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PRIMAVERA

1. Há 40 anos, o Papa João XXIII convocou os bispos do

António Marujo

i

A sugestão do "bom Papa João"
. confunde-se com o Evangelho:
Jesus é uma proposta de vida
e de felicidade para as pessoas,
e não um leaislador de regras absolutas.
~ a m b éoi conhecimento das ideias
conciliares nos pode levar
a outra atitude pastoral.

mundo inteiro para pôr em dia a escrita da igreja com o
mundo. Chamaram-lhe, ao Concílio Vaticano II, a "Primavera
da Igreja". Passado este tempo, o caminho da Igreja fez-se
de renovação e mudança, mas também de muitas
frustrações e caminhos interrompidos. Um olhar que se
detenha sobre o que era a experiência cristã há 40 anos
permite ver que já muito se andou. Mas também sabemos
que muito está por fazer - incluindo muito do que o próprio
Concílio preconizou.
Essa é uma das primeiras questões: hoje, invoca-se
muitas vezes a herança conciliar sem se conhecer o que dela
ficou. Os documentos e a memória aí estão, arrumados
tantas vezes nas prateleiras das conveniências ou dos estudos sem alma e sem consequências pastorais. Esquecemos,
em muitas ocasiões, que o Vaticano II significou essencialmente um es~írito:o de ~referirantes o "remédio da misericórdia que 8 da severidàde". o de mostrar mais a "validez"
da doutrina do que a condenação de erros, como dizia o
Papa João XXIII no discurso de abertura.
O regresso aos textos pode ajudar-nos a todos a regressar ao espírito. A sugestão do "bom Papa João" confunde-se
com o Evangelho: Jesus é uma proposta de'vida e de felicidade para as pessoas, e não um legislador de regras absolutas. Também o conhecimento das ideias conciliares nos pode
levar a outra atitude pastoral. Estamos, como Igreja, tolhidos
por uma acção eclesial que acorre, na maior parte dos casos,
as urgências e aos improvisos de cada instante e que é incapaz de privilegiar a dimensão comunitária da espiritualidade,
a definição da mensagem que queremos transmitir aos
nossos contemporâneos, a programação por objectivos, a
proposta do Evangelho como uma experiência significativa
na vida das pessoas .
Muito se fez, mas também muito se iludiu. A reforma
litúrgica foi a consequência mais visível e imediata . Ficou,
em muitos casos, pela superfície das coisas, retirando a
carga de mistério que o latim proporcionava mas não sendo
capaz de criar uma nova interioridade. O espaço aberto pela
reforma permitiu, é certo, que pequenos grupos e comunidades pudessem recriar espaços de oração e celebração.
Taizé, o Metanoia, as Dominicanas e o Campo Grande
(Lisboa) ou a Serra do Pilar (Gaia), para citar alguns exemplos que conheço, são experiências onde a simplicidade, a
beleza, a densidade e a festa celebrativa se conjugam numa
experiência intensa do mistério que nos transforma.
O problema não estará no abandono do latim, como de
quando em quando alguém lamenta. João Bénard da Costa,
no "Público" de dia 11 de Outubro, aniversário da abertura do
Concílio, num texto pleno de memórias vivas, dava conta da
sua triteza por esse abandono, mas referia as esperanças e
os "anos milagrosos" que o Concílio significou. [João Bénard
da Costa cedeu a "Viragem" uma das suas crónicas publicada em Agosto, e que neste número publicamos. Ao autor e
ao jornal ficam aqui os agradecimentos da "Viragem".]
A causa desse lamento de tantos será, antes, a superficialidade com que muitas coisas se fazem, o mau gosto

estético das músicas ou dos meios usados em milhares de
celebrações. Mas está, essencialmente, na falta de espiritualidade e intensidade em que vivemos, perdidos em
quefazeres tantas vezes inúteis. Um exemplo? É grave, é
muito grave, verificar que a maior parte dos padres não têm
tempo para rezar, como se afirmou no Simpósio do Clero,
que decorreu em Setembro. (Mais grave ainda é não retirar
dai ilações e trabalhar para inverter a situação.) Mas este
desafio toca-nos a todos, não só ao clero.
Taizé, por exemplo. Há, neste número, um belo texto do
Luís Barbosa a contar a experiência de uma semana na
aldeia da Borgonha. Para tantos cristãos, o que ali se vive é
um desafio a proximidade mais intensa com Jesus, onde a
oração toca o essencial: os cânticos como se fossem pequenas orações que se repetem, os icones, as velas, a obscuridade, os silêncios, o pequeno excerto da Biblia que se
proclama, os silêncios de novo, uma frase em forma de meditação, outra vez os cânticos, cantados em latim ou polaco,
em inglês, russo ou catalão, em português, alemão ou castelhano, em italiano ou francês.
Todos estes pormenores são, no entanto, instrumentais.
O sentido de uma oração como aquela é o despojamento. E
quando lhe descobrimos essa intencionalidade, percebemos
a relação com a vida na aldeia - a "leveza de uma organização minima, mas espantosamente eficaz, para assegurar a
vida em comum", como escreve o Luis Barbosa - e com o
modo como, ali, se propõe o Evangelho para o nosso tempo.
Há, ali, muito para beber. O Papa João Paulo II entendeu-o
quando disse que se vai a Taizé "como a uma fonte". O
viajante passa, refresca-se e segue a sua caminhada. E que
água podemos ali beber? Será que, nas nossas cidades, não
conseguimos criar espaços de oração assim? Não para imitar Taizé, mas para proporcionar lugares e tempos para rezar
nesse despojamento. Rezar num ambiente agradável, com
cânticos bem escolhidos, com um curto texto bíblico, com
uma frase que deixe ecoar em nós o mistério. Não será pedir
muito, fazer este desafio a nossa criatividade colectiva de
grupos, paróquias ou outras estruturas.

2. O lugar da arte não está desligado do que atrás fica dito.
Redescobrir a música, a pintura, a arquitectura, a poesia, a
literatura, que nos podem fazer sentar a contemplar o
mistério de Deus é um caminho que está por fazer. O
Metanoia provocou um debate sobre o tema no Encontro de
Reflexão Teológica de Julho último, os textos - eles próprios
um exemplo de como as palavras nos podem aproximar da
Palavra - ai ficam para continuar a aprofundar. E para nos
ajudar neste percurso de reconstruir espiritualidades que nos
unifiquem sem nos coarctar, que nos dêem identidade aproximando-nos das diferenças.
3. O ambiente que se respira no pais e no mundo parece só
falar-nos de desencanto, pessimismo e tambores de guerras.
Confrontamo-nos, de novo, com sinais de crise e de receios,
crispam-se os modos de olhar para a coisa pública, propõem-se modelos em que as pessoas contam pouco e o critério do

lucro parece ser o único a valer. Na carta do irmão Roger, de
Taizé, para 2002 ("Ama e di-lo com a tua vida"), afirma-se
que "nem as desgraças, nem a injustiça da pobreza vêm de
Deus: Deus só pode dar o seu amor". Mas recorda-se que "o
desequilíbrio entre a acumulação de riquezas de alguns e a
pobreza das multidões é uma das questões mais sérias do
nosso tempo." E Santo Ambrósio escrevia, numa referência
aos critérios da posse na Biblia: "Quando dás aos pobres,
dás-lhes o que Ihes pertence porque te apropriaste do que
pertence a todos". O pensamento social da Igreja e dos
Últimos papas - de João Paulo II, nomeadamente - tem
muito a dizer sobre tudo isto. Reflectir e debater esses textos
é um passo necessário para trazer um ponto de luz e de
esperança as noites que tantas pessoas já estão a viver. Não
bastará o lamento.
4. O Eduardo Santos, nosso companheiro de Lisboa, morreu
no domingo, dia 20 de Outubro. Recordamos o seu sorriso
claro e o humor fino, a sua amizade sincera, o seu olhar
atento ao mundo e aos que o rodeavam. "Compreender que
a morte, por si só, não põe fim a uma comunhão com Deus
traz paz aos nossos corações. Em vez de conduzir ao nada,
esta comunhão abre passagem a uma vida de eternidade,
onde Deus acolhe a nossa alma para todo o sempre."
(I. Roger, Carta 2002) Que Deus te abençoe e te guarde,
Eduardo, e que seja misericordioso para os teus mais
próximos.

5. O último documento aprovado pelo Vaticano II, a constituição "Gaudium et Spes", começa com cores de Primavera:
"As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos
homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles
que sofrem, são as tristezas e as angústias dos discípulos de
Cristo; e não há realidade alguma verdadeiramente humana
que não encontre eco no seu coração." Amen.

VEQUENOS

Julio Martin da Fonseca

i

Uma obra de arte não nos deixa
indiferentes, ela mete conversa connosco.
Ela põe-nos a sentir, a dialogar,
a questionar, a ... namorar.
Se nos aproximarmos dela sem pressas
e sem estar a pensar noutra coisa
qualquer, se lhe dermos um pouco
do nosso tempo, ela graciosamente
beija-nos, fazendo-nos despertar de um
sono que dormimos acordados.

Pai, o que é uma obra de arte?
É uma obra que transforma o nosso olhar, que nos faz ver
as coisas de uma forma nova.
E se fôr uma música?
E o mesmo, e também pode ser um livro, uma dança,
uma peça de teatro, um filme, uma casa.
O mesmo como?
Porque uma obra de arte não nos deixa indiferentes, ela
mete conversa connosco. Ela põe-nos a sentir, a dialogar, a
questionar, a ... namorar.
A namorar?
Sim, se nós nos aproximarmos dela sem pressas e sem

estar a pensar noutra coisa qualquer, se lhe dermos um
pouco do nosso tempo, ela graciosamente beija-nos, fazendo-nos despertar de um sono que dormimos acordados.
Como é isso?
Com tantas correrias no dia-a-dia, passamos a maior
parte das vezes pelas coisas, pelas situações e pelas pessoas, sem dar bem por elas. Parece que vamos a dormir,
sem sonhar nada, ou então com aqueles sonhos que imediatamente esquecemos. Mas se nos aproximarmos de uma
obra de arte e deixarmos que ela nos dê um beijo, a nossa
vida pode-se transformar.
Como.se fosse um beijo do Príncipe?
Isso mesmo, porque o Príncipe simboliza o princípio de
uma vida nova mais real.
E como é que é essa vida nova?
Bem, temos de continuarsa trabalhar, a estudar, a comer,
e a fazer tudo aquilo que fazíamos antes. Só que, agora,
vemos e sentimos as coisas e as pessoas de outra maneira,
ficamos mais atentos, mais a escuta, mais disponíveis para
nos deixarmos surpreender pela beleza.
E o que é a beleza?
É o mistério que habita a obra de arte. E uma carícia da
eternidade, uma ternura do Paraíso, nossa real morada.
As obras de arte são muito antigas?
Não necessariamente. Uma obra de arte é ponto de
chegada de toda uma vivência e saber ancestral, e ponto de
partida para uma viagem desconhecida através do tempo e
do espaço, ao encontro de outras gerações. Conservando a
sua capacidade de nos interpelar, e alterando a nossa forma
de ver o mundo, pode-se até dizer que uma obra de arte é
sempre contemporânea. Ela guarda em si todo o assombro
da matéria que se faz vida, ganhando autonomia em relação
ao seu artista criador.
E quem é esse artista criador?
É um senhor ou uma senhora, que cria essa coisa nova
que antes não existia.
Então é um inventor?
Não propriamente. Um inventor trabalha para expandir o
mundo exterior, ao passo que um artista trabalha para
expandir o mundo interior.
Eles vivem em dois mundos separados?
Digamos que um não deveria viver sem o outro.
Papá, e a arte tem a ver com Deus?
Tem a ver com o mistério de construir pontes entre a
beleza e as pessoas.
Conta mais!
Deus revela-se pelo amor que temos uns pelos outros, e
esse amor torna-se Presença Viva, se pusermos em
comunhão os nossos jardins interiores.
E a beleza?
A beleza é luz e brisa e água do nosso jardim, é o alimento da nossa vida espiritual.
Então Deus é Beleza?!
Digamos que é a Beleza que nos salva !

Catarina Castel-Branco*
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A morte da Rita foi a experiência
de fé mais forte por que passei,
enquadrada na lição de amor e de entrega
a Deus que a Mimi e o Luís quiseram
partilhar C O ~ ~ O S C
Quando
O.
soube
do sucedido, procurei, entre os muitos
desenhos que guardo, um desenho que
melhor se adaptasse ao momento.

•

Testemunho apresentado no 120 Encontro de Reflexão Teológica, do Metanoia,

que decorreu entre 27 e 30 de Julho de 2002, na Quinta da Fonte Quente, na Tocha

Inicio este testemunho após um almoço com a Mimi [Sassetti
Wemans].
A morte da Rita foi a experiência de fé mais forte por que
passei, enquadrada na lição de amor e de entrega a Deus
que a Mimi e o Luis quiseram partilhar connosco.
Quando soube do sucedido, procurei, entre os muitos
desenhos que guardo, um desenho que melhor se adaptasse
ao momento.
Escolhi uma flor azul e amarela desenhada num canto de
uma pequena folha de papel rectangular.
Usei-a para escrever: "Ajuda-nos Senhor a entender a
mode de um filho,"
Aquela imagem pequena remete-me para a nossa própria
fragilidade, ao mesmo tempo que vi a frescura dos 20 anos
da Rita. As flores desenhadas ocasionalmente em Abrantes
eram para ela.
Abrantes e o meu segundo atelier, uso-o para me avivar
a memória de vivências de infância e transformar o que sinto
e vejo em pintura. É lá que desenho o rosto de Deus, momentos em que o silêncio é apenas quebrado pelo riscar do lápis.
Reencontro-me hoje com a Mimi, após esta vivência "da
partilha da morte" na aceitação mais exigente do Pai-Nosso.
FAÇA-SE EM NOS A VOSSA VONTADE.
Levei-lhe uma serigrafia minha. A arte, nestes momentos,
serve para criar um diálogo de aproximação através do olhar.
Criar é um acto de entregar, é como "um talento" que
temos obrigação de transformar em legado. Lembro-me sempre, do Evangelho, que o amo entrega a cada um dos seus
três servos um "talento" e da forma como cada um e chamado a atenção para a forma como o usa.
O rosto de Deus na arte passa pela forma como utilizamos esses talentos ao serviço dos outros.
Não penso em Deus enquanto pinto, mas não inicio o
meu dia de trabalho sem me pôr nas Suas mãos.
Encontro-o no diálogo que estabeleço com as pessoas
que vão ao atelier.
Partilho Com elas as histórias que acompanham cada
fase da pintura, e leio-lhes em VOZ alta OS Seus segredos.

"Talvez as vidas sejam tocadas, mesmo que levemente, pelo
sorriso de Deus"
"Visitação", de Mário Rui de Oliveira

Maria do Carmo (Bli) Lito*
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Este testemunho que aqui deixo é uma
parte de uma experiência relacional com
pessoas com quem contacto diariamente
no meu local de trabalho, que estão num
programa de tratamento, num centro de dia
para toxicodependentes. Pressinto
e já sinto a estranheza de alguns,
e também a dor do vazio de outros
e proponho a escuta do silêncio de si.
Será mais fácil assim e já há gestos
que adivinham o milagre: reinvenção
silenciosa desse mundo interior.

Este testemunho que aqui deixo é uma parte de uma
experiência relacional com pessoas com quem contacto
diariamente no meu local de trabalho, que estão num programa de tratamento, num centro de dia para toxicodependentes. Estas. pessoas também me têm desafiado a
descoberta de que encontrar o rosto de Deus é um caminho por onde pode passar a expressão criativa quando
banhada pelo afecto.
Vou procurar partilhar parte dessa experiência sensível,
quase "epidérmica" por vezes, do impacto das imagens resultantes das actividades criativas que, com a Celeste Silva,
venho desenvolvendo. Estas actividades terapêuticas de
grupo utilizam a arte como meio de expressão e comunicação, partilha de sentimentos, emoções, experiências e
momentos de vida. A pintura o desenho, a escultura ou a
colagem são, neste caso, os mediadores. Neste contexto, as
imagens podem descrever simultaneamente muitos aspectos
da mesma experiência e, portanto, proporcionam uma comunicação muito abrangente.
O valor simbólico traduz o significado emocional, afectivo,
estético e espiritual.
Medito assim a partir do que fica em mim, como pessoa,
o que guardo de descoberta, de duvida e mistério, do impacto
das imagens no meu espírito, do deslumbramento dos gestos
e das cores, da beleza das paisagens, dos pormenores
cheios de humor e também do sofrimento que por vezes se
expande e me afecta; acima de tudo partilho o gesto criativo,
expontâneo, carregado de vida...

(c

com algum .pudor que trago estas imagens. Não me
pertencem, não pedi para as mostrar...)
Começo pelo poema de João Pedro Mésseder
O ILUSTRADOR DE LIVROS
No princípio era o branco
A terra que as palavras
Cederam ao autor
O pintor leu o fogo
A cabra a ovelha e o corvo
O poeta em bicicleta
Pedalando pelo ar
E atiçou-os no branco
E tingiu-os devagar

Testemunho apresentado no 12' Encontro de Reflexão Teológica, do Metanoia,
que decorreu entre 27 e 30 de Julho de 2002, na Quinta da Fonte Quente, na Tocha.

Agora o livro é mas o branco escorre ainda
Pelos caminhos dessa imagem
Sulcada pelo olhar

Proponho-vos um percurso: mergulhemos como que no
início da actividade... junto as pessoas, acolho-as, proponho
o desafio das cores, dos traços, das imagens, dos recortes,
simbolos e fotografias. Possibilito tintas, colas, cores para
que tudo seja possível ser reinventado: que jorre o que dentro de cada um está! ...
Pressinto e já sinto a estranheza de alguns, e também a
dor do vazio de outros e proponho a escuta do silêncio de si.
Será mais fácil assim e já há gestos que adivinham o milagre:
reinvenção silenciosa desse mundo interior.
Persigo com o meu olhar esses gestos que se vão compondo em imagens, a minha curiosidade que desperta,
reconheço a minha emoção contida, desafio a livre
expressão e vou-me sentindo receptáculo de emoções e sensações ainda sem nome. Surpreendem-me quase sempre os
gestos em fúria desafiando a fragilidade das mãos que as
laçam, tão calejadas mas por vezes tão frágeis ...
Relembro o poeta Augusto Mayer no seu livro "Poesia":
Alegria de gozar as sensações
De sentir junto a mim o coração da terra
No seu trabalho milenar e silenc~oso
Como se eu fosse uma raiz profunda

E vou estando por perto: escuto os traços e por vezes
sinto-me estar ali a mais... parece que não tenho o direito de
invadir aquele espaço e momento intimo de criação... resguardo-me com descrição, encosto-me a janela da sala e,
com a cidade ao fundo e o seu casario de luz, envolvo estes
momentos de mais espaço, respiro, medito...
Que mistério e este? Que força é esta que transborda
para uma folha de papel? Donde emerge, que lugar dar a
esta fonte? O que a faz explodir em tantas cores e imagens?
Mas medito também sobre as prisões ou talvez açudes que
as sustêm, ou as agarram, quando parecem conchas que se
fecham? Talvez então Ihes falte o mar que as nutra com seus
sais de liberdade. Afago este momento, devolvo o mar...
As formas, movimentos, espaços, cores e imagens, projectam vidas, desejos aspirações, medos, por vezes adormecidos e eis que acordam e se desprendem.
Agora sinto a sua força mais viva, mais explícita, porque
agora está sendo enquadrada pelas histórias que lhe dão significado; todas elas têm agora um nome e um tempo único
que as recriou, como única foi a relação que as banhou. É
certo que surge a palavra capaz de nomear, ligar, mas é a
imagem feita cor e traço que me impressiona e que vos ofereço também.
Por vezes adormeço com elas a rodopiarem-me a noite,
e como um arcaz que se abre, vão-se libertando, e aqui e
acolá ilustram-me os sonhos. Adormeço com a menina dormindo escutando o mar, a tempestade ferindo os rochedos, o
patinho lindo julgando-se tão feio, a nota de música a dançar
voando no espaço e que me embala, o cérebro quase mente
querendo-se mostrar ou o vento nos montes afagando o
cereal.

