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PROPOSTA
PARA
UMACULTURA
DE

NÃo-VIOLÊNCIA
-

Metanoia Movimento Católico de Profissionais*

Na convicção de que a violência não é uma
inevitabilidade, o Metanoia Movimento
Católico de Profissionais dedicou dois dos
Seus encontros nacionais a reflexão sobre
a não-violência, publicou o caderno A Nãoviolência
de um 'Onho
ou exigência de vida, em Julho de 2000,
e tem vindo a divulgar a reflexão
desenvolvida por alguns dos seus
associados sobre o tema na revista
Viragem. Na sequência destas iniciativas,
propomos a outros cristãos, movimentos
bem 'Orno a todos
e comunidades
OS homens e mulheres de boa vontade,
o presente texto que pretende
consubstanciar um compromisso
inequívoco a favor da não-violência
por parte dos cristãos portugueses
e de todos aqueles e aquelas que, animados por outras convicções, reconheçam
que a não-violência é 0 caminho difícil,
é certo para enfrentar 0s conflitos
'Orn que nos deparamos, seja no nosso
quotidiano, seja a escala planetária.

-

-

-

-
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1. No inicio do terceiro milénio a violência continua a ser uma
constante na história da humanidade. Muitos são os motivos
que alimentam as guerras: diferenças religiosas elou culturais, conflitos ideológicos e políticos, reivindicações territoriais, acesso a recursos naturais, a dinâmica própria dos interesses específicos do binómio sistema militarlindústria do
armamento, o desejo de poder a todo o custo.
O fim do bipolarismo e a apregoada nova ordem internacional, ao contrario do que alguns previam, não contribuiram
para a resolução pacifica dos conflitos que continuam a
provocar milhões de mortos e mutilados um pouco por todo o
mundo e a impedir que muitas pessoas vivam em condições
mínimas de dignidade. Ruanda, Sudão, Kosovo, Tetchénia,
Argélia, Colômbia, Angola, Médio Oriente, Afeganistão,
Iraque são algumas regiões do mundo onde o absurdo da
guerra se manifestou recentemente e, em alguns casos, continua a manifestar.
Mesmo em situações aparentemente pacíficas, a violência
é, sob muitas formas, uma realidade quotidiana que destrói
vidas e condena a sobrevivência em condições iníquas uma
multidão de seres humanos. Não serão o desemprego, o
analfabetismo, a insegurança, as desigualdades crescentes,
a exploração, os futuros roubados manifestações de violência com as quais constantemente nos confrontamos?
Não estamos nós imersos num ciclo infernal em que o
recurso a guerra e a violência é apontado como única forma
de "controlar" OU de se defender da violência de outros?

., ,,

a violência não é uma inevitabilidade,
con,icção de
Metanoia - Movimento Católico de Profissionais dedicou
dois dos seus encontros nacionais a reflexão sobre a não-vioIência, publicou o caderno A Não-violência - nostalgia de um
sonho ou exigencia de vida, em Julho de 2000, e tem vindo a
divulgar a reflexão desenvolvida por alguns dos seus associados sobre o tema na revista Viragem.
Na sequência destas iniciativas, propomos a outros
cristãos, movimentos e comunidades cristãs, bem como a
todos 0s homens e mulheres de boa vontade, o presente
texto que pretende consubstanciar um compromisso
inequívoco a favor da não-violência por parte dos cristãos
portugueses e de todos aqueles e aquelas, que animados por
outras convicções, reconheçam que a não-violência é o caminho - difícil, é certo - para enfrentar os conflitos com que
nos deparamos, seja no nosso quotidiano. seja a escala planetária.
O

3. Reconhecemos que as diferentes confissões cristãs têm,
ao longo da História, invocado Deus para legitimar a guerra,
enquanto detentoras de uma verdade revelada que deve ser
concretizada historicamente. Noutras situações, têm contemporizado com a violência que aniquila o outro, desenvolvendo as teorias da guerra justa1. Não adianta, pois, ignorar ou
tentar justificar O USO,a contemporização OU legitimação da
violência por parte das várias confissões cristãs porque só
conhecendo a nossa histbria de violência podemos cortar
com ela.

4. Tem o cristianismo, enquanto religião messiânica, inscrito
em si uma Iógica de violência e dominação? Mesmo quando
a história parece dizer que sim, a contemplação do
Crucificado, daquele que numa doação amorosa de si
aceitou perder, foi ressuscitado e está vivo, a contemplação
desse "homem de dores, acostumado ao sofrimento1',que se
humilhou voluntariamente e não abriu a boca2diz-nos que só
por grave cegueira pode decorrer do cristianismo uma lógica
messiânica legitimadora da dominação. Portanto, a luz da
radicalidade evangélica não faz sentido teorizar sobre a guerra justa.

5. Foi tambem no âmbito das religiões, inclusive do cristianismo e da inspiração evangélica, que a dominação e a
guerra foram mais seriamente questionadas e que a nãoviolência se constituiu como um quadro consequente de
vida e intervenção social3. A verdade deixa, então, de ser
entendida como algo que se tem e deve ser anunciado e,
no limite, imposto aos outros para o "seu bem", para passar a ser resultado de uma busca que passa necessariamente por "procurar conhecer-se em profundidade a si
próprio, aos outros e as envolventes circunstâncias históricas, sociais, politicas, economicas e religiosas. Daqui
resultará a atitude de profunda humildade daquele que
sabe e aceita que a verdade não é pertença absoluta e
exclusiva de ninguém em particular. A verdade não se tem.
Buscar a verdade, por isso, é recusar diabolizar o inimigo
e, ao invés, desejar integrá-lo tambem neste processo de
procura de verdade - da verdade que liberta4 - porque até
no inimigo mais empedernido há sempre algo de
aproveitável, há sempre uma bondade potencial, ainda que
embotada. Esta atitude, em vez de gerar um ódio de morte
ao outro, conduz a encará-lo como alguém capaz de
mudar, c~nvertível.~"
6. Não confundimos não-violência com passividade, cobardia
ou desistência de lutar pela justiça. Afirmação de si, agressividade e conflito são inerentes a condição humana. Não
têm forçosamente que assumir a forma de violência, de desejo concretizado de destruição do outro, do diferente, do que
nos mete medo. E não é pelo facto de a guerra ter sido uma
constante na História da Humanidade que assim tem de continuar a ser.
A Humanidade dispõe hoje de recursos materiais e espirituais que lhe permitem prescindir da violência como forma
de garantir a sobrevivência e é possível a partir de um
processo lento e difícil, porque cultural, inaugurar uma nova
era civilizacional de humanização, de enriquecimento pessoal e comunitário através do confronto e da compreensão do
outro, do diferente, não mais entendido como uma ameaça.
Hoje é possível pensar a evolução da Humanidade fora
dos quadros da violência.
I

7. Não é, no entanto, esse o senso comum, o caminho mais
evidente. "Se queres a paz prepara a guerra" é um provérbio
que resume o adversarialismo que ainda hoje domina a

Foi também no âmbito das religiões,
inclusive do cristianismo e da inspiração
evangélica, que a dominação e a guerra foram
mais seriamente questionadas
e que a não-violência se constituiu como
um quadro consequente de vida
e intervenção social3. A verdade deixa,
então, de ser entendida como algo que se tem e
deve ser anunciado e, no limite, imposto
aos outros para o "seu bem", para passar
a ser resultado de uma busca que passa necessariamente por "procurar conhecer-se
em profundidade a si próprio, aos outros
e as envolventes circunstâncias históricas,
sociais, políticas, economicas e religiosas.

acção política e as práticas sociais6. Não é, também, o caminho mais fácil tanto do ponto de vista colectivo, como pessoal. Requer persistência, paciência e vigilância. Por isso,
"se alguém pensar que já alcançou um estádio de recusa
absoluta da violência, esse ignora-se a si mesmo. O adepto
da não-violênciatrava todos os dias consigo próprio um combate. Já não será então somente a recusa da força bruta
como meio de solução dos problemas, mas de todas as formas de violência, sobretudo as mais requintadas e subtis. É
este o principio da autêntica convivência, do viver conjuntamente, do estar-com (...)"'. "Como é preciso aprender a matar
para praticar a violência, assim se deve estar preparado para
morrer .para praticar a não-violência", dizia Gandhi.
Ter este principio como horizonte de vida pressupõe um
profundo e persistente trabalho interior porque "a não-violência não recusa o conflito, mas procura transformá-lo em fonte
de crescimento e de amadurecimento da consciência e da
solidariedade humanas, consciente dos limites e preEste é um desafio que
cariedade desse mesmo proce~so."~
cada um há-de colocar, em primeiro lugar, a si mesmo, ainda
que a partilha e a reflexão societária constituam um incentivo
e encorajamento que previnem a desistência de tão exigente
processo de construção espiritual.

8. Convictos de que, na fidelidade a mensagem evangélica,
vale a pena dar passos no sentido de uma cultura de não-vioIência, comprometemo-nos a:
Desenvolver e divulgar nas nossas publicações e sites um
pensamento que recuse o adversarialismo simplista que
tende a dominar o senso comum e permita uma consciência dos problemas na sua complexidade, evitando o
desalento e permitindo valorizar o presente como futuro
em construção;
Dar a conhecer organizações e iniciativas que se pautem
por critérios de não-violência, de defesa dos direitos
humanos, de promoção da cooperação e do desenvolvimento, de reinserção social centrados na valorização das
pessoas e das comunidades;
Potenciar a objecção de consciência para que, através dos
comportamentos e das atitudes individuais e sociais, se
realize a mobilização para as mudanças capazes de
reduzir a violência e instaurar novas formas de relacionamento;
Reforçar os laços com organizações que se ocupam da
solidariedade e desenvolvimento a nível internacional, de
modo a desenvolver uma compreensão da interdependência dos problemas e das suas soluções;
Estudar, desmontar, denunciar as lógicas económicas que
alimentam as guerras ligadas aos interesses da indústria
de armamento e trazer essas questões para o debate
público no plano nacional e internacional;
Promover espaços de formação para jovens e adultos em
que se treine a resolução não-violenta de conflitos porque
uma cultura das mediações e da não-violência pressupõe
uma pedagogia das mediações e da não-vi~lência.~

Notas
A teoria da guerra justa contribuiu, no passado, para limitar a violéncia arbitrária
de elites guerreiras.
2 1s 53
Francisco de Vitória, António Vieira, Bartolomeu de Las Casas questionaram a
conquista das Américas pelos Impérios Ibéricos; é inegável uma profunda motivação
religiosa em Gandhi e Martin Luther King, dois vultos incontornaveis na teoria e prática
da não-violência.
Jo 8,32
José Rosa, A Não-violência como Horizonte de Convivência, in Poiética do
Mundo. Homenagem a Joaquim Cequeira Gonçalves, Lisboa, Colibri, 2001
Ver José Manuel Pureza. A Política ao Serviço da Paz, in Pedaços de uma Fé
Critica. Quarteto, Coimbra, 2002.
José Rosa. idem
António Matos Ferreira, "Viver de um outro modo", in "Não Violéncia - nostalgia
de um sonho ou exigência de vida", Cadernos METANOIA. Lisboa, 2000.
Segue-se de perto a fomulação de António Matos Ferreira in "Viver de um outro
modo", in "Não Violencia - nostalgia de um sonho ou exigência de vida: Cadernos
METANOIA, Lisboa, 2000.
Documento aprovado na Assembleia Geral do Metanoia em 26 de Outubro de
2002 (versão definitiva de Dezembro de 2002)
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1. Transcorreram quase quarenta anos, desde aquele dia 11 de
Abril de 1963 em que o Papa João XXIII publicou a histórica
Carta Encíclica Pacem in terris; era Quinta-feira Santa.
Dirigindo-se "a todas as pessoas de boa vontade", o meu venerado predecessor, que morreria passados dois meses, resumia a sua mensagem de paz ao mundo na primeira afirmação
da
humanos
Encíclica:
de todos
"A paz
os tempos,
na terra,não
anseio
se pode
profundo
estabelecer
dos seres
nem

consolidar senão no pleno respeito da ordem instituída por
Deus" (Pacem in terris, introd.: AAS 55 [1963], 257).

