalmente
as sociedades muçulmanas num mundo subdesenvolvido. O Islão não era
menos capaz que as outras religiões
para integrar a sua própria modernização. Mas acontece que a História se
desenrolou no sentido oposto.
A civilização árabe conheceu
o seu apogeu num certo período; depois, começou a declinar
no momento em que a Europa
cristã "subia de novo a encosta" para se tornar a civilização
de referência, a civilização dominante. O mundo árabe-muçulmano encontrou-se bruscamente em face duma modernidade que se exprimia através
duma civilização diferente. Esta
ultima era cristã, mas não foi
por ser cristã que se desenvolveu. O fenómeno é muito mais
complexo. Teremos que discutir durante muito tempo para
conseguir compreender porque
é que o mundo árabe-muçulmano se enterrou na decadência; é preciso desconfiar de explicações simplistas. Há os que
consideram que o próprio Islão
é a causa do atraso, ou que implica uma confusão permanente entre o espiritual e o temporal. Ora eu acho que o Islão,
mais que outras religiões, pede
conhecimento, reflexão, debate; acho mesmo que desencoraja a irracionalidade. Tenho a
convicção profunda de que namuda na essência da reliçiião
çulmana é contrário a modernidade ou
a liberdade. O problema situa-se na
maneira como o Islão é interpretado e
vivido hoje em dia. A religião islâmica
foi vivida de maneiras diversas através
da História, e pode vir a ser vivida doutras maneiras diferentes.
Vou dar um exemplo. A prática do islamismo contemporâneo considera que
um muçulmano não tem o direito de
mudar de religião. Para mim, isto é escandaloso e inadmissível! Todas as
pessoas deviam ter o direito de escolher a sua religião, a sua ideologia, a
sua vida espiritual. Quando não se
aceita isto, não se pode falar de direitos do homem - sobretudo quando o

"apóstata" é passível da pena de morte ...
Mas a prática do Islão não foi sempre
assim. Na minha juventude, no Líbano,
conheci vários casos de muçulmanos,
filhos de pessoas importantes, que se
converteram ao cristianismo e até se
tornaram padres, sem que as suas vidas fossem ameaçadas. Há dois sécu10% quando o Líbano estava ainda sob
dominação otomana, um emir muçulmano da família Chebab decidiu converter-se ao cristianismo maronita - o
que não impediu os filhos de governarem o seu país, e de serem tratados
como iguais pelos príncipes muçulmanos da região. Há uma prescrição islâ-

que o cristianismo se identificou com
Roma, no séc.lV, os cristãos do Oriente sentiram uma certa necessidade de
marcar as suas distâncias em relação a
Roma. Quando o Império Romano do
Ocidente se afundou, foi o Império do
Oriente, ou seja o Império bizantino,
que tomou o seu lugar. A partir daí, os
cristãos do Oriente passaram a ser para os muçulmanos "cristãos bizantinos",
e eram tomados muitas vezes por
agentes duma potência estrangeira.
Por seu turno, o Império Otomano
aliou-se por vezes com potências estrangeiras, nomeadamente a França de
Francisco I, quando este estava globalmente em guerra contra a Europa cristá. 0 s cristãos que viviam no
Império Otomano, como o caso dos cristãos do Líbano, tinham laços com a Europa cristã - o que implicava vantagens
e desvantagens. Enquanto o
Império Otomano entrava em
declínio e a Europa ocidental
se desenvolvia, as relações
privilegiadas que tinham sido
estabelecidas com esta permitiam aos cristãos do Levante ficar em contacto com a evolução ocidental, que se acelerava; tinham mesmo escolas
com o mesmo tipo de ensino
que na Europa.

-

mica muito esquecida: "Que não haja
constrangimentos em matéria de religião!"

-

D.T. Os cristãos do Oriente aparecem como que embrulhados na
tempestade. Como é possivel assumirem a sua dupla identidade de
cristãos e de orientais?
A.M. - Os cristáos do Oriente sempre
estiveram numa posição delicada, mesmo antes do Islão, já na época da oposição entre o Império Romano e o Império Sassânida (séculos Ill-VII). Sempre estiveram desgarrados entre os
dois campos. A partir do momento em

D.T. Dessa maneira, o
Ocidente não contribuíu para
cavar ainda mais o fosso entre as comunidades que coabitam no mundo hrabe, favorecendo os cristãos e propiciando um desfasamento?
A.M. - Para os cristãos orientais, as coisas não se exprimem dessa maneira. Já quando viviam no seio do Império
Otomano se sentiam felizes
por ter acesso ao que se fazia
na Europa, conhecer línguas
estrangeiras, ter contactos
com viaiantes e missionários.
Porque, ao mesmo tempo, se sentiam
cidadãos otomanos - talvez não de parte inteira, mas com direitos relevantes.
A sua principal preocupação era mesmo a integraçáo. Tinham os mesmos
hábitos culinários e de vestir, os mesmos modos de vida. Até havia deputados cristáos no parlamento do Império
Otomano. A história dos cristãos orientais não se reduz a uma série de repressões e opressão permanente!
Havia realmente opressão, mas, como contrapartida, uma abertura a Ocidente que era tolerada. Isto foi extraordinário e permitiu as comunidades cristãs uma enorme intervenção intelectual
e económica, desproporcionada face a

dimensão dessas pequenas comunidades.

-

D.T. Contudo, actualmente, os
cristãos parecem abandonar o
Oriente para escolher a vida do exílio
A.M. - É verdade: assistimos agora a
uma deterioração da situação, não só
no mundo árabe mas também em países do Leste e do Sul - na Europa
Oriental, em áfrica, na América Latina,
etc. A intolerância religiosa é uma das
motivações deste êxodo, mas não talvez a motivação principal. Se as populações do Sul partem maciçamente para o Norte, é, em primeiro lugar, porque
aspiram a uma vida melhor; só secundariamente porque fogem da opressão,
política ou religiosa.
É verdade que muitos países árabes
se estão a esvaziar das suas minorias
religiosas e das suas elites - e isto é
um empobrecimento que pode ser irreparável.

...

-

D.T. Achas que os emigrantes
cristãos e os emigrantes muçulmanos têm a mesma visão do Ocidente?
A.M. - Não penso que haja um olhar
muçulmano e um olhar cristão radicalmente diferentes. Um muçulmano libanês tem uma visão do mundo muito
mais próxima da de um cristão libanês
que da de um muçulmano da ArgBlia!
O problema é muito complexo, mas,
globalmente, não me parece que cristãos e muçulmanos do Oriente sejam
tão diferentes como, por vezes, se quer
fazer acreditar...

-

D.T. No teu primeiro livro, "As
Cruzadas vistas pelos árabes" escreveste que, no Oriente, se sucedem "fases de ocidentalização forçada e fases de ultra-integrismo xenófobo". Em qual desse tipo de fases
situas este fim do sbculo XX, que
tem pretensões de ser uma era de
diálogo e abertura?
A.M. - Na maior parte dos países árabes, há uma inegável subida da intolerância. Mas eu admito que essa tendência possa ser invertida! Temos que
ter presentes dois dados fundamentais:
O primeiro é que o mundo árabe-muçulmano faz parte do Terceiro Mundo,
que os seus problemas são em primeiro lugar os de todos os países do Sul: a
dificuldade de sair do subdesenvolvimento. É um mundo com reivindicações e aspirações semelhantes as do
MBxico ou da China, embora com factores culturais e religiosos diferentes.
Pode-se notar, por exemplo, que o discurso anti-ocidental de Khomeiny não
era radicalmente diferente do de Mao

Zedong.
O segundo dado é que a hostilidade
face ao Ocidente é um aspecto da crise
profunda que sacode o mundo árabemuçulmano e o faz duvidar de si mesmo e do seu futuro.
O Ocidente aparece como a pátria da
modernidade; propõe (impõe) ao mundo o seu modelo, e os países árabes
ou muçulmanos encontram-se face a
um dilema permanente: aceitar esse
modelo, imitar o Ocidente em tudo com
risco de perder a sua identidade; ou
preservar a identidade a todo o custo,
fechando-se ao Ocidente e, para já, a
modernidade. O Irão, que oscilou entre
o Xá e Khomeiny, oferece um belo
exemplo desta oscilação em prazos
muito curtos. E não está escrito que
não venha a oscilar ainda...

-

D.T. A Guerra do Golfo afectou
este estado de coisas?
A.M. - Os últimos acontecimentos poderão, com efeito, vir a ter consequências importantes, talvez salutares. Milhões de manifestantes, em todo o
mundo muçulmano, julgaram encontrar
em Saddam Hussein uma espécie de
herói, o qual ousou afrontar o Ocidente
todo-poderoso; no seu entusiasmo, que
achei ingénuo, esqueceram o homem,
a natureza do seu regime, as suas motivações e ambições. Também esqueceram as relações de forças. Agora
que a realidade readquiriu cruelmente
os seus direitos, esses milhões de homens e mulheres atravessam uma profunda crise de consciência.
Isto pode vir a desaguar num acréscimo de amargura, num ressentimento
que se pode encaminhar, em poucos
anos, para uma nova aventura trágica.
Mas não excluo outro cenário: o choque pode provocar um despertar, podem começar a levantar-se as verdadeiras questões e esta parte do mundo
pode orientar-se finalmente para a paz,
a democracia e a modernização. Esta
mudança depende tanto do mundo árabe e das suas elites como do Ocidente.
O Ocidente nunca procurou favorecer
uma evolução democrática do mundo
árabe. Tem-se contentado em apoiar
autocratas pró-ocidentais que servem
os seus interesses. Tem-se mostrado
constantemente indiferente aos direitos
humanos nestes países, ao contrário
do que já começou a fazer nos países
de Leste e na América Latina.
Ponho-me a olhar para o Kuwait, e
pergunto-me se o Ocidente, depois de
o ter devolvido a independência, vai favorecer uma evolução para a democracia. Se o fizer, tenho a certeza que tal
evolução alastrará como mancha de
azeite. Em toda a região há uma aspiração profunda a democracia.

Também acho que é agora o momento propício para resolver, uma vez
por todas, o conflito israelo-árabe e o
problema libanês, chagas abertas que
envenenam a vida na região e que têm
repercussões deploráveis em todo o
mundo. Se o Ocidente escolheu assumir plenamente as suas responsabilidades para defender o direito internacional, não pode parar a meio do caminho. A gestão deste pós-guerra perdurará no futuro das relações OrienteIOcidente.
(Tradução de Maria Adelaide Pinto
Correia)
Entrevista a AMIN MAALOUF conduzida por DJENANE KAREH TAGER, in
"Actualité Religieuse dans le Monde",
n-8, 15 de Abril de 1991, pp.41-45.
(") Judeus e cristãos que pagam dízimas para poder continuar a viver numa sociedade muyulmana.

(...) hoje, a maioria dos europeus,
cristãos praticantes ou laicizados,
convive, lado a lado, com fiéis d
outras religiões, no trabalho, na
cola, nas actividades de lazer,
Ninguém escapa a constantes '

dia. E, como bem se de
interpenetração das rel

Antevê-se, pois, o
dente cristão. C

trabalho na oficina,
lazer; e as técnicas
omunicação de mas-nos frequentemente,

to, por outro, o quadro actual das

séculos, as grandes denominações
religiosas (cristianismo, islamismo,
hinduísmo e budismo) mantiveramse mais ou menos inalteradas. Só as
áreas mais débeis do ponto de vista
económico, político e religioso permitiram e ainda permitem a penetração externa. É, pois, irrealista pençar que o mundo venha a adoptar
uma única religião, por exemplo a
cristã. A evangelização só progride
entre os povos cujas religiões estão
pouco estruturadas doutrinalmente,
e cujos quadros organizativos são
praticamente nulos, isto é, entre os
animistas e crentes de religiões tradicionais. As grandes religiões tornaram-se impenetráveis ao cristianis-

enos do que antes, em
tomada de consciência e
ção das suas doutrinas
turas sociais. Algumas estão
mentando o seu fervor proseli, com a mesma convicção de
m a única religião verdadeira e
erfeita (Islão, por exemplo). O senmento nacionalista ligado a coesão
religiosa dificulta ainda mais a evangelização, bem como o ressentimento anti-ocidental e o neo-colonialismo económico, comercial e cultural.
O diálogo religioso é percebido como uma ratoeira do neo-coloniaApesar do evidente equilíbrio de
forças, a interpenetração e a vizinhança são a regra do futuro. As
instituições religiosas podem permanecer de costas umas para as outras, cada qual ciosa da sua especificidade e superioridade; as pessoas, porém, andarão cada vez mais
misturadas na vida quotidiana. PartiIharão necessariamente muita coisa
da vida, construindo laços de amizade, de afinidade e de parentesco
(casamentos mistos). O diálogo religioso ao nível popular é um facto,
apesar dos preconceitos rácico-culturais que animam as populações do
Norte da Europa, em relação a tudo
o que vem do Sul. Também é um
facto a incompreensão, o confronto
e a discriminação religiosa e étnica.
A realidade presente lança desafios importantes as várias religiões.
Deverá o diálogo processar-se só ao
nível popular, a margem das elites
intelectuais e hierárquicas? E estará
o povo cristão suficientemente instruído para o diálogo, para o convívio e para a cooperação com os
crentes de outras religiões?
[Excerto do artigo Cristianismo e Diálogo Inter-~eli~ioso,
deJosé de Freitas Ferreira, publicado na revista Igreja e Missão, Julho-Dezembro/l990. Neste número, que tem como
temática N6s e os Outros, pode ainda encontrar outras reflexões, entre as quais Rumo a
uma Igreja Policêntrica ? (Paul Valadier), Sobre a Questão do Outro; Conflito Eticidade
(Anselmo Borges), Descobrimentos e Diálogo
Norte-Sul (Ernâni Lopes), Perante o Quinto
Centenário (Gustavo Gutiérrez), A Europa Perante o Seu Futuro(Pau1 Valadier)...I