Acho mesmo um mistério esta coisa que está cá dentro
de nos; acho um mistério o que mãos tão toscas e balbuciantes ousam revelar! E sinto-me privilégio, receptáculo de
vida, mesmo que de tanta dor .
Sinto a força do traço na minha pele, e a luz da cor, dáme graça o pequeno pormenor que as vezes tão escondido
dá força a expressão.
Sinto a leveza da imagem quando, depois de escrita,
recortada, se desenha e esboça e estampa e assim liberta a
raiva, ou a insuportável dor de existir, mas que também é
capaz de registar um momento de afago, a estranheza dum
abraço, ou o ainda espanto de voltar a ver o sol, ou, simplesmente, voltar a querer sentir.
Regressando as minhas meditações, repito: que dizer
deste mistério? Talvez Deus, Gesto Criador, Transformação,
Incarnação, tenha a ver com isto: quanto do Seu rosto vejo
estampado como vitima inocente? O que me liga a este TU?
Apaziguo-me quando O encontro agora mais como meu
cúmplice, não escondido, mas bem discreto; até acho que
sente o mesmo pudor que por vezes me habita, ou mesmo o
mesmo sufoco, por se ver assim descuidado. Mas, também,
quantos momentos não temos, em que nos rimos de nos vermos sem jeito ou das tontices da vida!
Reconheço-Te porque és Força Criadora, Energia que
ligas e que me encaminhas os gestos, me seguras na mão e
eu, com a Tua mão na minha, descubro, palpo reconheçoTE, vejo melhor o Teu rosto.
Acordo de manhã e sei que, enquanto dormia, me
enchias os bolsos de pedrinhas salvadoras para que possa
sempre voltar... Hoje escolhi a pedrinha da arte, porque me
alimenta a alma e inspira a minha existência
De que são feitos os sonhos?
Certamente de mil Rostos, banhados pelo Teu olhar!

UMTESTEMUNHO

uma recordação pessoal qara começar: uma vulgar ida a
uma clínica por causa de um dos pequenos e modernos
percalços de saúde obrigou-me, durante cerca de um mês,
a gastar mais ou menos três quartos de hora diários em
exercícios respiratórios. É muito difícil respirar correctamente. Compreendi-o na ocasião. Lembrei-me disto
porque a poesia também é uma aprendizagem da respiração.

Eduardo Jorge Madureira*

A poesia ensina-nos muitas coisas. A ver. A ouvir. Ou,
como no poema de Luiza Neto Jorge, a cair.
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O POEMA ENSINA A CAIR

Há um incómodo evidente sempre que se
tenta falar de poesia. A poesia que é,
tantas vezes, uma equívoca designação
demasiado genérica, sempre fugiu
ao encerramento numa definição única,
através de uma continuada fuga, aliás bem
sucedida, que lhe tem permitido salvar-se
de ser um lugar-comum. O que precisa
de ser dito sobre a poesia, di-lo cada obra.
Aí, cada autor estabelece a sua própria
arte poética, julga o que é
e para que serve a poesia.

Texto da inteivençáo no 1 2 O Encontro de Reflexáo Teológica, do Metanoia, que
decorreu entre 27 e 30 de Julho de 2002, na Quinta da Fonte Quente, na Tocha.

O poema ensina a cair
sobre os vários solos
desde perder o chão repentino sob os pés
como se perde os sentidos numa
queda de amor, ao encontro
do cabo onde a terra abate e
a fecunda ausência excede

até a queda vinda
da lenta volúpia de cair,
quando a face atinge o solo
numa curva delgada subtil
uma vénia a ninguém de especial
ou especialmente a nós uma homenagem
póstuma
"A poesia", escreve Joaquim Manuel Magalhães, "é uma
queda na linguagem de certas formas emocionais de sabedoria". Para este poeta, "um sentimento pode abrir espaços de
revelação tão vastos como qualquer raciocínio. Exprimir uma
paisagem pode conduzir alguém a compreensão da existência. A poesia é revelação fortuita".
Há um incómodo evidente sempre que se tenta falar de
poesia. Como se tudo o que houvesse para dizer estivesse
condenado a ser absolutamente incerto e redundante. A poesia que é, tantas vezes, uma equívoca designação demasiado genérica, sempre fugiu ao encerramento numa definição
Única, através de uma continuada fuga, aliás bem sucedida,
que lhe tem permitido salvar-se de ser um lugar-comum. O
que precisa de ser dito sobre a poesia, di-lo cada obra. Aí,
cada autor estabelece a sua própria arte poética, julga o que
é e para que serve a poesia.
Como falar de poesia? A pergunta tem atravessado a
história da literatura sem que uma resposta definitiva a consiga, de repente, arrumar no domínio das interrogações
obsoletas. A questão, por isso, paira numa espécie de interpelação sem descanso.
A poesia é o "modo privilegiado" de falar de poesia, julga
Antonio Franco Alexandre. Nuno Júdice acha também que "o
poema tem todas as palavras necessárias para que não seja
preciso dizer mais nada a partir dele", considerando que se
deve "ignorar todos os discursos sobre o poema e sobre a

poesia. Esse lixo verbal só nos impede de ouvir o que o
poema tem para dizer".
Félix de Azúa corrobora estas opiniões. "Sobre a poesia,
quanto menos se diga, melhor". E que, diz ele, "a poesia é a
verdade da arte. A verdade, para cada um, é a resistência a
dor durante uma vida inteira. No entanto, a verdade, para
todos, é o tempo que faz cada dia e o que nesse tempo se
pode ver porque aparece a vista de todos. Portanto, a poesia
não nasce da consciência do poeta, mas da sua coragem. E,
em consequência, a poesia não é obra dos homens ou de
alguns homens mas dos meteoros, os quais definem com
toda a exactidão o que em cada momento se pode ver". Félix
de Azúa acrescenta que "há, além disso, outra poesia que,
essa sim, é obra dos homens (ou da vontade). Sobre ela há
uma enorme documentação jornalística e um número sem
fim de departamentos universitários que tornam inútil qualquer comentário".
"Talvez a única maneira de falar de poesia seja dizê-la",
sugere Eduardo Lourenço. A leitura garante "a inteireza da
palavra", sublinha Sophia de Mello Breyner Andresen. Para
António Ramos Rosa, o que é imprescindível é "respirar a
poesia na poesia". O que importa afinal é ler: educar o corpo
para as modulações do poema; ensiná-lo a escutar o modo
como ressoa cada palavra, cada silêncio.
Antoni Tapies afirmava que "vivemos distraídos com
coisas que, na realidade, não interessam, mas que nos
absorvem por causa do destaque que Ihes é conferido pelos
meios de comunicação. Por isso, é saudável fazer uma
pequena limpeza e desprender-se de toda esta realidade
superficial, destas distracções idiotas, destes temas que
tanto preocupam o homo economicus". O pintor pensa que
"temos que tornar a sacralizar a vida quotidiana porque assim
lhe teríamos mais respeito".
Isso é o que faz, por exemplo, Adélia Prado.
Frigorificos são horríveis
mas devo poetizá-10s
para que nada escape a redenção
Frigorífico do Jibóia
Carne fresca
Preço jóia.
Uma coincidência, agora. Num breve texto escrito para abrir
um pequeno livro de um amigo, resolvi lembrar que "poucas
coisas serão hoje tão preciosas como o ar puro, a água limpa
e o silêncio. Ar puro. Água limpa. Silêncio". Uma coisa tão
vulgar já teria sido evidentemente pensada e dita por muita
gente. Mesmo assim, no início de Fevereiro, não me pareceu
mal recordar o valor de uma vida simples, próxima do que é
essencial. O livro ficou pronto e foi apresentado na primeira
semana de Março. Mais ou menos vinte dias depois, o
escritor Mario Rigoni Stern, segundo relatava o "Diário de
Notícias", numa intervenção feita no Salão do Livro de Paris
falava da qualidade de vida. "O que nos falta é ter água e ar
puros, pão bem feito. Actualmente, vive-se muito mal nas

grandes cidades. Temos muitas luzes mas não vemos as
estrelas, temos muitos carros mas falta-nos o silencio".
Citando Leopardi, Mario Rigoni Stern lembrava que "outrora
éramos pobres mas cantávamos" ("hoje vemos os outros
cantar na televisão", acrescentou).
Há uma vida gratuita que a poesia celebra. Em 1996, em
Braga, um reduzido grupo de pessoas, em que me incluía,
resolveu juntar-se e inventar, para iluminar a cidade com a
luz das palavras, um sindicato de poesia. Uma vez por semana, ao fim da tarde, os poemas de autores portugueses
(Cesário Verde, Jorge de Sena, Ruy Belo, António Gancho,
Alberto Pimenta, Manuel António Pina...), ditos em sessões
públicas que tiveram lugar nas instalações do Sindicato dos
Trabalhadores do Comércio, ajudaram a colocar em funcionamento um "serviço de abastecimento da palavra", para
usar as palavras de Ruy Belo.
Desde essa altura, o sindicato de poesia, com a colaboração de convidados mais ou menos esporádicos, participou
em sessões de leitura de poemas em bibliotecas, igrejas,
estabelecimentos de ensino ou estabelecimentos prisionais.
Em 1999, promoveu o projecto Os Pecados e Virtudes que
revisitou a poesia do séc. XX. Mais de duas centenas de pessoas leram textos em 64 sessões a que assistiram 7.630 pessoas.
"Faz falta cultivar o nosso jardim", lembra o poeta Luis
García Montero. "Quando o mundo demonstra a sua realidade áspera, quando os acontecimentos humanos se solucionam sem respeitar o bom sentido da razão amparadora,
quando nos sentimos provocados, com uma íntima indignação capaz de nos encolerizar, de nos provocar rancor,
então", diz García Montero, "é o momento de buscar refúgio:
faz falta cultivar o nosso jardim".
E a poesia "uma boa província de liberdade" pode ser
esse jardim onde se cultiva um mundo não mercantil. Como
escreve Manoel de Barros.
Todas as coisas cujos valores podem ser
disputados no cuspe a distância
servem para poesia
O homem que possui um pente
e uma árvore
serve para poesia

Terreno de 10 x 20, sujo de mato os que
nele gorjeiam: detritos semoventes, latas
servem para poesia
Um chevrolé gosmento
Colecção de besouros abstêmios
O bule de Braque sem boca
são bons para poesia
As coisas que não levam a nada
têm grande importância
Cada coisa ordinária é um elemento de estima

Cada coisa sem préstimo
tem seu lugar
na poesia ou na geral
O que se encontra em ninho de joão-ferreira:
caco de vidro, garampos,
retratos de formatura,
servem demais para poesia
As coisas que não pretendem, como
por exemplo: pedras que cheiram
água, homens
que atravessam períodos de árvore,
se prestam para poesia
Tudo aquilo que nos leva a coisa nenhuma
e que você não pode vender no mercado
como, por exemplo, o coração verde
dos pássaros,
serve para poesia
As coisas que os Iíquenes comem
sapatos, adjetivos
têm muita importância para os pulmões
da poesia
Tudo aquilo que a nossa
civilização rejeita, pisa e mija em cima,
serve para poesia
Os loucos de água e estandarte
servem demais
O traste é ótimo
O pobre-diabo é colosso
Tudo que explique
o alicate cremoso
e o lodo das estrelas
serve demais da conta
Pessoas desimportantes
dão para poesia
qualquer pessoa ou escada
Tudo que explique
a lagartixa da esteira
e a laminação de sabiás
é muito importante para a poesia
O que é bom para lixo é bom para poesia

Importante sobremaneira e a palavra repositório;
a palavra repositorio eu conheço bem:
tem muitas repercussões
como um algibe entupido de silêncio

sabe a destroços
As coisas jogadas fora
têm grande importância
como um homem jogado fora
A1iás.é também objecto de poesia
saber qual o período médio
que um homem jogado fora
pode permanecer na terra sem nascerem
em sua boca as raizes da escória
As coisas sem importância são bens de poesia
Pois é assim que um chevrolê gosmento chega
ao poema, e as andorinhas de junho.
Por fim, um recado, aproveitando as palavras de Enzo
Bianchi, prior da comunidade de Bose: "O cristão e o poeta
["o cristão é o que reconhece em Jesus Cristo a boa nova, a
palavra de vida; o poeta é o que reconhece a existência em
si e, para além de si, a aiteridade que conduz a criação de
uma nova humanidade"] precisam de ser testemunhas. A
,humanidade precisa mais de testemunhos do que de advogados de uma verdade em relação a qual o máximo a que
podemos aspirar é ser pobres mendicantes".

A ARTE
E O SAGRADO
Nuno Higino*
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Todas as coisas têm uma substância
interior, uma espécie de nervura oculta
e misteriosa. E essa está lá porque está,
porque é o seu lugar. Aquilo que ela é não
depende do olhar nem do conhecimento,
Depende de si' Todas as 'Oisas têm uma
estatura, uma fisionomia, um corpo
de revelacão. Este está lá porque há olhos
e ouvidos e mãos e possibilidade
de conhecimento.
<

EX-párocode Marco de Canaveses. O presente texto foi apresentado. no essenoa/, num encontro de reflexão teo~ogicasobre "Sina,s de revelação e retorno do sagrado no dobrar do S~CUIO':
que teve lugar na Universidade Católica -Porto, em Fevereiro
de 1999, e retomado no 1 2 O Encontro de Reflexáo Teológica, do Metanoia, que decorreu entre 27 e 30 de J U I ~ O
de 2002, na Quinta da Fonte Quente, na Tocha.

"Um enterro encomendado em português do jornal e aspergido com um hissope de bolso, portátil e prático como uma lapiseira. Que saudades senti, a beira da sepultura, da farta
caldeirinha de água benta, a proporcionar uma copiosa chuva
de perdão sobre o morto (...)
Neste mundo vazio, plástico, veloz, onde mais nenhum
gesto, nenhuma palavra, nenhum sentimento tem a grandeza
do homem ideal, mas apenas a do trivial, a própria Igreja, que
sempre referia cada criatura a Deus e a Sua divina perfeição,
resolveu reduzi-la a pequenez natural. Limitou a majestade
litúrgica a práticas sumárias e, em vez de induzir o crente nos
mistérios da transcendência, recomenda-lhe que seja
rasteiramente funcional nos caminhos imanentes de uma salvação sem glória."
Miguel Torga, Diário XII, 2 de Março de 1977

Quando se aproximava a inauguração da igreja de Santa
Maria (Marco de Canaveses), pareceu-me oportuno renovar
alguns objectos liturgicos. O próprio arquitecto Álvaro Siza
tinha-se comorometido a desenhá-los mas, de imediato, não
tinha disponibilidade para o fazer
Não é fácil encontrar no mercado estes objectos com uma
qualidade aceitável. Pelo contrário, o que ai se oferece é tão
rasteirinho como a lapiseira da água benta de que fala Torga.
Convidei, pois, um jovem casal de artistas, ele pintor (José
Maia), ela èscultora<~nade Castro), para desenhar a caldeirinha, bem assim como, mais tarde, uma lavanda e um gomil.
Foi-me apresentado um orçamento de cerca de 300 contos,
preço que incluía já uma percentagem, quase simbólica, para
os artistas. Fiz questão que assim fosse, como medida
pedagógica para a paróquia, pois é ideia muito difundida e
apreciada que o trabalho criativo deve ser oferecido. É uma
ideia bonita, dá muito jeito, mas não é justa. A mulher a dias,
ao sacristão, ao padre e ao cangalheiro é justo que se pague.
Ao arquitecto, ao pintor, ao escultor, ao músico ou ao poeta
não se vê razão para pagar. Quantas vezes me perguntaram
- estas coisas interessam muito a determinadas pessoas,
que nas questões económicas são muito minuciosas:
- E o projecto da igreja foi oferecido?
Mas voltemos a caldeirinha de água benta, a tal dos 300
contos. Imaginem-me diante da Comissão Fabriqueira a justificar o investimento:
- Reparem - comecei por dizer - a caldeira actual, em
latão, terá 20 anos, terá custado dois contos e agora, desengonçada e sem préstimo nem motivo que se recomende, irá
para o lixo. A nova caldeira, em prata, custará 300 contos, e
certo. Mas durará 300 anos e, ao fim desse tempo, irá para o
museu.
Tive, naturalmente, a assinatura no cheque, o assentimento da Comissão, mas pareceu-me ficar no ar a ideia de
que era um desperdício gastar tanto dinheiro numa caldeira
de água benta. AO menos, não invocaram OS pobres e a fome
em Africa, que sã0 coisas sérias e dramáticas e não devem
ser invocadas em vã0 ...

Todas as coisas têm uma substância interior, uma espécie de nervura oculta e misteriosa. E essa está lá porque
está, porque é o seu lugar. Aquilo que ela é não depende do
olhar nem do conhecimento. Depende de si.
Todas as coisas têm uma estatura, uma fisionomia, um
corpo de revelação. Este está lá porque há olhos e ouvidos e
mãos e possibilidade de conhecimento.
A água benta pode ser contida e transportada num balde
de plástico. Não deixa de o ser. A caldeira, cuidadosamente
desenhada e construída em prata acrescenta-lhe a fisionomia que tão necessária é aos olhos e a alma - a não ser que
se seja cego e desalmado, uma possibilidade sempre a considerar...
A fé é abarcada pelo coração, pela inteligência, pela vontade. Esquecemo-nos da pele. A fé também tem pele.
Através dela respira, renova-se e liberta-se de impurezas
várias.
A arte sacra decaiu a partir do momento em que lhe faltou a grande angular dos mestres, a sabedoria dos artesãos
e o bom senso de pastoralistas e pastores. E não se pense
que este aspecto é de segunda grandeza: o afastamento da
Igreja em relação á arte - e parece-me que em relação ao
sagrado - representa um vazio que nunca será preenchido.
A arte sacra maneirinha, que não é arte, muito menos sacra
- da arquitectura a muitas traduções litúrgicas, passando
pelas artes decorativas e alfaias - representa sempre uma
ausência de significação. E isso empobrece, ou mesmo
impede, a respiração da fé.
Há na fé um hálito, não etéreo, mas com uma certa
rugosidade, que só a arte apreende e manifesta. Essa rugosidade é visível no espaço situado entre o sentido e a significação. A generalidade da arte sacra moderna é uma arte
ramalhuda, mas sem tronco, sem o fuste da grande arte,
muito menos sem raiz, sem aquela profundidade que a liga
ao centro da existência. A arte tem uma capacidade de penetração que o anúncio, a memória e a celebração não esgotam. É minha convicção que uma celebração nunca será uma
boa celebração sem um bom espaço celebrativo. Apesar da
imaginação, apesar da criatividade, apesar da chamada predisposição interior, que nunca percebi muito bem o que era...
Voltando sempre a caldeirinha: aquele gesto de aspergir
um cadáver é outro gesto se o recipiente que contém a água
for uma boa peça de arte. O sentido escondido na água salta,
ganha significação, ganha corpo na qualidade do objecto que
a contém. Entre outras coisas, terá sido a perda de autoridade da Igreja, nomeadamente do clero, que levou ao
desprezo pela arte. Falou-se demais, e ainda se fala, na identidade. O que realmente deve ser questionado é a autoridade. Sem ela não vejo como seja possível dialogar com os
artistas.
Recordo um episódio passado durante a construção da
igreja do Marco. Quando os pedreiros tentavam convencer o
arquitecto a reduzir o tamanho das pedras de embasamento
do edifício, Siza respondeu tão simplesmente:

- Com o sagrado não se brinca ...