João Paulo II*

No ano em que se assinalam quatro
décadas sobre a publicação da enciclica
"Pacem in Terris", do Papa João XXIII, a
mensagem do Dia ~ u n d i a l d aPaz de 2003
é dedicada por João Paul0 11 a memória e
actualidade daauele documento.
N~ contexto de preparação
(concretização?) da guerra contra o Iraquer
vaie a pena reter aqui a menSagem em que
o Papa recorda 0s quatro pilares da paz
- a verdadesa justiças o amor e a liberdade
- e sugere Uma nova ordem moral
internacional que garanta a paz
e a harmonia entre os povos e promova
o seu progresso integral.

* Mensagem para O D I Mundial
~
da Paz (1 de Janeiro) de 2003

FALARDE PAZ A UM MUNDO DIVIDIDO

2. Na realidade o mundo, ao qual se dirigia João XXIII, encontrava-se numa situação de profunda desordem. O século XX
começara com uma grande expectativa de progresso; e, ao
invés, a humanidade viu-se obrigada a registar, em sessenta
anos de história, a deflagração de duas guerras mundiais, a
afirmação de devastadores sistemas totalitários, a acumulação
de imensos sofrimentos humanos e o desencadeamentocontra
a Igreja da maior perseguição até então conhecida na história.
Apenas dois anos antes da Pacem in terris, em 1961, fora
erguido o "Muro de Berlim" para dividir e contrapor não só duas
partes da referida cidade, mas também duas formas de conceber e construir a cidade terrena. De cada lado do muro, a vida
assumiu um estilo diverso, inspirado muitas vezes em regras
contrárias umas às outras, num clima generalizado de suspeita
e difidência. Quer como visão do mundo quer como organização concreta da vida, aquele muro atravessou a humanidade
no seu conjunto e penetrou no coração e na mente das pessoas, criando divisões que pareciam destinadas a durar para
sempre.
Além disso. ~recisamenteseis meses antes da ~ublicacão
da Encíclica e phucos dias depois do início do ~oncíli'ovaticino
I1 em Roma, 0 mundo encontrou-se a beira duma guerra
nuclear por causa da crise dos mísseis em Cuba. A estrada
para um mundo de paz, justita e liberdade parecia bloqueada.
Muitos pensavam que a humanidade estivesse condenada a
viver ainda por muito tempo naquelas condições precárias de
"guerra fria", sujeita constantemente ao pesadelo que uma
agressão ou um desastre pudesse desencadear de um dia para
o outro a pior guerra de toda a história humana. Com efeito, o
uso das armas atómicas havia de transformá-la num conflito tal
que poria em risco o próprio futuro da humanidade.

AS QUATRO COLUNAS DA PAZ
3. O Papa João XXIII não estava de acordo com os que consideravam impossível a paz. Através da Encíclica, fez com que
este valor fundamental, em toda a sua verdade e exigência,
começasse a bater a porta de ambos os lados daquele muro e
de todos os muros. A cada um, a Encíclica falou da pertença
comum a família humana e, a todos, iluminou a aspiração sentida pelas pessoas de toda a terra de viverem com segurança,
justiça e esperança no futuro.
Espírito clarividente que era, João XXIII identificou Como

condições essenciais da paz quatro exigências concretas da
alma humana: a verdade, a justiça, o amor e a liberdade (cf.
ibid., I: o.c., 265-266). A verdade, dizia ele, será fundamento da
paz, se cada indivíduo honestamente tomar consciência não só
dos próprios direitos, mas também dos seus deveres para com
os outros. A justiça edificará a paz, se cada um respeitar concretamente os direitos alheios e esforçar-se por cumprir plenamente os próprios deveres para com os demais. O amor será
fermento de paz, se as pessoas sentirem como próprias as
necessidades dos outros e partilharem com eles o que possuem, a começar pelos valores dp espírito. Finalmente a liberdade alimentará e fará frutificar a paz, se os individuos, na
escolha dos meios para alcançá-la, seguirem a razão e
assumirem corajosamente a responsabilidade dos próprios
actos.
Contemplando o presente e o futuro com os olhos da fé e
da razão, o Beato João XXIII entreviu e interpretou os dinamismos profundos que operavam já na história. Sabia que nem
sempre a realidade é como parece a superfície. Apesar das
guerras e ameaças de guerra, algo mais estava actuando na
história humana, algo que o Papa identificou como .o início
promissor duma revolução espiritual.

UMANOVA CONSCIÊNCIA DA DIGNIDADE DO HOMEM
E DOS SEUS DIREITOS INALIENAVEIS

4. A humanidade, escrevia ele, entrou numa etapa nova do seu
ibid., I: o.c., 267-269). O fim do colonialismo, o
caminho (6.
nascimento de novos Estados independentes, a defesa mais
eficaz dos direitos dos trabalhadores, a presença incipiente'e
bem-vinda das mulheres na vida pública eram para ele sinais
de que a humanidade estava entrando numa fase nova da sua
história, uma fase caracterizada pela "opinião de que todos os
seres humanos são iguais entre si por dignidade de natureza"
(ibid., I: o.c., 268). Sem dúvida que tal dignidade era ainda
espezinhada em muitas partes do mundo, e o Papa não o ignorava; mas estava convencido de que, não obstante a situação
fosse dramática sob alguns aspectos, o mundo manifestava-se
cada vez mais consciente de certos valores espirituais e mais
aberto ariqueza de conteúdo das "colunas da paz" que eram a
verdade, a justiça, o amor e a liberdade (cf. ibid., I: o.c., 268269). Com o esforço de levar estes valores a vida social, tanto
a nível nacional como internacional, homens e mulheres tomarse-iam cada vez mais conscientes da importância da sua
relação com Deus, fonte de todo o bem, constituindo o sólido
fundamento e o critério supremo da sua vida, seja como simples individuos seja como seres sociais (cf. ibid., I: o.c., 268269). O Papa estava convencido de que esta sensibilidade
espiritual mais viva haveria de ter também profundas consequências públicas e políticas.
A vista da crescente consciência dos direitos humanos que
se ia manifestando a nível nacional e internacional, João XXIII
intuiu a força contida em tal fenómeno e o poder extraordinário
que tinha para modificar a história. Uma singular confirmação
disto mesmo, temo-la no que sucedeu poucos anos depois,
sobretudo na Europa Central e Oriental. O caminho para a paz,
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como o Papa ensinava na Encíclica, devia passar pela defesa
e promoção dos direitos humanos fundamentais. E que toda a
pessoa humana goza deles não por benefício concedido por
uma determinada classe social ou pelo Estado, mas por prerrogativa que lhe pertence enquanto pessoa: "Numa convivência
humana bem constituída e eficiente, e fundamental o principio
de que cada ser humano e pessoa; isto e, natureza dotada de
inteligência e vontade livre. Por essa razão, possui em si
mesmo direitos e deveres, que emanam directa e simultaneamente da sua própria natureza. Trata-se, por conseguinte, de
direitos e deveres universais, invioláveis e inalienáveis" (ibid., I:
o.c., 259).
Não se tratava de meras ideias abstractas; eram ideias com
vastas consequências práticas, como bem depressa seria
demonstrado pela história. Na base da convicção de que todo
o ser humano é igual em dignidade e, por conseguinte, a
sociedade deve adequar as suas estruturas a tal pressuposto,
rapidamente surgiram os movimentos a favor dos direitos
humanos, que deram expressão política concreta a uma das
grandes dinâmicas da história contemporânea. A promoção da
liberdade foi reconhecida como uma componente indispensável
do empenho pela paz. Tais movimentos, praticamente presentes em todo mundo, contribuíram para a derrocada de formas ditatoriais de governo, impelindo a substitui-las por outras
mais democráticas e participativas. Demonstraram, na prática,
que a paz e o progresso só podem ser obtidos através do
respeito da lei moral universal, escrita no coração do homem
(cf. João Paulo II, Discurso a Assembleia das Nações Unidas [5
de Outubro de 19951, 3).

0 BEM COMUM UNIVERSAL
5. Há outro ponto onde a doutrina da Pacern in terris se
demonstrou profética, prevendo a fase seguinte da evolução
das políticas mundiais. Perante um mundo que se ia tornando
cada vez mais interdependentee global, o Papa João XXIII sugeriu que a noção de bem comum fosse reelaborada com um
horizonte mundial; destarte, para ser correcto, o discurso devia
fazer referência ao conceito de "bem comum universal" (Pacem
in terris, IV: o.c., 292). Uma das consequências desta transformação era evidente: a necessidade de haver uma autoridade
pública a nível internacional, dispondo de efectiva capacidade
para promover o referido bem comum universal. Esta autoridade - acrescentava imediatamente o Papa - não deveria ser
estabelecida por coacção, mas apenas com o consentimento
das nações. Deveria tratar-se de um organismo que tivesse
como "objectivo fundamental o reconhecimento, o respeito, a
tutela e a promoção dos direitos da pessoa" (ibid., IV: o.c., 294).
Assim, não é de estranhar que João XXIII olhasse com
grande esperança para a Organização das Nações Unidas,
constituída em 26 de Junho de 1945; nela, via um instrumento
credível para manter e reforçar a paz no mundo. Por isso
mesmo, manifestou particular apreço pela Declaração
Universal dos Direitos do Homem de 1948, considerando-a "um
passo importante no caminho para a organização jurídico-politica da comunidade mundial" (ibid., IV: o.c., 295). Com efeito, em

tal Declaração estavam fixados os fundamentos morais onde
seria possível apoiar a edificação de um mundo caracterizado
pela ordem em vez da desordem, pelo diálogo em lugar da
força. Nesta linha, o Papa deixava entender que a defesa dos
direitos humanos pela Organização das Nações Unidas era o
pressuposto indispensável para o aumento da sua capacidade
de promover e defender a segurança internacional.
Ora, esta previsão do Papa João XXIII, isto é, a perspectiva
duma autoridade pública internacional ao serviço dos direitos
humanos, da liberdade e da paz, não só não se realizou ainda
inteiramente, mas há que registar, infelizmente, a hesitação
bastante frequente da comunidade internacional no seu dever
de respeitar e aplicar os direitos humanos. Este dever engloba
todos os direitos fundamentais, não permitindo escolhas arbitrárias que conduziriam a formas reais de discriminação e de
injustiça. Ao mesmo tempo, somos testemunhas dum fosso
preocupante que se vai alargando entre uma série de novos
"direitos" promovidos nas sociedades tecnologicamente
avançadas e os direitos humanos elementares que ainda não
são respeitados sobretudo em situações de subdesenvolvimento; penso, por exemplo, no direito a alimentação, a água
potável, a casa, a autodeterminação e a independência. A paz
exige que esta distância seja urgentemente reduzida até ser
superada.
Uma observação se impõe ainda: a comunidade internacional, que possui desde 1948 uma carta dos direitos da pessoa humana, na maioria das vezes não tem insistido adequadamente sobre os deveres que daí derivam. Na realidade,
é o dever que estabelece o âmbito dentro do qual se hão-de
conter os direitos para que o seu exercício não se transforme
em arbítrio. Uma maior consciência dos deveres humanos universais seria altamente benéfica para a causa da paz, porque
lhe forneceria a base moral dum reconhecimento sempre mais
compartilhado de uma ordem das coisas que não depende da
vontade dum indivíduo ou dum grupo.

UMANOVA ORDEM MORAL INTERNACIONAL
6. Em todo o caso, diga-se em abono da verdade que nos Últimos quarenta anos, apesar de muitas dificuldade e atrasos,
houve um notável progresso na realização da nobre visão do
Papa João XXIII. O facto de quase todos os Estados do mundo
se sentirem obrigados a honrar o conceito de direitos humanos
demonstra quão poderosos sejam os instrumentos da convicção moral e da integridade espiritual. Tais foram as forças
decisivas na mobilização das consciências que esteve na
origem da revolução não-violenta de 1989, acontecimento esse
que determinou a queda do comunismo europeu. E, embora
noções deturpadas de liberdade, concebida como licenciosidade, continuem a ameaçar a democracia e as sociedades
livres, é certamente significativo que, nos quarenta anos posteriores a Pacem in terris, se tenham tornado mais livres muitas
populações do mundo, se tenham reforçado as estruturas de
diálogo e cooperação entre as nações, e tenha sido eficazmente contida aquela ameaça duma guerra nuclear global, que
se delineara drasticamente no tempo do Papa João XXIII.