SAIRDA HUMILHAÇAO
Abdelwahab Meddeb
A guerra do Golfo, que acontecimentos presentes revelam não se poder dar por concluída, trouxe para a actualidade dos debates antigos problemas da relação entre
culturas, do diálogo, da coexistência e da dominação entre as culturas. Neste caso, a componente religiosa tem
um papel estruturante.
O artigo que se segue, publicado na revista ESPRIT
(Maio 1991) fala da inacessibilidade do sentido inscrito na
memória de uma cultura, das experiências diversas do
sagrado, das potencialidades e dos limites da língua
ria mais correcta. Esta guerra
A guerra do Golfo foi uma árabe.
O
autor
é
um
escritor,
Poeta,
nascido
em
Tunis,
em
tem
suscitado um cortejo de
sacudidela terrível. Constato
1946.
Animador
de
seminários
sobre
a
literatura
de
Iínpalinódias
da parte dos inteque se continua a cavar e a
aprofundar o fosso entre as gua framesa e sobre 0 sufismo (nomeadamente nas Uni- lectuais ocidentais, que têm
culturas. NOS intelectuais versidades de Genebra, Heildeberg, Marrakech). Coorde- desse modo revelado o medo
magrebinoç mais ocidentali- nador, juntamente com Juan Goytisolo, dos encontros de de perderem os privilégios
zadoç a dúvida tem vindo a escritores árabes e hispãnicos. Entre OS Seus livros COn- conquistados pelo ocidente
obscurecer 0s valores curo- tEm-Se dois romances: Talismano(1979, 2Qdiçã0 1987), assim como a hegemonia
peus que tinham adoptado. Phantasia (1986); Uma colectânea poética: Tornbeau que protege a sua condição.
Alimentou-se a ilusão de d'lbn Arabi (1987, 2Qdiçã0 1990); Um livro de sufismo: De repente, estabelece-se
uma força ameaçadora, de- Les Dits de Bistami (1989). Traduziu do árabe 0 Sudanês uma clivagem entre o criador
sestabilizadora, para destruir Tayeb Salih, saison de Ia migration vers le nord (1983). ocidental e a sua obra, o que
com toda a legitimidade um Publicará brevemente um ensaio: Ia Coyance et I'autre. me leva a assumir e a ter em
país, destroçar um povo im- Várias das suas obras estão traduzidas em árabe, turco, conta , de uma forma ainda
mais legítima, o avanço do
punemente, sem consciência espanhol, inglês, alemão.
humano na aventura do pende culpa. A ~ ~ d i a b o l i z a ç ã o ~ ~
problemática. Esta personagem tem
çamento e do ser ocidental. Esta
do outro fez parte do jogo. Tem-se
vindo a incarnar uma figura de senminha posição preservaria o ser
a impressão de ter assistido a uma
a qual gera
ocidental da sua renegação. Finalguerra preventiva. Esta guerra
cegueira; uns são cegos no sentido
mente, esta guerra recorda que
apresenta facetas múltiplas . Ela é
em que vêem os outros. Há, por um
nunca se deve abandonar o Irreuma advertência ao Japão, a Alelado, uma representaçáo do mal na
manha, ao Islão, etc.
conciliável à sua própria reçponçapessoa
que
a
bilidade. Estar no irreconciliável não
cegueira
dos
ocidentais
no
que
diz
quer dizer isolar-se do outro.
O Inacessível
respeito aos rnóbiles democráticos
e morais da guerra. Por outro lado,
A Escrita: entre idiossincrasia e
Esta radicalidade da destruição
no
caso dos magrebinos, o injusto
universal
reanima a interrogação sobre uma
tem vindo a incarnar a justiça. É
guerra de culturas. O problema no
confortável identificar-se com o fraEsta reflexão liga-se ao meu traMagrebe reside no facto de os maco que resiste. Uma memória indegrebinos receberem a televisão
balho de escrita, que tenta mostrar,
Iével da grandeza árabe está ainda
por um lado, a irredutibilidade da
francesa. Ora o discurso esquemáviva
e a promessa e desejo de a
tico, unanimista, partidário e arroidiossincracia e, por outro, a univerreconquistar estão no coração de
gante da televisão revelou-se desalidade do humano. Em meu envastador. As virtudes ocidentais de
democracia e de verdade são postas em causa. Censurou-se todo e
qualquer discurso de oposição e
combate do papa pela paz, embora
este tenha sido mediatizado em Itália, Não percebo a questão da humilhação. Só aquele que se sente
pessoalmente humilhado fala em
humilhação. Tento compreender a
identificação dos magrebinos com
Saddam Hussein, que me parece

cada árabe.
quando surge
uma figura que tende a incarnar esta grandeza, por irrisória e rnentirosa que seja, ela é bem acolhida.
Um ocidental não pode ter acesso a
este sentido: não lhe diz respeito.
Eis O que eu chamo o inacessível.
Por Outro lado!
ponto de vista
ético e técnico, não percebo o termo humilhaçáo.A noçáo de ressentimento, tal como é utilizada na Genealogia da moral de Nietzsche, se-

tender, o maior avanço ocidental é
político, O ~
édas luzes
~
repre~
l
sentou algo de inaudito na
ção humana. O pensamento dos
séculos XIX e XX, submetido à autoridade da técnica é terrivelmente
negativo. O horizonte é suficientemente largo e claro para fazer um
balanço. O tema central no pensamas também na arte, é o
mal e o mal-estar do homem. Esta
maneira do homem esterilizar o seu

~

lado maldito é imponente. Mas não
se pode ir para além. Chegámos a
um beco sem saída, que exige a reconquista do passado e um novo
questionamento sobre o corpus que
atesta o ser. É nisto que o sufismo
pode ser precioso. O Islão crê ter
ganho vantagem pelo facto de aperfeiçoar a religião submetendo o
exércício da áutoridade política à
vocação religiosa e instaurando a
autoridade que vela pelo exercício
do direito de origem divina. O Cristianismo, na sua simbologia fundadora, é a religião mais apta a aproximar o corpo do ser. Ora, por efeito
de uma astúcia da história ou do inconsciente, o Islão fracassa no político e tem sucesso na experiência
do ser, enquanto se produz o contrário para o Cristianismo. Eu não
sou crente, mas a figura do outro na
experiência me inquieta. Encontro a
questão do outro a cada passo. Antes de mais, está presente na educação que recebi. Fui "informado"
em duas línguas. Havia a língua e a
outra Iíngua, a cultura e a outra cultura, o território e o outro território.
Encontrei também o outro feminino.
Finalmente, existe na experiência
do Ser o horizonte do absoluto habitado pelo outro e esta ideia central no sufismo de que a fragilidade
do eu, da desidentificação possível,
desta clivagem do sujeito entre o eu
e o ego e da restruturação do eu na
sua confrontação com o outro. É
preciso transpor o fosso que se
apresenta actualmente. Quis, pessoalmente, na provação que atravessamos, por vigilância e simultaneamente por vontade, queimar o
pacto comunitário a fim de não deixar mais que o testemunho do indivíduo, ainda que marcado e alimentado por diversos domínios, por diferentes lugares e pelo nome que
determinam. O indivíduo está, nesta
circunstância, numa situação de fragilidade, pois aquilo que se diz chama-o a reconciliar-se com o "nós".
Estes momentos têm constituido
vacilações, mas não dúvidas capazes de cancelar o horizonte que tinha delineado. Pessoalmente, acredito que as tradições são superáveis. Se o termo modernidade tem
um sentido, é porque permite construir uma cena capaz de ser informada pelas diversas tradições e pelas culturas diferentes que a ultra-

passa e porque constrói um além
capaz de vir a ser um lugar de acolhimento e um receptáculo. No meu
primeiro romance, Talismano, tratava-se de identificar os inconciliáveis
internos a cultura magrebina, penetrada pela cultura ocidental. Phantasia foi escrito noutro lugar, onde o
importante era tomar .posição
nesta cena do além das tradições e começar a fazer circular a referência árabe a fim de
a inscrever neste lugar comum. A referência árabe (o
elemento cultural de civilização árabe) na cultura francesa é ainda marginal. Merece
uma presença maior. Poderia
estabelecer-se, por outro lado, sem dificuldade, toda a
genealogia da referência
oriental islâmica árabe no interior da cultura europeia, como no interior, stricto sensu,
da cultura francesa. A tradução das Mil e Uma Noites, por
Antoine Galland, constitui tanto um acesso ao imaginário
árabe quanto um texto maior
da cultura francesa. Desejo,
contudo, reactivar ainda esta
referência. E uma das coisas
que estão actualmente em jogo na cultura europeia e francesa. A partir do lugar do Irreconciliável, procuro fazer circular as referências. Não se
trata nem de um trabalho de
pesquisa nem de historiador.

uma história e de uma diacronia como o pensava Henry Corbin. Existiram momentos de coabitação e
existem, por vezes, no interior duma mesma pessoa e, portanto, a
fortiori, no interior duma cidade onde as pessoas que incarnam um ou
outro estado se cruzam. É verdade,

~

O Isláo e a experiência do Sagrado
Trata-se de uma ficção teórica
que consiste em pôr em ressonância textos de épocas e línguas diferentes, desenvolvendo-se em horizontes religiosos e dogmáticos diferentes, para os quais pode ser encontrada uma solidariedade e uma
comunidade para além daquilo que
os separa. Em toda a tradição religiosa co-existem fricções e por vezes exclusões entre o pólo dogmático e teológico do doutor e do santo,
lugar da hierologia. É preciso distinguir a teologia e a experiência do
sagrado, ainda que na tradição islâmica as duas se alternem. Contudo,
a posição não tem sido tão sistemática. Não terá sido estrutural e também não pode ser fundadora de

contudo, que nos momentos de crise ou de redistribuições políticas e
teóricas esta distinção se torna
maior. A consubstancialidade entre
o teológico e o político é uma invenção do teólogo. Não está inscrita na
própria essência do Islão. É a interpretação de Ibn Taymiyya (fim do
século XIII). É importante voltar ao
interior da tradição árabe, ao insuperado das formulações, ainda que
isto nos reconduza ao século XII e
XIII. É preciso reencontrar as ideias
que tentaram sair do enclave e abrirem-se, ainda que tenham tido um
percurso estéril. O essencial do texto de Talismano está alicerçado no
inconciliável entre o teológico e o
sagrado; entre o popular e a tradição unificadora, pilar do Estado, no
próprio interior da civilização islâmica, sempre a ser partilhada e sempre binária. Para além do seu aspecto histórico e doutrina1 o sufismo

pecto histórico e doutrina1 o sufismo
tem um efeito político. Constatei-o
de uma forma patente no passado
outono na Argélia, em Oran, onde
foi celebrado o 750~niversárioda
morte de Ibn Arabi. Existe, da parte
dos integristas, um verdadeiro activismo contra o aspecto institucional,
social e poético do sufismo.
Fora destas consideraçbes, é preciso dizer igualmente que a deserção contemporânea dos deuses
não implica o seu desaparecimento
e a sua morte definitiva. A necessidade de re-fundar o divino inscrevese na nossa época. A renovação da
leitura do sufismo e da sua interpretação poética podem ser factores
sedutores para este desejo de refundação.
A Solidão da Língua árabe
Contudo, o estado da Iíngua árabe, a sua solidão, o seu retrocesso
constituem um problema essencial.
Não se trata de repetir que existe
uma essência da Iíngua árabe, que
seria aquela, como diz Renan, da
gente do deserto, apta para o profético e para o poético e não para o
discurso científico. A capacidade de
exprimir a ciência, a experimentação, a filosofia e a lógica em língua
árabe tem sido amplamente demonstrada. Por outro lado, o facto
de atribuir uma aptidão ou uma deficiência de expressão a uma Iíngua
qualquer, tem sido refutado pela linguística. A competência não se deve a essência das Iínguas: deve-se
ao nível histórico dos locutores.
Existe contudo um fenómeno próprio da Iíngua árabe. Sucintamente,
e segundo a lei de Grimm, direi que
o elemento central da evolução das
Iínguas se encontra no papel desempenhado pelas vogais. Sendo o
árabe uma Iíngua consonântica (onde as vogais determinam a sintaxe),
o seu aspecto não se tem modificado historicamente de uma maneira
considerável. Contudo, a partir do
século XIX o papel dos árabes cristãos na renovação da Iíngua tem sido capital. Existe presentemente
uma Iíngua árabe moderna em ruptura com aquela do passado, marcada sintacticamente por empréstimos de Iínguas tais como o francês
ou o inglês. A tradução da Bíblia no
árabe mais simples e mais acessí-

vel, em meados do século XIX, provocou muito provavelmente esta
modernização. Desde então, numerosos escritores escrevem numa
Iíngua árabe simplificada, modernizada, menos retórica, mais apta a
dizer o real. Apesar desta evolução,
o árabe fica dividido entre o oral e o
escrito. Isto não é próprio do árabe,
existe, sem dúvida e cada vez mais,
numa Iíngua como o francês. A separação é cada vez mais espectacular. Esta diglossia tem forçosamente consequências no plano literário. Forjei de uma maneira provocadora o conceito do árabe Iíngua
morta. Esta astúcia não tem a ver
com o estado da Iíngua actual nem
com o aspecto conservador de Iíngua árabe que nos coloca em proximidade excepcionalmente grande,
em relação a outras Iínguas, com
um texto do seculo X ou anterior.
Do ponto de vista da estratégia da
escrita, este artifício da Iíngua morta é fecundo. Viria a situar o antigo
legado no lugar das fontes. A tradição tranforma-se em traça. Tem
agora a função de vestígio. Isto permite avançar e propulsar a escrita
para o futuro, uma invenção vigiada
pelo antigo. Este conceito de árabe
Iíngua morta é eficaz para os escritores tentados pela literatura como
experiência, que escrevem em Iíngua árabe e não em francês como
eu. Têm uma relação com o antigo
que permite utilizar esta noção de
Iíngua morta no interior duma linguagem. Quanto a questão da tradução, ela é essencial. Traduzir é
pôr o outro a prova. Na passagem
das Iínguas toca-se o corpo do outro. Na tradição árabe, rica em traduções (e por isto educadora da
Europa), tem havido uma interdição
no tocante a poesia. A ideia era que
a poesia produz raramente um sentido novo, do ponto de vista moral,
do ponto de vista do testemunho do
indivíduo, e que a experiência poética tem simplesmente a ver com a
forma de habitar a Iíngua. Ora o
próprio da poesia é esta maneira de
pôr em música a Iíngua. A tradução
não pode transmitir esta musicalidade, por isso não se deve traduzir.
As consequências têm sido graves.
O acesso a poesia grega foi fechado a Iíngua árabe. O árabe não conheceu nem o teatro nem a epopeia. Constata-se o carácter fecha-

do, praticamente até Averróis, com
o seu famoso contra-sentido sobre
a tragédia e a comédia, onde assimila estas categorias da Poética a
géneros familiares na poesia árabe,
ou seja a sátira para a comédia e
ao panegírico para a tragédia. Desde o século XIX, a modernização intensiva do árabe foi acompanhada
pela abolição desta interdição: uma
extraordinária bulimia pela tradução
do teatro, da poesia, em suma, dos
textos literários, permitiu libertar a
Iíngua árabe e introduzir nela as
aquisições do imaginário das outras
nações. A lição da história consiste
em dizer que ainda que fosse impossível traduzir a poesia, é, contudo, necessário traduzi-la para ter
acesso ao corpo do outro; é preciso
traduzir a poesia por dever de alteridade.