E esta resposta bastou para liquidar a discussão. Os
pedreiros compreenderam e todos nós compreendemos que
o tamanho das pedras não era um pormenor ou um capricho
do arquitecto. Exactamente pela mesma razão que não é
uma questão de pormenor a caldeirinha ser de latão ou ser
de prata, ter desenho ou não ter desenho.
A sabedoria (e autoridade) da resposta de Siza é uma
ilustração da densidade que deve existir nas decisões quando é o sagrado que está em causa. Nós que nos habituámos
a lidar com o sagrado com uma ligeireza pueril; nós que nos
habituamos a tratar Deus por tu; nós que pensamos ser o
instante o único lugar de solicitude, compreensão e representação, esquecemos que é a distância que melhor se vê a
fisionomia das coisas. Saberemos algum dia fazer como
aquele que, segundo um verso de Sophia, diante do quadro
Ipara melhor ver recua?
E curioso reparar que os comentários mais opiniosos
sobre a igreja de Santa Maria venham precisamente do clero.
É desolador que, certa vez, tenha sido preciso explicar a um
colega o tamanho da porta. Há um certo provincianismo clerical que tem sido obstáculo ao respeito que é devido ao
sagrado. E assim, ninguém estranhará que o seu retorno
como dimensão fundamental e fundamentante do homem se
faça, tantas vezes, a margem da Igreja.
Graças a Eliade - diz Ricoeur - soube que o sagrado era
uma religião do ser, uma rocha no centro da existência, e que
a linguagem deveria morrer nos confins dessa existência profunda, habitada pelo sagrado.
Os artistas são, de alguma forma, os sacerdotes dessa
religião. E nós, sacerdotes daquele que se chama Eu sou,
não saberemos pressentir-lhe a claridade do ser?
Recordando a terminar um verso de Ruy Belo: é muito
triste andar por entre Deus ausente.

A sabedoria (e autoridade) da resposta
de Siza é uma ilustração da densidade
que deve existir nas decisões quando
é o sagrado que está em causa. Nós que nos
habituámos a lidar com o sagrado com uma
ligeireza pueril; nós que nos habituamos a tratar
Deus por tu; nós que pensamos ser o instante
o único lugar de solicitude, compreensão
e representação, esquecemos que é a distância que melhor se vê a fisionomia das coisas

INQUIETAÇÃO
METAF~SICA
DE UM GRANDE
POETA
Manuel António Ribeiro
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Não e para admirar que Ruy Belo constitua
fonte de inspiração para poetas
mais novos nem será nenhum
a casualidade 0 facto de a sua obra se ver
cada vez mais procurada por novas
gerações de leitores. De entre asmmúltiplas
facetas por que se pode analisar a sua
obra, ressalta,. pela
. sua persistência
e profundidade, o desassossego
existencial e a insatisfação
metafísica e religiosa.

'

Cresceram nos últimos anos as apreciações elogiosas a alta
estatura poética de Ruy Belo, avaliando-o como um dos
maiores vultos dos anos sessenta e setenta, que, como se
sabe, marcaram uma época de profunda reformulação da
criatividade literária em Portugal. Esta merecida redescoberta vem dar seguimento a uma crítica muito positiva feita
desde a primeira hora por vozes autorizadas do nosso mundo
das letras. Óscar Lopes, por exemplo, considera Ruy Belo "o
mais original poeta religioso dos anos 60", e António Rames
Rosa reputa a sua poesia como "uma das mais válidas tentativas de construção de uma nova linguagem poética". Por
seu turno, Joaquim Manuel Magalhses vê em Ruy Belo "uma
personalidade literária pela qual podemos julgar uma das
mais interessantes (...) gerações poéticas do pós-guerra em
Portugal".Também Eduardo Prado Coelho ajuíza a sua obra
poética como "uma das mais profundas e obstinadas experiências de linguagem da nossa poesia contemporânea, e de
toda a nossa literatura".
Não é, pois, para admirar que Ruy Belo constitua fonte de
inspiração para poetas mais novos nem será nenhuma casualidade o facto de a sua obra se ver cada vez mais procurada por novas gerações de leitores, como prova a reedição de
cada um dos livros entre 1996 e 2000, seguida de duas
edições da obra completa em 2000. É, também, sintomático
que, de entre os poetas da "geração" de 61. onde sobressaem nomes com a estatura de Herberto Helder, Gastão
Cruz ou Luiza Neto Jorge, tenha sido Ruy Belo o primeiro a
merecer o privilégio de uma antologia não pessoal .
De entre as múltiplas facetas por que se pode analisar a
sua obra, ressalta, pela sua persistência e profundidade, o
desassossego exist&cial e a insatisfação metafísica e religi0sa. A esta ~0mp0nenteda Sua escrita não será0 alheias
as vicissitudes do percurso biográfico do poeta, que importará referir.
Nascido no ano de 1933 em S. João da Ribeira, pequena
povoação do concelho de Rio Maior, a sua educação foi certamente devedora da circunstância de o seu pai ter sido seminarista e de a sua mãe dar catequese nas escolas
primárias da aldeia. Passa na sua terra natal uma infância
feliz até começar a frequentar em 1943 o Liceu de Santarém,
cidade onde participa em encontros da JEC.
Em 1951 deixa Santarém e vai para Coimbra, a fim de aí
iniciar os seus estudos universitários. No mesmo ano em que
começa a frequentar a Faculdade de Direito da universidade
conimbricence, entra também para o Opus Dei, indo residir
para um dos seus lares de estudantes. Foi no quadro desse
instituto católico que Ruy Belo recebeu uma formação religiosa sistematizada e sólida.
Ao fim do terceiro ano, transfere-se para a Universidade
de Lisboa, onde termina a licenciatura em Direito Civil, em
1956, ano em que inicia em Roma a preparação do doutoramento em Direito Canónico. Depois de concluído o doutoramento e de ter exercido cargos de responsabilidade na
Editorial Aster e na revista Rumo, duas iniciativas do Opus
Dei, sai deste instituto em 1961 e entra, como ele confessa,
na "vida que não poupa". Após aquilo que ele chamaria uma

"aventura mística", seguiu-se uma "reorganização" da sua
vida, que o levou, segundo o testemunho de Joaquim Manuel
Magalhães, "pouco a pouco, a abandonar ou perder ou temer
afirmar a própria fé cristã".
A análise da sua poesia não escapa a estas circunstâncias biográficas nem as condicionantes do tempo em que foi
escrita. Lembre-se que Ruy Belo publica a sua primeira
colectânea, Aquele Grande Rio Eufrates, em 1961, numa
época em que se tinham afirmado tendências e orientações
que reagiam aos valores prevalecentes, primeiro com o
Presencismo, depois com o Neo-Realismo. A colectânea
Poesia 61 veio substituir uma suposta verdade moral ou psicológica da escrita literária pelo efectivo domínio da máquina
poética. Um pouco antes, nomes como Cinatti, Sophia,
Carlos de Oliveira, Eugénio de Andrade tinham-se já dedicado a uma escrita marcada pela "entrega a palavra", como
dizia na altura Ramos Rosa.
Embora distinguindo-se das tendências geracionais em
que se proclamou que a poesia não serve nenhuma causa a
não ser a causa da própria poesia, como constava no ideário
dos Cadernos de Poesia, a obra de Ruy Belo não Ihes é
alheia. De facto, a sua escrita assenta na máxima plasticidade da linguagem e num diálogo constante com outros criadores da arte da palavra, conseguindo a "alta temperatura"
poética não tanto pelos problemas profundos que levanta
mas pela grande "respiração" das palavras. Belo insere-se,
pois, numa tradição em que a poesia lírica canta a própria
poesia, mesmo quando parece cantar a vida. Mas também é
verdade que os seus poemas, além da emoção estética que
provocam, falam-nos do amor, do tempo, da morte, do sentido ou sem sentido da vida, de tudo o que dá espessura ao
enigma da existência humana. 0 s seus versos são também
lugares e pessoas concretas, são rostos e imagens do quotidiano, cantam angústias e alegrias, cristalizam experiências
do mundo em que se percebem as próprias experiências do
poeta. Para lá destas realidades humanas, podemos captar
na sua escrita, embora com a necessária reserva de fingimento (que o poeta herdou do Modernismo e das correntes
finisseculares que precederam a aventura de Orpheu) uma
densa formulação dos problemas ontológicos e existenciais
que pontuam a condição humana. De facto, a realidade textual da sua obra documenta uma inquietação metafísica e
uma problemática religiosa que se exprime de modo agónico,
interplativo, por vezes até agnóstico, revelando, todavia, um
ateísmo que funciona quase sempre como uma espécie de
procura, facto que permite concluir que mesmo a faceta
"ateia" de Ruy Belo se mostra aberta a inquietação metafísica.
Se compulsarmos, por exemplo, a colectânea Homem de
Palavras, verificamos que algumas das composições nos
remetem para um lugar facilmente identificável com o espaço
físico e psicológico de Portugal da década de sessenta,
época em que o acentuar da contestação ao regime político
foi acompanhado pelo desmoronar do edifício ideológico-religioso que predominava dentro das nossas fronteiras culturais. O nosso país evocado na série "Portugal Sacro-Profano"

e nas composições que têm como pano de fundo a realidade
nacional de então é as vezes assumido como metáfora de
uma asfixia, causa de "desalento" e de "desistência". A
denúncia socorre-se sobretudo da ironia para escalpelizar o
prazer de fazer o bem ou verberar os "bravos generais" que
"caem do escadote 1 citam teilhard frequentam o templo". É
neste livro que se patenteia a crise religiosa dos "vencidos do
catolicismo":
Nós os vencidos do catolicismo
que não sabemos já donde a luz mana
haurimos o perdido misticismo
nos acordes dos carmina burana
Nós que perdemos na luta da fé
não é que no mais fundo não creiamos
mas não lutamos já firmes e a pé
nem nada impomos do que duvidamos
Já nenhum garizim nos chega agora
depois de ouvir como a sarnaritana
que em espírito e verdade é que se adora
Deixem-me ouvir os carmina burana
Nesta vida é que nós acreditamos
e no homem que dizem que criaste
se temos o que temos o jogamos
"Meu deus meu deus porque me abandonaste"?
Esta assumida declaração de vencido não é apenas uma
confissão pessoal mas uma voz coral que assume a problemática de uma geração de católicos dos anos sessenta,
contemporânea do Vaticano II, que, como refere Eduardo
Prado Coelho, se afastou da Igreja ou de quem esta se distanciou. É disso testemunha a frequência de expressões que
nos remetem para a afirmação de uma perda das referências
religiosas do passado: "perdido misticismo", "perdemos na
luta pela fé", "não lutamos já firmes", "não sabemos já donde
a luz mana". A menção a adoração em espírito e verdade, é
para justificar que 'já nenhum garizim chega agora", imagem
textual que afasta até a hipótese de a deserção traduzir apenas uma ruptura com os aspectos institucionais do catolicismo. Parece afirmar-se que nenhuma convicção poderá travar
o sentimento de orfandade de Deus. Embora o poeta ainda
proclame uma crença - "não é que no mais fundo não
creiamos" -, dá como perdido o misticismo católico o qual é
substituído pelo prazer dos "acordes dos carmina burana".
Apesar de na última quadra o sujeito se dirigir directamente a
Deus, fá-lo numa atitude de cepticismo: "acreditamos no
homem que dizem que criaste". Na única composição em que
se regista, no conjunto de toda a obra, a palavra "catolicismo", fica declarado que a aposta reside em acreditar "nesta
vida" e "no homem". Todavia, a análise ao conjunto do
poema não permite concluir que este assumido distanciamento traduza uma posição radicalmente agnóstica, até
porque a afirmação do abandono de Deus não é reivindicada

como uma vitória. Trata-se antes de um grito que exprime os
mesmos sentimentos de Jesus na sua hora de grande
provação, conforme nos adverte Ruy Belo ao referir que o
último verso do poema significa "um definitivo abandono dos
homens por parte Qe Deus", tal como sucedeu com Cristo
que "na cruz ver-se-ia completa e definitivamente abandonado". Em vez de registar um canto de vitória, a composição
exprime o sentimento de uma absoluta solidão que o poeta
tenta vencer, ao substituir neste livro a imagem de um Deus
distante e hirto por figurações mais próximas do homem.
Somos, por isso, levados a interpretar os versos do poema,
"Palavras de Jacob depois do sonho" como uma insólita teofania que transmuta a crença no transcendente para realidades terrenas:
Não sei talvez eu me possa enganar
foram tantas as vezes que me enganei
mas por trás da mulher da terra e do mar
pareceu-me ver sempre outra coisa talvez o senhor
É esse o seu nome e nele não cabe temor
Mas depois deste sonho sou obrigado a cantar:
Eis que o senhor está neste lugar
Porquê não sei talvez uma pequena haste balance
talvez sorria alguma criança
Terrível não é o homem sozinho na tarde
como noutro tempo de esplendor cantei
Terrível é este lugar
Terrível porquê? Não sei bem
Talvez porque o senhor pisa esta terra com os seus pés
(lembro-me até de que mandou tirar as sandálias a moisés)
Levanto os dois braços aos céus
Aqui-mulher terra marAqui só pode ser a casa de deus
O título da composição, quiçá tributário de um outro poeta
com quem Ruy Belo convivera em Vila do Conde , ilustra
como as suas buscas pessoais são formuladas em diálogo
contrastante com caminhadas religiosas relatadas na
Sagrada Escritura. Ruy Belo socorre-se de uma interpretação
alegórica de textos bíblicos não para a pôr ao serviço de uma
verdade dogmática, como faziam os autores da Patristica,
mas para a aplicar a realidades terrenas, parecendo querer
provar que a experiência de Deus em vez de ser mediada por
noções de uma transcendência distante, decorre do
aconchego de realidades terrestres (a mulher, a terra e o
mar). Estamos diante de um desenvolvimento da mesma
ideia que havia sido expendida em "Nós os vencidos do
catolicismo", pois o último verso - "aqui só pode ser a casa de
deus" -, pode ser vista como uma variante da afirmação
"nesta vida é que acreditamos".
Há nestes versos uma figuração imanente de Deus, conseguida pela releitura das teofanias relatadas no Génesis e
no Êxodo. Ainda que sob o peso do cepticismo, como fica
testado pelas marcas textuais designativas da dúvida ("talvez
eu me possa enganar I foram tantas as vezes que me
enganei"), o poeta tenta aproximar do homem as concepções

do divino, tal como acontece no poema "Orla marítima", onde
se mostra a imagem de um Deus de "calça arregaçada" que
"como um homem se deita como um homem se levanta" .
A mesma utilização ex contrario da alegoria bíblica ocorre
na composição seguinte, "Lot fala com o anjo". Embora uma
boa parte deste poema constitua uma paráfrase de alguns
versiculos do Génesis , as referências ao texto bíblico parecem ser utilizadas apenas como uma sugestão de natureza
textual. A evocação da pequena cidade de Segor é usada
como elemento de comparação para criar um ambiente susceptível de dar a ideia da premência de uma fuga para um
sítio seguro. Este abrigo sugerido por um espaço de memória
que simboliza protecção e inocência ou que faz lembrar as
experiências palpitantes do amor parece configurar a substituição da ideia de um Deus distante por um Deus presente
entre os homens. Uma tal presença é comparada a do anjo a
falar com Lot, apontando-lhe o caminho para "segor", uma
"cidade em frente", expressão que tanto pode designar o
lugar onde se "aprenda a ser feliz", como uma apenas realidade entrevista de longe, sem nunca poder ser possuída.
Esta ambiguidade parece traduzir uma insatisfação que se
pode confirmar na composição seguinte, "Senhor da
Palavra", em cujos versos, em vez da atitude de procura,
prevalece um sentimento de desistência:
Mas tu não podias saber
Tu andas nesta sala como um homem
o que para um deus é muito pouco
ainda que por louco alguns o tomem
Tu podias chegar as árvores mais altas
Cuspi-te apunhalei-te
com o punhal de gestos que me deste
e então depois acreditei em ti
que és a única possível companhia
Gostava que viesses ter comigo
- mais um filólogo de longa vida
com os teus pés descalços sobre a areia
Prestidigitador do meu prestígio
ao menos fosses tu a sustentar-me o ser
Fui agora infeliz pela primeira vez
mas tu não podias saber
Este trecho, cuja estrutura assenta numa apóstrofe a um tu
divino, retoma uma construção frásica que tinha sido muito
utilizada nos dois primeiros livros. Porém, ao contrário do
que acontecia nestas colectâneas iniciais, o texto deste
poema traduz uma atitude de quase revolta diante de um
Absoluto que não desiste de perseguir o sujeito. Perpassa,
de facto, por estes versos uma nota de dor e o registo de
uma espécie de cicatriz que ficou depois de uma perda
objectivamente considerada como tal. Parece estarmos
diante de uma formulação poética da teologia da morte de
Deus que na época da publicação da obra era largamente
assimilada por certos sectores da inteligentsia cristã, depois
de o pastor protestante John A. T. Robinson ter defendido no
seu livro "Honest to God" a necessidade de matar as nossas

projecções do divino para se refazer a sua verdadeira
imagem . Esta atmosfera teológica respira-se particularmente nos versos em que se faz a desconstrução da
imagem de Deus ("Tu andas nesta sala como um homem Io
que para um deus é muito pouco") e naqueloutros em que
se mostra uma rejeição comparada a dos judeus em relação
a Cristo ("Cuspi-te apunhalei-te"), para, logo de seguida, se
exprimir uma nova aceitação de Deus: "e então acreditei em
ti I que és a única possível companhia". O "senhor da
palavra", que tinha sido caracterizado numa obra anterior (O
Problema da Habitação) por meio da paráfrase de um versículo da Carta aos Hebreus , é aqui evocado com uma
grande familiaridade que faria prever uma tranquilidade de
espírito: "Gostava que viesses ter comigo ... com os teus pés
descalços sobre a areia". Todavia, o que ressalta da segunda parte do poema é a expressão de um ser torturado, pois
os últimos versos são repassados de afirmações que
traduzem a clara atitude de desistência - "ando num vasto
ócio", "reconheço o meu lixo num caixote", "deixo cair os
braços" -, dando conta de um eu fragmentado que tem "um
número não a síntese pura do diverso". O facto de o poema
repetir no final dois versos que constituíam o remate da
primeira parte - "ao menos fosses tu a sustentar-me o ser 1
mas tu não o sabias" - torna mais obsidiante a ideia de que
Deus deixou de ser o sustentáculo da existência. Fica
subentendido que havia noutros tempos um Deus em que o
poeta acreditava, mas essa imagem divina entrou em derrocada, razão pela qual passa a desejar um Deus perto dos
homens, verificando, todavia, que essa nova imagem também não consegue preencher o seu vazio existencial.
Estamos diante de uma progressiva afirmação da morte de
Deus que se confirma nestas "Quadras da alma dorida":
Estava num profundo êxtase
no seio da divindade
Tudo se esvai. Perdi o
bilhete de identidade
A vida dói. Nada resta.
E diz a alma dorida:
Não creio numa outra vida.
Havia eu de crer nesta?

.