A este respeito, quero com humilde ousadia fazer notar que
a doutrina plurissecular da Igreja que vê a paz como "tranquillitas ordinis" - tranquilidade da ordem -, segundo a definição de
Santo Agostinho (De civitate Dei 19, 13) aprofundada na Pacem
in terris, se revelou particularmente significativa no mundo contemporâneo, tanto para os Chefes das nações como para os
simples cidadãos. A existência duma grande desordem na actual situação do mundo é constatação facilmente partilhada por
todos; consequentemente a questão que se impõe é esta: Que
tipo de ordem pode substituir esta desordem, para que os
homens e as mulheres tenham a possibilidade de viver com
liberdade, justiça e segurança? E uma vez que o mundo,
mesmo na sua desordem, se vai "organizando"em vários campos (económico, cultural e até político), surge outra pergunta
também premente: Segundo quais princípios se estão a desenvolver estas novas formas de ordem mundial?
Estas perguntas de âmbito muito vasto indicam que o problema da ordem nas actividades mundiais, ou seja, o problema
da paz rectamente entendida, não pode prescindir de questões
relacionadas com os princípios morais. Por outras palavras,
resulta, a partir desta perspectiva também, a convicção de que
a questão da paz não pode ser separada do problema da dignidade e dos direitos do homem. Ora esta constitui precisamente uma das verdades perenes ensinadas pela Pacem in terris, que será bom recordar e meditar neste quadragésimo
aniversário.
Porventura não é este o tempo em que todos devem colaborar para a constituição de uma nova organização de toda a
família humana, a fim de garantir a paz e a harmonia entre os
povos e, simultaneamente, promover o seu progresso integral?
Importa, porém, evitar equívocos: aqui não se pretende aludir a
constituição de um super-Estado global; a intenção é, antes,
sublinhar a urgência de acelerar os processos já em curso que
visam responder a solicitação quase universal de formas
democráticas no exercício da autoridade política, quer nacional
quer internacional, e também ao pedido de transparência e
credibilidade a todos os níveis da vida pública. Confiando na
bondade presente no coração de cada pessoa, o Papa João
XXIII quis fazer apelo a ela, chamando o mundo inteiro a uma
visão mais nobre da vida pública e do exercício da autoridade
publica. Com audácia, impeliu o mundo a ultrapassar o presente estado de desordem e imaginar novas formas de ordem
internacional a medida da dignidade .humana.

A LIGAÇAO ENTRE PAZ E VERDADE
7. Contestando a perspectiva de quantos consideravam a política como um campo desvinculado da moral e sujeito apenas ao
critério dos interesses, João XXIII, através da Encíclica Pacem
in terris, delineou uma imagem mais autêntica da realidade
humana e indicou o caminho de um futuro melhor para todos.
Precisamente porque as pessoas são criadas com a capacidade de fazer escolhas morais, nenhuma actividade humana se
situa fora da esfera dos valores éticos. A política é uma actividade humana; e, por conseguinte, está sujeita ao juizo moral.
Isto vale também para a política internacional. O Papa escrevia:
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"A mesma lei natural que rege a vida individual, deve também
reger as relações entre os Estados" (Pacem in terris, III: o.c.,
279). Quantos defendem que a vida publica internacional de
algum modo se desenrole fora do juizo moral, não podem
deixar de reflectir sobre o impacto dos movimentos a favor dos
direitos humanos sobre as políticas nacionais e internacionais
do século XX, há pouco terminado. Estes desenvolvimentos,
que o ensinamento da Encíclica tinha previsto, contestam decididamente a pretensão de colocar as políticas internacionais
numa espécie de "zona franca" onde não teria qualquer poder
a lei moral.
Talvez não haja lugar onde se sinta tão claramente a necessidade de um uso correcto da autoridade política, como na
dramática situação do Medio Oriente e da Terra Santa. Dia
após dia, ano após ano, a acumulação duma exacerbada
rejeição recíproca com uma cadeia sem fim de violências e
retaliações tem até agora arruinado toda a tentativa de abrir um
dialogo sério sobre as questões realmente em causa. A precariedade da situação torna-se ainda mais dramática pelo conflito de interesses que existe entre os membros da comunidade
internacional. Enquanto aqueles que ocupam lugares de
responsabilidade não aceitarem corajosamente pôr em questão
o seu modo de gerir o poder e de procurar o bem-estar dos
seus povos, é difícil imaginar que se possa verdadeiramente
caminhar para a paz. A luta fratricida, que abala diariamente a
Terra Santa contrapondo entre si as forças que tecem o futuro
imediato do Medio Oriente, coloca a premente exigência de
homens e mulheres convictos da necessidade duma política
assente no respeito da dignidade e dos direitos da pessoa. Uma
tal política e incomparavelmente mais vantajosa para todos do
que a continuação das situações de conflito em acto. É preciso
tomar como ponto de partida esta verdade; será sempre mais
libertadora do que qualquer forma de propaganda, sobretudo
quando esta serve para dissimular intenções inconfessáveis.

AS PREMISSAS DUMA PAZ DURADOURA
8. Há uma ligação indivisível entre o empenho pela paz e o
respeito da verdade. A honestidade ao dar informações, a
equidade dos sistemas jurídicos, a transparência nos mecanismos democráticos dão aos cidadãos a sensação de segurança,
a disponibilidade a resolver as controvérsias por meios pacificos e a vontade de acordo leal e construtiva, que constituem as
verdadeiras premissas duma paz duradoura. 0 s encontros
políticos a nível nacional e internacional só servem a causa da
paz se a assunção comum dos compromissos for depois
respeitada por todas as partes. Caso contrário, tais encontros
correm o risco de se tornarem irrelevantes e inúteis, com a consequência de as pessoas se sentirem tentadas a crer cada vez
menos na utilidade do diálogo e, ao invés, a confiar no uso da
força como caminho para resolver as controvérsias. As repercussões negativas sobre o processo de paz, que têm os compromissos assumidos e depois não respeitados, devem induzir
os chefes de Estado e de governo a ponderarem, com grande
sentido de responsabilidade, cada uma das suas decisões.
Pacta sunt servanda - reza uma máxima antiga. Se todos os
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compromissos assumidos devem ser respeitados, haja um
cuidado especial em dar execução aos empenhos tomados
com os pobres. Com efeito, para eles seria particularmente frustrante o não cumprimento de promessas que Ihes foram anunciadas como de interesse vital. Nesta linha, a falta de observância dos compromissos com as nações em vias de desenvolvimento constitui uma séria questão moral e põe ainda mais em
evidência a injustiça das desigualdades existentes no mundo. O
sofrimento causado pela pobreza agudiza-se dramaticamente
quando falha a confiança. O resultado final é a perda de toda a
esperança. A existência da confiança nas relações internacionais é um capital social de valor fundamental.

9. Vendo bem as coisas, tem de se reconhecer que a paz não
é uma questão tanto de estruturas como sobretudo de pessoas.
Sem dúvida que as estruturas e os mecanismos de paz - juridicos, políticos e econórnicos - são necessários e muitas vezes
felizmente existem; mas constituem apenas o fruto da sabedoria e da experiência acumulada, ao longo da história, pelos inumeráveis gestos de paz, realizados por homens e mulheres que
souberam esperar, sem nunca ceder ao desânimo. Gestos de
paz nascem da vida de pessoas que cultivam constantemente
no próprio espírito atitudes de paz; são fruto da mente e do
coração de "obreiros da paz" (cf. Mt 5, 9). Gestos de paz são
possíveis quando as pessoas têm em grande apreço a dimensão comunitária da vida, podendo assim perceber o significado
e as consequências que certos acontecimentos têm para a sua
própria comunidade e para o mundo inteiro. Gestos de paz
criam uma tradição e uma cultura de paz.
A religião possui uma função vital para suscitar gestos de
paz e consolidar condições de paz, podendo desempenhá-la de
forma tanto mais eficaz quanto mais decididamente se concentrar naquilo que lhe é próprio: a abertura a Deus, o ensino da
fraternidade universal e a promoção duma cultura solidária. O
"Dia de Oração pela Paz", que promovi em Assis em 24 de
Janeiro de 2002 com a participação de representantes de
numerosas religiões, tinha em vista isso mesmo. Queria
exprimir o desejo de educar para a paz através da difusão
duma espiritualidade e duma cultura de paz.

10. O Beato João M I I I era pessoa que não temia o futuro.
Ajudava-o a manter esta atitude de optimismo, uma convicta
confiança em Deus e no homem que provinha do profundo
clima de fé no qual tinha crescido. Abandonando-se decididamente a Providência, mesmo num contexto que parecia de
permanente conflito, não hesitou em propor aos dirigentes do
seu tempo uma visão nova do mundo. É esta a herança que ele
nos deixou. Ao pensarmos nele neste Dia Mundial da Paz de
2003, somos convidados a empenhar-nos nos mesmos sentimentos que ele nutria: confiança em Deus misericordioso e
compassivo, que nos chama a fraternidade; confiança nos
homens e mulheres de todos os tempos incluindo o nosso, por

causa da imagem de Deus igualmente impressa no espírito de
todos. Partindo destes sentimentos, pode-se esperar a construção dum mundo de paz sobre a terra.
No início dum novo ano na história da humanidade, o desejo que brota espontaneamente do fundo do meu coração é que
possa, no espírito de todos, desabrochar um ímpeto de renovada adesão a nobre missão que a Enciclica Pacem in terris
propunha, há quarenta anos, a todos os homens e mulheres de
boa vontade. Uma tal tarefa, que a Encíclica qualificava como
"imensa", consistia em "restaurar as relações de convivência
humana na base da verdade, justiça, amor e liberdade". O Papa
especificava logo a seguir que tinha em mente "as relações das
pessoas entre si, as relações das pessoas com as suas respectivas comunidades políticas, e as dessas comunidades entre si,
bem como as relações de pessoas, familias, organismos intermediários e comunidades políticas com a comunidade mundial". E concluía reiterando que o compromisso de "consolidar a
verdadeira paz segundo a ordem estabelecida por Deus" constitui uma "tarefa nobilíssima" (Pacem in terris, V: os., 301-302).
O quadragésimo aniversário da Pacem in terris é uma
ocasião muito oportuna para recolher o tesouro do ensinamento profético do Papa João XXIII. As comunidades eclesiais hãode estudar a forma apropriada de celebrar ao longo do ano este
aniversário, através de iniciativas que não deixarão de ter
carácter ecuménico e inter-religioso abrindo-se a quantos se
sentem profundamente movidos "para abaterem barreiras que
dividem, para corroborarem os vínculos de caridade mútua,
para compreenderem os outros, para perdoarem aos que Ihes
tiverem feito injúrias" (ibid., V: o.c., 304).
Acompanho estes votos com a oração a Deus
Omnipotente, fonte de todo o nosso bem. Ele, que a partir das
condições de opressão e conflito nos chama a liberdade e a
cooperação para o bem de todos, ajude as pessoas dos vários
ângulos da terra a construirem um mundo de paz, assente sempre mais firmemente sobre as quatro colunas que o Beato João
XXIII indicou a todos na sua histórica Encíclica: verdade,
justiça, amor e liberdade.

Vaticano, 8 de Dezembro de 2002

.

Papa contra
"fatalidade" da guerra
NO SEU DISCURSO ao Corpo Diplomático acreditado
na Santa Sé, já em Janeiro, o Papa João Paulo I1 afirmou que
uma eventual guerra contra o Iraque só poderá ser declarada
em último caso e "segundo condições muito estritas".
A guerra não é nunca um meio como outro qualquer,
"que se possa escolher para regular diferendos entre nações",
e "não é nunca uma fatalidade", antes é sempre
"um falhanço da humanidade".
Referindo-se expressamente ao Iraque, João Paulo II evocou
as "ameaças de guerra que poderão abater-se sobre as populações (. ..) já extenuadas por mais de 12 anos de embargo".
Invocando a Carta das Nações Unidas e o direito
internacional, o Papa sublinhou que não se pode recorrer
à guerra "sem negligenciar as consequências para
as populações civis durante e após as operações".
"O direito internacional, o diálogo leal, a solidariedade entre
estados, o exercício tão nobre da diplomacia, são os meios
dignos do homem e das nações para resolver os seus
diferendos", acrescentou o Papa, dirigindo-se
aos 178 embaixadores. "Digo isto pensando naqueles
que colocam ainda a sua confiança na arma nuclear
e aos numerosos conflitos que ainda têm como reféns pessoas
irmãs em humanidade." A.M.