As bombas caem sobre o berço
do homem, onde foi inventada a escrita, nas fontes do direito e do poema, entre os dois rios; recolho os
vestígios que desmentem a origem;
os nossos mitos são empréstimos,
há uma criação antes da Criação,
uma ressurreição antes da Ressurreição, um dilúvio antes do Dilúvio,
um cântico antes do Cântico; revivo
o lento nascimento de Deus; entre o
canto e o hino ressoa o antiquíssimo grito; para temperar o meu terror refugio-me na primeira biblioteca: o saber está fixo na argila; consulto o catálogo, as tabelas estão
classificadas nas estantes, por ordem de matérias; a noite, os olhos
abertos no meu pesadelo, falo com
o orante de Eshunna. Destilo na
cratera dos seus olhos os quase
cinco mil anos da sua idade, a sombra da águia Anzú, nuvem de tempestade a pairar sobre as pedras.
Imóvel, hierático, temendo não beber mais da taça que aperta entre
as suas mãos a orante cujo filho desapareceu; não ficam mais que os
pés: tenho medo que por sua vez
ela desapareça também, que o giz
seja já pó; os arcos e as estátuas
que remontam as origens dissolvem-se no relâmpago que rasga a
noite.
(Tradução de Jorge Montiel)

Portugal e a Europa -recortes

'

Ler, escrever ou conversar sobre a Europa é hoje um lugarcomum. Europa quantas vezes reduzida a actual configuração da
Comunidade Económica Europeia OU então, numa visão mais
utópica, projectada
sem mais "do Atlântico aos Urais". E u r o ~ a
. que, por convicção ou necessidade, é o "abre-te Sésamo" de boa
parte dos discursos políticos.
Mas, procurando ir além destas constatações de superfície, a
Europa é incontestavelmente uma referência no necessário
aprofundamento da reflexão sobre o nosso presente e futuro de
cidadãos num mundo atravessado por grandes convulsões: a
"queda" do muro de Berlim, a crise da União Soviética, a guerra
do Golfo, os desequilibrios Norte-Sul, a explosão demográfica,
as
migrações inter-regionais, as graves questões ecológicas, etc.
Para provocar a reflexão aqui se recorta um fexto que, pelo seu
tema e modo de tratamento, apresenta particular acuidade.

AI EUROPA !
Estava a CEE em confortável
remanso, arranjando as prateleiras do
seu supermercado, tira daqui para pôr
ali, e vai desaba-lhe a História em cima.
O vento da liberdade acaba com
cortinas de ferro, e os derradeiros
totalitarismos continentais, e de repente
as democracias florescem, a economia
social de mercado alastra, eleições
põem de pé constituições e governos
popularmente legítimos e todas essas
gentes, os primos por quem se vertia
uma lágrima que não obrigava a muito,
batem agora a porta e dizem: "Cá
estamos".
"Cá estamos. Lutámos por nós
próprios e sózinhos conseguimos
libertar-nos do pesadelo que vos foi

EUROPA
PARA QUE ?

poupado. Agora têm de contar
connosco. Somos tão europeus como
vocês."
Enroupados numa nobre dignidade,
esforçadamente
reconstroem,
reestruturam, trabalham: ao erguer o
olhar para os parentes ricos que no
passado tão belas palavras tinham a
desejar esta hora, interpelam. Então?
Então, na hora da verdade, vêm ao de
cima os egoísmos nacionais que a
oratória escondia. (...)
A questão número um que a CEE se
põe é esta: deve alargar-se
rapidamente, tornando-se uma zona
pan-europeia de mercado aberto, como
desejam alemães e ingleses; ou
primeiro "aprofundar" a integraçáo dos
processos de decisão política, como
pleiteiam franceses?
Mas, porque os acontecimentos não

esperam, já nova questão mais urgente
alternativa;
se levanta
que a da
e é, como intervir e até que ponto nos
Balcãs? Onde, não se esqueça, o
derradeiro reduto comun'ista do
continente, a Sérvia de Milosevic e os
seus generais, não tem pejo de usar
tanques e canhões para dominar outros
PoVoS~
bósniOs Ou
croatas. Como se tivesse parado em
Que deve fazer a CEE: reconhecer iá
a independência eslovena
e crosta,
como querem alemães e italianos, ou
arrastar os oés na ficcão de oue há
ainda uma Jugoslávial e deixar 0s
sérvios aumentarem os mortos da sua
suja
ressão e estendere
as
fronteiras até onde Ihes apetecer?
Assim se perfilam as coisas para os
Doze. Tão tranquilos vivíamos, se o
resto do mundo nos deixasse. Tão
interpelados somos, por esse encontro
exterior que urge intervenções firmes
seguindo-se a decisões claras.
Iremos todos mandar soldados para
impedir a guerra dos Balcás? Iremos
todos acelerar as transformações
económicas, de qualquer modo
inevitáveis, para aguentar o esforço de
solidariedade com os irmãos da Comum
Casa Europeia? Iremos todos ser
menos egoístas na interdependência
política para poder falar com uma
mesma voz?
O que teremos é de ser governados,
todos, por gente de cultura aberta a
História e aos princípios, e não por
medíocres
de
visão
provinciana.(Rogério Martins, "Ai
Europa", in Público, 22.9.91, p.6 )

O repto a reflexão aqui fica, tanto mais que a crítica às
"visões provincianas" diz respeito a todos nós. E, só irão
sendoultrapassadasatravésdaconsciênciamaiorquecada

se o fizesse, só poderia
falhar
no
seu
empreendimento,
tentar
divinisar a riqueza, o
mercado, a li herdade, o u

Não se deve pedir à Europa o Um, enquanto p r ~ f i ~ ~ i ~forn desenvolvendo
al,
ao seu nível e
que ela não pode dar. no seu âmbito de trabalho.
qualquer outra noção que
Provavelmente, do ponto de vista
A este propósito Convém, de uma Vez por todas, nunca poderá constituir uma
político, será melhor para 0s ultrapassaruma visáodemasiadoidílicada Europa. Visão verdadeira esperança. A
povos europeus que a
idílica que se traduz, por exemplo, na sua personificação, Europa não é forçosamente
seja um actor autónomo e senhor considerando a Europa como uma entidade única, acabada, materialista ou espiritualista.
da sua própria história, mais do
portadora ou bastiáo de um conjunto exclusivo de valores... Elaé apenas um quadro
que suportá-la sob as pressões
A este propósito é estimulante a leitura de um texto de que talvez mais confortável que
de bege mo i as exteriores.
outros, mas limitado na sua
igualmente bom que ela seja aquise apresenta a conclusão.
extensão geográfica, nas
uma espécie de "laboratório" de
suas pretensões, e no seu
democracia económica e social,
que assumem a responsabilidade do
objectivo. Cabe aos homens que a
e que contribua, pelo seu lado, para a
governo dos povos que a compõem.
constituem actuarem de modo a que
determinação dos equilíbrios mundiais.
Mas tal como um poder nacional, um
não seja
uma
este
quadro
Neste sentido, a construção da Europa,
eventual "poder político europeu" não
prisão.(Thierry BERT (<FaireI'Europe
e depois a gestão prudente dos novos
poderá, nem deverá, dar resposta as
in Communio (ed.
pour quoi faire?>~,
equilíbrios dai resultantes, corresponde
principais interrogações humanas, sob
francesa), XV, 3-4. 1990, pp.18-56 )
provavelmente ao dever dos homens
pena de se tornar um poder ideológico;
8

Que coflsciência existe em Portugal destas questões ? Qual a imagem que enquanto
portugueses temos/cultivamos da Europa ? Num momento em que Portugal se prepara, pela
primeira vez, para assumir a presidência da Comunidade Económica Europeia, urge pensar e
perspectivar com seriedade o tema da "construçáo europeia". A este propósito trancrevem-se
aqui excertos de um texto de uma comunicação apresentada numa Semana de Estudos
Teológicos sobre a Europa, organizada pela Universidade Católica Portuguesa, que, apesar de
ter sido escrito em Fevereiro de 1989, parece manter plena actualidade.

E PORTUGAL ?
(...) o povo português não dispõe de informação e de
esclarecimento suficientes para ter uma posição fundamentada
sobre a questáo europeia. Mais grave é que a situação continue
caracterizada pela mesma ausência de debate e esclarecimento
público depois da entrada em vigor do Acto Único e da decisão
de criar o Mercado Interno até finais de 1992. Porque há nisso
um alargamento significativo, um salto qualitativo, dos objectivos
e dos limites da Comunidade.
A Comunidade Europeia tem sido apresentada quase
exclusivamente como uma comunidade económica, e, até
mesmo nesta perspectiva, a atenção tem estado demasiado
absorvida por vantagens de curto prazo, entre as quais avultam
as relacionadas com as verbas provenientes dos fundos
comunitários.
Ouvimos falar de fundos que o País recebe da Comunidade,
cujos montantes são, sem dúvida, vultosos a nossa escala,
embora reduzidíssimos a escala comunitária. Ouvimos dizer que
esses fundos irão ser duplicados em 1993. Mais ainda, ouvimos
os responsáveis políticos regozijar-se com esse aumento,
porque, agora, sim, existem condições para modernizar
Portugal.
Assim, o cidadão desprevenido vai assimilando a ideia de
C.E.E. a da galinha de ovos de ouro. E não dá conta de que virá
um tempo em que os políticos decretarão a morte da ave. E
depois?
Como serão a Comunidade Europeia, em geral, e Portugal,
em particular, depois de 1992, quando as fronteiras entre os
países-membros tiverem sido abolidas e as pessoas, os bens e
os capitais puderem circular livremente no espaço comunitário?
0 s especialistas construirão os seus cenários. Porventura, uns
a cor-de-rosa, outros a cinzento e outros a verde.
Presumivelmente, haverá quem ceda a tentação do -wishfull
thinkingn, ou seja, de prever que as coisas serao como gostaria
que fossem. E, possivelmente, haverá também quem veja no
elogio do futuro um dever de ofício.
E no desconcerto das mensagens, o comum dos cidadãos

Nós e a Europa
O Portugal de Salazar foi uma
espécie de equilíbrio, precário em si,
mas longamente cultivado, entre
modernização exterior e ruralização
espiritual, sem poder evitar que a
primeira destruisse, na raiz, as
condições de perpetuação da segunda.
A esse processo inteiro - ou fazendo
parte dele na sua face económica agregou-se então o culto do Império
que vinha dos fins do século XIX,
elemento capital para repor no seu
antigo estatuto de nação eminente a
pequena nação europeia que era (que
é) Portugal. Houve um momento em
que a nova imagem de Portugal - pais

,

verá mais uma razão para se alienar, conformado com a ideia de
que isso de C.E.E. só é para os entendidos.
(...) julgo que terá ficado claro que o futuro da Comunidade
não está entregue ao determinismo, nem para o bem, nem para
o mal. Muito depende do que cada pais membro, em separado,
e a Comunidade, em conjunto, vierem a decidir e a fazer.
(...) a construção da Comunidade Europeia abarca aspectos
que transcendem o campo económico. De facto, vão tão longe
que chegam a bolir com o próprio conceito de soberania, ou
seja, originam um conflito entre a soberania individual dos
países-membros e a ideia de uma eventual federação europeia.
Creio que estamos, de facto, perante um problema novo. que
alguns dirigentes politicos europeus contestam, do mesmo
passo que outros perspectivam não como perda de soberania
nacional, mas como um sistema de ccsoberania partilhada.. Seja
como for, a questão é relevante e merece reflexão aprofundada.
Penso que é preciso que se saiba evitar nacionalismos estreitos
e xenofóbicos, tanto quanto a dissolução da individualidade
cultural de cada povo. Importa que cada povo possa realizar-se
na linha da sua identidade e da sua própria vocação, que se
potenciem as complementaridades e se promova a unidade do
género humano, hoje seriamente comprometida, como alertou
João Paulo II.
Porventura formada no espírito de alguns (poucos)
especialistas, a percepção e a explicitação da identidade e da
vocação da nação portuguesa desta era pós-colonial não estão,
ainda, ao alcance do cidadão comum. E é imperioso que
estejam. Até porque o colonialismo cultural não é das formas
menores de atrofia da personalidade colectiva de um povo.
(Alfredo Bruto da Costa, "Europa: horizontes a médio e longo
prazo", in Corpo e Espírito da Europa, Lisboa, Verbo, 1990,
pp.138-141).