A estrutura antitética volta a usar-se neste curto poema para
acentuar a atitude diante do problema de Deus. A oposição
estabelece-se entre um tempo passado, associado a uma
intensa experiência de intimidade com Deus, e um tempo
presente, em que "tudo se esvai". De facto, nestas quadras,
a ausência de Deus torna-se mais abrangente do que em
"Nós os vencidos do catolicismo", pois enquanto nesse
poema ainda havia uma profissão de fé ("nesta vida é que
nós acreditamos"), o poeta verifica agora que "nada resta",
perguntando-se se a perda da fé na outra vida não implicará
o falecimento do sentido da própria existência terrena. Tratase de um grito de abdicação total, documentando uma atitude
que já se havia anunciado numa composição anterior da

mesma colectânea, "Sexta-feira Sol Dourado", particularmente nos versos que aqui se transcrevem:
Sexta-feira sol dourado
esperança de solução de todos os problemas
não por a sexta-feira ter morrido cristo
que o poeta aliás comemora a comer bacalhau

6.4

sexta-feira sol dourado
não por a sexta-feira ter morrido cristo
mas por se dispor da semana americana
Agora é que vamos ser felizes
A sexta-feira chega enche-se o peito de ar
a eternidade é não haver papéis

.-

!

!

Neste extracto, avalia-se a importância da sexta-feira por
anunciar a fruição da semana americana e por permitir a libertação dos "papéis". Manifesta-se, assim, pela via do registo ir6nico uma posição que o poeta já havia explicitado num
ensaio publicado um ano antes de dar a estampa esta obra:
"Hoje, sou muito pouco exigente em matéria de eternidade:
basta-me que não haja papéis" . A referência aos "papéis"
parece sugerir a ideia de confusão, constituindo mais uma
imagem para designar os sentimentos de quem se sente perdido num amontoado de solicitações desencontradas.
Esboça-se por meio desta base processual um cepticismo
convergente com uma posição existencial de demissão que
aparece ainda mais acentuada nestes versos de "Cinco
palavras cinco pedras":
Antigamente escrevia poemas compridos
Hoje tenho quatro palavras para fazer um poema
São elas: desalento prostração desolação desânimo
E ainda me esquecia de uma: desistência

f...)

Antigamente quando os deuses eram grandes
eu sempre dispunha de muitos versos
Hoje só tenho cinco palavras cinco pedrinhas
Ao comentar o poema, Ruy Belo chama a atenção para os
elementos de oposição que contrapõem o passado, "quando
os deuses eram grandes", ao presente marcado por uma atitude de demissão, deixando sugerido que as crença de
"antigamente" não levam "hoje" a parte nenhuma.
Este clima de distanciamento de uma mundividência
crente assume contornos particularmente contundentes em
Transporte no Tempo. Ao verificar os estragos da passagem
do tempo, o poeta faz nesta colectânea um sombrio inventário de uma tal devassa, apresentando-nos um mundo
fechado em si mesmo e uma existência pessoal bloqueada.
O afloramento, a cada passo, da questão de Deus como uma
simples criação do homem coexiste, todavia, com a
expressão da angústia do sujeito diante da opacidade da
existência e do sentimento de solidão.
Pode ler-se este Último livro como um processo expressivo de reflectir uma problemática directamente relacionada

com o nomadismo da vida humana circunscrita aos limites do
existir terreno. A esta obra poderia aplicar-se a exegese que
o poeta fizera na critica a "O Livro do Nómada meu Amigo",
onde escreveu que Ruy Cinatti "teria passado daquela
ansiedade das viagens da certeza, que têm por termo Deus,
ao gosto pelas meras viagens da inquietação, que terminam
nelas mesmas" .
A atitude que traduz o acirrar do sentimento de vazio conhece novas modalizações nos dois últimos livros ("Toda a
Terra" e "Despeço-me da Terra da Alegria") onde se esboça
um novo patamar na problematização do religioso, marcada
por uma busca torturada, que as vezes faz lembrar o percurso metafísico de Antero. Esta atitude de quem se põe a
procura de Deus mas que encontra apenas a sua desfiguração situa-se num terreno que tanto pode ser o da fé como
o do ateísmo, pois ambas estas posições têm em comum a
premência da inquietação.
Aquilo que o poeta rejeita (o triunfalismo da Igreja
Católica e sua mentalidade de Contra Reforma, o fixismo
dogmático e ortodoxo que o oprime e diante do qual ele
reage) é muito mais claro do que aquilo que ele procura.
Apesar da imprecisão da sua busca, podemos perceber que
o poeta deseja um projecto infinito e tropeça com a permanente evidência do contingente e da morte. A sua poesia
evolui, pois, no sentido da construção de um projecto filosófico que joga contraditoriamente com a formação religiosa do
poeta, abrindo progressivamente portas a autores mais ligados ao pessimismo (Schopenhauer e Kierkegaard) e a poetas ligados ao simbolismo, que na passagem do século XIX
para o XX cultivaram a consciência de um tempo crepuscular
de decadência e de morte, tentando conferir um sentido a
ausência metafísica ou a desordem do mundo.
Apesar deste distanciamento, há quem opine, como fez
recentemente José Tolentino de Mendonça, que a poesia de
Ruy Belo, em vez de traduzir "uma crise de fé que se transmuda simplesmente em descrença", exprime uma fé "que se
descobre como consciência inevitável de crise diante das
suas próprias formulações e saberes" .
Trata-se, afinal, ainda que sob o modo de poesia, da
abordagem de temas que se relacionam com alguns dos
mais profundos problemas vividos pelo homem contemporâneo, nas relações que este estabelece consigo próprio, com
OS outros, com o amor, com a morte, com o sagrado.

1 Antologia Poética - Ruy Belo Cidadão de longe e de ninguém (pref e selec. de M.
Jorge Vilar de Fiqueiredo), Lisboa, Circulo de Leitores, 1999.
2 José Régio na sua obra Jacob e o Anjo (1941) formula uma antinomia entre o absoluto e o relabvo que se pode visiunibrar também neste poema de Ruy Belo e noutros

6 Esta polémica obra foi publicada em tradução portuguesa pela Livraria Morais Editora,
com o título Um Deus Diferente, três anos antes de ter sido dado a estampa Homem
de Palavra(s).
7 O emprego do artigo indefinido anteposto a palavra "deus" retira relevincia a essa

versos de Toda a Terra: "Em vão lutava até de madrugada /com aquele anjo que

entidade divina que é apresentada como alguém muito semelhante ao homem, inca-

tentava subjugar-me /através de uma luta que se me destruía /outorgava sentido a

paz, por isso, de assegurar a sustentação do seu ser.

minha vida" (Obra Poética.. 11, 249-250).

3 Gén, 28, 16 e Ex, 3, 5.

4 Obra Poébca., 1, 168. Joaquim Manuel Magalhães vê nestas expressóes a figura de
"um deus do quotidiano, do homem comum. dos problemas reais" (lbid, 228).
5 Géii, 19. 17 - 24.

8 "senhor indescritivel da palavra capaz de destru~r/arrancar arruinar e assolar" (0.C.,
I, 79).Cfr. Heb., 4, 12.
9 Suplemento de Reconquista de Castelo Branco, 22.3.1969 (Cf. 0.C , 111, 222).
10 Rumo, no 33, Nov., 1959 (cfr. O.C., 111, 147).
I 1 ,'4 solidáo do filhos de Deus': A Phala, na86, Maio de 2001.
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"Não quero ser deus em mim quero ser pessoa.

Marta Wengorovius*

i

Dentro do divino não choro nem rio;
prende-me um fio de melancolia
entre o céu e a terra.
Nesses tempos a minha alma é um castelo
povoado por sonhos suspensos
tal é o medo de habitarem as estradas.

Não sei que divino inventeieu: é de uma .verticalidade assustadora acesa como a corda de um violino antes que uma mão
lhe toque. Dentro do divino não choro nem rio; prende-me um
fio de melancolia entre o céu e a terra.
Nesses tempos a minha alma é um castelo povoado por
sonhos suspensos tal é o medo de habitarem as estradas.
Não deixo uma palavra solta correr o risco de tornar a verdade qualquer coisa fora das minhas mãos.
Não sei de que guerra vim despatriada mas de alguma
foi. O alerta está sempre em mim e é preciso salvar vidas.
Todos os desenhos são possíveis ao abandonar esta
sombra.
Que o tempo me deixe ser ainda ao pé de ti o tempo de
despir esta vestimenta de guerreiro."

PRIMEIRODESENHO OU PRIMEIRO ABANDONO DA SOMBRA
14 Outubro de 2001
Não somos nós que fazemos filmes a preto e branco ou a
cores, é o nosso espírito.
Tudo o que nos rodeia é por nós visto através dos nossos
olhos; como num bordado a realidade transforma-se a cada
passagem da agulha que desce nas nossa mãos e cruza o
pano esticado pelo bastidor. Cada ponto registado abre um
caminho. É no cruzamento de um fio vertical e da imensidão
do plano que encontro deus.
Sem movimento e esta corporização não haveria desenho. Mais do que a existência do que se vai bordando - a vida
que por si vai decorrendo - interessa tornar claro dentro de
nós esta intersecção.
Deus não esta assim fora ou dentro de nós, o espírito não
é qualquer coisa definida por regras ou sensações mas sim,
antes de tudo, um desenho para a claridade.
O espírito pede primordialmente a geometria, esse
espaço que na sua arrumação contínua - aprendizagem do
que é limpo e lúcido - traz a poesia.
Porque a poesia é um acto de esclarecimento.
A cor são raios de luz que cruzam um sólido, assim o
espírito se torna corpo no nosso corpo. Não num acto de
fusão mas de dialogo contínuo.
Não podemos falar de amor se virmos só o plano da terra.
Isto é, abandonarmo-nos a vida, a linha do horizonte, uma
fusão que não nos permite ser. Este estado de fusão é o
primeiro sinal de carência de geometria ou espiritualidade.
Texto a pariir da intervenção oral (7 de Novembro de 2001) no ciclo
"Espiritualidades de Fronteira': que decorreu no Moste~rodas Monjas Dorninicanas, do
Lumiar (Lisboa), entre Outubro de 2001 e Maio de 2002.

Não é abstracto dizer que este espirito se vai materializando em nós. É essa a nossa escultura. Simplificando

posso dizer: o desenho do corpo, vem de geração em geração.

O melhor método para nos certificarmos que não somos
uma embalagem é olhar os olhos, a voz e o próprio movimento do corpo. Estes são os testemunhos visíveis do nosso
pensamento (entendido como união da razão /emoção).
Que luz cruza o pensamento para que este tenha cor?

O que é que nos permite pensar melhor?

É de novo o desenho do fio (fioldeus fiolluz fiolespírito ou
mesmo sem nome, tudo o que existe...) situado num eixo que
nos permite uma perspectiva (e não uma expectativa).
Quando se vive em perspectiva vamos alinhando espírito e
corpo, num trabalho que nos centra e permite o amor.
Cito agora Louise Bourgeois:
"Um dia senti-me cheia de angústia. Já não podia distinguir a esquerda da direita, nem orientar-me. Estava tão perdida que teria podido gritar, aterrorizada. Mas repeli o medo
observando o céu, procurando determinar de onde surgiria a
lua, de onde apareceria o sol pela manhã. Apercebi-me que
estava em relação com as estrelas. Comecei a chorar e
soube que estava salva. É esta a minha maneira de fazer uso
da geometria. O milagre é que sou capaz de me salvar
através da geometria."
Um dos grandes mistérios com que nos vemos confrontados na vida é a dimensão. Tudo o que nos rodeia tem para
nós um volume, mesmo o que não se vê. Este todo - visível ou invisível - ocupa espaço. Uma vida espiritual dá-nos
esta tarefa constante de arrumar este visível e o invisível.
Este desenho permite aceitar cada dia como novo e o milagre que temos dentro de nós de virmos ao dia novos também.
A fé, antes de ser um futuro, é o nosso maior instrumento do
presente.

Data: Fevereiro 2001 "a consciência não se desloca, só aquilo que nos é revelado e isso não se sabe quando vem mas
exige uma disponibilidade: a da honestidade."

A disponibilidade da consciência para ver as cores é diferente da disponibilidade para ver a transparência. Durante
muito tempo não vemos a luz com a mesma objectividade
com que vemos as cores. A luz, enquanto não estamos
preparados para ela é desvio, um mistério que nos remete
sobretudo para a abstracção mais do que para um reconhecimento de uma presença.
Enquanto a luz domina torna-se estagnação, quando
dialoga e se revela ela é paz. Não é muito diferente daquilo

que nos dizem quando somos pequenos - a luz contem todas
as cores. Então só o arco íris nos ajuda a ver esta realidade.
(Analogia) O mesmo me aconteceu com as nuvens. Só
depois de as ver representadas em pinturas as reconheci no
céu. Seria porque me pareciam demasiado mágicas, o
espectáculo visual de um mundo encantatório?
Hoje eu creio que há um tempo para tudo e assim também um tempo para ver a transparência. O mesmo com a fé:
há um tempo para que ela não nos abstraia ou nos distraia e
um tempo em que esta nos dá realidade.
Às vezes tenho que me lembrar que tenho fé - como um
exercício, como um desenho. Lembro-me que quando era
pequena pedia o terço florescente da minha avó: não era
para rezar era para ver no escuro. Hoje peço a mim mesma
a luz pela mesma razão.

E inerente a tudo o que vê mais longe guiar. Por isso a
estrela anuncia e ilumina. A fé e as palavras corajosas vão
sempre mais a frente que nós, que quase esquecemos que
elas em nós habitam. Mas há um encontro que nos torna
inteiros, quando nos juntamos a essa estrela que não é mais
que o nosso corpo em fé. E esse encontro chama-se alegria.
E não podemos esquecer que esse é o objectivo. Então
assim Deus tem cor.
7.11.2001

A ROSA
É SEMPORQUE

"Se se dissesse que nesta vida nada é perfeitamente conhecido, não seria grande inconveniente."
S. Boaventura

"Do que se não pode falar, é melhor calar-se."

iAntónio Rocha Martins*

A rosa não precisa de razões para Ser;
contudo, floresce porque floresce!
De Outro modo: se a rosa não permite
a pergunta pelas suas causas, isso não
quer dizer que ela não seja sem razões.
Ela inverte e perverte assim a lógica
da racionalidade comum: rejeita
instrumentalizar-se manifestando-se
naquilo mesmo que expressa.

-

-

Texto, síntese de uma intervenção (12 de Janeiro de 2002), no ciclo
"Espiritualidades de Fronteira: que deconeu no Mosteiro das Monjas Dominicanas, do
Lurniar (Lisboa). entre Outubro de 2001 e Maio de 2002

Wittgenstein

O titulo, A rosa é sem porquê, figura os dois primeiros versos da célebre sentença mística de Angelus Silesius: "A rosa
é sem porquê; floresce porque floresce, não cuida de si
mesma, não pergunta se a vemos." ('I Não abstraindo as
interpretações clássicas dos filósofos (em especial, de M.
Heidegger), concede-nos a oportunidade para reflectir sobre
o silêncio, a iing~ageme a mistica. vem esta reflexão a
propósito da perplexidade em que caímos diante da sentenca do ooeta alemão. A rosa não orecisa de razões oara
ser'cont;do,
floresce porque floresce! De outro modo: 'se a
rosa não permite a pergunta pelas suas causas, isso não
quer dizer que ela não seja sem razões. Ela inverte - e perverte - assim a Iógica da racionalidade comum: rejeita instrumentalizar-se manifestando-se naquilo mesmo que expressa. E este é o seu poder, o poder de perverter o pensar da
técnica na técnica do pensar. A afirmação deste contraste
lembra-nos as palavras de P. Ricoeur quando, aludindo ao
parágrafo 49 da "Critica da Faculdade de Julgar", de Kant,
diz: "Onde o entendimento falha, a imaginação tem o poder
de apresentar a Ideia (...) que constrange o pensamento
conceptual a pensar mais"(2).O conceito resulta assim de
uma acumulação de sentido, que se efectua no discurso,
mediante um processo de metaforização constitutivo de toda
a linguagem.
Neste sentido, a linguagem mística não é diferente das
outras linguagens. A metáfora é uma interpretação do
mundo. O sentido apenas existe na transformação do sentido dado. A metáfora é inerente ao discurso e ocorre sempre
transgredindo o categoria1 (por exemplo, os sentidos exactos
não são metaforicos, os sentidos exactos são aqueles que
transformam o presente e o futuro no passado). O que a
metáfora permite dizer não pode ser objecto de regras, não
pode ser ensinado. Poder-se-ia falar do carácter anti-institucional da metáfora, (talvez por isso a escola viva sobretudo
de sentidos exactos...)
Tudo o que não possa ser instrumentalizado é transcendência, e esta é descoberta e vivida a cada momento (se
eu disser o que é, estou a instrumentalizar; por isso também
a rosa é sem porquê). O Absoluto tem sentido num contexto
de desabsolutização visto experiência estritamente nossa, e
esta é sempre uma experiência de determinação qualitativa
que integramos no universal. A experiência espiritual vive
sempre integrada na vida, exprime-se expressando-se (como
a rosa!). As imagens, as metáforas, as alegorias... emergem
no discurso como meios de dizer algo que escapa as malhas
da razão para cima. É este domínio do ainda não dito que
dinamiza o processo da linguagem, para dizer mais, reconstruindo constantemente a razão num excesso de sentido, cri-

ado por uma alteridade irredutível que se exprime no já dito.
O silêncio habita-nos; diria que é primeiro sinal da presença do homem no mundo. O dito não é nem princípio nem
fim de si mesmo. Pelo contrário, toda a dinâmica do dito
aponta para um dizer mais de e sobre algo. A análise, por
assim dizer, horizontal da linguagem, requer uma orientação
vertical, que tematize irrecusáveis questões de fonte e horizonte.
O Deus cristão, como Ser expressivo, favorece esta visão
de subversão metafórica. A linguagem funciona sempre por
determinações qualitativas. A vida mística transporta esta
experiência em profundidade, dissipando toda a tendência de
cristalização e de repetição. uma experiência de sentido
novo que leva ás suas máximas possibilidades o processo de
metaforização. Assim, é na experiência mística que ela
atinge a sua expressão mais natural por superar, de forma
privilegiada, os canais da repetição. É uma linguagem renovante, onde o que se diz surge sobretudo como expressão do
que não foi - ainda - dito e que pede para o ser; racional e
dizivel, nunca esgotada embora.
Nesta vida nada é perfeitamente conhecido, mas tudo
pode ser dito. A rosa não pergunta pelo seu porquê mas dános a razão por que é: será o homem capaz de, a sua
maneira, ser como a rosa?

(I)Angelus S~lesius,Die Ros' ist ohn' Warum, 1, 289 (A Rosa é sem porquê, edição
bilingue, Veja, Lisboa, 1991.pp. 48-49):"Die Ros'ist ohn' Warum, sie bluhet weil sie
bluet, / Sie achll nicht ihrer selbst, fragt n~cht,ob man sie siehet. "

(2)Paul Ricoeur, La Métaphore vive. Paris, 1975,pp. 383-384.

O Deus cristão, como Ser expressivo,
favorece esta visão de subversão metafórica.
A linguagem funciona sempre por
determinações qualitativas. A vida mistica
transporta esta experiência em profundidade,
dissipando toda a tendência de cristalização
e de repetição. É uma experiência de sentido
novo que leva as suas máximas possibilidades
o processo de metaforização.