PACEM
INTERRIS
- UMALEITURA
-

Maria Carlos Ramos*

Em vésperas de uma guerra
Sem data
marcada, que nos sobressalta e indigna,
a encíclica "Pacem in Terris", do Papa
João XXIII, é oportuna por todas as razões.
Poraue nos faz Densar no valor da Pessoa
Humana' 'Orque nos faz pensar e
repensar nas relações que tecemos
Com OS outros e com o Mundo. Doraue nos
obriga a pensar nos critérios que
OS nossos dias. Esta encíclica
é igualmente oportuna porque, do mesmo
modo que "0s lança no futuro, torna claro
que é preciso, a cada momento tornar
as fontes, tornar a "doutrina"... actualizar
a Notícia, Aquela Noticia que não conhece
a conjugação no pretérito'
r
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'teóloga; texto da inten~ençãona Capela do Rato. no debate real~zado
a 6 de Janeiro de 2003, a propósito da celebração dos 30 anos da Vigília pela Paz

1. BREVEENQUADRAMENTO DA ENC~CLICA

A emergência de novos países e a agonia do colonialismo, a
queda dos regimes totalitários europeus e a ascensão de outros no continente americano, o erguer de um Muro que instalaria a guerra fria e a cisão da Europa e do Mundo... são alguns
acontecimentos dum tempo em que a geografia estava a sofrer grandes alterações e com elas a visão do mundo e da pessoa humana, e com essas alterações a instalação do susto e
da vertigem, do medo e do fechamento ... E neste contexto de
mudanças que João XXIII, na Fé e pela Fé, ergue o peso do
sofrimento e das dúvidas vividas, e abre corajosamente um
novo caminho, desafiando toda a Igreja a descobrir na conjuntura do momento histórico sinais de esperança e confiança e a
ser resposta as angústias e inquietações de cada homem e de
cada mulher no seu tempo.
Este desafio toma corpo na ideia de convocar toda a Igreja
para um Concilio, que iniciará os trabalhos em Outubro de
1962, e nas duas grandes enciclicas que publicou: "Mater et
Magistra" e "Pacem in Terris".
Do Concilio Vaticano II, João XXIII já não viu o desenvolvimento e conclusões, mas as suas enciclicas serão pedras fundamentais na orientação, reflexão e conclusões do'~oncílio.
A "Pacem in Terris é editada por ocasião da Quaresma de
1963, 11 de Abril - o que é muito significativo! A Quaresma é.
afinal, o momento litúrgico por excelência para a meditação e
contemplação do grande sinal de Deus revelado em Jesus
Cristo: a vikria da-vida sobre a Morte, da Liberdade sobre a
Opressão, da Luz sobre a Escuridão....
Acreditar no Cristo Ressuscitado antes de qualquer coisa,
antes de tudo... Acreditar profundamente que em J ~ S U SCristo
tudo pode ser de outro modo... E a postura firme de um homem
que marcará a história da Igreja pelo seu optimismo e pelo seu
sentido de oportunidade e inte-venção.

2. FUNDOE FORMA
Para João XXIII a Paz é um anseio inerente a condição
humana, uma aspiração a realização plena da Pessoa. Este é
um anseio de ordem espiritual, mas que exige uma demanda
muito pragmática para a qual todos os homens e mulheres de
boa vontade são chamados a contribuir e a convergir: a
demanda da Justiça, da Verdade, do Amor e da Liberdade... a
todos os níveis! Seja a nivel das relações interpessoais, seja a
nível das relações das autoridades com cada indivíduo, seja ao
nivel das relações entre instituições ou estados.
O itinerário da encíclica começa pelo enunciado do principio moral: cada ser humano é pessoa, isto é, cada ser humano
é uma natureza dotada de inteligência e vontade livre... donde
possui direitos e deveres.
O reconhecimento de direitos e deveres apresentam-se
aqui como eixo fundante e fundamental na construção da Paz.
Nesta abordagem encontramos uma lista de direitos, mas
que não são um decalque da Declaração Universal dos
Direitos Humanos: a existência Com dignidade; O respeito
pelos valores morais e culturais (dignidade, liberdade, infor-

mação, educação); o respeito pela prática religiosa e escolha
de estado de vida; o trabalho e a segurança (actividade
económica)...
Os deveres aparecem intimamente vinculados aos direitos.
Aqui, não se faz uma correspondência de direitosldeveres
mas: "a determinado direito natural de uma pessoa corresponde o dever de reconhecimento e respeito desse direito por
parte dos demais".
É a própria natureza humana que exige a reciprocidade...
Em João XXIII, há uma convicção profunda de que quanto
maior for a consciência dos direitos tanto maior é a consciência dos deveres, porque estes nascem da exigência da reciprocidade.. .
É a afirmação do Eu porque existe o Outro.
Ora a relação do Eu com o Outro, para que seja verdadeiramente plena, verdadeiramente realizadora de cada
homem, de cada mulher, há-de ser tecida na transparência, na
justiça, na solidariedade e na liberdade.
Esta concepção do ser humano há-de ter necessariamente
implicações naquilo que são as relações que as pessoas estabelecem entre si, naquilo que são as relações entre as nações,
naquilo que é o poder e o exercício do poder em cada nação e
entre as nações. Há semelhança das relações inter-pessoais,
centradas e tecidas no e por causa do valor do ser humano, as
comunidades devem respeitar-se e relacionar-se do mesmo
modo, com cada cidadão, com cada grupo, com cada estado,
onde direitos e deveres são observados, cuidados e promovidos.
É um imperativo ontológico.
É um imperativo ético.
Donde, "a autoridadelpoder não é uma força incontrolável,
a autoridade é sim a faculdade de mandar segundo a razão" e
a "sua capacidade de obrigar deriva, portanto de uma ordem
moral" (no47).
E acrescenta: "A autoridade que se baseasse exclusivamente ou principalmente na ameaça ou no temor de penas ou
na promessa e solicitações de recompensa, não moveria eficazmente os seres, humanos a realização do bem comum. Se
por acaso o conseguisse, isso repugnaria a dignidade de seres
dotados de razão e de liberdade. A autoridade é sobretudo
uma força moral."
Para o Papa, numa concepção quase 'naif, o 'exercício do
poder' nasce em virtude do Outro e para Outro, o interesse do
Outro e a dignidade da Pessoa Humana, de cada Pessoa
Humana. O 'poder público', é uma função notabilíssima,
comunga quase das realidades divinas, pois é exercido ou
deverá ser exercido em ordem a harmonia e a construção do
bem comum... O exercício do poder em função de interesses
próprios ou de um grupo restrito é uma ideia que o Papa
repugna, condena e denuncia.
Caso isto não se verifique, o Bom Papa não se coíbe de
afirmar: "A obediência aos poderes públicos não é sujeição de
homem a homem" (no 50), "caso os governantes legislarem ou
prescreverem algo contra essa ordem... essas leis e essas
ordens não podem obrigar a consciência dos cidadãos" (no51).
E cita S. Pedro, quando preso por causa de pregar o evan-

gelho: "E preciso obedecer antes a Deus que aos homens."
(Act 5,29)
O exercício do poder é também ele um exercício moral,
quando nas decisões políticas aquele que exerce a autoridade
perde o horizonte da razão pela qual governa ... "Nesse caso
a própria autoridade deixa de existir, degenerando em abuso
de poder" (no 51).
Donde não há poder político nacional ou internacional que
se possa desvincular da Moral... Uma política sujeita, Única e
exclusivamente, aos critérios e interesses pessoais, económicos, religiosos - o que quer que seja -, é absolutamente condenável.
Daí, e apesar de um tempo complexo e confuso como o de
João XXIII, um dos sinais de esperança e confiança, promissores de novos tempos e melhores tempos é, para João XXIII,
a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a própria
Organização das Nações Unidas como instrumentos balizadores e aferidores das relações dos poderes com cada
cidadão e das relações entre as nações.
A transparência, a justiça, a solidariedade e a liberdade são
quatro exigências concretas da alma humana para dar corpo a
Paz. A Paz individual, a Paz na comunidade e no mundo. Que
todo o poder público e político há-de promover e acalentar. A
Verdade1transparência, será fundamento da Paz se cada indivíduo honestamente tomar consciência não só dos seus
próprios direitos, mas também dos seus deveres para com os
outros. A Justiça edificará a Paz, se cada um respeitar concretamente os direitos alheios e se esforçar por cumprir plenamente os próprios deveres para com os demais. O
AmorlSolidariedade será fermento de Paz, se as pessoas sentirem como próprias as necessidades dos outros e partilharem
com eles o que possuem, a começar pelos valores do Espírito.
Finalmente, a Liberdade alimentará e fará frutificar a Paz, se os
indivíduos, na escolha dos meios para alcançá-la, seguirem a
razão e assumirem corajosamente a responsabilidade dos
próprios actos (João Paulo II, Mensagem para o Dia Mundial
da Paz 2003, no 3).
Por isso, e tal como afirma João Paulo II, a Paz é sem duvida um compromisso permanente, individual e colectivo. Mais
do que a ausência de guerra ou do conflito, mais do que o
cumprimento de um objectivo ou meta, a Paz apresenta-se
como uma atitude espiritual a cultivar que se materializa nos
empenhamentos, nas acções individuais e colectivas, que
passa pela forma como estamos, inteiros, no mundo, frente
aos acontecimentos e ás pessoas com quem nos cruzamos e
vivemos ... Uma atitude que se traduz no "cuidado do outro",
no "cuidado pelo outro". Uma "ética do cuidado", como diria
Maria de Lourdes Pintasilgo.
A forma como a encíclica está arquitectada é ela própria
uma pedagogia nesta atitude de Paz que é proposta. O pensamento é construido sob o binómio - DoutrinalSinais dos
Tempos.
Primeiro expõe aquilo a que podemos chamar a doutrina,
os ensinamentos da Igreja... De modo claro, numa linguagem
simples e actualizada... Esta exposição é de tal modo clara e
objectiva que a complexidade do momento histórico se torna

I

inteligível, e a realidade nas suas múltiplas dimensões anuncia-se e denuncia-se... O leitor tem um papel activíssimo nesta
leitura, porque as palavras, o tecido do discurso, projectam-no
para situações concretas que ele conhece e vive, sendo induzido a analise, ao juizo e a tomada de posição frente a realidade
que vive e conhece.
Num segundo passo, qual colector de agulhas em palheiro,
João XXIII consegue discernir e descobrir, na conjuntura do
momento histórico Sinais de esperança e confiança propícios
a realização do desígnio de Deus. Cada capítulo fecha com
esse olhar positivo sobre a história, o presente, e abre perspectivas de futuro: Afinal é possível construirmos a Paz!
O que é curioso verificar, é que a expressão "Sinais dos
Tempos" nunca aparece no corpo do texto, no entanto ela está
lá, percorre todo do texto. Incorpora o texto (é o que dá corpo
ao texto). É a pedra a partir da qual se esculpe o pensamento
de João XXIII. "Sinais dos Tempos" apresenta-se aqui, já não
como expressão mas como categoria na exposição do seu
pensamento e uma etapa metodológica a cumprir necessariamente.
Donde esta encíclica é mais do que uma simples sistematização das ideias ou uma exposição da doutrina. Ela é em si
um exercício de ascese, um exercício de superação da mera
constatação e analise ou do juízo passivo. O objectivo é aceder a
Esperança, mudar a atitude e cumprir "outra coisa ainda"...

3. APRENDIZAGEM
E DESAFIOS, 40 ANOS DEPOIS
Passados 40 anos, parece que o cenário não mudou muito. É
a sensação "De deixarmos sempre cair a noite, antes de acender a Luz", como diria Gabriela Llansol
É a sensação de que esta tudo na mesma... pior ainda!!
O ano de 2002 ficou marcado por uma série de acontecimentos, quer a nível nacional quer a nível internacional, que
nos chocaram e abalaram profundamente: dos atentados terroristas aos escândalos de pedofilia; do afundamento do
Prestige aos conflitos laborais e a corrupção nas instituições
em que confiamos; duma Cimeira da Terra, em que pusemos
tantas esperanças e que só revelou interesses económicos,
até ao sobressalto de uma "guerra preventiva", que nós não
sabemos o que é, nem o que quer dizer, nem que proporções
tomará ...
João Paulo II, na sua Mensagem para o Dia Mundial da
Paz, também não foi muito entusiasta. O Papa denuncia aquilo que são os atentados as grandes colunas da Paz, no plano
internacional: a desonestidade nas relações internacionais; a
falta de seriedade no cumprimento de compromissos assumidos (quer a nível do desarmamento, quer a nível da erradicação da pobreza), a falta de solidariedade para com os países mais pobres, a exploração dos países mais fracos. ..Mas
fica-nos um "não sei q u e que nos perturba e nos assusta, que
nos causa desconfiança e nos torna mais fechados...
Não sei se está tudo na mesma. Uma coisa é certa e distinta do tempo de João XXIII: o desenvolvimento das tecnologias
de informação e comunicação não só transformaram o mundo,
como transformaram a nossa relação com o espaço e o tempo.