A propósito desta questão da
identidade dos portugueses e de
Portugal e, sobretudo num momento em
que algo simplista e apressadamente se
fala do "regresso a áfrica': vale a pena
relembrar a reflexão de um dos nossos
maiores ensaístas.

modesto mas governado com eficácia e
sucesso com mão de ferro -, com a sua
dimensão
imperial
imaginária
aparentemente restaurada, parecia
justificar a ideologia cultural, inspirada
no passado mais glorioso da nação,
momento em que Portugal parecia
miraculosamente suspenso entre o
pragmatismo mais realista e o onirismo
mais delirante. O processo de

descolonização universal, a rebelião
africana, as novas condições da
evolução
económica ocidental
converteriam esse equilíbrio numa pura
ilusão e obrigariam a uma
reconsideração dessa nova imagem de
Portugal, global e hipertrofiadamente
positiva, perfeita antítese da imagem
pessimista do século passado. Treze
anos de guerra colonial sem saída,
colapso brutal do regime criador dessa
imagem eufórica de nós mesmos,
pareciam razões de sobra para
imaginar que essa euforia cultivada, de
aparência artificiosa ou artificial, daria
lugar a uma reconsideração colectiva
do nosso papel no mundo, a um exame
ou reexame da nossa mitologia cultural,

velha de dois séculos, de um país
partilhado e oscilando quase em
permanência entre o desânimo mais
negro e o contentamento de si mais
aberrante.
Não foi exactamente o que sucedeu.
O fim de um regime que parecia
adaptado à realidade portuguesa como
uma luva, o fim de um império de
quinhentos anos, o regresso obrigatório
ao nosso espaço europeu do século XV
não deram lugar a nenhum reexame ou
exame espectacular da nossa imagem,
embora ela sofresse, mesmo sem eles,
uma metamorfose inegável. O Portugal
de 1987 não é o mesmo de 1974; a sua
situação política e histórica sofreu e está
a sofrer uma das mudanças mais
radicais da sua história (em uníssono,
nisso, com o Ocidente no seu conjunto),
mas na sua essência a imagem
cultivada durante quarenta anos
permanece intacta. Embora pareça
escandaloso a alguns, quase se poderia
dizer que em certa medida se reforçou.
A nova imagem de Portugal - refiro-me
menos à que os outros têm de nós
mesmos que àquela que nos
acompanha na nossa acção e presença
dentro de nós e no mundo - não altera
em nada a estrutura da hiperidentidade
que desde pelo menos o século XVI nos
caracteriza.
Perdemos o império, é um facto, mas
perdemo-lo menos na realidade do que
pode parecer, porque já antes o
tínhamos sobretudo como imaginário. E
essa perda que poderia ter dado origem
a uma nova e mais unda vaga de
pessimismo que a do século XIX, esse
luto não só quase não existiu, mas foi
assumido com uma mistura de
inconsciência e de realismo porventura
únicos nos anais da história
colonizadora europeia.
(...) Portugal é um tecido históricosocial de malha cerrada, uma aldeia de
todos, uma parentela com oito ou mais
séculos de coabitação, uma árvore
genealógica comum que não consente,
OU consente mal, no seu seio, a
diferenciação que se volve indiferença, a
irrupção de um viver individual
autónomo e autonomizado que só o
nascimento e a proliferação grandiosas
da cidade burguesa instituíram. É essa a
nossa identidade orgãnica, sem
distancia interior, social ou cultural
possível, salvo em termos de excepção
caramente pagos que faz dos seus
actores emigrados do interior ou de si
mesmos. É essa -condição~que nos
marca para a vida como <<portugueses,,
e à comunidade nacional como tribo
que, à semelhança das antigas tribos de
Israel, transportarão para toda a parte as
tábuas invisíveis da lei santa.
Quando se nasce uma comunidade
deste tipo, o perigo não é o de perder a

identidade, é o de confundir a
particularidade
dela
com
a
universalidade, o de não ser capaz,
senão à superfície, de se abrir e dialogar
com o outro, o de nos imaginarmos
narcisicamente o centro do mundo,
criando assim uma espécie de universo
de referências autistas onde naufraga o
nosso sentimento da realidade e da
complexidade do mundo. Não está o
comportamento
genérico
dos
portugueses isento dessa tentação ou
inclinaçáo, tanto mais supreendente
quanto parece desmentido pelo
fenómeno histbrico da nossa dispersão
pelo mundo, exemplificador, segundo
Jaime Cortesão, do famigerado
humanismo
cosmopolita
dos
Portugueses. (Eduardo Lourenço, Nós e
a Europa ou as duas razões, Lisboa,
INCM, 1988, pp.13-14,21-22)
(Texto e organização
de Paulo Fontes).

A Igreja e a nação Croata:

O DIFICIL CAMINHO DA LIBERDADE
A situação conturbada vivida pela Jugoslávia nos
últimos tempos, impeliu os bispos da Croácia a escreverem uma carta, dirigida aos seus %mãos no
Episcopado'', em que apresentam, de forma detalhada, a realidade da Igreja na Croácia. Este documento é também a afirmação clara das aspirações
dos croatas em assumirem o seu próprio futuro enquanto nação. Apesar da carta ter sido escrita no
passado mês de Fevereiro, ela mantem a sua actualidade, tanto mais que algumas das preocupações nela reveladas ganharam ultimamente forma
no dramático campo de batalha. Todos estes acontecimentos desafiam a nossa consciência de cristãos e cidadãos, bem como a nossa capacidade
em compreendermos tão complexa realidade. Desafios tão mais difíceis quando o estrondar dos
canhões substitui o diálogo e se sobrepõe ao grito
e as legítimas aspirações dos povos.

As tensões políticas e
ideológicas que actualmente sacodem a Europa do
Sul e afectam especialmente as nações na Jugoslávia,
impelem-nos a dirigir-vos
esta carta, para explicarmos
as circunstâncias em que
vivem a nossa Igreja e as
nossas nações.
Cerca de 4.500.000 croatas cat6licos vivem, na sua
grande maioria, nas Repúblicas da Croácia , da Bósnia e Herzegovina e, uma
pequena parte, nas Repúblicas da Sérvia e Montenegro.
Os Croatas representam
cerca de 80% da população
total da Croácia; sendo
pouco mais de 11% dos habitantes
de nationalidade séivia e os restantes
pertencendo a diversos grupos étnicos. Eles são, na sua grande maioria,
católicos. Na Bósnia e Herzegovina,
os Croatas representam cerca de
20% do total da população ( ou seja,
mais de 800.000 habitantes); destes,
40% são muçulmanos e um pouco
mais de 30°h são séwios.
Na Croácia, a Igreja Católica compreende 11 dioceses, sendo uma católica ortodoxa (católica-grega). Na
Bósnia e Herzegovina existem 3 dioceses católicas. Os bispos da Croácia, bem como os eslovacos, para
além da sua participação na Conferência Episcopal da Jugoslávia, reunem-se separadamente para resolverem os problemas pastorais da sua
área de competência. Esta carta que
vos dirigimos resulta duma reunião
dos bispos da Croácia.
O
jugoslavo: "prisão das nações"
Ao longo do ano de 1 9 1 8 3 Os territórios sob a nossa jurisdição deixaram de ser Parte integral da monarquia austro-húngara. Pouco depois,
foram reunidos ao Reino da Sérvia,
que se tinha, já nesta época, juntado
ao Reino de Montenegro. Foi então

que, pela primeira vez ao longo da
história, nos encontrámos sob a autoridade duma dinastia ortodoxa séwia,
sendo a Igreja ortodoxa sérvia a Igreja do novo pais em "estado de formação" (por outras palavras, a Igreja oficial). Além disso, parecia que uma
ponte se tinha abatido para além da
fronteira histórica entre o Império de
Leste e o Império Romano do Oeste,
entre a cultura Sérvia e as nossas regiões, banhadas pela atmosfera da
cultura latina.
Os políticos das antigas partes austro-húngaras do novo país acreditavam no princípio da igualdade dos
elementos constitutivos do novo Estado e da igualdade das nações entradas na nova comunidade. Entretanto,
a política sérvia considerava o novo
país como uma "Sérvia alargada" e
agia em consequência. Estas duas
concepções, opostas entre si, agitaram o Reino da Jugoslávia durante os
seus 20 anos de existência. Ao protegerem a sua cultura e a sua identidade nacional, os croatas sofreram pesadas perseguições, As prisões estavam repletas de crostas e foram muitas as vítimas que caíram sob 0s golpes de agressão do Estado. O acontecimento mais trágico deu-se em
1928, quando os delegados crostas,
entre os quais se encontrava o seu

dirigente político da época,
Stjepan Radic, foram fusilados durante uma sessão do
Parlamento jugoslavo em
Belgrado. A Igreja sofreu
com a nação Croata, tentando intervir junto das autoridades, dando apoio espiritual
às justas aspirações do
povo.
Após o assassinato, em
1934, do Rei Alexandre em
Marselha, o regime tentou
atenuar as dificuldades ao
estabelecer, em primeiro lugar, uma concordata com a
Santa Sé (1937) e, mais tarde, acordando uma certa autonomia aos Croatas ("Banovina" - "Banate" - de Croácia,
1939). Contudo, a concordata não pôde ser ratificada devido as
grandes manifestações anti-católicas
conduzidas pela Igreja ortodoxa sérvia, e o Banate croata mal pode começar a consolidar-se durante o seu
ano e meio de vida.

A nova Jugoslávia
A segunda guerra mundial destruiu
o Reino da Jugoslávia em apenas 10
dias, em Abril de 1941. As suas nações, tendo vivido o Reino da JugosIávia como a "prisão das nações",
saudaram a sua queda, considerando-a como a sua própria libertação.
No entanto, tudo isto se passava sob
a ocupação pelas forças do Eixo (Alemanha e Itália). A guerra civil começou. Ela foi particularmente feroz no
então território da Croácia. Os croatas sofreram ataques da parte de grupos seivios armados ("Chetniks") e o
regime croata ("Ustashi") vingava-se
nos habitantes da Croácia de nacionalidade sérvia. Após a declaração
de guerra pela Alemanha a União
Soviética, apareceu a guerrilha comunista local de oposição. Os comunistas, enquanto movimento de resistência, utilizando os seus métodos específicos, subordinavam ou marginalizavam todas as forças de resistência
democrática activas ou passivas, e

Anunciar a Boa Nova na era dos Audiovisuais
Será um canal de televisão
prioritário e benéfico para a Igreja?
Manuel Pinto (*)

A Igreja tem tido uma presença
extraordinariamente forte no debate
público que tem acompanhado o
processo de abertura da televisão à
iniciativa privada. Foi, em primeiro
lugar, a reivindicação - assente numa promessa oficial - da atribuição
de um canal a Igreja; e é, agora, a
candidatura de sectores católicos
ao concurso público a um dos dois
canais privados, previstos na leiquadro da radiotelevisão.
A intervenção dos responsáveis
eclesiais nesta matéria originou
uma polémica cujo sentido e alcance são inegáveis, embora a sua
análise não caiba nos objectivos
desta nota. Direi apenas que tal polémica teve o condão de relegar para um plano secundaríssimo a reflexão sobre qual deverá ser o papel
da televisão na nossa sociedade,
no plano educativo e cultural, o que
não pode deixar de ser lamentado,
tanto mais que se está perante um
processo de tomada de decisões,
que condicionará o quadro audiovisua1 português por muitos anos, se
não mesmo para as próximas décadas.
Centrando, agora, a reflexão sobre as pretensões da Igreja e, em
especial, sobre o conteúdo e a forma das iniciativas no seu âmbito tomadas, gostaria de enfatizar alguns
aspectos que, do meu ponto de vista, têm sido pouco valorizados ou
mesmo silenciados, quando se trata
de definir uma presença eclesial no
campo do audiovisual.
Como é do conhecimento público,
a reivindicação de um canal da
Igreja ou com ela conotado significa
que ela pretende exercer o direito a
ter uma voz própria na produção e
difusão de programas televisivos
tendo como destinatário um público
vasto e heterogéneo.
A propriedade e controle de
meios de produção e teledifusão é
uma dimensão central e extrema-

mente importante, mas está longe
de ser a Única "frente" possível de
intervenção de uma instituição como A a Igreja no domínio da Comunicação Social.
De entre as "frentes" possíveis e,
direi mesmo, necessárias, considero particularmente quatro: a produção de audiovisuais; o recurso a novos suportes de difusão; a educação dos consumidores de meios de
comunicação social; e a formação
de comunicólogos e de agentes para a pastoral da comunicação çocial. Detenhamo-nos brevemente
em cada um destes pontos.
Produção de documentos audiovisuais
A preponderância das produções
estrangeiras e especialmente norte
americanas, indissociável de uma
tendência para a estandardização
da produção e dos conteúdos, deveria ser contrabalançada pelo investimento no surgimento de produtos de qualidade que tivessem em
conta a realidade nacionalleuropeia, com os seus valores específicos.
Uma instituição como a Igreja Católica poderia prestar um serviço insubstituível se apostasse na dinamização elou criação de uma ou
várias equipas de produção, pondo
ao dispor quer das redes de clubes
vídeo quer dos canais televisivos
documentos de qualidade. Tais documentos poderiam apoiar outras
actividades de natureza cultural
elou pastoral e serem comercializados.
Neste domínio, experiências como a Logomedia (cooperativa de
religiosos de produção audiovisual)
deveriam ser potencializadas e
aproveitadas.
Recurso a novos suportes de difusão
Quando se pensa em difundir programas audiovisuais, a atenção
centra-se sobretudo na teledifusão.