Estou no último ano de Física e sou dos que gostam do que
estudam. Não sei se habitualmente são muitos os estudantes
que têm essa atitude. No meu curso não são. Gostar do que
se está a aprender e trazer o que se estuda para a vida, para
o dia-a-dia, náo acontece muito naquele curso. Na Faculdade
estuda-se o que é preciso e depois vai-se para casa, onde
não se pensa mais nisso. Tento, como gosto do que estudo,
trazer algo para o meu dia-a-dia, aprender com o que estudo.
E, embora estude Física - que parece não ter aplicação no
quotidiano -, tento, porque não consigo fazer de outra
maneira, relacionar o que vivo com o que estudo.
- Quando leio um livro, vejo um filme ou converso com as
pessoas, todas estas coisas são influenciadas por eu estudar
Física, por conhecer a realidade Fisica e achar que percebi
ou tenho uma certa ideia sobre o que ela é. É isso que
tentarei transmitir, explicando como essas ideias mudaram a
minha maneira de ver a realidade.
João Wemans*

Na Faculdade estuda-se o que é preciso
e depois vai-se para casa, onde não se
pensa mais nisso. Tento, como gosto
do que estudo, trazer algo para o meu
dia-a-dia, aprender com o que estudo.
A Física dos últimos 40 anos faz
investigação muito voltada para
o comércio, com pouca capacidade de pôr
em causa teorias antigas. O objectivo
já não é criar novas teorias de base,
mas aprofundar ao máximo as que
existem, construindo máquinas cada vez
melhores ou mais pequenas.
É um objectivo mais tecnológico do que
científico em si. Devo expressar
o meu desgosto por haver pouca
investigação pura na Física.

'Estudante de Fisica; texto a partir da intervenção oral (9 de Março de 2001) no
ciclo "Espiritualidades de Fronteira", que decorreu no Mosteiro das Monjas
Dominicanas, do Lumiar (Lisboa), entre de 2001 e Maio de 2002.

Antes disso, devo explicar o que é a Física e do que
fazem os fisicos.
A Fisica tem como finalidade compreender a realidade e,
para tal, utiliza dois conceitos. Um é a realidade, outro é o
modelo - que é criado pelos cientistas. A ligação entre o modelo que simula a realidade e a própria realidade é feita pela
experiência. O trabalho dos fisicos concentra-se, assim, em
duas tarefas principais: a criação de modelos (teoria) e a sua
confirmação experimental (prática).
Pela minha parte, o mais interessante é a criação de modelos. Criar um modelo é simular a realidade como se fosse
criar essa mesma realidade. Um grande feito da ciência é
conseguir criar modelos de complexidade cada vez maior e,
ao mesmo tempo, manter a ligação experimental com o real.
A Física dos últimos 40 anos faz investigação muito voltada para o comércio, com pouca capacidade de pôr em causa
teorias antigas. O objectivo já não é criar novas teorias de
base, mas aprofundar ao máximo as que existem, construindo máquinas cada vez melhores ou mais pequenas. É um
objectivo mais tecnológico do que científico em si. Devo
expressar o meu desgosto por haver pouca investigação pura
na Física. Hoje, os físicos continuam a construir um prédio
em altura, utilizando o que já foi construido anteriormente. Na
minha opinião, devia voltar-se as bases do prédio e questionar a nossa capacidade de a alargar um pouco. Estamoss
a construir sempre em altura sem pôr em causa as bases e o
que se julga definitivamente adquirido, como o tempo ou o
espaço. Como se podem criar ideias novas se todos estudamos e somos ensinados a não pôr em causa os livros e as
teorias (os modelos) que neles aprendemos?
No 2' ano da faculdade, tive umas aulas de Mecânica
Quântica em que me apresentaram um problema: uma entidade física (por ex., o electrão) pode, em certas experiências,
ser considerada como um objecto e em outras como uma
onda. Quando em comportamento de objecto, a entidade
choca com outras como as bolas de bilhar, com fronteiras
bem definidas; quando em comportamento de onda, passa

através dos objectos, sentindo-os e sendo por eles influenciada, mas não tem uma posição nem fronteiras bem definidas.
Para explicar esta dualidade onda-objecto e outros comportamentos "estranhos", desenvolveu-se a Mecânica Quântica.
Ainda não existe uma teoria que explique claramente
porque é que isto é assim. Adaptaram-se as teorias para se
conseguir perceber os resultados que nos chegavam da
experiência. Diziam-nos nas aulas que era assim e que nós
não temos hipótese de mudar a realidade só porque não a
compreendemos.
Andei algum atempo com esta frase na cabeça: não se
percebe? O objectivo da Física é perceber as coisas. Se não
se percebe, os cientistas falharam em algo. Li então um ou
dois livros que me despertaram. Num deles, o autor faz uma
ligação entre o zen e o budismo com a Física moderna, na
qual existe muita coisa que se aceita mas não se percebe. A
relação tem algum sentido. Pareceu-me algo que podia permitir construir um edifício novo ao lado do que já temos,
levando talvez a novas descobertas ou compreensões. Cito
dois excertos do livro:
"Como no zen, as soluções para os problemas dos físicos
estão escondidas em paradoxos que não podem ser compreendidos por racionalização lógica e têm de ser compreendidos por meio de uma nova percepção. A natureza é o seu
professor e, tal como os mestre zen, ela não fornece afirmações mas apenas adivinhas. "
"A natureza não pode ser reduzida a entidades fundamentais, como blocos de matéria, mas tem de ser compreendida inteiramente com consistência própria. Estes filósofos não abandonaram apenas a ideia de blocos fundamentais de matérias, mas não aceitam quaisquer entidades fundamentais, nem constantes, leis ou equações. O universo é
visto como uma rede dinâmica de eventos e nenhuma das
propriedades da rede é fundamental, todas elas dependem
das propriedades das outras partes. "
Fritjof Capra, "Uncomon Wisdom", Bantam Books

Nas teorias orientais o que interessa são as relações e
não os objectos. Não existem entidades isoladas e independentes do exterior. Todas as coisas são mudança de um
estado para outro. Por exemplo, nós podemos ser a ligação
entre o que absorvemos e libertamos ou o que aprendemos
e ensinamos. As coisas ou as pessoas não são interpretadas
como objectos estáticos e alteram-se, sendo elas próprias
importantes quando são um meio de alterar e influenciar o
exterior. O autor aplicou estas teorias a Física e teve algum
sucesso, contribuindo para compreender alguns conceitos.
O mais interessante é trazer tudo isto (incluindo o que
referi sobre ondas e objectos) para o campo da pessoa.
Como é que nós nos vemos? Como entidades rígidas que
chocam umas com as outras e com os objectos, que fazem
ricochetes e continuam sempre rígidas? Ou como dinâmicas
em que nos alteramos uns aos outros e em que nos adaptamos ao mundo? Somos rígidos ou somos flexíveis?
A resposta não me parece fácil, mas o que interessa é a

pergunta. Entre a hipótese de se interpretarem como um
objecto ou como uma onda sem fronteiras bem definidas,
penso que as pessoas escolhem interpretar-se como objecto. As nossas fronteiras são bem visíveis! Mas existe um contra: os objectos, pelo menos para a Física, não se alteram em
si. Assim, sabemos que existimos, sabemos que vamos ficar
idênticos por um certo tempo - é essa a noção de objecto e
de entidade -, mas temos uma limitação, não evoluímos.
Somos rígidos.
Se, por outro lado, nos adaptamos a ideia de que somos
uma onda dinâmica, que vai de encontro a um paredão e o
sente, continuando a ser uma onda - que não desaparece,
mas se deixa moldar pelo paredão -, aceitamos deixarmo-nos
influenciar pelo exterior. As ondas têm outra capacidade:
podem sobrepor-se, tal como duas ondas no mar que, ao
encontrarem-se,fazem uma maior, passando uma através da
outra sem se destruírem.
Mas, no fundo, o que a Fisica nos diz - e isso tem alguma
ligação com o que sou e as outras pessoas talvez sintam -, é
que nós não somos nem uma coisa nem a outra. Somos
ambas. De vez em quando podemos ser como objectos, ser
mais rígidos, alterar o mundo e colidir uns com os outros.
Noutras alturas sentimos a realidade influenciar-nos e conseguimos interagir com os outros de maneira diferente. Outra
dualidade e a ideia de evolução, de manter-se o mesmo, mas
evoluir.

Há uma pergunta diferente que não tem a ver somente
com a Física, mas com qualquer ciência: por que damos
tanta importância a verdade? O que é a verdade que utilizamos para, por exemplo, julgar os outros? É positivo
dependermos tanto da verdade, fazermos da verdade uma
coisa tão absoluta? Outro livro que me levou a pensar nestas
questões foi o "Mil Novecentos e Oitenta e Quatro", de
George Orwell, com o Grande Irmão e o regime totalitarista
levado ao extremo, um exemplo de como a nossa sociedade,
dando a verdade uma importância tão central, oferece a
quem a controla ou manipula um poder sobre todos.
Seguindo a verdade até ao fim, estamos a entregar aos governos, ou a quem consegue "mexer" na verdade, as nossas
opiniões e a nossa maneira de pensar. Funcionamos com a
verdade de um modo negativo.
Importa referir o que a ciência diz da verdade. Como é
que se chega a verdade e que uso se faz dela? Será que a
visão da ciência pode ser utilizada por todos nós? Na ciência
não há verdades absolutas. A verdade é construída pelos
factos das experiências. Por exemplo, fazem-se cem experiências e dá cem vezes o mesmo resultado. Cria-se então
um modelo para explicar os factos. Mas se se realizar uma
experiência que não confirme o modelo, este já não é verdadeiro. Então, os cientistas adoptam a posição de não
aceitar verdades completas. As teorias não são verdades
absolutas e nas quais não se pode mexer. Os cientistas
sabem que são aproximações, mesmo que resultem de factos verdadeiros, pois a medição é, essa sim, verdadeira.
Essa visão faz falta no nosso dia-a-dia. Não é porque há

provas que o senhor X usou uma arma e disparou um tiro que
sabemos tudo sobre o caso. Como é que julgamos as pessoas se as verdades que nós temos são consequência de
alguns factos verdadeiros? Pode existir algum parâmetro que
não foi bem estudado. Tal como na ciência, devia dar-se
menos importância a verdade em si, pois dos factos não
podem extrair-se verdades absolutas.
Hanna Arendt, em "Homens em tempos sombrios", trata
da criação de verdades absolutas e do seu uso, ao falar de
um homeni que vê a verdade de um modo diferente:

-

"Lessing tinha opiniões muito pouco ortodoxas acerca da
verdade. Recusava-se a aceitar quaisquer verdades fossem
elas quais fossem, ate mesmo as presumivelmente ditadas
pela Providência. E nunca se sentiu constrangido pela verdade, quer esta lhe fosse imposta pelos seus próprios
processos de raciocínio quer pelos outros. Perante a alternativa platónica entre opinião e verdade, não oferece dúvidas
qual teria sido a sua escolha. Pelos mesmos motivos, contenta-se em fazer parte dos deuses limitados, como por
vezes chamava aos homens. E pensava que não vinha
grande mal a sociedade humana daqueles que se ocupam
mais em fazer nuvens do que em dissipá-las, enquanto lhe
adivinha grande dano daqueles que pretendem subjugar a
sua forma de pensar a de todos os outros homens.
Estranhamente, este fascínio do homem moderno pela verdade não se deixa sequer atenuar pela atitude dos cientistas.
Que, quando procedem de modo realmente cientifico sabem
que as suas verdades nunca são definitivas, antes se vêm
continuamente sujeitas pela investigação a uma revisão radical."

A autora aborda a questão da verdade com alguma ligação com a ciência. Ela escreveu também que Lessing dizia
que o importante não eram as razões de cada um em si, mas
que era o diálogo o que nos definia mais como humanos. A
pessoa deve estar sempre a evoluir, deve reagir com o
mundo e evoluir. Não deve dizer 'a minha vida é isto e a verdade há muito que a descobri'.
Contudo, as pessoas vivem com algumas certezas absolutas, que não são ciência e diferem das razões científicas
especialmente no facto de se conseguir explicar a outra pessoa exactamente o que se sabe. Na ciência aplicam-se as
teorias a factos verdadeiros e, por pequenos passos lógicos
e matemáticos explicáveis, pode-se chegar a visão da realidade. Mas quando estamos a falar de verdades absolutas
das, tem de se fazer outras coisas para explicar as pessoas
a nossa visão ou para Ihes dizer o que estamos a sentir e isso
não se faz por passos lógicos. Mas esta não é a minha especialidade.
Devo trazer para aqui alguns exemplos, mostrar como
isto pode ser interessante - parece que existe falta de
vocações para Física. Não sei se conseguem ouvir bem: este
é o som de uma caixa de música das minhas irmãs que eu
destruí porque ia para o lixo [levanta a caixa no ar com as

mãos]. Quase não se consegue ouvir, mas, com a caixa pousada na mesa, já se ouve bem. Explicando: o som que a
caixa produz é sempre o mesmo, mas para se ouvir precisa
de estar em contacto com um referencial, precisa de estar
bem presa, para as vibrações passarem para um objecto de
grandes dimensões. Tocando no ar, e quase como se
estivesse no vácuo. Ganhando uma posição (que é a mesa),
o som é muito mais alto.
Se eu tocar com a mesma caixa de música nos dentes
[morde levemente a caixa], para as outras pessoas não há
diferença nenhuma, não é como quando a pus em contacto
com a mesa, mas o som passa para o meu ouvido interno e
ouve-se bem. É uma outra experiência divertida ...
Um outro objecto: um laser - um ponteiro que se utiliza
para chamar a atenção para algo projectado. É um utensílio
que não existia na natureza antes de o homem o inventar.
Todas as outras coisas existiam. Por exemplo, no sol dão-se
as reacções de uma bomba atómica, mas esta capacidade
de conduzir assim a luz foi criada pelo homem. Havia a luz,
mas no laser a luz é especial pois não se espalha, segue num
feixe sempre fino e tem propriedades únicas.
É um exemplo de como na Física pode haver criação.

tempo presente

SER E FAZER
José Centeio

i

a nossa vida somos
muitas vezes induzidos a
tomar determinadas atitudes
que nos pegam de surpresa por tão contrárias ao que julgamos ser. As razões para tal comportamento tentámos nós
encontrá-las na necessidade de darmos resposta as exigências que a sociedade - a dimensão individual - nos coloca.
Eventualmente até estaremos de acordo com algumas
dessas exigências e com alguns dos objectivos que pretendem, mas talvez um pouco menos de acordo com
as normas ou padrões que as fundamentam, embora até as
reconheçamos como necessárias.
Tudo isto se complica um pouco mais - as vezes demasiado - quando se passa da esfera individual para a esfera
colectiva, já que deixámos de controlar o que julgávamos ser
controlável. É como se participássemos na construção de um
"puzzle" que entretanto alguém adulterou e que só descobrimos quando surpreendidos pela não correspondência entre a
imagem da construção e a estampada na embalagem. A
complexidade reside na dificuldade que sentimos em discernir o verdadeiro alcance das nossas opções individuais no
colectivo, sobretudo quando elas nos são induzidas (exteriores) e não nos reconhecem o direito ao tempo de maturação
da consciência. O uso que fazemos do poder em situações
quotidianas diversas é disso um bom exemplo. E não se

pense que o poder é apenas o investido, porque ele habita
em cada um de nós em maior ou menor grau.
Sabendo-nos membros de uma sociedade, da qual queremos ser parte activa e veículos de transformação (instrumentos de conversão), o dilema que se nos coloca é precisamente o do difícil equilíbrio entre aquilo que somos (ou
desejamos ser) e aquilo que fazemos (o que querem que
sejamos) ou nos é exigido que façamos. De um lado o direito
ao sonho e do outro a pressão da realidade. O problema
seria facilmente resolúvel não fosse o caso de a própria
sociedade nos julgar não pelo que somos (consciência) ou
transportamos (o sonho, a utopia) mas antes pelo que fazemos (a acção). Por outro lado importa perceber que o difícil
não é acompanhar o rio ao longo da margem, mas descê-lo
enfrentando os riscos que o seu leito encerra. E é na descida desse rio que poderemos contemplar a beleza de ambas
as margens, ora imponentes e abruptas sufocando o leito e
desafiando sua raiva, ora regaços acolhendo ternamente as
águas conferindo ao rio a paz merecida.
Como lidamos nós com esta tensão permanente, embora
salutar, entre o Ser e o Fazer? Esta pergunta - ou outras
semelhantes - terá já sido feita por muitos de nós em situações muito diversas em que nos sentimos agredidos no
nosso Ser e desejamos atenuar o sofrimento, a raiva ou o
incómodo que tal agressão nos causa. E é grande a tendência, mesmo natural direi, para procurarmos as razões dessa
tensão fora de nós, naquilo que não dominámos, já que o
contrário cria exigências que não estamos dispostos a
assumir. Quantas vezes não somos nós próprios os causadores dessa agressão a nós mesmos, escapando-nos de
assumir, em nome sabe-se lá de quê, a liberdade de optar,
de agir e não apenas fazer (executar).
Como procuramos no exterior as causas desse conflito
entre o que somos e o que fazemos, a tendência natural é
protegermo-nos das agressões criando escudos e blindagens que nos protejam. E criamos tantas blindagens e protecções que acabámos por ser nós próprios os carrascos da
nossa consciência, porque apenas nos esquecemos, por tão
ocupados em nos protegermos, que para conhecer o rio vale
a pena correr o risco da descida.
Tentamos, com maior ou menor perícia, o equilíbrio entre
aquilo que somos ou desejamos ser e aquilo que nos exigem
que façamos para sermos considerados membros da comunidade por ser isso, apesar de tudo, que queremos. Esta dificuldade do equilíbrio que quotidianamente tentámos não é
mais do que a tensão existente entre a procura da perfeição
exigida pela sociedade e a busca da santidade que de certa
forma ansiamos.
A vida é apenas a procura deste equilíbrio, o que é muito
mais do que a nossa imaginação possa alcançar.

Loures, 9 Outubro 2002

NA BORGONHA
a Luís

Soares Barbosa

Vai-se a Taizé como quem peregrina.
E é a experiência precisa dessa condição
que aí se faz. Ao chegar e ao partir.
Na enorme panela de chá quente,
excessivamente doce embora.
Na contenção dos gestos e dos sons.
(Uma colher. Uma colher apenas,
descobrimos, é bastante contra
o insuspeito poderio dos utensílios.)
Também nas línguas que se cruzam e onde
te sentes porém em casa. Na leveza
de uma organização mínima,
mas espantosamente eficaz,
para assegurar a vida em comum.
Na diversidade dos espaços e dos rostos,
das vidas e dos modos.

1.
Manhã de cinza em Taizé. Levantamo-nos cedo.
Percorremos com os miúdos os seiscentos metros que
medeiam entre o nosso alojamento e a Igreja, para a
primeira oração do dia. Chove as vezes. Regressamos molhados para o pequeno almoço, o corpo quente porém do
caminho e dos risos. As palavras são poucas e são simples.
Multiplicação dos ecos e dos pássaros. A própria comida é
enxuta e parca. Simples as palavras, sim, e o decurso austero dos dias tão desabitados já daquela dúzia e meia de
afazeres inadiáveis que quotidianamente nos toldam o
olhar.
2.
Vai-se a Taizé como quem peregrina - diria a Sophia, como
quem é amado, olhado e conhecido. E é a experiência precisa dessa condição que ai se faz. Ao chegar e ao partir. Na
enorme panela de chã quente, excessivamente doce embora. Na contenção dos gestos e dos sons. (Uma colher. Uma
colher apenas, descobrimos, é bastante contra o insuspeito
poderio dos utensílios.) Também nas línguas que se cruzam
e onde te sentes porém em casa. Na leveza de uma organização mínima, mas espantosamente eficaz, para assegurar a
vida em comum. Na diversidade dos espaços e dos rostos,
das vidas e dos modos.
3.
É engraçado, penso, vir a Taizé, pela primeira vez, quando
não somos novos já e tantas coisas seguiram o seu termo.
De facto, a ideia desta semana fixou-se nas cabecinhas
(tendencialmente fixantes) dos miúdos, no regresso da
Tocha após o encontro do ano passado (o que fazem estas
dinâmicas paralelas!). Depois as coisas articularam-se com
a iniciativa da Isabel e do Antonio, e aqui estamos. Não sei
se teria vindo de outro modo. Ou noutra altura. Às vezes a
espessura da memória não nos faz livres - como uma
película de gelo insidiosamente formada a superfície de um
lago que persistente se refaz quando o sol a quebra. Porém
o Verão agora. Jesus le Christ, lumière interieure, uma
insistência confiante e dolorosa: ne laisse pas mes ténèbres
me parler.