O espaço é hoje mais curto. A China fica a distância de um
'clic', a minha casa deixou de ser o rectângulo em que me
movo. Depois, os acontecimentos e as notícias que me
chegam já não têm a velocidade de uma flecha (isso é lentíssimo!) Os acontecimentos já não têm pretérito, são já, em
directo. Não temos distanciamento nem espacial nem temporal em relação aos acontecimentos, aos fenómenos e ao
mundo, donde não conseguimos gerir nem digerir o que quer
que seja.
É a globalização, diz-se... E não dá para ser a favor ou contra, porque ela está aí.
Mudaram as categorias mas mantemos as mesmas grelhas de leitura do real, há qualquer coisa que nos falha, que
nos desequilibra... e relacionamo-nos com as pessoas e com
o mundo na nostalgia dos ritmos e dos ritos do passado.
Não sei muito bem... mas é tudo muito pouco pacífico...
Torna-se urgente anunciar.

Em vésperas de uma guerra sem data marcada, que nos
sobressalta e indigna... esta Encíclica é oportuna... por todas
as razões...
Porque nos faz pensar no valor da Pessoa Humana. ..
Porque nos faz pensar e re-pensar nas relações que
tecemos com os outros e com o Mundo ...
Porque nos obriga a pensar nos critérios que moldam os
nossos dias...
Esta Encíclica é igualmente oportuna porque, do mesmo
modo que nos lança no Futuro, torna claro que é preciso, a
cada momento tornar as Fontes, tornar a "doutrina"... actualizar a Notícia, Aquela Notícia que não conhece a conjugação
no pretérito.
E que nos faz Acreditar que é possível outra coisa. ..
Tocada pelo optimismo e pela confiança de João XXIII,
ousei fazer o exercício do Papa, para começar, e desde já, a
minha conversão a Esperança e a decantação daquilo em que
Acredito... dando assim lugar ao ofício semiótico de perscrutar
o tempo presente.
Comecei pelos textos do evangelho para me sentir uma verdadeira peregrina dos sinais.
"Quando vedes uma nuvem levantar-se do poente, dizeis
logo: 'Vem lá chuva', e assim sucede. E quando sopra o vento
sul, dizeis: 'Vai haver calor', e assim acontece. Hipócritas,
sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu; como é que não
sabeis interpretar o tempo presente?"(Lc 12,5457)
As palavras de Jesus são antipáticas e embaraçadoras ...
fica-se quase sem alento. Mas sentimo-nos provocados e
desafiados, de tal modo que nos atrevemos ao exercício.
Não é fácil!!
Primeiro, porque, hoje, temos o problema da "interpretação
do tempo presente" acrescido. Para além de não sabermos ler
os "Sinais dos Tempos" - que pelos vistos é um problema que
vem de longe -, já não vamos dando conta da cor do céu, ou
da direcção do vento - de resto, os senhores da meteorologia
facilitam-nos esses pequenos problemas semióticos. Depois,

os analistas políticos e económicas facilitam-nos igualmente o
exercício.., desmontam esquemas complexos, lêem nas entrelinhas dos discursos, denunciam problemas, anunciam
catástrofes, subidas de preços, quebras na bolsa...
Definitivamente, falta-nos outro tipo de meteorologia e de
instrumentos de análise... falta-nos uma meteorologia assente
na ética, na preocupação e no cuidado do Outro.
Uma meteorologia que, não deixando escamotear as
'frentes frias', os 'ciclones' ou as 'baixas pressões', nos ensine
a entrever o sol.
O desafio é: que sinais de esperança e confiança, hoje, que
nos ajudem a criar uma nova atitude perante o Outro e o
Mundo? Que sinais de Deus se pré-anunciam por entre a
desordem e o conflito? Que contornos toma o anseio Humano
- a Paz??
Pensei nesta consciência ecológica recente, em que temos
todos vindo a crescer... os atentados e desequilíbrios provocados na Natureza são hoje ponte de partida para retomarmos a
questão dos direitos e dos deveres - o que é o público? e o que
é o privado? -, para questionarmos o nosso relacionamento
com os outros e com o mundo.. . Mais, esta consciência ecológica fez emergir grupos que, pela sua radicalidade, se tornaram
uma contra-corrente na sociedade, intervindo e tomando
posição no que respeita as decisões políticas (há trinta anos,
quem imaginaria que hoje todos os países têm necessariamente um Ministério do ambiente e recursos naturais!!)
Pensei ainda nos novos movimentos espirituais. Alguns
pouco consistentes, outros com doutrinas pouco sólidas, outros ainda meio esotéricos, outros confusos, difusos... Mas
penso nalgumas pessoas que conheço para quem a viagem
ao seu próprio mundo interior foi iniciada nesses círculos e Ihes
trouxe a abertura ao Outro e ao Transcendente, que os tornou
mais atentos ao mundo e os abriu ao "cuidado pelo outro".
Penso ainda noutras pessoas para quem a "diferença" era um
susto e foi neste tipo de movimentos que se iniciou ao respeito
e a tolerância e que desejou o conhecimento do Outro na sua
diferença de ser e estar no Mundo.
Pensei na indignação que cresceu em nós com Timor e
com a Casa Pia, mais recentemente. Foram acontecimentos
que nos reforçaram como comunidade e revelaram a capacidade contagiante de dizer "Não!!" a violação da dignidade e
dos direitos humanos. Parece-me que crescemos todos mais
um pouco quando, solidários e transparentes, exigimos a verdade e uma intervenção justa ... ainda que por entre muita dor
e muito horror.
Pensei no 11 de Setembro, e acreditei como Hans Kung,
que é no plano espiritual que o diálogo entre os diferentes credos poderá frutificar e criar plataformas de compreensão e
admiração mútuas (uma ética global), de tal modo que nos
poderá levar a um entendimento a nível económico, político,
cultural onde a realização do ser humano será posta em
primeiro lugar.
Tornei a ler a encíclica e vieram-me a memória as palavras
de Gedeão: "Apetece acreditar1Ter esperanças, confiar1Amar
a tudo e a todos..."
Apetece mesmo!!
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- LAMINHOS

Madalena Moita*

O estudo dos conflitos e das questões
da paz evoluiu muito nestas últimas
décadas. No início, este estudo partia
fundamentalmente da análise da guerra
em si mesma, enquanto hoje
as preocupações recaem sobre questões
como os refugiados, a pobreza estrutural,
os ataques permanentes aos direitos
humanos, a fragilidade ou ausência
das instituições democráticas.

Licenciada em Politica e Relações Internacionais, Pós-Graduação em Estudos
da Paz e da Guerra, a trabalhar em projecto de investigação sobre Prevenção de
Conflito; texto da intewenção na Capela do Rato, no debate realizado
a 6 de Janeiro de 2003, a propósito da celebração dos 30 anos da Vigília pela Paz
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O mundo mudou muito nestes trinta anos. E mudou também a
nossa percepção sobre as questões da guerra e da paz. 0 s
que aqui se reuniram há 30 anos para reflectir sobre a paz, viviam a guerra de uma forma muito diferente da maneira como a
nossa geração a vê. Há 30 anos eram os seus irmãos, os filhos, os amigos, os maridos que iam para a guerra, o conflito
era-lhes muito próximo, ainda que a luta não fosse a deles.
Hoje, a nossa geração vê a guerra pela televisão, como um
fenómeno distante que choca mas não magoa. Ou chega até
nós como uma guerra espectáculo, feita por homens-máquina
invencíveis, a que nos tornamos insensíveis porque nos
enchem os telejornais diariamente num excesso de má informação; ou nem sequer são notícia, são apenas números que
não deixam conhecer a realidade do que se passa no Sudão
ou na Serra Leoa.
Também o estudo dos conflitos e das questões da paz
evoluiu muito nestas últimas décadas. No início, este estudo
partia fundamentalmente da análise da guerra em si mesma eram basicamente estudos estratégicos -, enquanto hoje é
forçoso irmos ao fundo dos problemas. As preocupações
recaem sobre questões como os refugiados, a pobreza estrutural, os ataques permanentes aos direitos humanos, a fragilidade ou ausência das instituições democráticas.
O modelo de um Estado nacional com fronteiras rígidas que
conseguia sobreviver "orgulhosamente só" já não existe. Foise diluindo com a abertura dos mercados, com as várias formas de integração regional, com uma nova velocidade nas tecnologias de informação; mas também com o crime internacional, com as ondas massivas de refugiados, com os desastres ambientais - desafios estes incapazes de serem tratados
num espaço nacional e que ajudaram a promover espaços de
decisão internacionais.
A guerra foi, nestes anos, tornando-se um fenómeno mais
flexível e difícil de catalogar. A linha que a distingue do crime
foi-se tornando mais ténue. Descobrimos que é possível fazerem-se guerras em que um dos lados conta zero vítimas;
descobrimos que existem guerras de baixa intensidade mas
que ainda assim matam milhares de pessoas; confirmámos
que as identidades religiosas e étnicas são óptimos meios para
legitimar a guerra; descobrimos que a guerra pode ser arrogantemente preventiva.
A guerra soube, ao longo dos anos, adaptar-se a nova realidade, as novas dinâmicas:
* joga-se em novos espaços, transbordando as fronteiras,
atingindo grandes regiões - como acontece nos Grandes
Lagos, nos Balcãs ou no Caúcaso;
* emergem novos actores, não estatais, como são os narcotraficantes ou a AI-Qaeda, com grande mobilidade e por isso
muito mais escorregadios e dissimulados;
* são com mais frequência guerras intra-estatais, opondo
interesses adversos dentro de um mesmo Estado, que detêm
forças assimétricas.
De facto, o que temos vindo a assistir é a explosão de diversos focos de conflito internos em países cujo Estado está de
tal maneira fragilizado que não é capaz de fazer frente a
pobreza, a exclusão social, política e económica, de garantir a

protecção dos direitos humanos, de assegurar as necessidades básicas. O Estado perde a autoridade e com ela o
monopólio legitimo da força para exércitos privados, para
forças paramilitares, para as mafias - como aconteceu nos
Balcãs ou acontece na Colômbia. Deixa de assegurar as suas
funções mínimas de segurança, educação, saúde ou justiça
perdendo assim a legitimidade no acesso ao poder.
A guerra tornou-se de um modo preocupante num fenómeno não pontual, mas estrutural nalgumas sociedades, com
maior incidência clara na Ásia, na América Central e em África,
sempre na periferia. Estes são os excluídos do mundo que
sofrem de um enorme desgaste económico, acentuado pela
pressão dos paises mais ricos, por não conseguirem acompanhar a velocidade da modernização; desgaste esse que
facilmente transborda para as regiões limítrofes. As causas
dos conflitos são imensas, mas é vulgar associarmos
condições de extremo subdesenvolvimento a situações de
guerra.
Esta arrasta-se por tanto tempo que essas sociedades
desaprendem de viver em paz: a economia funciona em torno
da guerra, grande parte da população vive a combater ou a
lucrar com a guerra, as crianças crescem sendo soldados, a
maior parte das vítimas são civis. E quando as hostilidades
acabam é preciso reorganizar a população, os recursos, o
poder político; é preciso tapar as fissuras sociais, étnicas ou
religiosas.
Assim como a guerra se apresenta como um fenómeno
muito mais disperso e abrangente também a concepção de
paz se estende, ultrapassando o conceito estanque da nãoguerra. A paz é muito mais do que isso: assume-se como uma
dinâmica, um longo processo que vai desde o cessar-fogo a
consolidação da democracia e dos meios não violentos de resolução dos conflitos.
Johan Galtung, um dos mais importantes promotores da
moderna Investigação para a Paz, faz uma distinção interessante entre a paz negativa, uma paz minimalista que pressupõe o fim da guerra em si mesma, e a paz positiva, uma paz
muito mais exigente, que afecta as raízes que geram o conflito. A resolução pacífica dos conflitos não pode acabar no
Acordo de Paz, porque esse é apenas o primeiro passo de
uma longuissima caminhada. E necessário construir os
alicerces essenciais para que o conflito não se desenvolva
novamente no sentido da violência.
Uma Óptima notícia para o estudo das questões da paz é
sabermos, por exemplo, que o filho do Presidente Chissano foi
preso: parece que algumas coisas estão a funcionar em
Moçambique.
A resolução pacífica de um conflito prende-se então com
todo um processo evolutivo mais profundo que vai desde a tentativa de encetar o diálogo entre as partes, até a estabilização
da paz e da democracia.
Devemos aqui distinguir entre a prevenção de conflitos e a
negociação/mediação, procedimentos que são obviamente
posteriores ao inicio da violência.
Quando o objectivo é prevenir um conflito, é forçoso estar
especialmente atento aos factores de risco e saber actuar ra-