As novas tecnologias de informação
e comunicação, já implantadas noutros países mais desenvolvidos,
mostram que é necessário perscrutar o que se passa ou se perspectiva, para que as decisões que agora
se tomam tenham presente um amplo quadro de possibilidades. Penso, em particular, nas redes de televisão por cabo, que começam a ser
projectadas em diversos pontos do
país, e penso igualmente nas videocassetes e nos clubes de vídeo.
Educação para a Comunicação
Social
Desde as séries de ficção aos desenhos animados, passando pela
publicidade e pela informação, não
existe hoje praticamente ninguém
que não estabeleça relação com os
meios de comunicação. É, por outro
lado, ponto assente que o significado de uma mensagem não depende
apenas do conteúdo inscrito dessa
mensagem mas é o resultado da interacção desse conteúdo com o sujeito que o recebe. Isto significa que
o contributo e o papel do espectador nunca é meramente passivo
nem está dependente apenas daquilo que vê e ouve, mas também,
e em grande medida, dele próprio,
do seu contexto, da sua história
pessoal, das suas competências de
leitura e interpretação da complexa
gramática do audiovisual.
Foi a partir da consciência desta
realidade que, num grande número
de países, governos e instituições
da sociedade civil, com destaque
para a Igreja Católica, lançaram
programas, alguns deles de grande
magnitude, voltados para a educação do consumidor de comunicação
social e, em particular, do telespectador. O caso da Austrália pode ser
paradigmático. A partir da acção de
um irmão marista, os colégios católicos adoptaram um programa de
"media education" inserido nos currículos de formação, desde o jardim

de infância ao fim do ensino secundário. Os resultados foram de tal
modo positivos que as autoridades
educativas dos vários Estados decidiram acolher a experiência e inseri-la nos planos de formação dos
estabelecimentos de ensino público. Noutros países, este tipo de formação tem sido dirigido as famílias,
aos movimentos, aos grupos de jovens, etc. A UNESCO tem dedicado
a matéria uma significativa atenção
e, nomeadamente, uma organização internacional católica - a UNDA,
ligada aos sectores da Rádio e da
Televisão - tem mesmo uma linha
de trabalho e uma revista sobre a
educação para os media (' ).
Formação de comunicólogos e
agentes de pastoral
Costuma dizer-se que "não se fazem omoletes sem ovos" e também
no domínio do audiovisual isto é
verdade. Para haver produtos de
qualidade e uma acção motivadora
importa que haja profissionais de
qualidade: não apenas jornalistas,
mas também produtores, realizadores, guionistas, investigadores e
animadores. Este é, seguramente,
um desafio incontornável e absolutamente decisivo de qualquer tipo
de intervenção da Igreja no domínio
da Comunicação Social. Valeria
bem a pena o envio de pessoas para contactarem com experiências
estrangeiras neste domínio e se
prepararem para dar, mais tarde, o
seu contributo em Portugal.
As quatro vertentes de intervenção atrás referidas procuram enfatizar que a opção pelo investimento
num canal de televisão é apenas
uma de entre as várias opções possíveis. Talvez seja a que mais "visibilidade" e poder confere a voz da
Igreja. Mas será, por outro lado,
aquela que mais dinheiro absorve,
mais riscos faz correr a missão da
Igreja e a que mais divisões suscita
no seio da própria comunidade católica. É, além disso, aquela que
mais dificilmente se articulará com
uma estratégia pastoral da Igreja
neste sector, como bem o demonstra o caminho trilhado pela Rádio
Renascença. Não deixa, assim, de
ser legítimo perguntar se a concentração de energias e recursos num
canal televisivo deveria constituir a
"prioridade das prioridades" da Igre-

ja, como parece estar a acontecer.
Dir-se-á que a TV - ou o projecto
que foi apresentado - não é da Igreja, mas de um grupo de católicos.
Mero preciosismo! Legalmente, sê10-á. Todavia, a partir do momento
em que a frente de tal projecto foi
colocado um bispo (e, digamos claramente, nâo um bispo qualquer) e
se lançou pelas dioceses, ordens
religiosas, misericórdias, etc, uma
importante campanha de apoios, a
ambiguidade instalou-se e é difícil
descortinar com nitidez onde acaba
a iniciativa particular e começa uma
estratégia (de recurso), da maioria
do Episcopado.
Seja o que vier'a acontecer, os
dados estão lançados e há que assumir a realidade tal e qual ela nos
(a)parece. Em qualquer circunstância, é nosso dever expressar com
lealdade e clareza os nossos pontos de vista. Não posso, nessa linha, deixar de manifestar a minha
apreensão pelo rumo que as coisas
estão a assumir, especialmente
porque, a par do interesse, eventualmente aceitável em possuir uma
estação de televisão, não vejo o
mesmo empenhamento e investimento noutros domínios da pastoral
da comunicação Social, que me parecem tão ou mais importantes. Indo mesmo mais longe, talvez fosse
interessante e salutar promover o
debate no interior da Igreja, em ordem a possibilitar o diálogo aberto
acerca das sensibilidades na concepção de eclesiologia subjacentes
as várias opções que se têm manifestado em torno do dossier "um canal de televisão para a Igreja".

(') Professor Universitário.
(') Aos interessados nesta vertente de reflexão e acção, sugiro a leitura do artigo "Educar para a Comunicação Social", a publicar na revista "Communio", nQ1relativo a 1992.

SER CRISTÃO - SER CIDADÃO

Que Solidariedade
Alberto Martins Andrade (*)
"A progressiva dignificação da
velhice (menos respeitada, apesar
de todos os esquemas modernos
de segurança social, do que em
muitas sociedades tradicionais), é
valor emergente da nossa época."
(1
Se as informações estatísticas
estão certas, mais ou menos 20%
da população portuguesa pertence
a chamada terceira idade classificação de contornos
imprecisos e por isso facilmente
contestável.
Mas não será difícil reconhecer
que a maioria dos mais de dois
milhões de reformados e
pensionistas são pessoas social e
culturalmente desfavorecidas,
economicamente débeis e doentes,
consumidores em larga escala de
cuidados médicos, de meios
auxiliares de diagnóstico e de
medicamentos.
Os serviços estatais de
segurança social, as instituições
particulares de solidariedade social
e as comissões e associações de
reformados - que são já bastante
numerosas,
ainda
que
assimetricamente espalhadas pelo
país - desenvolvem acções, ainda
não satisfatoriamente coordenadas,
para minorar as situações mais
gritantes, que são aquelas que a
família - instituição em crise
profunda e irreversível ? - não tem
capacidade para acolher e
solucionar.
As organizações sindicais e as
autarquias vêm assumindo um
papel cada vez mais importante
como
dinamizadores
da
solidariedade social a nível local e
regional, tendo em vista uma
população idosa - em termos
genéricos, os homens e as
mulheres com mais de 60 anos que é a mais atingida pelo
analfabetismo (literal e funcional),
pelas más condições de habitação,
pelo deficiente sistema nacional de
saúde e pelo elevado custo dos
medicamentos e dos transportes.

"É o idoso que mais se suicida.
Sente a rejeição e abandono da
família e amigos. Julga-se um fardo
para os que o rodeiam e vai
alimentando a angústia d a
incapacidade de criar algo de
novo." (2 )
"Uma autêntica democracia só é
possível num Estado de direito (no
qual é soberana a lei, e não a
vontade arbitrária dos homens) e
sobre a base de uma recta
concepção da pessoa humana.
Uma democracia sem valores
converte-se facilmente num
totalitarismo aberto ou dissimulado,
como a história demonstra.
Num mundo sem verdade, a
liberdade perde a sua consistência,
e o homem acaba exposto a
violência das paixões e a
condicionalismos visíveis o u
ocultos."(3 )
0 s cristãos não podem ficar
indiferentes aos graves problemas
que afectam hoje os portugueses e
particularmente
os
mais
desprotegidos - os deficientes
mentais e os idosos.
E se é urgente inventar a
"economia da solidariedade" - como
tem vindo a afirmar Vítor Melícias não é menos verdade que a nível
local, pela mobilização de meios de
média dimensão é possível pôr em
prática soluções que, sem erradicar
as misérias que nos afligem, as
poderão minorar substancialmente.
Há que, em primeiro lugar e com
a maior urgência, reflectir sobre a
doutrina social cristã e depois,
actuar em coerência, combatendo a
sociedade de consumo, sem
esquecer a índole social da
propriedade privada.
Os cristãos, inspirados na
doutrina social, podem e devem, a
escala regional e local, contribuir
para a construção de uma "terceira
via", já que o "consumismo" e o
"capitalismo" dos nossos dias não
servem.
A animação sócio-cultural do
polifacetado movimento associativo

e até o empenhamento na gestão
autárquica - mais próxima das
populações, com um quotidiano
sem segredos - sao eventuais
caminhos a percorrer pelos cristãos
com o objectivo de dar crédito ao
Evangelho, numa leitura pósconciliar.
"As coisas que Deus nos dá não
são para deixar ao deus-dará.
Utilizando as mesmas técnicas,
meios e recursos e actuando a
armes égales,, com os demais
actores (públicos, privados ou
sociais) do mundo económico, as
instituições da economia social,
exactamente porque visam
directamente o bem do homem e
não o lucro apropriável, terão de
proceder
com
uma
ética
empresarial, com uma deontologia,
com um escrúpulo de defesa do
consumidor e dos demais
interesses e direitos humanos, que
nunca poderiam, por exemplo, ser
compatíveis com a exploração de
estupefacientes, armas, tráfico de
menores,
trabalho
infantil,
prostituição de pessoas e de ideias,
priorização dos lucros relativamente
a justa
remuneração dos
trabalhadores."(4 )
(*)
Reformado, autarca e
animador sócio-cultural.
(1) Helder Pacheco - "Não há
mão que agarre o tempo", in "A
Razão", ne23, Agosto 1991.
(2) Francisco Fontes - "Drama da
solidão leva idosos ao suicídio", in
"O Primeiro de Janeiro", 29 Julho
1991.
(3) João Paulo II - "Centesimus
Annus".
(4) Vítor Melícias - "Revista das
Empresas" (Entrevista), n-9,
Junho/Julho 1991.

DA RERUM NOVARUM ATÉ A CENTESIMUS ANNUS
Padre Manuel António Ribeiro (*)
1- Introdução
Três acontecimentos recentes
marcaram a celebração do centenário da tcRerum Novarum,,:
- A "Semana Social 91 : Renovar
para Humanizar", ocorrida em Lisboa entre os dias 25 e 28 de Abril,
retomando a iniciativa das semanas
sociais que há décadas atrás tanta
importância tiveram na sensibilização dos cristãos para as questões
sociais.
- A publicação da encíclica "Centesimus Annus", no passado dia 1
de Maio, onde se afirma que nem o
marxismo que faliu nem o capitalismo consumista e liberal que se
mantém são uma verdadeira solução.
- O encontro recente, realizado na
diocese do Porto, com a participação dos vários colectivos que integram a Pastoral Operária. A grande
síntese dos trabalhos preparatórios
desse encontro chegava, sintomaticamente, a mesma conclusão que a
encíclica papal: "Nem queremos o
colectivismo, que caíu. nem o capitalismo, que ficou".
Estes três acontecimentos jubilares, ocorridos tão recentemente, revelam uma vontade de despertar as
consciências adormecidas para os
problemas sociais decorrentes do
trabalho. Oxalá que estas iniciativas
sejam um fermento de uma grande
transformação de mentalidades.
Porquê celebrar o
centenário da [(Rerum
Novarum,,
(RN)? Porque esta
encíclica significou
um profundo virar
de página na maneira da Igreja se situar
frente ao mundo.
A RN foi a primeira tentativa de a
Igreja dar uma
orientação moral as
questões sociais decorrentes da Revolução Industrial, visando a promoção

da dignidade dos trabalhadores e a
defesa dos direitos fundamentais da
classe operária.
Porque é que a Igreja de então
decidiu erguer a sua voz? Porque
as "novas realidades" sociais de há
100 anos interpelavam gravemente
a consciência cristã. Essas novas
realidades, operadas no domínio da
economia e da tecnologia, provocaram aquilo a que Leão XIII chamou
"miséria imerecida" do proletariado.
Não foi a Revolução Industrial
que causou essa "miséria imerecida" dos trabalhadores, mas sim o
aproveitamento sem escrúpulos
que os patrões fizeram dessa nova
oportunidade de ganhar fortunas,
sem olhar a nenhum principio moral
que pusesse o respeito da pessoa
humana acima da sua ambição.
Também hoje estamos a assistir a
uma nova e profunda revolução tecnológica cujas consequências se
estão a traduzir na precarização do
trabalho e na fragilização da segurança dos trabalhadores. E justamente porque estamos a atravessar
uma situação paralela com a que foi
vivida há cem anos, que importa estar atentos as novas realidades de
hoje, de modo a termos uma intervenção social inspirada nos valores
do Evangelho. Será essa, aliás, a
forma mais válida de celebrar com
verdade a data jubilar da t<Rerum
Novarum,,.