4.
Uma semana em torno da figura de Elias como testemunho
da solicitude de Deus, sempre rico na surpresa e na criação
de novas oportunidades. Mau orador e homem misterioso,
Elias foi escolhido na sequência do 11 de Setembro - da
evidência que este mediatizou (tragédia entre tantas) do terreno que a morte vai ganhando entre nós. Da reflexão diária
que o irmão Pedro fazia connosco invoco agora o encontro
com a viúva de Sarepta: dois pobres face a face - um tem
apenas a Palavra do Senhor, outra a disponibilidade do
coração. Não tenhais medo, ouvimos; um modo recorrente
de na Bíblia se anunciar a presença de Deus. Faz um
pequeno lugar para acolher o estrangeiro e a abundância do
Senhor te surpreenderá.

5.
Antes da reflexão, porém, antes dos grupos de partilha e
das dinâmicas alternativas para os mais novos, antes disso
tudo, havia o teatro. Um teatro formidável, interactivo, que
dia a dia ia percorrendo a narração de Elias. Feito de vozes
e mãos, bonecos de madeira e regadores de lata, carrinhos
de bebé com celofane vermelho, buzinas e tambores e outras antiquíssimas fecnologias. E era assim que o desafio
aos profetas de Baal, um dos episódios mais dramáticos do
Antigo Testamento, se transformava numa competição para
acender um monumental churrasco com o fogo do céu. Ao
mesmo tempo, a rainha Jezabel frequentava o "shopping",
encomendava a máfia local um tratamento particular para
Nabot e dedicava-se, qual Imelda Marcos da época, a uma
imensa e exuberante colecção de sapatos. Miúdos e graúdos separavam-se aí, voltando a encontrar-se nas orações
comuns e nos pequenoslgrandes afazeres domésticos que,
como o canto, em cânone, marcavam o ritmo dos dias.
6.
No ícone da transfiguração do Senhor terminaram estes dias.
Breve vislumbre, como sempre é tão só a nossa vida. Sobre
o círculo negro do absoluto mistério de Deus, a luz que ultrapassa a direcção do olhar e o próprio corpo penetra. Pela tua
luz veremos a luz, canta o salmista. Não sei bem porquê lembro-me do Quarteto para o Fim do Mundo de Messian e
daquela larguissima frase para o violoncelo: o fundamental,
disse-o ele próprio mais tarde, é o aspecto do invisível.
Aquele que me habita - sei-o tão pouco. Talvez, com mais
propriedade ainda, Aquele que eu habito. Porventura o sei
menos ainda.
7.
Regressaremos, contudo, com o olhar mais largo dos olhares
trocados e daquelas cumplicidades forjadas ao longo da
semana. Com os miúdos, sabíamos, ia ser assim. Mas
connosco também: a dinâmica específica para as famílias
tem a vantagem de pôr em contacto experiências em que as
nossas se inscrevem, preocupações e alegrias partilhadas,
encontros que se agendam, uma aguda maturação do que
nos é efémero.
8.
Voltamos a Igreja pelo fim da manhã e, já noite, para rezar as
vésperas. E as vezes noite alta, os meninos deitados, quase
frio o ar, quase escuro entre os nossos passos. Voltamos,
então, para a lenta depuração dos silêncios. Ecos ainda, cordas que somos.

No ícone da transfiguração do Senhor
terminaram estes dias. Breve vislumbre,
como sempre é tão só a nossa vida.
Sobre o círculo negro do absoluto mistério
de Deus, a luz que ultrapassa a direcção
do olhar e o próprio corpo penetra.
Pela tua luz veremos a luz, canta o salmista.
Não sei bem porquê lembro-me do Quarteto
para o Fim do Mundo de Messian e daquela
larguíssima frase para o violoncelo:
o fundamental, disse-o ele próprio mais tarde,
é o aspecto do invisível.

Frédéric Boyer*

Se existem Sagradas Escrituras,
pertencem primeiro a memória oral
e escrita de Israel, e ainda não estão
fixadas num cânone rigoroso quando
aparecem os primeiros escritos cristãos.
A existência de uma dupla escritura
explicitamente cristã de modo nenhum
invalida as Escrituras judaicas, mas cria
uma nova autoridade escrituristica,
e conduz o judaísmo tal como
o cristianismo primitivo a fixar cada um
dos seus Textos. É esta história que dá
nascimento ao que chamamos a Bíblia
na nossa cultura, quer dizer
a dois "Testamentos", duas "Alianças",
ou uma Aliança a duas vozes.

-

-

Texto de introdução a "Nova Tradução da Bíblia': das Edições Bayard, Pans,
2001
Tradução, Maria Adelaide P. Correia

Uma Biblia, o que é? Um conjunto composto por vários Livros,
que uma longa história religiosa e literária acabou por transmitir sob a forma de um só Livro a várias vozes. A unidade que
nós chamamos Bíblia é indissociável de duas culturas, a
judaica e a cristã, que a fizeram nascer simultaneamente por
filiação e por separação. O cristianismo e os seus Livros saem
da matriz judia. Se existem Sagradas Escrituras, pertencem
primeiro a memória oral e escrita de Israel, e ainda não estão
fixadas num cânone rigoroso quando aparecem os primeiros
escritos cristãos. Essas primeiras palavras cristãs testemunham todas de Jesus de Nazaré. Amplificam-se, difundemse, durante os primeiros séculos da nossa era, até se
tornarem elas próprias Texto e autoridade. Passaram, entretanto, várias gerações, a volta de numerosos focos culturais e
históricos, a avaliar pela constelação de "Igrejas Apostólicas".
A existência de uma dupla escritura explicitamente cristã de
modo nenhum invalida as Escrituras judaicas, mas cria uma
nova autoridade escrituristica, e conduz o judaísmo - tal como
o cristianismo primitivo a fixar cada um dos seus Textos. É
esta história que dá nascimento ao que chamamos a Biblia na
nossa cultura, quer dizer a dois "Testamentos", duas
"Alianças", ou uma Aliança a duas vozes.
O cânone bíblico só foi estabelecido como tal entre o
século II e IV da nossa era, na jovem comunidade cristã
romana. Nessa época, a palavra "Biblia" ainda não existia. A
palavra grega biblion (no plural ta biblia, "os livros") designava, há séculos, na cultura helenística, o conjunto dos Livros
Sagrados do povo judeu, os quais virão a ser o Antigo
Testamento dos cristãos. Para o fim do séc. ll da nossa era,
período de canonização cristã dos textos sagrados, passouse a falar de Novo Testamento. Mas só a partir da Idade
Media é que a palavra Biblia (ainda usada para falar de "biblioteca") designa o Livro dos cristãos, a Sagrada Escritura.
O plural grego passou a feminino singular em latim.
A unidade deste conjunto chamado a Biblia fez-se por
rejeição de numerosos textos, mas nunca pelo preço de confusões. Porque esta colecção de livros forma, na nossa cultura um todo, um Livro único - mas guardou sempre o rasto
da sua pluralidade: repetições, por vezes contradições, não
só entre livros mas, por vezes, no interior dos mesmos; diversidade de fontes e de testemunhos. Por exemplo, o êxodo
dos hebreus é contado várias vezes; o Deuteronómio retoma
e relê toda a Tora, a Lei de Israel. Diferentes vozes proféticas
levantam-se ao mesmo tempo ou fazem-se eco dos mesmos
acontecimentos, ou repetem outros textos. Um salmo engendra sempre outros salmos. As primeiras palavras que testemunham da fé cristã dão nascimento a um genero literário: os
Evangelhos; e no próprio cânone haverá quatro Evangelhos.
Várias tradições comunitárias cristãs participaram na elaboração da Nova Aliança.
Preferimos, sem dúvida, estas múltiplas contradições e
repetições a uniformização do conjunto. A Biblia não esconde
a sua diversidade. Parece, mesmo, tirar a sua unidade deste
paradoxo e de numerosas tradições de leitura. Porque o
surgimento deste corpo de Escrituras na nossa civilização e
inseparável dos poderosos movimentos de interpretação e de
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comentário que o engendraram e transmitiram. E uma polifonia; temos como que as actas da abertura e da unidade do
Livro. Isto passou-se nos primeiros séculos da nossa era; e
não é possível apagá-las nem diminui-las: serão mantidas
vigorosamente. A história longa e complexa da sua formação
mostra que cada grande época se entregou ao trabalho de
reunir fontes e documentos diversos; e que a redacção final
foi muitas vezes recomposta, continuando sempre a tal polifonia das Escrituras.
Este conjunto de Livros atravessou diferentes civilizações
e reuniu géneros literários extremamente variados: narrações, escritos jurídicos (tratados, promessas, contratos...),
genealogias, crónicas, históricas, arquivos reais, oráculos,
hinos ou orações, poemas, contos, provérbios, cartas... Na
Biblia há romance, teatro, enigmas, elegias, cantos de amor
ou de desespero. Não há, propriamente, uma literatura bíblica mas uma profunda diversidadé, até no interior do mesmo
livro, na qual se podem exprimir várias vozes, em vários registos literários e linguísticos. A composição dos Textos
testemunha uma arte literária extremamente rica e livre. As
rupturas de estilo, de ritmo, as numerosas passagens alternando prosa e poesia, os entrelaçamentos da ficção e da
história, os "empréstimos" pedidos aos mitos e as fábulas
demonstram o cuidado em inventar literariamente. Pensa-se,
actualmente, que a diversidade das fontes, a heterogeneidade dos documentos dum mesmo Texto serão montagens
literárias intencionais.
A história da formação do que nós chamamos a Biblia é
inseparável da história antiga de Israel, tantas vezes trágica:
povo dividido, submetido, deportado. O génio de Israel, a sua
cultura de resistência, a fidelidade a sua própria memória são
o fermento criador da Bíblia hebraica. A pluralidade dos
Livros testemunha rupturas e acrescentos que foram construindo progressivamente o conjunto. As diversas vozes da
Biblia hebraica lembram a escravatura e o exílio, mas também a libertação, a inovação e o encontro com outras culturas. A Bíblia nasceu do desejo de Israel de dar testemunho
do seu passado e da sua fé; e também dum pensamento que
começou no exílio e que conduziu a expressão do messianismo, espera histórica e escatológica. O messianismo
engendrou Textos, formas literárias, compilações. O Deus de
Israel, na diversidade destes Textos, responde a vários
Nomes e confronta-se com o politeismo da Antiguidade e o
culto dos ídolos. A lenta emergência do que se designará
muito mais tarde como monoteísmo (a palavra em si data do
séc. XVIII ) é uma busca que corre várias gerações, vários
Textos e várias formulações religiosas.
A composição da Biblia estende-se por cerca de mil anos,
desde o séc. VIII antes da nossa era até ao fim do séc. II da
nossa era. As tradições orais dos Hebreus no antigo Oriente
estão na origem dos motivos primeiros desta colecção de
Livros. Não podemos, contudo, falar de "textos originais" da
Bíblia. Não existe nenhum manuscrito completo datando
desses primeiros períodos. O processo da escrita, quando a
Biblia nasce, é uma sucessão de Textos, de documentos
diferentes, diferentes versões, muitas vezes condensadas. O

.

.

...

.

-.

núcleo duro, o primeiro grupo de rolos, pertence ao Israel antigo. São cinco volumes distintos, reunidos sob o nome de
Tora. Este nome hebraico designa o conjunto das prescrições
que regiam a vida da comunidade, mas também a sua história
e a sua autoridade (Lei, Tradição e Ensino). O conjunto destes
Textos sagrados da escritura do passado de Israel foi designado como "a Lei de Moisés" ou "o Livro da Lei".
Portanto, a unidade do Livro não se realizou duma vez,
nem foi a obra de uma única civilização. Várias fontes orais,
várias tradições de escrita, participam na lenta maturação de
um conjunto de Textos, que acabarão por ganhar autoridade.
A pluralidade das fontes não deve ocultar o trabalho literário
de redacção final, por escribas mais ou menos cuidadosos
em transmitir a especificidade de um dado documento. A preponderante figura nacional de Moisés, reconhecido como o
primeiro dos profetas de Israel, serviu de catalizador para
agregar as tradições religiosas de escritores diferentes. O
núcleo de Textos que daí decorreram (falemos em rolos, visto
que é assim que são tradicionalmente guardados em Israel)
foi chamado, em grego, Graphai, "Escrituras". A volta deste
nucleo, que foi provavelmente elaborado e transmitido como
tal por ocasião do exílio dos judeus em Babilónia (587 antes
J.C.), outros conjuntos foram sendo reunidos e designados
como "Sagradas Escrituras": os Profetas (Neviim, em
hebreu), e os Escritos (Ketuvim), que acentuarão a diversidade bíblica e testemunharão o rasto das civilizações que o
povo da Bíblia conheceu e atravessou.
Todos estes Livros não foram compostos e conservados
na ignorância uns dos outros. Pelo contrário. Assim, a Bíblia
também foi escrita por arborescência, citações, retomas,
diversões e empréstimos, segundo uma multiplicidade de releituras dos Textos mais antigos - os quais, aliás, foram
acompanhados por uma intensa produção literária e religiosa, de que testemunham os numerosos manuscritos
encontrados nas grutas de Qumrâm (1947). As Escrituras
cristãs lançaram-se igualmente num jogo complexo de
citações formais, jogo tecido numa verdadeira memória original da Biblia hebraica, matriz que produziu novos Textos e
novas re-leituras.
A Bíblia foi escrita em várias Iínguas (hebreu, aramaico e
grego); no interior da mesma língua, em diferentes etapas do
respectivo desenvolvimento morfológico e literário. Há diferentes hebreus bíblicos, e vários estadios da língua grega na
Biblia. O aramaico de certos Textos era um dialecto semítico,
que se tornou uma espécie de "língua franca" no antigo
Oriente, mais ou menos depois do ano 600 antes da nossa
era. Os numerosos autores da Bíblia são, na sua maior parte,
anónimos. Os Livros ou rolos que se designaram retroactivamente como bíblicos não representam, na origem, uma
excepção a cultura antiga. 0 s diferentes redactores pertencem ao mundo do antigo Oriente, e os seus escritos
trazem formas de outras produções escritas ou orais vindas
da Mesopotâmia, de Canaan, do Egipto, até mesmo da cultura Hitita... As civilizações mais tardias, depois das conquistas de Alexandre, marcarão por sua vez, em profundidade, a
literatura bíblica. Alguns livros, redigidos directamente em

grego, inspiram-se nas formas e nos escritos da imensa cultura helenística.
A produção dos Textos da Bíblia está no coração da
longa aventura literária da Antiguidade, desde o nascimento
da escrita e os primeiros rudimentos da historiografia, em
Sumer, até aos grandes textos literários da Grécia, no século VI antes da nossa era. Ela partilha as crenças e representações do mundo dos Antigos. As suas concepções do universo, da natureza e do corpo humano já pouco têm a ver
com as nossas. Ler a Bíblia nos nossos dias é fazer uma
outra experiência , a montante da nossa, sobre o mundo e o
corpo. Ela pertence a literatura da Antiguidade tal como as
obras de Homero - mas a história da sua formação e transmissão, do destino Único deste plural de Livros na maturação
da civilização ocidental, o seu pensamento, moral e estética
resultam em que a sua influência ultrapassa infinitamente a
herança da Antiguidade e da sua literatura.
Na nossa civilização, a noção de Bíblia é inseparável das
de tradução e de versão difundida, de versões que têm
autoridade. Aparece como tal no inicio da nossa era: Texto
simultaneamente plural e único, destinado a ser traduzido e
transmitido. A Bíblia já estava traduzida em siriaco, grego e
latim quando o cânone cristão ainda não estava fixado e que
os judeus massoretas não tinham acabado o seu longo trabalho de fixação dos textos em hebreu e de vocalização.
A história da produção da Bíblia é indissociavel da história
das suas traduções: traduções múltiplas e múltiplas transferências de umas Iínguas para outras. Nalguns livros, referese, mesmo, a necessidade e utilidade da tradução:
Formulações em aramaico no Livro de Neemias, versão
grega do prólogo de Ben Sira, equivalentes gregos do aramaico dados pelos Evangelistas ... Desde a tradução latina
de S. Jerónimo (347-420), uma Bíblia é, antes de mais, uma
"Vulgata", abreviação do latim "Versio vulgata". Era uma versão revestida de autoridade. De cada vez, traduzir foi fundar
uma nova autoridade. Cada tradução da Bíblia, na história do
Ocidente, contribuiu para homogenizar a matéria bíblica, harmonizando os textos e o vocabulário. Todos esses transportes de umas Iínguas para outras permitiram a criação de
uma espécie de "língua bíblica" na nossa cultura. Hoje em
dia, termos como "pecado", "lei", "graça" são palavras-fonte
do vocabulário bíblico, mesmo quando não se trata, a partida, senão de traduções de palavras resultantes de um longo
trabalho de passagens e de traduções homogenizantes. O
salto de tôrah a nomos e depois a lex, por exemplo, induz
consideráveis diferenças de sentido. O mesmo se diga de
hatta't, hamartia, depois peccatum ... O Texto bíblico constituiu-se segundo este processo semântico cumulativo através
das suas traduções.
A questão da tradução da Biblia foi sempre de uma
importância quase tão grande quanto a sua transmissão e
memória. Estabeleceu-se muito cedo a suposição de que
teria havido uma produção de Escrituras Sagradas numa Iíngua única, que era necessário transmitir a todas as gerações.
O grande acontecimento na história da formação da Bíblia
será a tradução em grego dos Textos santos que compu-

nham a história de Israel; aconteceu a partir do III século
antes da nossa era, por iniciativa da comunidade judia que
vivia nesse tempo em Alexandria. O mundo da Antiguidade
helenista adoptou esta tradução grega das Escrituras
sagradas dos judeus, chamada dos Setenta (segundo a
lenda, foram setenta os tradutores). Estas Escrituras judias
passadas para a Iíngua grega e a cultura helenística foram a
referência dos primeiros cristãos. A partir daí, não somente a
tradução está no âmago do processo de composição da
unidade dos Livros, mas também toda a sua história fica regularmente marcada por um cuidado de regresso ao Texto literal, hebreu e grego. Foi assim que S. Jerónimo apresentou
a sua tradução latina opondo-a a Vetus Latina (primeiras
traduções latinas da Biblia); ou que a Reforma, em consequência de criticas de Erasmo sobre as traduções escolásticas, propõe no séc. XVI as primeiras versões francesas da
Biblia, a partir das línguas originais, tão literalmente quanto
possível, como a de Olivetán (1535).
As grandes traduções da Biblia, a dos Setenta e a de S.
Jerónimo, nunca foram reconhecidas como simples versões
dum livro original mas como Os Textos de corpo inteiro, com
plena autoridade. A Vulgata de S. Jerónimo tornou-se a versão espalhada, autorizada, do mundo católico. O Concílio de
Trento (1545-1563) considerou-a "inspirada", quando apareciam as primeiras grandes traduções em francês. A Biblia foi
sempre traduzida para criar uma vulgata de Textos Sagrados
para uma determinada cultura e Iíngua. Aconteceu isso nalgumas grandes traduções fundadoras, que contribuíram para
a formação das línguas literárias europeias, e que, ainda
hoje, são a versáo mais espalhada da Bíblia nessas línguas.
São exemplos a tradução de Lutero em língua alemã, editada em 1534; e a de Iíngua inglesa, dita "King James", versão
autorizada pelo rei e editada em 1611 ( a qual retomou, em
grande medida, as primeiras traduções de William Tyndale).
Modelaram a literatura e a expressão da identidade nacional,
em cada caso. Nunca foi verdadeiramente essa a situação
nos países ligados a cultura católica.
No início do século XX, as traduções católicas da Bíblia
são ainda ditas como "em Iíngua vulgar", por oposição ao
latim da Vulgata. É preciso esperar pela segunda metade do
século para dispor de novas traduções. A renovação da
tradução bíblica não vira da literatura mas dos estudos
histórico-críticos que dominaram a exegese. O mundo ocidental modificou-se muito desde o tempo das primeiras
traduções. As nossas sociedades e as nossas culturas secularizaram-se profundamente. A Biblia foi submetida a intenso
trabalho científico. Houve descobertas arqueológicas sem
precedentes que permitiram reconsiderar o nosso estudo do
hebreu bíblico e dos Textos. As fontes hebraicas e toda a
tradição judia dos Livros retomaram, enfim, a sua preeminência. Foi preciso datar as primeiras composições dos
Textos, identificar os significados do vocabulário, o contexto
histórico e as diferentes fontes que foram integradas. A liturgia católica abandonou o latim no Concilio Vaticano 11 (19621965). A Biblia aparece-nos hoje como um Livro plural, uma
obra Única mas aberta e polifónica. (...)