'pidamente se necessario. Aí entram em campo as organizações humanitárias, novos actores que jogam hoje um papel
fundamental. Estas organizações devem ocupar um lugar
importante não apenas na tentativa de minimizar as causas
estruturais dos conflitos - no combate diário a pobreza, no
incentivo ao equilíbrio democrático, na promoção da cooperação - mas também porque, estando no terreno, conhecem
bem cada realidade e podem dar o alerta atempadamente, em
caso de risco eminente de eclosão da violência.
A prevenção de conflitos prende-se então com tentativa de
evitar a deflagração da violência ou a escalada da mesma. A
prevenção pode ser estrutural, a que se chama "deep prevention", quando se tenta promover políticas de integração social,
de desenvolvimento político e económico. Neste caso, por
exemplo, a integração regional que investe na cooperação
entre paises vizinhos aparece como um mecanismo eficaz.
Mas pode ser também uma light prevention, "light" no sentido de superficial, imediata, quando emergem os primeiros
sinais de conflito e é necessario actuar rapidamente através da
diplomacia preventiva ou mesmo de meios coercivos.
Neste último caso são as organizações intergovernamentais
que devem tomar medidas, mas sabemos que a sua actuação
não tem sido tão eficaz como seria desejável. Estas organizações dependem dos interesses das grandes potências que as
controlam, e como nem todos os conflitos infelizmente importam, as medidas têm sido muitas vezes inadequadas ou simplesmente tardias, como aconteceu em Timor em 1999.
Se a violência está instalada, e se tenta a via da negociação, o primeiro grande objectivo é o reconhecimento mútuo
dos actores em conflito. E um momento essencial e muito difícil de alcançar, porque usualmente as partes não reconhecem
legitimidade ao adversário para se sentar na mesa das negociações.
No caso de Moçambique, foram precisos meses de encontros não oficiais, quase clandestinos, de contactos paralelos
com uma e outra parte, até que alguém da Frelimo dialogasse
com alguém da Renamo. Porque para o governo
Moçambicano, a Renamo era apenas um bando armado de
cariz mais criminoso que político; e para a guerrilha, a Frelimo
não era o governo legitimo de Moçambique.
Mesmo para os mediadores, esta fase de reconhecimento
prévio exige uma forte noção de imparcialidade: a história das
guerras não é normalmente uma história limpa, não há gente
asséptica, e para se alcançar a paz é necessário dialogar com
gente de interesses pelo menos questionáveis. No caso da
Colômbia, por exemplo, é saber que temos de perguntar a narcotraficantes quais as suas condições para o fim da violência.
E é também por isto que o processo de paz não pode acabar
na mesa das negociações.
O conceito de paz é muito mais abrangente, inclui um pressuposto de segurança humanitária - por isso é correntemente
chamado a este processo peace building, como uma reconstrução de raizes: exige não só o desarmamento e a desmobilização das forças armadas, mas a reocupação destes homens
na vida normalizada, pede a reintegração dos refugiados e a
reorientação dos sectores economicos, impõe a criação de
'

postos de trabalho e de boas escolas para as crianças, exige'
uma sociedade civil forte, uma imprensa livre, um sistema judicial transparente; exige segurança, igualdade, bem-estar
social.
Peguemos no exemplo do conflito entre Israel e a Palestina
que, como todos sabemos, se arrasta há mais de meio século.
Dum lado e do outro, aquelas populações habituaram-se a

outro, que esse longo caminho para uma paz estável encontre mecanismos legais e
não violentos de resolução de conflitos. Porque conflitos sempre existirão na sociedade humana, o que é obrigatório é que
essas sociedades reaprendam que existe uma via pacífica
para os resolver e que a guerra não é a Única solução.
No caso palestiniano, como em tantas outras guerras deste
nosso tempo, toda a vida quotidiana está impregnada de uma
cultura de violência. Talvez na Palestina, o discurso seja mais
claro: OS manuais escolares contam a história de um ponto de
vista muito particular, a imprensa não é imparcial e tudo isto
serve para incendiar a população contra o Outro, neste caso
Israel. Mas isto acontece também com muita evidência naquele que não só é considerado o modelo das democracias, como
também o grande "melting pot" do mundo, os EUA. O imaginário colectivo que Hollywood sempre alimentou é hoje
chamado a lutar contra o Eixo do Mal.
As guerras focam acima de tudo as diferenças e pensar na
paz obriga-nos a valorizar as semelhanças. Temos de aprender a construir a nossa identidade sem ser por oposição a do
outro.
Vicent Martinez, um grande impulsionador dos Estudos da
Paz em Espanha, recorda que a origem da palavra conflito é o
prefixo "co" com a palavra "flito", do latim fligere que significa
chocar, para nos lembrar que conflito também é interacção.
Em oposição a uma cultura de violência que domina a

nossa sociedade, é fundamental sabermos receber este
testemunho e continuar a pensar e a fazer pela paz. E neste
quadro é essencial batermo-nos pela tolerância e o diálogo,
aprendermos a olhar para o diferente com curiosidade em
vez de medo, apostar no que nos une, mas aceitar a diversidade. Temos de aprender a reconstruir alternativas para uma
convivência pacifica.

Na internet, a proximidade de uma
eventual guerra contra o Iraque foi
pretexto para lançar o debate no fórum
do "site" do Metanoia. Aqui ficam excertos
dos primeiros contributos, nem todos
enviados propositadamente para o fórum,
mas que serviram para animar o debate.
Para saber como tem evoluido
o debate, vale a pena ir a
www.metanoia-mcp.orgInovidades.html

Um gesto pela paz
Comunicado da coordenadora nacional do Metanoia, Alfreda Ferreira da
Fonseca, 12 de Fevereiro de 2003

O Metanoia - Movimento Católico de Profissionais, no âmbito de
uma reflexão sobre a Paz e a Não-Violência que tem realizado
nos últimos anos e da urgência de procurar caminhos de Paz no
caso concreto da ameaça de guerra contra o Iraque, considera
que o gesto público da Manifestação é um contributo para alertar
a opinião pública nacional e internacional para a importância de
preservar a Paz e de promover a resolução de conflitos no
respeito pelo Direito Internacional.
Enquanto movimento cristão, o Metanoia fundamenta a sua
adesão a iniciativa da Manifestação não em ideologias políticas,
mas na fé num Deus de Paz que como Pai propõe a humanidade
a invenção de um mundo outro baseado na Justiça. Construir a
Paz é também mostrar na rua que é nossa convicção que a paz
é possível e urgente.
O Metanoia apela assim a que todos participem na
Manifestação.

Que Deus não nos deixe
baixar os braços
Ilda Pires. Y de Fevereiro de 2003

Mais do que nunca temos de nos unir com força nesta luta contra
uma guerra que, todos dizem, está cada vez mais iminente e cujas
consequências são totalmente imprevisíveis.
Gostei do desafio para activar este espaço e gostei particularmente do artigo do Manuel Pinto. No Público de hoje [9 de
Fevereiro de 20031 vêm uma série de opiniões a favor e contra
(graças a Deus, mais contra) a guerra. Destaco o artigo de José

Manuel Pureza sobre a carta assinada pelos oito da Europa com
a pergunta pertinente: "Quem vão atacar a seguir?" De facto, também me pergunto o mesmo: que escalada de violência e de jogos
de poderes estamos nós a activar?
A propósito de poder, escreve António Barreto no mesmo jornal: "O que está verdadeiramente em causa é o poder no mundo.
Não apenas, como dizem os inocentes, o petróleo. Muito menos,
como garantem os esquerdistas e os adversários da globalização
a luta entre ricos e pobres. Nem sequer, como diz a Igreja, a civilização materialista Ocidental ou a crise de valores. O que está
verdadeiramente em causa é o poder global, a balança entre continentes, Estados, grupos de países e alianças duráveis ou
efémeras";
Sem perceber muito dos meandros que movem todas estas
forças e jogos de poder, interrogo-me muito seriamente aonde
nos levará toda esta escalada, e o que daí resultará sobretudo
para pos mais fracos e mais pobres. Sim, porque no fim são sempre eles os que mais sofrem com as decisões dos poderosos.Que
Deus a todos ilumine, sobretudo as "cabeças duras" que teimam
em não querer ver aquilo que é evidente. E a nós não deixe baixar
os braços.

Não Se Pode Ficar
Indiferente Perante
a Gravidade desta Hora
Manuel António Ribeiro

Rufam cada vez mais fortes os tambores da guerra. O projecto da
acção militar contra o Iraque está a ganhar contornos mais claros.
Muitas têm sido as vozes que ultimamente se têm pronunciado sobre a legitimidade deste conflito anunciado. Como é natural,
as opiniões dos analistas são muito diferentes, consoante as sensibilidades e os valores por que se regem.
Não é fácil dispor de todos os elementos para avaliar a solidez
dos argumentos que justificam a legitimidade desta previsível
guerra. Cabe-nos, contudo, recordar que a doutrina católica é
muito clara: uma acção militar só será moralmente legítima,
depois de terem sido esgotadas todas as outras opções e quando estiver garantido que a guerra é um mal menor. Nenhuma
acção violenta pode ser justificada, enquanto não estiverem esgotadas as vias não militares para se tentar conseguir aquilo que se
visa com a guerra. Este critério do "último recurso" é considerado
essencial em todas as tradições éticas e no Direito Internacional.
Estarão garantidas tais condições, no caso da possível guerra
contra o Iraque? Temos sérias dúvidas. Não porque Saddam
Hussein possa merecer qualquer confiança, pois sabemos que
este homem não hesitou em utilizar armas químicas nem teve
escrúpulos de invadir dois Estados vizinhos (o Irão e o Koweit),
mas porque nos parece não estarem reunidas as condições que
justificariam o recurso as armas.
Parece que o verdadeiro objectivo da administração Bush é
provocar a mudança do regime polífico de Bagdad. Vários conselheiros do presidente têm-no dito abertamente, e não é por

acaso que os Estados Unidos fizeram introduzir nos termos do
ultimato ao Iraque outras exigências para além da liberdade de
acção dos inspectores: o fim da opressão das minorias religiosas
e étnicas, a suspensão de todo o comércio a margem do programa "petróleo por alimentos", a instauração de um regime
democrático. Sem dúvida que todos nós desejamos ver o iraque
evoluir no sentido de uma democracia que respeite as minorias.
Mas nem o direito internacional nem os critérios éticos defendem
que esse objectivo, por muito louvável que seja, possa ser conseguido'através da violência das armas. Além disso, é muito duvidoso que o invasor possa ser recebido como um libertador pela
população iraquiana, que não esquece o longo sofrimento do
embargo económico e dos bombardeamentosamericanos. Como
é possível democratizar um país pela força?
Devemos pesar as consequências previsíveis desta guerra e
avaliar se há proporcionalidade entre o "bem" que se pretende
atingir com a força das armas e as consequências desta "aventura sem retomo". Não podemos deixar de unir as nossas vozes as
dos responsáveis religiosos que têm vindo a aconselhar para os
riscos imprevisíveis do recurso as armas. Como admoestou
recentemente o Papa, é particularmente perigoso legitimar a
noção de "guerra preventiva".
Sabemos que um homem de coração desarmado e uma
Terra de justiça são conceitos escatológicos que nunca
alcançaremos plenamente neste mundo. Mas, enquanto
cristãos que acolhem os valores do Reino, devemos lutar para
que esses desígnios de Deus se concretizem o mais possível.
Neste esforço, temos a incumbência de dar as mãos a todos os
homens de boa vontade na difusão de uma cultura de paz. A
ONU proclamou que os anos de 2001 a 2010 fossem o decénio
internacional para a promoção de uma cultura de não violência
e de paz, em favor das crianças do mundo. Para dar conteúdo
a esta proclamação, temos de nos empenhar para que nos nossos meios, segundo o voto da ONU, "a prática da não violência
e da paz seja ensinada (...) inclusivamente nas escolas". O
Cristianismo não pode aceitar aquilo que vai contra o primeiro
direito humano que é a vida, e a guerra, tal como a pobreza, vai
contra a vida. Por isso, os cristãos não podem ficar indiferentes
perante a gravidade desta hora.