2. O Impacto da e<RerumNovarum>>
Em que se traduziram as "novas
realidades" que há cem anos impeliram a Igreja a erguer a sua voz de
denúncia e de anuncio?
Essas novas realidades tinham a
ver com a Revolução Industrial que
estava a introduzir profundas transformações técnicas nos processos
de produção. Tratou-se de um fenómeno iniciado em Inglaterra e que
se veio a estender progressivamente a outros países da Europa.
Baixaram-se os custos de produção através da introdução da máquina. Sucederam-se invenções em
cadeia, particularmente no ramo
têxtil: em 1733, John Kay inventa a
lançadeira volante; em 1755, Cartwright cria o tear automático; em
1769, James Watt inventa a máquina a vapor.
Esta revolução industrial dá origem a uma profunda crise social
que afecta gravemente as condições de vida dos trabalhadores. No
sector dos lanifícios, os salários baixam drasticamente, para poder
aguentar a concorrência do algodão, nova matéria-prima importada
de além-mar nos barcos a vapor.
No ramo da fiação do algodão, por
sua vez, dão-se grandes vagas de
desemprego provocadas pela mecanização industrial, que dispensava muita mão-de-obra,e pelo afluxo
aos centros industriais de muitos
camponeses, vítimas de uma reforma económica que fez concentrar as terras
nas mãos das
oligarquias agrárias.
O espantoso
crescimento económico

"Justiça Social na Europa 92"
Elementos para um diálogo, a propósito do
IV Congresso Europeu das Comunidades Cristãs de Base
Paris - Julho de 1991
José Maria Cabra1 Ferreira

1 Brevíssima
distinção metodoI Ó g ~ C Bsobre Comunid ad es C r iSf ãs
de
base
(CCB'S)
m

Lá fui, contente e surpreendido, como ladrão que rouba o paraíso por
calhar ao lado de quem dele é a chave: os obres. Assim me senti ao ser
convidado para seguir a preparação
e acompanhar ao Congresso OS representantes de várias Comunidades
Cristãs de Base (CCB's) da zona do
Porto. Este texto e seu contexto tentarão explicar e reflectir um pouco sobre O porquê de tal sentimento de
graça.

Arrisco um esclarecimento
prévio sobre as CCB's por ousar pensar que a "base social
metanoica" voga geralmente
por outros mares e estratos
que os daqueles que integram as
CCB's que acompanhei.
Ainda que convenha ter presente,
desde início, que sob tal designação cabem grupos muito diferentes
pela origem, formação e motivações. Isto se podia facilmente verificar em Paris, entre os cerca de 650
cristãos de 28 nacionalidades que
ali se reuniram (vindos de quási toda a Europa, mais alguns convidados e observadores da América Latina, áfrica e ásia).
Pode assinalar-se o Concílio, conjugado com o espírito do tempo dos anos 60, da contestação, dos
direitos humanos, da descolonização, da vaga socializante - como o
marco e o detonador que libertou
na Igreja aspirações profundas, traduzidas em novas formas de associação e de compromisso temporal
(como se dizia), em luta contra a
imensa injustiça e uma trágica desigualdade, que a abertura ao mundo
e a comunicação social iam tornando, pela primeira vez na história,
patente aos olhos de todos.
Foi na América Latina que a cons-

ciência cristã, face a uma evolução
sócio-política marcada pelo desequilíbrio, floriu na palavra e na vida
duma mão cheia de profetas e no
corpo de milhares de grupos, diálogo que encontrou no verbo "libertar"
a síntese do chamamento evangélico, da sua prática e da teologia que
reflectia, formulava e animava tal
processo: os pobres são evangelizados. As novas comunidades, muito simples na origem, aprendiam a
ler por cartilhas de alfabetização
que utilizavam como texto a peregrinação de Abraão e a aventura de
Moisés: "Eu ouvi o clamor do meu
povo". É óbvio que tal "método" não
pode deixar de vir a pesar no pensamento e na prática da Igreja e as
proclamações decisivas de Medellin
e de Puebla, pode dizer-se que tiveram origem num processo fortemente apoiado nas bases comunitárias de múltiplas Igrejas, e não
apenas no sentir e reflectir de uma
hierarquia isolada.
Na Europa a formação das primeiras "comunidades de base" se
teve elementos análogos do património cristáo, veio muito marcada

,,,

por fermentos de contestada organização ecle-

siástica e das orientações
dela oriundas, que eram
vistas como contrárias, as
vezes como incompatíveis,
relativamente ao espírito e
até a letra do Concílio, e
por ele, do Evangelho. A
crise dos sacerdotes (a
questão do celibato foi importante, nesta altura, mas
é uma questão secundária
e está longe de esgotar a
crise do sacerdócio cristáo e a fecundidade potencial que da sua superação poderá resultar) teve grande peso na formação e no rumo de
inúmeras comunidades de base
que então se formaram, patenteando o peso específico que o papel do
padre detinha na vida da Igreja, tomada como objecto de análise sociológica. Nos inúmeros processos
conflituosos então vividos, o caminho traçado pelas relações entre o
pastor e o bispo vieram a definir,
paralelamente, as atitudes de
submissão, marginalização ou ruptura, de muitas das comunidades,
ou de parte das mesmas, implicadas ou até invocadas como razão
de ser de tais litígios.
Assim na América Latina, a formação das CCB's tem a ver com
um processo que é, certamente, crítico, mas de raíz teológico-bíblica e
nascido em meios diferenciados,
em que muitos bispos e sacerdotes
tiveram participação decisiva.
Na Europa muitas das CCB's nasceram na dissidência, teológica em
alguns casos, mas sobretudo ética
e disciplinar, e a "libertação" busca-

da não pode ler-se a luz duma tradução literal da "teologia da libertação" elaborada no contexto muito
próprio da América Latina (o que
não quer dizer que tal teologia não
possa ter significado nem valor para
as comunidades europeias).
Esta distinção, algo simplificadora, deve notar-se, não deixa de ser
aplicável ao caso português, as
CCB's que cá se formaram, nascidas, quási todas, em torno da personalidade e do roteiro dum padre,
cuja perspectiva eclesial e prática
consequente acabaram por situar,
equivalentemente, os grupos que o
acompanharam em situações de
conflito, maior ou menor, latente ou
manifesto, com a autoridade eclesiástica, situação que em alguns
casos levou a desagregação do
grupo, em outros a consolidação
duma postura e dum novo tipo de
comunidades eclesiais.
Poucas, deve dizer-se. O movimento deve muito da sua génese,
como disse, ao Concílio e a todo o
processo social e eclesial que o gerou, o viveu e o divulgou. Ora esse
processo teve em Portugal um percurso muito diversificado, quanto ao
tempo, lugares e modos.
Julgo poder dizer com verdade
que, por parte da esmagadora
maioria da hierarquia eclesiástica
portuguesa, o Concílio foi aceite por
acatamento da autoridade reconhecida, sem adesão profunda, e a sua
divulgação e assimilação sofreu por
isso duma dilação acentuada, no
tempo e no espaço. Em ambientes
mais abertos e permeáveis, com
muitos mais contactos, como eram
certos meios de Lisboa e, em grau
muito menor, do Porto, o Concílio
chegou a muitos grupos de leigos
como uma espécie de fogo divino,
não roubado mas, de algum modo,
subtraído a autoridade até aí exclusiva e soberana, quanto ao seu desalfandegarnento. Assim vivido, e
assim misturado a outros ventos
que de fora também vinham, com o
fulgor da modernidade (emancipação, democracia, marxismo, psicanálise) foi bem difícil o percurso das
pequenas comunidades dissidentes, a braços com as crises pessoais e colectivas, com a desconfiança e a marginalização eclesial,
quando não com o impedimento cívico discriminatório.

A maioria foi desaparecendo pelo
progressivo ajustamento dos seus
elementos pela silenciosa reintegração na Igreja "tradicional" de outros,
pela extinção dos "lugares sociais"
que Ihes foram dando espaço de
expressão: a própria JUC, o Movimento de Renovação da Arte Religiosa, o jornal "Encontro", a Livraria
Morais, as paróquias do Restelo, do
Lumiar, o Seminário dos Olivais, e
outros lugares, geralmente de culto
mas também em outras sedes como a cooperativa "Sedes". Isto em
Lisboa. Tenho para mim que com
tal gente se foi - ou se neutralizou o que de mais prometedor tinha a
Igreja para entrar num tempo novo;
ao perdê-la, no duplo sentido que a
deitou a perder e ela mesmo perdeu, teve lugar uma decapitação de
que ainda não se recompôs.
Na zona do Porto este processo
liga-se muito menos a estratos da
classe média universitária, muito
mais aos ambientes da JOC e das
paróquias populares. Foi lá que
nasceram e sobreviveram os pequenos grupos que ainda hoje se
mantêm.

2. O Congresso
O Congresso foi ocasião de encontro, traduzido em mil encontros,
num ambiente que combinava a
grande festa popular com três conferências, a abrir, e trabalho por
grupos, segundo a dúzia e meia de
subtemas que desdobravam e explicavam o tema geral proposto:
"Justiça Social na Europa 92" (eis
alguns dos quatorze previstos que
depois se agrupariam nuns dez:
"Análise sócio-política da Europa
93","CCB's, situações e mecanismos de exclusão", "Os imigrados na
Europa", "Teologia da libertação no
contexto europ6u", "CCB's e Terceiro Mundo: a celebração do 5Wentenário").
Para quem conheça congressos
famosos, carregados de patrocínios
e encabeçados por comissões de
honra da mais fina quinquilharia social, ficaria um tanto impressionado
com a escassez de protocolo, a modéstia das aparências, a sirnplicidade no intenso convívio, ao qual a
diária ementa ecológica para as refeições, preparadas por holandeses, veio dar um toque de coerên-

cia programática, pleno de oportunidade para o equilíbrio do orçamento, embora responsável por alguns
lusitanos desabafos e correspondentes desvios, relacionados com o
ancestral culto do bacalhau com batatas.
Mais rico e apreciado foi o cardápio dos sub-grupos, que no fim se
traduziu por uma série de "conclusões" para as quais não houve votação final: não se destinavam a
maior areópago que o que ali se
reunia e significavam a convergência da reflexão e experiência das
muitas comunidades presentes ou
ali representadas. Afixados pelos
corredores ou átrios da escola que
nos albergava (Chatenay-Malabry,
École Centrale) ou policopiados para distribuição final elas são um
bom índice das preocupações das
Comunidades e das características
que as distinguem. Eu resumi-las-ia
em quatro ou cinco referências fundamentais: primeira, a grande variedade de vivências de grupo, quanto
a origem, quanto ao modo de celebrar a fé, ao modo a exprimir; segunda, a participação igualitária e a
preocupação por uma Igreja nascida (socialmente, entenda-se) e criada a partir da base, "do Povo"; terceira, uma reivindicação expressa,
mas de modo e com intensidade
desiguais, da secularização, como
"um valor positivo" assente sobre
"valores propriamente humanos";
quarta, a militância, social e política,
pela justiça, também aqui de formas
e em graus muito diversos, por alguns grupos vivida numa grande
proximidade dos pobres e da pobreza (chame-se esta desemprego,
drogados, clochards, drop - outs,
velhos, marginalizados ...) pela
maioria, empenhados em vários tipos de actuação política e social,
entre os sectores mais críticos dos
sistemas, bastante uniformes, afinal
de contas, que vigoram nos países
europeus.
Um comentário a estas notas que
- convém tê-lo em conta - representam o fruto da minha limitada experiência, do meu parcial campo de visão, pelo que, tal como as propuz,
não podem dispensar, sob ponto de
vista da fé-fidelidade cristã, reflexão
séria e porventura discordância crítica. Mas aqui reside, precisamente,
um dos nós vitais do clima, dos gru-

pos e das gentes reunidas no Congresso, constituído por duas atitudes, uma, muito positiva, outra, algo
negativa, pareceu-me: positivo o
hábito de viver fraternamente na
procura cristã, sem pressupor para
isso a ausência de conflitos, a concordância unívoca, a uniformidade
assimilada, a ortodoxia. Menos positiva, um certo cuidado menor da
inteligência da fé, um certo risco de
imprecisáo teológica, o risco subsequente de entendimentos e comunhões sobre bases generosas e ricas que o sejam, sob ponto de vista
ético-político, mas insuficientes e
superficiais, quanto a sabedoria da
fonte e dos factos evangélicos, embora buscando nestes confirmação
a posteriori.
É aqui que se pode pôr com oportunidade a questão das relações
entre CCB's (estas CCB's, historicamente determinadas) e o serviço
ou poder hierárquico, próprio do sacerdócio episcopal. Como se sabe
essas relações foram, no passado,
marcadas por um carácter recorrente de conflito.
Fiquei com a impressão duma
evolução clara, por parte pelo menos duma maioria do "corpo eclesial" presente no Congresso, para
uma postura positiva, mais pacífica,
muito mais buscando responder a,
e definir-se pelo, chamamento
evangélico, traduzido em actuações
concretas, em direitos e deveres,
do que por querelas de autoridade
ou sequelas das ainda delorosas cicatrizes de passados conflitos e
rupturas. E certo que nenhum bispo
esteve presente no Congresso,
também é certo que a totalidade
dos participantes, como um corpo
fomos recebidos na Catedral de Notre Dame, e ali celebrámos festivamente a fé comum.
Isso não anula a questão, que afinal se pode pôr, mesmo para tantos
que vivem pacificamente instalados
no seio da Igreja, relativa a difícil e
preciosa harmonia entre a liberdade, fruto e condição da Redenção,
e a ortodoxia como procura duma
unidade profunda, que é critério de
verdade.
A história nos mostra as oscilações de tão frágil harmonia. Rompida, umas vezes, pela preponderância duma autoridade imposta a custa da liberdade ou mediante um

imobilismo que remete a Igreja para
a condição de sinagoga intransigente do velho testamento, ou outras
vezes pela preponderância duma liberdade que absolutiza o indivíduo,
inviabiliza a comunhão e pulveriza
os grupos, até que por inesperadas
vias se forjem novas formas de autoridade expostas cruelmente às insídias dos mais rigorosos autoritarismos, como o demonstra o fenómeno do sectarismo e da multiplicaçáo das seitas.
Foi esta consideração, cruzada
naturalmente com a minha história
e a perspectiva que o Congresso
me oferecia, que me fez pressentir,
no ambiente, devo confessá-lo,
uma certa sensação de orfandade
(ou será projecção minha, habituado que estarei a tão múltiplas paternidades, nem todas responsáveis?)
- sem deixar porém de discernir
também os riscos, em alguns casos
até os sinais, duma liberdade sem
objecto nem compromisso finalizador, que é provavelmente um dos
sintomas mais seguros de persistente adolescência.
Teorizei, de forma tão fulminante,
alguns caracteres da gente e trabalhos que fizeram o Congresso que
me arrisco a suscitar uma perspectiva sintetizada ou encurralada num
confronto entre uma Igreja confinada a uma ortodoxia sem liberdade e
umas CCB's ciosas duma liberdade
sem rumo e sem bússula. Se em alguns tal acontece, pede a verdade
que recorra a mais várias e diversificadas tintas para pintar o Congresso e os congressistas. Estes
eram católicos de origens várias,
mas também protestantes, de grupos próprios ou ecuménicos; as origens regionais assinalam histórias
diferentes e caracteres muito próprios. 0 s grupos do Norte - Bélgica,
França, Holanda - são integrados
maioritariamente por gente de classes médias, profissões liberais,
marcadas por uma reflexão intelectual, talvez as vezes, intelectualizante, em que o processo de secularização é ciosamente afirmado; os
grupos do Sul, vem muito mais duma classe operária urbana e rural
para a qual"justiça" tem ainda a ressonância próxima da superação da
miséria, "liberdade" e "democracia"
são bens de recente iniciação, "desenvolvimento" uma esperança frá-

gil e desigual. Assim sendo, a preocupação "social" tem caracteres diferentes nuns e noutros grupos, relacionada também com a confiança
que uns e outros tem nas instituições e intervenções politico-sociais,
os latinos marcados pela sua secular desconfiança quanto ao poder
constituído e a dificuldade que tem
em organizar-se mediante formas
associativas.