Notas:

ALIANÇA E NOVA ALIANÇA

- Estes titulos traduzem os tradicionais de Antigo

Testamento e Novo Testamento Quisemos sublinhar a autonomia das duas
al~anças,e sublinhar a continuidade de uma a outra e a sua complementandade.
TRADUÇAO - Os Livros foram traduzidos seguindo o texto massorético. Os massoretas foram os sábios]udeus que, do VI ao X século depois de Cristo tentaram fixar o
texto de consoantes da versáo hebraica que se usava nas comunidades judaicas
dos primeiros séculos O texto massorético esta na origem das grandes traduções
criticas da era moderna (. ) As traduções foram feitas na base das edições criticas
mais recentes do Antigo Testamento hebreu, aramaico ou grego, conforme os livros;
e do Novo Testamento grego adoptado pela comunidade cientifica: a Bíblia Hebraica
Stuffgartensia. a Septuaginta de Rahlfs e o Novo Testamento de Nestlé-Alande.

"PEDAÇOS
DE UMAFÉ
CR~TICA
- NOTASDE LEITURA DO LIVRO
DE JOSE

grande virtude deste pequeno livro e da intervenção
MANUELPUREZA deEstaJoséé aManuel
Pure-za na vida pública: afirmar que a sua fé

Paulo Melo*

A leitura destes textos suscita em nós
outras imagens e modelos organizativos
para a Igreja e para as comunidades
que a constituem. Não se justifica repetir
incessantemen-te a Doutrina Social
da Igreja, usando-a como "arma
de arremesso" contra um mundo
"perdido". Cada cristão e as comunidades
a que dão corpo são parte desse grande
mun-do e nele se devem inserir
e participar, evitando repetir
lugares comuns.

* Texto lido na sessão de apresentação da obra "Pedaçosde uma Fé Crítica': rea-

lizada no Podo em 1 de Julho de 2002

"6neste registo que eu coloco a presença dos cristãos na
república. Conscientes, desde logo, que a liberdade é um
bem em si mesmo, os cidadãos cristãos participam nesta
cidade plural não como herdeiros de uma tradição religiosa e
cultural veiculadora de seguranças inexoravelmente perdidas, nem como anónimos membros de uma insti-tuição, a
Igreja, a quem se atribui o papel de sacralizadora dos consensos culturais. Os cristãos têm um papel mais adulto e
desassossegado a desempenhar: fiéis ao Deus de Jesus
Cristo, os cristãos são chamados a enriquecer continuamente este nicho de virtu-des públicas, questionando sempre, sem cessar, os modelos, as práticas e todos os dog-mas
momentâneos." (pág. 96)

não é algo marginal e privado e que, na medida em que influencia a sua forma de olhar e reflectir sobre o mundo, não é
alheia as ques-tões, as prioridades que define para o seu trabalho académico e para a sua intervenção cívica e política,
nunca desligando o seu labor intelectual e profissional da sua
procura espiritual.
José Pureza reabilita a função social do intelectual, tantas
vezes, justa e injusta-mente, ridicularizada, na medida em
que nos ajuda a discernir os sentidos de um mundo complexo, pleno de contradições, que suscita perspectivas tantas
vezes redutoras e con-formistas.
Perscrutar os sentidos do tempo em que vivemos não é
tarefa fácil. É grande a ten-tação de embarcar em explicações fáceis ou, simplesmente, remetermo-nos a esfera dos
interesses estritamente pessoais do "cada um cuide de si". A
procura do culpado e a definição do inimigo principal são
estratégias comuns de fuga a dificuldade de viver com problemas, com questões em aberto...
Define com clareza as suas causas: "1,3 mil milhões de
pessoas abaixo dos limia-res de pobreza absoluta, quebras
de rendimento de 54 dos 84 países menos avançados nas
duas últimas décadas, 90% do investimento directo
estrangeiro na Europa, EUA e Japão deixando de lado 70%
da população mundial, ajuda pública ao desenvolvimento por
parte dos países da OCDE de 0,25% dos PIB's respectivos"...
Ao fazê-lo assume-se como prudente, que não cauteloso,
porque ser prudente implica precaver o futuro e re-cusar o
caminho apresentado como único, admitindo e contribuindo,
com o seu pensa-mento e acção, para outros possíveis.
Desta forma, questiona a neutralidade da ciência e assumese como alguém que com profunda honestidade intelectual
elege como preocu-pação central a contemplação do Cristo
crucificado em todos os que, perto ou longe, são desapossados da sua dignidade humana.
E esta permanente referência a vida, ainda que interpretada com o recurso a con-ceitos complexos, esta recusa das
respostas simplistas e tranquilizadoras que dá ao pensamento de José Pureza uma qualidade rara entre os pensadores católicos portugueses. Alarga horizontes, cruza

saberes de áreas distintas, não renega as emoções e, nessa
me-dida enriquece-nos, ajuda-nos a perceber a percebermonos, liga, abre caminhos. Convoca reflexões como as de
Roger Garaudy, Hans Kung, João Paulo 11, Leonardo Boff,
Lourdes Pintassilgo. Não se deixa fechar em barricadas, mas
é fiel as suas causas... Por isso religa, suscita reflexão e diálogo, interpela, mesmo quando, como acontece comigo, por
vezes não concordo com o que afirma ou sugere.

A leitura destes textos suscita em nós outras imagens e
modelos organizativos para a Igreja e para as comunidades
que a constituem. Não se justifica repetir incessantemente a
Doutrina Social da Igreja, usando-a como "arma de arremesso" contra um mundo "perdido". Cada cristão e as comunidades a que dão corpo são parte desse grande mundo e
nele se devem inserir e participar, evitando repetir lugares
comuns. Será possível de uma forma inequívoca o compromisso dos cristãos e das comunidades cristãs por uma cultura de paz, como José Manuel Pureza propõe? É certo que
fazê-lo implica estudo, aprofundamento do conhecimento do
mundo próximo e longínquo e oração e espi-ritualidade para
podermos dizer que se a violência, a anulação do outro, tem
sido a solu-ção para muitos conflitos, não é fatal que assim
tenha que continuar a ser ... O compromisso com uma cultura
de paz passa pelo pressuposto de que a humanidade dispõe
hoje de recursos materiais, técnicos, espirituais, jurídicos,
para abordar os conflitos de uma nova maneira que não
implique a destruição do diferente, do que nos mete medo...
Que-rem os cristãos e as comunidades cristãs ser o fermento no mundo destes valores, recusando inequivocamente
qualquer patrocínio religioso de partes em confronto?
Sempre que recusam o "senso comum conflitualista" e contribuem de forma consequente para o conhecimento de outras culturas, sempre que rasgam o horizonte do conhecimento para além da tantas vezes estreita perspectiva dos
media dominantes, sempre que suscitam formas de vida, de
festa, de organização da família, das relações de trabalho
que não se limitem a reproduzir a competitividade dominante,
as comunidades cristãs abrem novos caminhos, porventura
estreitos, mas que são potencialmente geradores de outros
futuros. Não foi assim com as duras lutas pela conquista dos
"direitos humanos de segunda geração"?

A leitura destes textos suscita em nós outras
imagens e modelos organizativos para a Igreja
e para as comunidades que a constituem.
Não se justifica repetir incessantemente
a Doutrina Social da Igreja, usando-a
como "arma de arremesso" contra um mundo
"perdido". Cada cristão e as comunidades a que
dão corpo são parte desse grande mundo
e nele se devem inserir e participar,
evitando repetir lugares comuns.

Porto, 1 de Julho de 2002

DEUS
E O TERR~VEL

Para a Helena

1
Chamou-se Odon von Horvath. Foi um dos muitos maiores
daquela nebulosa de génios que alumiou com sete candelabros de ouro o chamado "apocalipse jubiloso", o de Viena,
entre os finais do século XIX e os inícios do século XX.
Na Primavera de 1938, o ano do "Anschluss", Odon von
iJoão Bénard da Costa*
Horvath, que já em 1933 fora forçado a abandonar a
Alemanha, trocou Viena por Paris. Gide, que, por influência
de Béguin, lera algumas das peças e romances dele, promeOS acontecimentos são-nos
teu-lhe um vantajoso contrato com a Gallimard.
A Ide unho, jantou com uns amigos. Estava particularincompreensíveis porque queremos
mente bem disposto. Depois, decidiu ver a "Branca de Neve
julgá-los imediatamente, antes de Ihes
e 0s sete ~ n õ e s ~
em
, estreia euror>eia numa sala dos
conhecermos todos 0s ~ r ~ ~ ~ n g a m e n t oChamps-Elysées.
s
Durante a projecção,'desencadeou-seuma
típica borrasca estival. Coisa de trovoada. Apesar disso,
e consequências. Mas, para Deus, não há
quando o filme acabou, Von Horvath resolveu atravessar a
o "imediatamente'9,não há a árvore que
avenida.
de súbito cai numa noite de trovoada.
Tudo estava deserto, o hotel ficava perto. Um grande
relâmpago fendeu ao meio um castanheiro. Um dos-ramos
Há O tempo todo, todo O passado, todo
atingiu-lhe a parte posterior do crânio. Morreu logo. Tinha 36
o presente, todo o futuro. E é isso que
anos.

é terrível. "O mais terrível no mundo."

Z

Textopobbcado no "PÚ~IICO",
sexta-feira, 23 d e ~ g o s t ode 2002, depois da morte
de Helena Vaz da 81va

No prefácio a primeira edição francesa de "Jugend ohne Gott"
("Juventude sem Deus"), último livro de Horvath, editado pela
Plon em 1939, o tradutor e introdutor (Armand Pierhal)
resume três atitudes típicas perante esta morte absurda
(como se alguma houvesse que o não fosse). O fatalista invoca o destino: "Estava escrito." O materialista diria que, entre
quatro milhões de parisienses, cada um deles tinha uma
hipótese em quatro milhões de ser a vitima. Calhou a Von
Horvath, podia ter calhado a qualquer M. Dupont ou a qualquer Mme Dupont. Teorias do acaso, cálculos das probabilidades. O crente pensaria nos insondáveis desígnios de
Deus, que não cabe ao homem tentar perscrutar. Um dia,
quando deixarmos de ver como num espelho, @araver "Face
a Face", perceberemos.
Mas, no mesmo "Jugend ohne Gott", Odon von Horvath ele próprio um crente -, num capitulo chamado "A procura
dos ideais da humanidade", dá-nos ou dá-se outra resposta.
O narrador, um professor perseguido por uma comunidade
maléfica, identificável com um grupo nazi, vai falar com um
padre num dos momentos mais tensos e trágicos da sua vida
(um aluno assassinado). O padre cita-lhe Santo Inácio
("Entro, com qualquer homem, pela porta de casa dele, para,
quando sairmos, o poder reconduzir para a minha"). Cita-lhe
Anaximandro ("Todas as coisas regressarão de onde vieram,
quando cumprirem o destino delas. Pois todos devem expiar
a culpa da sua existência, segundo a ordem do tempo"). O
professor acha-o "diabolicamente inteligente", mas não se
convence com as razões dele para explicar os males do
mundo. Até que Se chega à passagem que, depois, domina O
livro todo.

Diz o padre: "Deus vai por todos os caminhos." Objecta o
professor: "Como é que Deus pode passar pelo caminho em
que vivem estas crianças miseráveis, vê-las e não as ajudar?" "Ele calou-se. Bebeu do seu vinho a lentos golos meditativos. Depois, olhou-me de novo: 'Deus é o que há de
mais terrivel no mundo."' O professor ficou tão estupefacto
que nem acreditou no que tinha ouvido. Daí para diante,
repetiu-o muitas vezes, como se se quisesse convencer a si
próprio.
Os acontecimentos são-nos incompreensíveis porque
queremos julgá-los imediatamente, antes de Ihes conhecermos todos os prolongamentos e consequências. Mas, para
Deus, não há o "imediatamente", não há a árvore que de
súbito cai numa noite de trovoada. Há o tempo todo, todo o
passado, todo o presente, todo o futuro. E é isso que é terrível. "O mais terrivel no mundo."
3
Jesus Cristo soube-o quando pediu ao Pai - que é Ele ou que
também é Ele -que afastasse o cálice, na noite no Horto. Ou,
na Cruz, quando perguntou: "Pai, Pai, porque me abandonaste?" No imediato da agonia e da morte, o Filho do
Homem, que Ele também era, deixou de ver o tempo todo (ou
só viu outro tempo todo, o nosso) e sentiu o terrivel abandono
de Deus, a terrível solidão de Deus.
Mas nem é preciso i r até esse momento supremo. S.
João, no seu Evangelho, quando narra a ressurreição de
Lázaro, conta que Jesus "começou a chorar" e "estremeceu
interiormente", quando chegou junto da sepultura de Lázaro,
morto havia já quatro dias. Porque chegou Jesus tão tarde?
Porque chorou Jesus? Porque estremeceu interiormente?
Vinha para ressuscitar Lázaro e não devia haver razão para
lágrimas, mas para sorrisos, como o da filha de Inger no filme
de Dreyer. Admitamos que a sua natureza humana o levou a
duvidar da possibilidade do milagre. Faltava tão pouco para
que ele e Lázaro se reencontrassem no Paraíso que o choro
permanece inexplicável.
A não ser que, vendo todo o tempo e todas as mortes
naquele morto que ele amava (S. João o diz), Ele chorasse
por todos nós. Ele chorasse porque "não foi para morrer que
nós nascemos" (como Jorge de Sena escreveu num poema
belissimo), ele chorasse "como um juiz na meta da corrida 1
torcendo as mãos de desespero e angústia 1 porque não
pode fazer nada e vê Ique os corredores desistem, se acomodam Iou vão tombar exaustos no caminho".
Talvez chorasse por ele próprio e pela Sua própria morte.
Porque nós choramos sempre por nós na morte dos que
amamos, porque morremos mais do que eles nesta vida
reversa da Ressurreição. S. Bernardo tem um sermão lindíssimo sobre este tema, respondendo aos frades de Clairvaux
- aos seus frades - que o censuravam por ele permanecer
fechado na cela a chorar, depois da morte de um irmão muito
querido. O frei Mateus Cardoso Peres O.P. deu-me a ler esse
sermão há muitos, muitos anos.
"E dizem-me: Não chores. Arrancam-me o coração e
dizem-me: Não sintas. A minha resistência não é a da pedra,

não é de bronze a minha carne. Sofro e choro e a dor é dentro de mim e não me deixa (...). Tenho medo da morte, da
minha e da dos outros." Ou, voltando a Dreyer, que há de
mais belo do que as lágrimas de Mikkel, o viúvo, quando
responde ao pai, que lhe diz que a alma da mulher está junto
a Deus: "Não lhe amava apenas a alma. Amava-lhe também
o corpo." A saudade dos corpos (dai a nossa necessidade de
imagens) dói muito mais do que a saudade das almas.
4
"A extrema grandeza do cristianismo vem de ele procurar não
um remédio sobrenatural contra o sofrimento mas um uso
sobrenatural do sofrimento."

Meu Deus terrivel, faz com que eu perceba o sentido
desta frase de Simone Weil, publicada em "La Pesanteur et
Ia Grâce", dez anos depois da morte de Odon von Horvath,
que também escreveu no livro deste meu deposto Agosto
que Deus, o Deus Terrível, é O que nos olha com olhos "calmos como os pântanos profundos do meus país natal" e
"tristes como uma infância sem luz".
Assim me fico a tua beira. Tu sabes que és tu.

UM PROP~SITO
CRUEL
E BÁRBARO
Papa João Paulo II

i

No dia 11 de Setembro deste ano, o Papa
João Paulo II dedicou toda a audiência
semanal a comemoração do primeiro
aniversário dos ataques terroristas
de 2001. Depois da meditação,
que a seguir se transcreve, o Papa rezou
em cinco línguas, incluindo o árabe.

Tradução do francès: Cada Crespo

No mundo inteiro, inúmeras pessoas voltam hoje o seu pensamento para Nova lorque onde, no dia 11 de Setembro do
ano passado, as torres gemeas do World Trade Center se
desmoronaram sob um atroz atentado, que submergiu nas
suas ruínas inúmeros irmãos e irmãs inocentes.
Um ano decorrido, mais uma vez queremos recordar
essas vítimas do terrorismo e confiá-las a misericórdia de
Deus. Queremos ainda reafirmar aos seus familiares e amigos o quanto estamos espiritualmente próximos deles. Mas
queremos também interpelar as consciências dos que planearam e puseram em prática um propósito tão cruel e tão
bárbaro,
Um ano após o 11 de Setembro de 2001, queremos
reafirmar que nenhuma situação de injustiça, nenhum sentimento de frustração, nenhuma filosofia ou religião pode justificar tal aberração. Toda a pessoa humana tem direito ao
respeito pelos bens invioláveis que são a sua vida e a sua
dignidade. Deus di-lo, o direito internacional confirma-o, a
consciência humana proclama-o, a vida em comum exige-o.
O terrorismo é e será sempre uma manifestação de ferocidade inumana, que, por isso, não poderá nunca resolver os
conflitos entre os seres humanos. A crueldade, a violência
armada, a guerra são opções que apenas geram ódio e
morte. Só a razão e o amor são meios validos para resolver
os conflitos entre as pessoas e os povos.
Um esforço concertado e prontoe, no entanto, necessário
para pôr em pratica novas iniciativas políticas e económicas,
capazes de ultrapassar as escandalosas situações de
injustiça e de opressão de que tantos membros da familia
humana são vítimas, criando assim condições favoráveis a
explosão, descontrolada do desejo de vingança. Quando os
direitos fundamentais são violados, entregamo-nos facilmente a tentação do ódio e da violência. É necessário
construir em conjunto uma cultura mundial de solidariedade
que faça renascer nos jovens a esperança no futuro.
Gostaria de dirigir a todos a Palavra da Bíblia: "O Senhor
vem para governar a terra; governará o mundo com justiça e
os povos com verdade" (SI 95, 13). Só da verdade e da
justiça podem brotar a liberdade e a paz. Sobre esses valores, pode-se construir uma vida digna do homem. Longe
deles, apenas existem ruínas e destruição.
Num tão triste aniversario, dirijamos a Deus a nossa
oração, para que o amor suplante o ódio e, com o compromisso de todas as pessoas de boa vontade, a concórdia e a
solidariedade possam afirmar-se sobre toda a terra.

iConferência Nacional
de Bispos Católicos dos Estados Unidos

A Conferência Episcopal católica
dos Estados Unidos publicou uma
declaração aquando das comemoraçdes
do I 1 de Setembro, cujo texto acompanhou
nove dias de oração, jejum e acção
dos católicos em todo o país.