Ordens do Império
Manuel Pinto,
em crónicri na Rrídio Universiráriu do Minho,
3.Fev.20M, puhlic,ada no forum do Metanoic~u 7 de Fevereiro

Um dos poucos aspectos relacionados com a segunda guerra do
Golfo com o qual concordo com o nosso primeiro-ministro referese a impossível neutralidade. Esta guerra,já marcada e, em certa
medida,já em curso, pelo modo como foi calendarizada, preparada e propagandeada pela máquina bélica e mediática do Império
de Além-Mar, não pode deixar-nos entre o sim e o não, ou, o que
é pior, na indiferença.
Como é cada vez mais evidente, não se trata aqui de optar
entre a liberdade e a tirania. Não se trata aqui de escolher

entre a democracia e o terrorismo. Não se trata aqui do eixo do
Bem contra o eixo do Mal. O tratamento dado aos talibans e
filo-talibans presos na base de Guantanamo aí está para o
mostrar, se preciso fosse.
Ninguém, que seja bem formado, apoia o terrorismo ou deseja pactuar com as atrocidades do ditador iraquiano sobre o seu
próprio povo. Mas: quantas outras ditaduras tenebrosas não existem a face da terra que não desencadeiam o desassossego e a
agressão (preventiva) do Império? E, nos últimos dois meses, a
propósito da Coreia do Norte, não vimos nós o Império passar rapidamente, da fanfarronice bélica a pia "disposição de negociar"?
Ninguém, que seja bem formado, pode aceitar hoje, que a um
gravíssimo e complexo problema civilizacional como é o terrorismo, se responda com um retrocessocivilizacional,deitando borda
fora um modo de os Estados se relacionarem entre si que custou
séculos a construir. Onde nos conduziria o conceito de guerra preventiva, se fosse erigido em doutrina e prática universal?
E certo que há o problema do mal menor. E quem governa quem tem de tomar decisões - defronta-se com frequência com
essa opção, que tanto enjoo causa a todos os puristas e
"jogadores de bancada".
Mas a opção pelo mal menor exige considerar todos os dados,
pesar todas as alternativas, esgotar as vias da persuasão e da
negociação. Ora o que temos visto é uma raça de meninos bem
comportados que, não sendo capaz de definir o seu caminho,
quer mostrar ao papá que é mais papista que o papa.
É lamentável e triste ver o meu país alinhar tão expedita e
servilmente ao lado do Império de Além-Mar. E deitar a perder a
oportunidade de, por uma vez, a União Europeia,em sintonia com
a sua opinião pública, ter uma posição própria e responsável, na
cena intemacional.

Solidariedade
para evitar o pior
José Afonso de Oliveira.
eni reaccâo a crónica de Manuel Plnto, 8.Fev.2003

Todas as guerras são abomináveis. Esta que agora está sendo
orquestrada ganha de todas em dimensão, crueldade e, porque
não, em verdadeiro massacre e assassinato em massa. Claro:
Saddam não é nenhum santo mas onde os americanos pensam
que vão, violando todas as normas internacionais e de bom
senso? São super deuses? Além do mais o inimigo não está
somente no Iraque, mas hoje dentro da própria casa. Portanto a
temeridade e loucura do império americano é de total insensatez
e ninguém, mas ninguém mesmo consegue parar esse estado de
loucura que está em jogo. Onde vamos com tudo isso. Enquanto
cristãos temos que protestar com dureza, radicalidadecontra toda
essa monstruosidade. Nós temos valores universais, divinos que
devem ser colocados a prova nesse momento realizando uma solidariedadeinternacionalentre todos os cristãos evitando-se o pior.
Vamos todos, por todos os meios dizer claro a nossa posição contra essa brutalidade que atinge a todos nós enquanto seres
humanos.

António Marujo*

Alessandro Zanotteli foi director da revista
"Nigrizia", dos Missionários Combonianos
de Itália, entre 1978 e 1987, quando teve
que abandonar o cargo por pressão
do Governo italiano e do Vaticano. Defende
uma Igreja Católica mais empenhada
na não-violência activa, retornando
aos primeiros séculos do cristianismo,
em que os cristãos eram colocados
perante o dilema: ou o Exército
ou o baptismo. Diz que o planeta está entre
a vida e a morte, por causa das armas,
da fome e do estilo de vida ocidental.
Ou nos salvamos todos ou morreremos
todos, alerta. Em Outubro, a imprensa
italiana voltava a falar dele como
o missionário "mais incómodo" de Itália.

'Enfrevisfa publicada no "Público"de 5 de Janeiro de 2003

Deixou a "Nigrizia" em 1987 porque a revista denunciou
o tráfico de armas entre a Itália e alguns países africanos.
O que sucedeu?
Em 1985, escrevi um editorial com o titulo "O rosto italiano
da fome africana". Nele, criticava a lei que disponibilizava
dinheiro para a luta contra a fome. Todos os partidos no
poder tiveram uma reacção duríssima, queriam levar-me a
tribunal. Depois, tornou-se-me cada vez mais clara a
conexão entre a cooperação italiana e as armas. Pareciame muito estranha a Itália estar tão interessada em dar
1900 milhares de milhões de liras [19 mil milhões de
euros] para lutar contra a fome e, com a outra mão, dar a
Africa um saco de armas.
Isto levou-me a procurar convencer a Igreja a tentar fazer
da pastoral da paz, ainda em plena guerra fria, uma das
suas prioridades. O que fez chegar ao documento "Bemaventurados os construtores da paz", em que se propunha
a objecção fiscal [deixar de pagar em impostos o correspondente ao que o Estado gastava em armas].
O documento era escrito por quem?
Por padres do Nordeste de Itália. [Há uma relação] absurda entre a fome e as armas. Durante a guerra fria, gastávamos 1200 milhares de milhões de dólares [o equivalente
em euros] em armas cada ano, enquanto havia gente que
continuava a morrer de fome.
Os partidos, sobretudo o ministro da Defesa, [Giovanni]
Spadollini, fizeram pressão sobre a Secretaria de Estado
[do Vaticano], esta fez pressão sobre [a Congregação
para as Missões] "Propaganda Fide", sobre os nossos
superiores e sobre os bispos do Nordeste, gerando-se
uma grande confusão.
O dinheiro que não se gasta no combate a fome e as
despesas com armamento continuam...
Piorou. Regressei a Itália, um país que já não reconheço.
Entre outras coisas, acaba de passar a lei Bossi-Fini, que
não reconhece os imigrantes, eles são usados. Na economia mundial, os ricos tomam-se cada vez mais ricos. Vinte
por cento do mundo consomem 80 por cento dos recursos são dados do Banco Mundial. [O mundo] está cada vez mais
nas mãos de 300 ou 400 famílias. Três famílias americanas
- entre as quais a de Bill Gates - têm o equivalente ao produto nacional bruto, de cada ano, de 48 estados africanos
que representam 600 milhões de pessoas.
O coração de tudo isto é a finança, mais que a economia,
porque é dinheiro que faz dinheiro. Hoje movemos 1800
mil milhões de dólares cada dia, em tempo real. O incrível
é que, sobre esta divida colossal, de 2500 mil milhões, os
países empobrecidos pagam de juros 50 mil milhões de
dólares cada ano.. .
Refere-se a ajuda ao desenvolvimento e a dívida externa
do Terceiro Mundo?
Falamos de ajuda? São eles que nos financiam! O complexo industrial militar americano utilizou o 11 de
Setembro para relançar a economia mundial através de
enormes investimentos em armas. Os EUA devem passar de um investimento de 329 mil milhões a 500 mil mi-

Ihões de dólares. Na Europa, deve passar de 150 mil
milhões a 250 mil milhões de dólares. São cifras
astronómicas. O Banco Mundial diz que, com 13 mil milhões de dólares, podemos resolver os problemas da
fome e da saúde. Isto é absurdo.
Também o escudo estelar [americano] já gastou pelo
menos 70 mil milhões de dólares. São enormes investimentos em armas. 0 s países de Leste entrarão na NATO
para quê? Para os forçar a renovar todo o armamento
atómico. É um enorme "business". E tudo isto para quê?
Para defender 20 por cento do mundo, que não põe em
discussão o seu próprio estilo de vida.
A gravidade desta situação é a militarização da economia
e da finança. Nunca o militar penetrou a economia de
modo tão radical.

A Igreja pode ajudar a vencer os problemas de que fala?
A Igreja foi muito dura a interpretar ditos de Jesus sobre o
matrimónio. Há muitas mais frases de Jesus sobre a
economia e o dinheiro, muitas mais sobre a reconciliação
e a paz. Mas não fizemos quase nada. Que a Igreja, com
a mesma dureza que usou sobre o sexo, fale agora da
economia, da paz, da reconciliação. Hoje, todos os biblistas dizem que foi Jesus que inventou a não-violência activa, e não Gandhi. Gandhi dizia que a foi buscar ao evangelho. Que a Igreja diga que Jesus inventou a não-violência activa.
Como pode um cristão viver essa não-violência activa?
A Igreja pode retornar ao que se praticava nos três
primeiros séculos: quando alguém pedia o baptismo,
dizia-se-lhe: "Irmão, ou baptismo ou o Exército, escolhe".
A Igreja deve conseguir dizer: "Ou Deus ou a bomba." Não
se pode crer em Deus e defender a bomba atómica. E
uma ou outra. Já não há o equilíbrio do terror como havia
antes, hoje é clara a opção moral.
Pode fazer-se objecção de consciência ao Exército,
objecção fiscal, são sinais que se enviam a quem governa
para dizer "nós não estamos de acordo".
Este sistema está-nos levando inexoravelmente para a
morte: morte por fome, morte por armas, tirando fundos a
vida - a guerra no Congo já fez mais de dois milhões de
mortos, pelos quais ninguém chora, como não se chora
pelos 30 milhões que morrem de fome por ano. Há um dispêndio de energia tal que está criando problemas graves,
como o buraco de ozono e o efeito de estufa. Há cientistas que dizem que temos 50 anos para mudar. Trata-se de
vida ou de morte. A Igreja deve alertar os crentes e
traduzir a fé em opções concretas. Devemos dizer de que
,lado estamos.
Isso significa pôr em causa toda a organização do
Ocidente
Sim, deve entrar profundamente em crise, se queremos
sobreviver. E não se trata só da sobrevivência do

Ocidente. Ou nos salvamos todos juntos, ou todos juntos
iremos a pique. Não temos muito tempo. É mesmo uma
questão de vida ou de morte.

África, com a fome, a sida, o subdesenvolvimento, é um
continente perdido?
Não, não está perdido e há duas coisas que se devem
recordar. Os últimos estudos garantem que o homem
nasceu na África Oriental, o Rift Valley terá sido talvez o
nosso primeiro paraíso. A África é a nossa mãe e estamos
a infligir-lhe sofrimento.
Segunda coisa: a abertura da África aos grandes mercados mundiais, que começou com a viagem de Vasco da
Gama, em 1498, foi paga com a escravatura, o colonialismo, o neocolonialismo e o neoliberalismo e a globalização.
Eu vivi 12 anos nesse assustador bairro de lata ("barracópolis") de Korogocho [um enorme bairro de lata de
Nairobi (Quénia), cujo nome significa, na língua kikuyo,
confusão, babilónia]. As previsões da ONU dizem que,
dentro de 25 anos, 400 milhões de africanos poderão viver
em "barracópolis", porque a África está num processo de
urbanização incrível. São realidades dramáticas, que
devemos ter em conta.
Não sou pessimista. Direi que a África é o pulmão
antropológico do mundo e estamos a destrui-lo.
Destruímos culturas, raças, povos, religiões. O que me faz
sofrer mais é a destruição de um continente que tem uma
enorme riqueza antropológica.
~ s t aoptimista?
O que me dá esperança é a própria África. Se há um continente que sabe vibrar, alegrar-se, dançar a vida, crer que
a vida vence não obstante tudo, esse continente é a
África.
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Apelamos, em consequência,
ao lançamento de acções cívicas contra
as limitações dos direitos e garantias
democráticas e contra histerias
securitárias que visam condicionar as
liberdades individuais. Neste sentido,
propomos defender e desenvolver,
por todos os meios ao nosso alcance,
uma verdadeira Cultura da Paz no respeito
dos principios da Carta das Nações Unidas.