3. E agora, regressados, que novas luzes e estímulos nos
vem deste encontro?
Como se sabe as CCB's em Portugal, como fenómeno de afirmação
relativamente "autónoma" de grupos cristãos, é muito limitado. São
poucos e pequenos grupos quási
todos localizados nas periferias ou
arredores das grandes cidades do
Litoral, integrados por pessoas de
origem social modesta, assalariados da classe operária. Não há nenhuma exclusão formal que os separe do corpo da Igreja; mas por vicissitudes ligadas a sua criação, pelas formas de celebração e organização ou por tomadas de posição,
relativas a vida interna da Igreja ou
a realidade sócio-política envolvente, algumas delas foram-se situando, noutros casos foram situadas
não a margem mas na margem do
espaço eclesial.
As relações com a autoridade hierárquica são variáveis em intensidade e qualidade, nomeadamente pelo que respeita as paróquias, que
por vezes manifestam animosidade
e desautorizam por vários modos a
adesão a tais grupos, aproximandoos do fenómeno das seitas - o que
eles não são - e tratando-os do
mesmo modo, o que é reprovável e
sectário para com uns e outros.
Do que me tem sido dado ver e
viver creio serem duas as interpelações fundamentais feitas a Igreja
portuguesa: uma, a da liberdade de
resposta ao Evangelho, dentro dum
processo de maturação social e
teológica; outra, a da sua posição e
participação na luta pela justiça social.

Liberdade de Resposta
ao Evangelho

modo algum a dizer que numa cultura da democracia a hierarquia
eclesial ~ e r d erazão e sentido: segundo tal lógica acabaríamos então
por dizer que a concepção da Igreja
como "povo de Deus" desautoriza e
paulatinamente oblitera a existência
mesma da hierarquia eclesial. É falso. São realidades diferentes pertencentes a ordens distintas: a hierarquia diz respeito a um ordenamento de serviço, no seio da comunidade cristã (que é o que se chama poder de ensinar, de reger e de
santificar, ligado ao sacerdócio ministerial): o conceito de democracia
diz respeito a uma participação tendencialmente generalizada na formação e exercício do poder social,
isto é, na capacidade de se regular
e agir segundo o próprio querer.
Ora bem: o que me parece é que
houve historicamente uma convergência tão prolongada, chegando
em muitos casos a uma coincidência desse poder de ordenamento
sacerdotal com um poder social resultante das participações nos diversos factores sociais que o definem e compõem, que quási naturalmente se foi interiorizando no clero
uma certa unificação dos poderes
numa só matriz, confundindo e mis-

E natural e é inevitável que o processo social da modernidade que
podemos, de modo simplista mas
sintético e compreensível, designar
por "democratização", tenha repercussão profunda no tipo de relações que se estabelecem na Igreja,
e, mais radicalmente, no tipo de atitude que os homens e mulheres
cristãs tomam perante Deus, a sua
procura, o seu chamamento.
Se quanto a realidade social tal
processo se constitui e caracteriza
pela participação dos cidadãos nas
decisões relativas a fins e meios,
ele não pode, coerentemente, deixar de ter uma grande influência sobre a Igreja e os seus membros,
quanto ao modo como estes
apreendem o seu papel e a sua posição no seio dessa sociedade específica, que precisamente Ihes diz
que são "chamados a liberdade".
Quero dizer: num espaço social onde se difunde e pratica a democracia tornar-se-ão cada vez menos
compreensíveis e aceitáveis os modelos de comportamento marcados
pelo autoritarismo, frequentemente
pela prepotência.
Note-se que isto não equivale de
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Quantos se reúnem de iniciativa
própria e sentida necessidade, sem
empurrões ou súplicas episcopais,
por cima de pertenças partidárias,
de interesses profissionais, de
classes e culturas, para se exporem, e todo esse mundo - social,
político, económico, cultural de que
são parte activa e que é o quadro e
o terreno da sua existência - ao
confronto evangélico?

turando, consequente-mente, os
respectivos papeis.
Julgo que temos vivido e sofrido
desta atitude em Portugal e ela explica, em boa parte, uma certa menoridade da Igreja portuguesa, patente numa generalizada irresponsabilização dos leigos, aliás bem indiciada em numerosas expressões.
Quantas vezes não dizemos
"Igreja" ao pretender referir Bispos
e Padres? Bem o corrigimos logo a
seguir com o adequado tempero
duma evocação conciliar da Igreja,
povo de Deus: é tarde, a questão
não é de palavras. Quantos leigos
há que tenham ultrapassado a 4,,
classe em matéria de "habilitações
catequéticas". Quantos há formados em ciências teológicas? No
campo do "social", que dizem ser o
terreno por excelência dos leigos,
quantos pensam, escrevem, animam grupos e reflexões, sobre tal
matéria? Quantos fazem "doutrina
social da Igreja" sobre a economia,
o direito, o sistema vigente e os
problemas que o afectam? Quantos
se reúnem de iniciativa própria e
sentida necessidade, sem empurrões ou súplicas episcopais, por cima de pertenças partidárias, de interesses profissionais, de classes e
culturas, para se exporem, e todo
esse mundo - social, político, económico, cultural de que são parte
activa e que é o quadro e o terreno
da sua existência - ao confronto
evangélico?
Vejo vir, fatalmente, o dia da pacífica difusão do sacerdócio ministeria1 entre homens (e logo a seguir
mulheres) solteiroslas, casadoslas
e viúvos/as - nesse dia, será verdadeiramente posta a prova e então
julgo que comprovada, a capacidade de responsabilização, isto é, a
maturidade da Igreja que criámos,
do Povo que somos.
Por outro lado, quanto não sofrem
tantos sacerdotes e bispos, com o
bulício em torno ao acesso dos leigos a plena cidadania eclesial;
quanto Ihes custa largar mão do sacerdócio como um serviço, apenas,
e não uma comenda; quanta angústia Ihes causa (mas não se invoque
genericamente, o zêlo rigoroso da
casa do Senhor) sair da uniformidade das formas, dos espaços, dos
comportamentos agraciados com a
indiscutida venera do tempo? Faz

impressão ver a ausência de liturgia, a pobreza, quando não o horror,
das formas de celebração, que espelha a distância dessa liturgia, dos
que a fabricam e vivem, dos lugares
da nova criatividade. A arte, como
terreno mais evidente da manifestação sensível do sagrado, parece viver uma nova angustia vetero-testamentária, abandonada a sua sorte,
divorciada dum espaço eclesial que
não encontra linguagem nem esplendor que decifre e revele o nome
inscrito de mil formas na infinita teoria dos seres finitos.
Bem sei quanto é complexa esta
questão. Não há liturgia na Igreja
como não a há nas sociedades, porque não há culturas suficientemente
afirmadas, globais e coerentes, que
afirmem no seu esplendor a verdade dum tempo. Estamos em trânsito. Mas precisamente é a Igreja que
creio pertencer, não por depósito de
riqueza, mas como capital
fraterno, a oportunidade de
afirmar o eterno e usufruir do
que no tempo foi sinal e fruto
desse cruzamento (eis porque o gregoriano ou J.S. Bachsãot3omaismodernose
actuantes do que os fadoscanção que tantos coros nos
propiciam).
. .
Depois desta fogosa diatribeperg~ntar-se-iaquetem
tudo isto a ver com as CCB's
e o seu Congresso.
Penso que a aparição e
implantação de tais grupos
sãoumfenómenoinevitáve~.
duma perspectiva sociológica, e muito positivo, duma
eclesial.
perspectiva
.
.
Inevitável pela já referida
difus~odoe~píritodademocracia traduzido numa exigência de participação que,
atingindooshomenstodos,
atinge os cristãos e por aí o
tipo de relações na Igreja.
Pois que a uma muito maior
necessidade de participação
corresponde uma muito mais
diversificada formação de
grupos e associações correspondentes, a uma multiplicidade das formas de ser, de trabalhar, de intervir.
De decisiva importância para este
processo é também a profunda alteração da vivência e organização es-

pacial. O "tipo" de Igreja que tinha
na paróquia a sua unidade básica,
quási absoluta, acabou ou mais
exactamente: perdeu esse carácter
quási absoluto para guardar um papel importante, sim, mas que só na
complementaridade com outros
"centros" realiza a sua função. Esse
enquadramento assentava numa divisão territorial nítida, clara, insofismável, aliada a estabilidade e a escassa mobilidade das populações: a
paróquia era, neste contexto, o microcosmos que representava a Igreja Universal, e o pároco a figura preponderante, elo final duma cadeia
que descia da cátedra romana até
aplicar localmente o canon da unidade, com Pedro e sob Pedro.
Hoje não é assim. Hoje não pode
ser assim, mesmo que se quizesse
(muitos ainda pretendem exigi-lo)
porque a vivência do espaço se alterou, pela referida mobilidade, físi-
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no e usufruir do que no tempo foi sinal
e fruto desse cruzamento
ca e social, e pela multiplicaçáo das
pertenças associativas, em grupos
sucessivos e contíguos, e já não em
comunidades concêntricas totalizantes.

Ora tudo isto torna impossível e
inadequados os esforços por conter
e expressar dentro dum só grupo
(exemplifico de novo com a paróquia, arquétipo da Igreja local) toda
a vida humana e os mil modos de
ser e celebrar e ser cristão, num
mundo multiforme.
As CCB's tem a ver com esta realidade e são uma manifestação positiva da vitalidade da Igreja. Contudo a verdade é que em certos
meios, nomeadamente em meios
rurais e "populares", se torna difícil
dar corpo a tais iniciativas (sobretudo se intervenientes no campo das
questões sociais e políticas) sem
entrar em tensão, em choque, até
em ruptura com quem se crê ou pelo menos se comporta como depositário exclusivo da iniciativa cristã.
Como disse, no início, as primeiras CCB's apareceram entre nós
marcadas por situações de conflito.
Penso que caminhamos para uma
multiplicação do fenómeno muito
menos por conflito, muito mais pela
exigência da maturação que se faz
sentir, fruto dum processo que
transcende largamente o corpo
eclesial mas que a este põe exigências frontais que se não compadecem mais com o paternalismo duns
ou a irresponsabilidade doutros: a
tal menoridade.

Justiça Social e Participação
Uma segunda interpelação importante me parece tem vindo a ser feita a Igreja portuguesa pela existência e prática destes grupos "de base": a participação na luta pela justiça social. Este é não só um dos caracteres que identificam estes grupos mas também um dos factores
determinantes da sua formação, o
qual, precisamente, tem relação
com a sua origem e com o desvio
da norma que levaram algumas
destas comunidades a entrar em
conflito com a instituição eclesial.
Muitos destes grupos tomaram
consciência da sua autonomia no
momento mesmo em que sofriam,
vindo de dentro como de fora da
Igreja, o choque dum apelo a justiça
e a solidariedade social. A atitude e
exortações do Santo Papa João
XXIII, o Concílio, a abertura ao
mundo, aos povos e as culturas,

'

cruzaram-se com a afirmação incómoda mas tenaz do Terceiro Mundo
no palco da história conhecida, com
a vaga socializante em tantos casos
alimentada nas correntes marxistas
(onde tinham e tem lugar, misturado
com tanta ganga, algumas das mais
Iídimas aspirações evangélicas).
Compreende-se o eco que tais
apelos tiveram em tantos grupos
cristãos, irmanados, pela sua origem social e por uma situação de
estricta pobreza ciosamente mantida por estruturas imputáveis a pessoas e grupos muito concretos, com
tantos outros homens e mulheres
numa luta por uma libertação, que
não tendo para uns e outros o mesmo comprimento de onda total, nem
a mesma causa fundadora e final,
contudo percorria vastas zonas de
interesses comuns e solidários.
Afigura-se plenamente coerente
que uma certa maturação e autonomizaçáo de grupos assim caracterizados socialmente tenham uma
particular sensibilidade a uma chamada libertadora que os convida a
sair da terra e espaço da opressão
para uma outra terra prometida:
"ouvi o clamor do meu povo".
É esta coerência que no fundo é
uma identidade, entre obediência a
uma voz e um rosto e explicitação
imediata do seu conteúdo (" ... mostra-me a tua fé sem obras, que eu
te mostrarei pelas minhas obras a
fé que professo") que é ponto de
tentação na Igreja, tentação de separar tal binómio inseparável, ou de
descurar um dos elementos ante o
peso do outro.
É excelente o crescimento da responsabilizaçáo, da iniciativa social
como sinal de maturação da consciência evangélica. Certamente que
este caminho vai exigir, como já assinalado, um diálogo profundo que
conduza ao concerto e integração
das várias iniciativas no projecto
único de que Cristo é autor e fiador.
Mas para isso não se requer - nem
isso é possível - que todas tenham
de ser engendradas, concebidas e
nascidas, sob a mesma fórmula administrativa eclesiástica.
Ocorre aqui o exemplo das ordens religiosas e do seu florescimento ao longo dum milénio: todas
elas nasceram marcadas e dirigidas
por alguma forma de "contestação"
da situação ou sistema vigente (que