Tradução do frances. Cada Crespo

11 de Setembro: o que esta data significa doravante mudou as
nossas vidas, a nossa nação, o nosso mundo e a nossa comunidade de fé. O 11 de Setembro tomou-se o símbolo de um mal
inexplicável e de uma perda profunda, de um imenso sacrifício,
de uma grande fé, de um desafio que devemos enfrentar
enquanto povo.
A perda de vidas no Afeganistão, seja de militares americanos, seja de homens, mulheres ou crianças afegãos, pesa
igualmente muitíssimo sobre nós. A nossa fé diz-nos que cada
vida é preciosa, quer se trate de uma pessoa que trabalhava no
World Trade Center ou no Pentágono, de alguém que se encontrava no avião que se despenhou em Shanksville ou de quem
vivia no Afeganistão. (...)
Num momento em que a nossa nação equaciona importantes questões de guerra e de paz, a nossa fé convida-nos a
procurar caminhos rectos para alcançarmos a justiça, sermos
construtores da paz e protegemos a vida e a dignidade de todos,
num mundo ferido pelo terror e pela ausência de respeito da vida
humana.
(...) Devemos manter a nossa generosidade, estendendo a
máo aos que foram atingidos por esta tragédia. Devemos continuar a ensinar atitudes de respeito e de equidade, que nos
exigem que recusemos o ódio, a vingança e a violência, particularmente pelos árabes-americanos ou pelos muçulmanos.
Sobretudo, podemos vencer o medo suscitado pelos terroristas, depositando a nossa fé no Senhor Ressuscitado, trabalhando por substituir o ódio pela concórdia e a violência pelo respeito
por toda e qualquer vida humana. Precisamos de aprofundar a fé
e a esperança que nos edificaram e guiaram ao longo deste ano,
para que moldem o que somos e orientem a nossa acção futura.
A nossa nação deve estar agora fortemente determinada a
defender a vida inocente e o bem comum contra o terrorismo.
Nesta tarefa necessária, devemos ser comedidos no emprego da
força militar, insistindo na necessidade de respeitar as regras da
moral tradicional que regem a guerra e a protecção dos inocentes.
Esta "guerra contra o terrorismo" deve ser conduzida com o
apoio da comunidade internacional. Deve ser a partida traçada
por meios não militares, lutando contra os recursos financeiros
dos terroristas, o seu recrutamento e as oportunidades de cometer tais actos maléficos.
Enquanto que a nação procura defender as pessoas e os valores, nós devemos defender também firmemente os princípios
fundamentais da justiça, da liberdade, da rectidão e da abertura
a todos, especialmente aos mais vulneráveis: os imigrantes e os
refugiados. Devemos ainda assegurar-nos de que os pobres, no
nosso pais como no mundo inteiro, não pagam um preço demasiado elevado pelos sacrifícios exigidos.
No momento em que nos confrontamos com estes actos
mortíferos, que causa alguma poderá justificar, esta "guerra contra o terrorismo" não deve desviar-nos do compromisso firme de
vencer a pobreza, os conflitos e as injustiças, particularmente no
Médio Oriente e nos países em desenvolvimento, que podem
oferecer um terreno propicio a desesperança e ao terrorismo. A
nossa fé exige-nos não apenas que procuremos um mundo mais
seguro, mas um mundo mais justo e mais pacífico para todos os
filhos de Deus. (...)

1. Exegese
e novidade
no anuncio
do Evangelho
in "Les réseaux des Parvis", no 14, Juriho 2002

Somos muito favoráveis a "Nova
Tradução da Bíblia", das Edições
Fayard. É um trabalho sério e contemporâneo, disso não temos dúvidas. E,
contudo, pensamos que, para já, este
trabalho não serve a evangelização do
mundo europeu moderno. Porquê?
O trabalho dos exegetas tem sido
enorme desde o começo do século XX,
descobrindo e aprofundando a leitura
científica da Bíblia. Alegramo-nos
muitíssimo com isso. Mas, simultaneamente, o abandono da prática religiosa
pelos jovens da catequese, o aumento
da descrença e da indiferença religiosa
tem sido cada vez maior desde há
quarenta anos.
Há uma dificuldade essencial actual: a disparidade entre a cultura moderna e as culturas, judia e medieval,
pelas quais continuam a exprimir-se os
nossos dogmas e rituais. Estas culturas já não são as nossas. Há uma
necessidade urgente de exprimirmos o
essencial da fé cristã em linguagem
realmente contemporânea.
A Nova Tradução, que referimos
acima, resultou da colaboração de
exegetas e escritores. Passemos
agora a colaboração entre exegetas e
cristãos que querem dizer a sua fé em
termos actuais.
Nota da "Viragem" - vd. um apelo
do Papa, em Fevereiro de 2002, dizendo que "é necessário traduzir, de novo
e sem cessar, o pensamento bíblico
para a linguagem contemporânea, de
modo a que ele seja expresso de
forma adequada aos ouvintes, e assim
mostrar todo o brilho da Palavra de
Deus, manifestada em linguagem
humana''.

2. Mensagens
do Papa
aos jovens
in "Público".27 de Julho de 2002

Entre os 10 pontos deste "Dicionário das
mensagens do Papa aos jovens", escolhemos alguns.
ALIADOS Caros jovens (. ..) possuís uma
aptidão quase conatural para evangelizar. Porque a evangelização não se faz
sem trabalho juvenil, sem juventude no
coração, sem um conjunto de qualidades em que a juventude é pródiga:
alegria, esperança, transparência, audácia, criatividade, idealismo . . .
Sim, a vossa sensibilidade e a vossa
generosidade espontânea, a tendência
para tudo o que é belo, tornam cada um
de vós um "aliado natural" de Cristo.
DISC~PULOO discípulo de Cristo não é
um observador passivo e indiferente perante os acontecimentos. Ao contrário,
sente-se responsável na transformação
da realidade social, política, económica e
cultural. Anunciar significa propriamente
proclamar, tomar-se portador da palavra
de salvação aos outros. (...) Anunciar
Cristo significa sobretudo testemunhar
com a vida. Trata-se da forma de evangelização mais simples e, ao mesmo
tempo, mais eficaz, a vossa disposição.
OPÇAO PELOS MAIS POBRES Trata-se
duma "opção preferencial", não exclusiva. Jesus convida-nos a amar os
pobres, porque a eles se deve uma
atenção particular, em razão, precisamente, da sua vulnerabilidade. Eles como se sabe - são cada vez mais
numerosos, também nos países chamados ricos, não obstante os bens deste
mundo serem destinados a todos. Toda
a situação de pobreza interpela a caridade cristã de cada um. Ela, porém,
deve tornar-se também empenho social
e político, porque o problema da
pobreza no mundo depende de
condições concretas, que devem ser
transformadas por homens e mulheres
de boa vontade, construtores da civilização do amor.

3. Pornocracia
de Laurent Joffrin, in "Nnuvel Observateur", de
23 de Julho de 2002

Entre os extremos de censura e resignação existe uma panóplia de meios
de acção
(...) O nosso regime de liberdade de
expressão - o único imaginável numa
sociedade adulta - exclui a censura. A
questão da censura obscurece o
debate: é preciso concentrarmos-nos
no essencial, que é a tomada de consciência. A proliferação das imagens
pornográficas tem efeitos nefastos na
sociedade, em particular nos mais
frágeis ou mais desfavorecidos dos
seus jovens. Muitos intelectuais, talvez
porque tinham vinte anos em 1968, julgam que se manterão jovens mantendo os reflexos dessa época. É aborrecido para nós todos, porque a época
mudou! Não estamos nos tempos
duma sociedade estatal e espartilhada, contra a qual a geração de 68 se
insurgiu. Estamos no vórtice da
sociedade mercantil, onde a representação do sexo não é um objecto de
subversão mas de lucro.
A indústria da pornografia é formatada por um núcleo de frustrados, e
resulta numa indústria da tolice e do
desprezo. Como é lucrativa, prolifera.
Está por todo o lado: na livraria, na
publicidade, na televisão, no aluguer
de filmes, na internet, na rádio. Quer
os pais queiram ou não, não podem
impedir o acesso dos filhos a zona X.
Essa exposição insistente aos fantasmas dos adultos imprime-se nos
espíritos e fixa novas normas, muitas
vezes violentas ou machistas.
(...) Impedindo escolhas verdadeiramente livres, a pornografia
inculca normas íntimas contrárias aos
princípios sobre os quais desejamos
estabelecer as relações mulhereshomens. É preciso partir desta verificação. Quando a estabelecermos e a
difundirmos, talvez os comportamentos comecem a mudar.
Trata-se, em primeiro lugar, de
acabar com a complacência interessada com a qual a maior parte dos media

tratam, não o sexo, que é uma actividade nobre, mas a "cultura porno" no
que tem de mais degradante para as
mulheres. Não estou a falar de censura, mas de crítica pública, ou mesmo
de polémica. A liberdade de expressão
tem como corolário a liberdade de crítica. Os pornocratas e seus aliados
devem sofrer-lhe os inconvenientes.
E a protecção dos menores pode
ser melhorada, por pouco que os pais
se metam a isso. Existem dispositivos
de criptagem dupla e de chaves electrónicas; pode-se exigir a sua generalização. Podem-se restringir as permissões horárias; pode-se assegurar mais
respeito das regras pelos alugadores
de videos. Pode-se fazer uma campanha de pressão sobre os produtores
de X, não para impedir a sua actividade mas para alcançarmos uma representação do sexo menos contrária
a dignidade das mulheres.
Quero dizer: pode-se agir sem
esperar que a administração o faça.
Será melhor isto do que uma nova lei
restritiva.

4. "Colusão"
imoderada entre
resultados
científicos
e o domínio
do religioso
iri "Drits cio mic~rosr~(jpio'',
(ir Cluru Pinto
Correiii. 2002

Ao ler os tratados de microscopia dos
séculos XVII e XVIII, não podemos
deixar de notar que a excitação então
reinante devido aos universos minúsculos era mais do que febril. No seu
desassossego, era consideravelmente
religiosa. No leito de morte,
Swammerdam ainda sonhava com o
trabalho, que deixava inacabado,
sobre as abelhas, "uma vez que a
sabedoria de Deus está nelas matematicamente provada" . Usando do
mesmo tom e provindo da mesma latitude, um entomologista amador, o pintor holandês Johannes Goedaert publicou, em 1660, um livro com diversas
observações microscópicas , em cujo
frontispício afirmava que "Deus Todo
Poderoso está na Sua maior dimensão
nas coisas mais pequenas".
No mesmo período, mas agora em
França, encontramos o médico da
corte de Luis XIV, Pierre Boral (1656),
a apresentar a sua colecção de observações microscópicas e a escrever
acerca do microscópio "através do
qual os átomos se tornam quasevisíveis e os insectos minúsculos são
transformados num monstro colossal;
com a ajuda do qual se descobrem
partes incontáveis nestes átomos
vivos e, dia após dia, se abrem portas
da nova Física; tanto assim que a
Majestade de Deus se torna mais iluminada por estes pequeníssimos corpos do que pelos gigantes.

5. Mutação
da Igreja
ApresrntapTo d o livro de Marcrl Legaut
"l~itroductionir l'intelligence du posse' et de
I'oilenir riu r~hristioriisme". rr-editrtdo pela
Associu~âoCultural Murcel Legliui em I997

Neste século que está a acabar, o cristianismo foi sacudido por uma crise
que o atinge nos seus fundamentos. É
uma situação que nos exige o esforço
de melhor compreender a sua história
e a reflexão que tente antever a Igreja
de amanhã.
Entre as grandes figuras da espiritualidade destes tempos, Marcel
Legaut está entre aqueles que
empreenderam essa busca com maior
lucidez: parece-lhe necessária uma
verdadeira mutação e não um simples
"aggiornamento". Textualmente: "Tudo
o que, na Igreja, está agarrado estreitamente ao essencial sem ser realmente essencial, e que está colado
como a pele sobre a carne, terá que
ser arrancado, bocado a bocado mas
inelutavelmente, tanto pelos progressos do conhecimento e a evolução das
mentalidades, como pelas mudanças
aceleradas de uma sociedade que dispõe de poder cada vez maior para
condicionar os homens. (. . .)
Tal mutação levará os cristãos a
viverem melhor o espírito que animou
Jesus; a corresponderem melhor ao
que se encontrava na Sua consciência
de homem, na qual Deus era também
Ele-próprio.

6. Troço de uma
canção
de Nina Miranda
e Chico César
(citada por José Eduardo Agualusa, nu crónica
da "Pública",Agosto de 2002 )

"Era o espaço em expansão e o tempo
em câmara lenta. Era tudo em
comunhão com o um e tudo a solta.
Era uma outra visão das coisas a
nossa volta. E as coisas eram as
coisas: a folha, a flor e o grão. O sol no
azul e depois as estrelas no preto vão.
E as coisas eram as coisas com intensificação. Era como se as víssemos,
entrando nelas então. Com sentidos
agudíssimos desvelando seu desvão.
Indo por entre, por dentro, apreendendo a apreensão".

7. Continuemos
no reino da poesia.
De Adélia Prado dizia, em 1975,
Drummond de Andrade: "Adélia é Iírica, bíblica, existencial, faz poesia
como faz bom tempo: esta é a lei, não
dos homens mas de Deus. Adelia é
fogo de Deus."
in "Bagagem", ed. Cotovia, 2002

AS MORTES SUCESSIVAS
Quando minha irmã morreu eu chorei
[muito
e me consolei depressa. Tinha um
[vestido novo
e moitas no quintal onde eu ia existir.
Quando minha mãe morreu, me
[consolei mais lento.
Tinha uma perturbação recém-achada:
Meus seios conformavam dois
[montículos
e eu fiquei muito nua,
cruzando os braços sobre eles é que
[eu chorava.
Quando meu pai morreu, nunca mais
[me consolei.

Busquei retratos antigos, procurei
[conhecidos
parentes, que me lembrassem sua
[fala,
seu modo de apertar os lábios e ter
[certeza.
Reproduzi o encolhido do seu corpo
em seu último sono e repeti as
[palavras
que ele disse quando toquei seus
[pés.
"deixa, tá bom assim".
Quem me consolará desta
[lembrança?
Meus seios se cumpriram
e as moitas onde existo
são pura sarça ardente de memória.

UM SALMO
Tudo o que existe louvará.
Quem tocar vai louvar,
quem cantar vai louvar,
o que pegar a ponta de sua saia
e fizer uma pirueta, vai louvar.
Os meninos, os cachorros,
os gatos desesquivados,
os ressuscitados,
o que sob o céu mover e andar
vai seguir e louvar.
O abano de um rabo, um miado,
u'a mão levantada, louvarão.
Esperai a deflagração da alegria.
A nossa alma deseja,
o nosso corpo anseia
o movimento pleno:
cantar e dançar TE DEUM.

8. Helena Vaz
da Silva
Do pouco que se escreveu sobre ela,
da nossa falta da Helena ou de alguém
como ela, escolho o último parágrafo
do desabafo de Eduardo Lourenço, na
"Visão" de 29 de Agosto de 2002:
Não nascida para isso (ou talvez
sim), sem o precisar, Helena Vaz da
Silva percebeu intuitivamente que "o
cultural" era o traço social por excelência, que a cultura não é o ídolo do
mundo já cheio deles, mas o lugar
onde o homem se sonha e se defende
de si mesmo pela recusa de toda a
idolatria. (...) Se mais não fosse,
Helena Vaz da Silva foi, por excelência, a mensageira dessa utopia, a que
o Centro Nacional de Cultura, nascido
em tempos de "resistência" e sem
cobertura institucional, como é óbvio,
oferecerá um dia a oportunidade de aí
inscrever o seu tempo e o seu modo. O
que aí se realizou, sob os seus auspícios, não é fácil de avaliar. O essencial
foi da ordem do coração. Um coração
imperioso e mesmo imperativo, como
o dela. Traído em pleno voo quando a
nave atingia a sua velocidade de
cruzeiro. Foi uma surpresa que ainda
sangra. Esperemos que uma nova
Helena - sempre a mesma Helena não deixe o seu sonho afundar-se no
que Camões chamava o negro rio do
esquecimento.

sob o esplendor da Tua Face

m Maria

Adelaide Pinto Correia

um anoitecer de Outono, enevoado. 0 s ralos não se calam,
o ar está morno e húmido, todos os verdes se levantam na
extensão dos campos.
Devagarinho
PAI NOSSO!!
Pai Nosso Que És
(. .. "estás" é um verbo menor para a Divindade;
.. . e "os céus" é clássico, mas tropeço de confusões antigas)
Santificado seja o Teu Nome
(queremos dizer: que cada vez mais criaturas humanas possam, queiram, estejam em condições, de levantar os olhos
para Ti)
Venha o teu Reino == Seja feita a Tua Vontade
Com Jesus Cristo ou outro Mestre, mas que nos esforcemos
pela Paz e o Bem.

O resto, é isso mesmo que lá pedimos: o pão, o perdão, a
força de alma - e que o mundo não nos seja demasiado
ingrato.

José M. S. Rosa

i

Escuridão...? Sim, a Escuridão. Ser lentamente absorvido por
este manto que cresce, de todos os lados, colado as penhas,
subindo, descendo, encapuçando já toda a Gardunha. A
meio dos Montes Herminios, embrenhado, perdendo lentamente a linha do horizonte, como se partisse para um pais
longínquo.
Evocações que ascendem, esparsas: fiapos do fundo do
tempo, perdidos, sons de chocalhos, balidos, rumores familiares da lida da casa, caldo morno, ecos de fui, aconchego
de mantas, bátegas de chuva no telhado, assobios de vento,
medos de infância.
Vem, ó Noite antiquíssima...! Polvilhos de luz semeados
pelo vale, deixados já para trás, sem 'céu estrelado acima de
mim': para trás Kants e outros! Para tras também, ó meus
irmãos: Novalis, Blake, Rilke, Pascoaes, para tras, porque
agora tenho de ir só. A frente a Escuridão, Mãe que acolhe
no regaço o filho que volta e não volta a casa.
6 Sombra tremenda...! Silêncio puro, agora, em ouvidos
inversos, agredidos pelo Nada; agulhas de pedra atiradas ao
Alto, feridas de Escuro. Nudez arrepanhada. Pai, se é possível... Estranha ascensão, eu sei, ainda que seja Noite.
Aconchego na pele de brisa fria que vem, na Noite, e não
sabes de onde vem nem para onde vai.
Mais acima, ó filho das penedias, mais acima, porque o
que ilumina também cega! Ainda não foste coberto pelo
grande Silêncio.

Estava a ler o programa dos 'Encontros Betânia 20022003, sobre a 'Esperança', que a Manuela Silva organiza e
acolhe na sua Casa de Mambré, logo ali, na Azóia, Colares,
nas arribas do Cabo da Roca, com um mar a perder de
vista ... Morando perto, várias vezes tínhamos prometido a
nós mesmos: "Desta vez vamos lá". Mas sempre outros afazeres se colocaram de permeio. Na cidade há sempre luzes a
mais. E agora, de longe, no alto da Estrela, saboreio uma
pausa essencial que esteve a mão. O Espírito também sopra
na escuridão. E é quando a Noite está a meio do seu curso
que se levanta o Leão de Judá.
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