Éexcelenteocrescimentoda
responsabilização, da iniciativa social como sinal de maturação da consciência evangélica. Certamente que este caminho vai exigir, como já assinalado, um diálogo profundo que
conduza ao concerto e integraçáo das várias iniciativas no
projecto único de que Cristo é
autor e fiador. Mas para isso
não se requer - nem isso é
possível - que todas tenham
de ser engendradas, concebidas e nascidas, sob a mesma
fórmula administrativa eclesiástica.
nessa altura era uniforme, com o
espaço e jurisdição da Igreja coextensivo ao espaço do mundo europeu). Recorde-se como até bem
perto do séc. XVIII quese todas as
revoltas sociais foram sempre feitas
em nome dum ideal religioso e dirigidas muitas vezes por religiosos.
O que com isto quero frisar é que
hoje não é preciso ser religioso nem
ter a autoridade daí decorrente para
tomar iniciativa social; nem as "fundações", por modestas que sejam,
se destinam a reunir novos grupos
de clérigos, mas são simplesmente
a expressão peculiar e inconfundível
das múltiplas propostas de vida cristã organizada, que constituem as

resDostas aue muitos homens e mulheies dão ao chamamento do Espirito,anteasimensasnecessidades.
alheias que também é fruto de tanta
injustiça: " ouvi o clamor do meu povo".
As CCB's em Portugal participam
desse espírito e dessa vocação.
Quem Ihes lançará a primeira pedra
(... porém onde já vai a primeira...)
porque não isentas de pecado e
porque não devem nem podem considerar-se agora o único tipo válido
de célula eclesial, tentação fatal de
tudo o que é novo, de tudo o que
num determinado tempo responde
bem as necessidades contemporâneas? (Um exemplo: quando visitei
a Malásia impressionou-me muito o
facto de que o episcopado local, influenciado pelos contactos havidos
em vários centros de reflexão e intervenção teológica e social, nomeadamente na América Latina,
pretenderia "reconduzir" todas as
comunidades nomeadamente paróquias, a "comunidades cristãs de
base"; o que me pareceu um tanto
infectado por uma insólita forma de
autoritarismo, o qual não deixará de
o ser, e de produzir os seus frutos
naturais, lá porque se pretende inovar e porque é conduzido por generosos, abertos e inteligentes militantes cristãos).
Também cá pode haver a tentação farisaica, as avessas: "graças te
dou , Senhor, porque não sou como
os outros homens, que váo a Igreja,
confessam-se, comungam, mas sáo
vendedores do Templo e cumpridores de falsa lei, casados com a burguesia ... bem sei que tenho os
meus defeitos ... mas sou aberto,
sincero e progressista". Também cá
pode haver comunidades que umas
as outras se passam atestados de
autenticidade ou falsidade evangélica, qualificação tanto mais difícil
quanto é instável a condição de
classe de tantos militantes de base,
a quem a evolução social e as mudanças de estatuto, alteram, por vezes de forma profunda as atitudes,
mimando as solidariedades tradicionais (que casavam o melhor do
Evangelho com a dolorosa pedagogia da classe operária) pelo seu isolamento no tropel duma massa uniforme de indivíduos que tem de viver e "subir" sozinhos, mediante a
redução da família ao esquema nu-
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clear, a exasperação da carreira individual, a desmobilização sindical,
a exclusão dos anciáos e por aí
fora, para chegar ... aonde?
Tudo somado, porém, não pode
deixar de considerar-se este fenómeno e esta situação como uma
demonstração de vitalidade, como o
nascimento dum novo "tecido eclesial" fabricado com diversificadas
formas de acolhimento do acontecimento salvífico. Superadas que vão
sendo as razões conjunturais e
querelas pessoais, subsistem, para
as CCB's e para a autoridade eclesiástica, as dificuldades compreensíveis duma imensa mudança de
que tais comunidades são um sintoma e um dos primeiros resultados
sensíveis dum fenómeno que se vai
multiplicar numa Igreja para a qual
toda a vida de grupo que saía da
norma, isto é, da normalidade, muito bem delimitada no espaço e na
forma, vinha cuidadosamente canalizada e enquadrada numa tipologia
da vida consagrada, para a qual estavam rigorosamente previstos os
passos e as competências.
A Acção Católica foi um primeiro
ensaio deste processo muito positivo, embora, então como ainda hoje,
marcado pela ambiguidade de governar gente grande com controles
de adolescentes. Hoje julgo que caminhámos já um longo trajecto. Hoje pensamo-nos de facto como Povo de Deus, com objecto primeiro
da intenção salvífica, e como sujeito
primeiro da resposta acolhedora,
que qualificará todo o nosso ser e
agir de homens mundanos: quando
era criança pensava como criança e
como ela, embora herdeiro, em nada me distinguia do filho do escravo, como ele sujeito a lei. Mas
quando veio a plenitude do tempo
enviou Deus seu Filho, nascido de
mulher e nascido sob a lei para nos
resgatar da lei, e nos fazer filhos e
herdeiros.
A Igreja será este latente e vital
fermento de iniciativas salvíficas,
vindas de todos os grupos e todos
os quadrantes. Com o risco inerente da Diáspora ser dispersão e o
protesto que deve sempre derivar
do amor se transformar em protestantismo e regressar a sinagoga (eu
cá sou de Paulo VI, eu de João
XXIII, eu de João Paulo, eu de ...).
Mas é assim. Às comunidades

pede-se um grande sentido de responsabilidade e este terá de começar por um humilde esforço de formação e competência, por forma a
que o veemente sentimento da justiça possa encontrar as adequadas
e eficazes soluçóes e não se atrelar
as ideologias do tempo que passa e
aos reis-salvadores que as instrumentalizam.
Para as Santas hierarquias, a que
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comunidades pede-se um

grande sentido de responsabilidade e este terá de começar
por um humilde esforço de formação e competência, por forma a que o veemente sentimento da justiça possa encontrar as adequadas e eficazes
soluções e não se atrelar as
ideologias do tempo que passa
e aos reis-salvadores que as
instrumentalizam.
pertenço, pediria então uma exigência muito maior na catequese evangélica e sobretudo um considerável
reforço de confiança no Espírito que
faz a Igreja e que faz filhos a Igreja,
e que por isso não enjeitará tal criação, mesmo que nos pareça (como
aos pais que não tem filhos) que a
juventude anda mal porque não segue os nossos caminhos.

GRUPO DE REFLEXAO

O Ecumenismo tem sido
uma das preocupações da
Igreja Católica, de tal modo
que o Concílio Vaticano II lhe
dedicou um decreto, "Unitatis
Redintegratio", e naquele participaram, enquanto observadores, convidados de outras
Igrejas cristãs. Mas se, por
um lado, nem sempre - por razões de ordem diversa , o caminho do diálogo, a nível das
respectivas hierarquias, tem
sido fácil, por outro, os cristãos das várias Igrejas foram
tomando consciência da importância desse diálogo. A
exortação feita pelo Concílio
Vaticano II aos católicos, no
sentido de contribuírem para
a unidade da Igreja, foi semente que, embora paulatinamente, vai dando os seus frutos. Dizia o Concilio: "( ...) este
Santo Concílio exorta todos
os fiéis católicos a que, reconhecendo os sinais dos tempos, participem com entusiasmo no movimento ecuménico"
(UR, 4).
A necessidade de uma resposta mais clara a tal exorta-

ção, e a consciência de que o
maior contributo para a unidade deve surgir dos fiéis, levou
a Associação de Estudantes
da Faculdade de Teologia, da
Universidade Católica de Lisboa, a criar um Grupo de Reflexão Ecuménica. O grupo
pretende essencialmente divulgar o ecumenismo, reflectir
sobre algumas questões a ele
inerentes e criar nos fiéis uma
consciência ecuménica.
Procurando ser um projecto
a escala nacional, pretendese criar espaços de diálogo e
de reflexão, sensibilizar os
cristãos das diversas Igrejas e
dar testemunho da unidade
dos cristãos. Pretende-se
também organizar actividades
que envolvam o maior número
de pessoas e instituições
(grupos, paróquias, hierarquias, congregações ...) e
criem impacto, de forma a que
o projecto seja, sirnultaneamente, "ecuménico e evangelizador". "Não se exclui por isso a hipótese de que seja um
acontecimento que passe as
barreiras dos que já são cristãos, e chegue como testemunho e entusiasmo, até aos
que não acreditam".
Entre várias iniciativas em

projecto, destacaremos a preparação de um diaporama e
um vídeo sobre o ecumenismo; livro de divulgação sobre
o ecumenismo, dirigido sobretudo aos jovens e que poderia
servir, nomeadamente, como
apoio nas catequeses; semana ecuménica; folhetos de divulgação, etc.
"Se soubermos contar com
os outros e dermos o primeiro
passo de confiança e de unidade, será um primeiro testemunho, que se quer digno,
para quem organiza algo, precisamente <<emfavor da unidade,,".
Embora seja ainda apenas
uma ideialprojecto, "a beleza
da ideia depende sobretudo
da realização que lhe quisermos dar. Esta ideia agora
também é sua".
Para mais informações contactar:
Associação de Estudantes
de Teologia
Grupo de Reflexão Ecuménica
Caminho da Palma de Cima
1600 Lisboa Tel. 726 86 73

A IGREJA: tema central do Encontro de Reflexão Teológica de Julho191
Cerca de 25 associados do
Metanoia e uma dezena de
crianças reuniram-se, no Seminário dos Olivais, nos dias
28-31 de Julho. Tratou-se do
1"ncontro
(nacional) de Reflexão Teológica, inaugurando
um espaço anual de encontro
e de estudo. Dizia o panfleto
de anúncio: "Pretende-se, assim, numa altura do ano em
que as pessoas podem programar um pouco mais a sua
disponibilidade, criar um espaço onde, com tempo e com
calma, nos possamos encontrar e aprofundar a nossa experiência de fé". No fim, era
generalizada a opinião de que
estes objectivos tinham sido
atingidos, nomeadamente o
"tempo" e a "calma", por hábito e feitio difíceis de conseguir
nos nossos preenchidos encontros nacionais, mais os
seus prolongados debates, na
ânsia de decidir muito no escasso tempo para estarmos
juntos ... Desta feita, ou não
fossem estes dias de férias,
foram muitas as horas para
passear, conversar, brincar e
até houve ecos de umas sestas!
As crianças tiveram um programa paralelo, partilhando
com os adultos os momentos
de oração, de recreio e a festarola do último serão.
O Padre Luís de França
orientou a reflexão sobre a
Igreja e o Reino de Deus, fazendo um ponto da situação
das mais pertinentes questões de natureza eclesiológi-

ca.
Uma vez que a Folha de Ligação é enviada unicamente
aos associados, pareceu-nos
importante não privar os leitores da Viragem da informação sobre o que foi o 1-ncontro de Reflexão Teológica.
Por isso mesmo, aqui vos deixamos o testemunho da Madalena e do José Cardoso, de
Torres Vedras.
Podíamos ter programado o
fim de Julho de maneira diferente, mas quando nos propõem um tempo de encontro
e reflexão como o do Seminário dos Olivais, pensámos
duas vezes.
Por que fomos ?
Um pouco isolados, temos
perdido o fio de ligação ao
Movimento, embora permaneçam os amigos e a Viragem.
Enveredámos, dentro da Igreja, por caminhos que supomos serem os possíveis, nas
nossas condições específicas,
aqui e agora. Mas é preciso
saber o que se faz, ouvir os
outros, pensar Igreja, partilhar
a um nível mais geral. O que
nos acabou por decidir foi o
campo de férias para os nossos filhos, correndo simultaneamente.
Aproveitámos uma oportunidade de pararmos e (re)fazermos o ponto da situação, com
a ajuda experiente do Luís de
França. (Con)vivemos uns
dias. Os nossos filhos reencontraram alguns amigos e
conheceram outros. Crescemos todos um bocadinho.
Duas ideias que retivemos:

É preciso reflectirmos mais
sobre a nossa fé, e sairmos
do estado, em que as vezes
nos encontramos, de "menoridade mental e cultural".
-

- Há que transformar a Igreja
para que ela seja mais expressão da fé, do que de poder, que ajude a discernir na
sociedade, a luz da Palavra
de Deus, as forças da Vida e
as forças da Morte, Igreja que
não alinhe com os "profetas
da desgraça", mas que seja
mais anunciadora da esperança que está em nós.
Sugestões para o próximo
ano ?
Manter a data, abrir a iniciativa a pessoas doutros movimentos, criar espaços de partilha a par das sessões orientadas.

Carta Para Amigos a Leste
Soltai os pássaros
com as vossas mãos abrindo-se
tal como o ventre maternal
da liberdade.
E com os pássaros soltai os medos,
6 antigos companheiros
do silêncio.

Os deuses morrem. Depois nascem.
Mas somos nós quem lavra
a terra para sonhar de novo.
Saboreemos os frutos
antes que sejam, mais outra vez, proibidos.
Somos nós os deuses aprendizes
da nova criação.
E também somos a serpente
a velha tentação.
omos senhores e escravos

4 Setembro 1991
Fernando Melro
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