NÓS OS POVOS DAS NAÇÕES UNIDAS, DECIDIDOS:
A presetvar as gerações vindouras do flagelo da guerra (...);
A reafirmar a nossa fé nos direitos fundamentais do homem,
na dignidade e no valor da pessoa humana, na igualdade de
direitos dos homens e das mulheres, assim como das
nações, grandes e pequenas...
Carta das Nações Unidas, 1945

Somos diariamente bombardeados pela propaganda de guerra e pelo coro dos seus arautos em solo europeu, como se a
guerra fosse inevitável.
Essa propaganda serve interesses do capital financeiro
internacional e anónimo, constituindo uma ameaça a soberania, dignidade e liberdade das nações e dos povos. Essa propaganda, a pretexto da luta contra o terrorismo, pretende justificar novas medidas de repressão e censura, impondo a
sociedade uma perigosa interpretação da segurança que retira direitos, liberdades e garantias aos cidadãos e cria "inimigos" e desconfianças onde existe diferença e legítima contestação.
A guerra não é solução para a fome, para a miséria ou para
o desemprego. A guerra não é solução para resolver a situação de quase dois terços da Humanidade, que vive abaixo
dos níveis de vida mínimos. A guerra não resolve a opressão
nem o terrorismo. A guerra não pode nem deve ser uma bandeira religiosa.
A propaganda da guerra revela uma "cegueira sinistra"
como sublinhou o Papa visto que se opõe ao direito internacional e ao desenvolvimento sustentável da Humanidade,
garantes do futuro das gerações vindouras. Retira aos
cidadãos e as instituições democráticas, nacionais e internacionais, o acesso pleno a informação e o poder decisório sobre
as questões essenciais do desenvolvimento, da solidariedade,
da justiça social e da paz. Desvirtua a utilização pacifica da
ciência e da técnica, colocando-as ao serviço da destruição e
da exploração desenfreada das pessoas e da natureza.
Assim,
* Condenando o terrorismo em todas as suas formas;
* Profundamente preocupados com a ameaça iminente de
guerra contra o Iraque e com a invocação crescente do recurso a "guerras preventivas";
* Confrontados, no Médio Oriente, com a demencial violação pelas autoridades israelitas dos tratados e dos mais elementares direitos humanos dos palestinianos;
* Preocupados com o silêncio e a manifesta ignorância do
que representa o processo de globalização a que assistimos,
ao arrepio dos mais elementares princípios éticos;
* Rejeitando um eventual envolvimento de Portugal na
preparação de acções militares contra países terceiros, sem
autorização prévia da Assembleia da República e sem mandato expresso do Conselho de Segurança das Nações Unidas;
* Revoltados com a manipulação anunciada dos meios
globais de comunicação e informação;
Vimos juntar a nossa voz a quantos, em todo o mundo,
querem construir e preservar a paz.
Apelamos, em consequência, ao lançamento de acções
cívicas contra as limitações dos direitos e garantias democráticas e contra histerias securitárias que visam condicionar as
liberdades individuais. Neste sentido, propomos defender e
desenyolver, por todos os meios ao nosso alcance, uma verdadeira Cultura da Paz no respeito dos principios da Carta das
Nações Unidas.
Lisboa, 7 de Janeiro de 2003

DEUS
Só PODEAMAR
I

I

Irmão Roger, de Taizé

Para podermos avançar, é bom sabermos:
o Evangelho transmite uma esperança
tão bela que nelapodemos encontrar
alegria para a nossa alma. Esta esperança
é como um feixe de luz que atravessa
as nossas profundezas. Sem ela o gosto
pela vida poderia esvanecer-se. Onde está
a fonte desta esperança?
Está em Deus
que só pode amar e que vem a nossa
procura sem nunca se
Esta
escrita pelo irmão Roger, de Taizé,
foi publicada durante o encontro europeu
de jovens em
Ela será retomada
e meditada durante 0 ano de 2003
nos encontros que terão lugar quer
em Taizé, semana após semana,
quer noutras partes do mundo.

São muitos os que, nas jovens gerações, pelo mundo fora, se
interrogam e perguntam a si próprios: será que existe esperança para o nosso futuro? Como passar da inquietação a
confiança?
As nossas sociedades encontram-se por vezes tão
transtornadas. A humanidade tem um futuro incerto, com a
pobreza em contínuo crescimento. Há tantas crianças a sofrer e tantos relacionamentos que se rompem e deixam
mágoa nos corações.
E contudo, não vemos surgir, até nas situações mais
atribuladas do mundo, sinais inegáveis de esperança?
Para podermos avançar, é bom sabermos: o Evangelho
transmite uma esperança tão bela que nela podemos encon-

traralegria para a
alma.
Esta esperança é como um feixe de luz que atravessa as
nossas profundezas. Sem ela o gosto pela vida poderia
esvanecer-se.
Onde está a fonte desta esperança? Está em Deus que só
pode amar") e que vem a nossa procura sem nunca se
cansar.
A esperança renova-se quando, humildemente, nos confiamos a ~eus.'')
Há uma força interior que reside em nós e que é a
mesma para todos. Esta força chama-se Espirito Santo.
Murmura nos nossos coracões: ''Abandona-te a Deus muito
simplesmente, para tal a t i a pouca fé
E quem é este Espírito Santo? É aquele de quem Jesus
Cristo disse, no seu Evangelho: "Nunca vos deixarei sós,
através do Espírito Santo estarei sempre convosco, ele será
.para vós um apoio e um consolador." (4)
Mesmo quando pensamos estar sós, o Espírito Santo
está presente. A sua presença é invisível, contudo nunca
nos deixa, (5,
Pouco a pouco compreendemos que, na vida de uma
pessoa, o que é essencial é amar com confiança.
A confiança é uma das realidades mais humildes e mais
simples que existem, mas simultaneamente é uma das mais
fundamentais.
Quando amamos com confiança, conseguimos tornar
felizes os que estão próximos de nós e permanecemos em
comunhão com aqueles que nos precederam e nos esperam na eternidade de Deus.
Quando alguns atravessam períodos de duvida, lembremo-nos que a duvida e a confiança, como a sombra e a luz,
podem coexistir nas nossas vidas. ( 6 )
Gostaríamos sobretudo de reter as tranquilizantes
palavras de Cristo: "Não tenhais medo; Não se perturbe o
VOSSO

Então torna-se claro que a fé não é o resultado de um
esforço, é um dom de Deus: é Deus que nos concede
avançar, dia após dia, das nossas hesitações a confiança
nele.
Deus só pode amar e a sua compaixão é fonte. Que
chegue o dia em que possamos dizer: "Deus de misericórdia, mesmo se tivéssemos fé que chegasse para transportar
montanhas, sem o teu amor, o que seríamos?(8) Sim, o teu

amor por cada um de nós permanece para sempre."
Uma das mais claras ex~ressõesdo amor de Deus é o
perdão.
Quando também nós perdoamos, a nossa vida muda
pouco a pouco.
Encontrando no perdão uma alegria serena, vemos que
se dissipa a severidade para com os outros. É essencial
que ela dê lugar a uma bondade infinita.
Já antes de Cristo, um homem de fé exprimia este apelo:
"Deixa a tua tristeza, deixa que Deus te conduza a alegria."ig)
Esta alegria cura a ferida secreta da alma. Está na
transparência de um amor pacifico. Precisa de todo o nosso
ser para poder expandir-se.(lO)
São muitos os que hoje desejam viver um tempo de confiança e de esperança.(ll)
Podem existir no ser humano impulsos de violência. Para
que se erga a confiança sobre a terra, é necessário
começarmos por nós próprios: caminhar com um coração
reconciliado, viver em paz com os que nos rodeiam.
A paz sobre a terra prepara-se na medida em que cada
um de nós ousa interrogar-se: estarei disposto a procurar a
paz interior, pronto a avançar sem procurar o meu próprio
interesse? Mesmo sem recursos, poderei ser fermento de
confiança onde vivo, com uma compreensão em relação
aos outros que se alargará cada vez mais?
Permanecendo na presença de Deus numa espera serena, será que poderemos abrir caminhos de paz onde surgirem oposições?(12)
Quando os jovens fazem eles próprios uma opção pela
paz, tornam-se portadores de uma esperança que ilumina
ao longe, cada vez mais longe.
Neste período da história, o Evangelho convida-nos a
amar e a dizê-lo através da nossa vida. Antes de tudo, é a
nossa vida que torna a fé credivel a nossa volta.
Isto também é verdade no mistério de comunhão que é o
Corpo de Cristo, sua Igreja. Uma credibilidade muitas vezes
perdida pode renascer quando a Igreja vive a confiança, o
perdão e a compaixão e acolhe com alegria e simplicidade.
Então consegue transmitir uma esperança viva.(13)
Quando a nossa oração pessoal parece pobre e as nossas palavras pouco apropriadas, não nos detenhamos no
caminho.(14)
Um dos desejos profundos da nossa alma não é o de
realizar uma comunhão com Deus?
Três séculos depois de Cristo, um cristão africano
chamado Agostinho escrevia: "Um desejo que chama Deus
já é oração. Se queres rezar sem cessar, nunca cesses de
desejar.
Uma grande simplicidade de coração dá apoio a oração
contemplativa. A simplicidade é fonte de alegria.'16)Ela concede que nos abandonemos a Deus, que nos deixemos
levar a ele.
Nesta vida de comunhão, Deus, que permanece invisível, não nos fala forçosamente com palavras humanas.
Fala-nos, sobretudo, por intuições que brotam no silêncio.^'')

O silêncio, na oração, parece não ser nada E, contudo,
nesse silêncio, o Espírito Santo pode conceder-nos acolher
a alegria de Deus, que vem tocar o fundo da alma
Numa simples oração, muitos compreendem um dia que
Deus Ihes dirige um chamamento Que chamamento?
Deus espera que nos preparemos a ser portadores de
alegria e de paz.(1B)
Será que o ouviremos quando dentro de nós soarem
estas palavras: "Não pares, avança, que viva a tua almalu
Então pode ser que compreendamos que fomos criados
para avançar para um infinito, um absoluto Poderemos
então descobrir: é por vezes em situações exigentes que o
ser humano se torna plenamente ele próprio
Apoiando-nos uns nos outros,'lg)não nos deixando deter
pelos obstáculos e sabendo reencontrar a coragem para
avançar, compreendemos que há alegria no coração, e até
felicidade, para os que respondem ao chamamento de
Deus. Sim, Deus quer que sejamos felizes (20)
E surge o inesperado As longas noites de penumbra são
ultrapassadas. Mesmo se por vezes seguimos caminhos de
obscuridade, em vez de nos enfraquecermos, podemos
construir-nos interiormente
O que nos toca é ir de descoberta em descoberta
Acolher cada dia como um hoje de Deus Procurar em tudo
a paz do coração. E a vida torna-se bela e a vida será
bela.

(14) Se, para alguns, a oração solitária é difícil, a beleza de uma oração cantada,

Notas

mesmo só por duas ou três pessoas, é um apoio enorme para a vida interior. Através das
palavras simples, dos cãnticos retomados longamente, ela pode transmifir alegria. Em

( I ) "Deus só pode ama?: esta certeza foi expressa por um pensador cnstão do séc.

Taizé ou durante os encontros nos vários continentes. descobrimos que uma oração em

VI/, Santo Isaac de Ninive. Ele chegou a esta conclusão depois de ter estudado durante

comum, cantada em conjunto, permite deixar subir dentro de si o desejo de Deus e entrar

muito tempo o Evangelho de S. João e meditado nas palavras "Deus é amor" (I João 4,8).

numa oração contempbtiva.

Mais do que nunca, é necessário hoje em dia lembrá-lo: o sofrimento nunca vem de Deus.
Deus não é o autor do mal, nem quer o sofrimento humano, nem as desordens da
natureza, nem a violência dos acidentes. nem as guerras. Partilha a dor de quem atravessa a provação e permite-nos consolar os que sofrem.
(2) Em qualquer altura, cada um pode fazer sua esta oração simples, dizendo-a e tornado a dizê-la no seu coração: "Só em Deus descansa a minha alma" (Salmo 62, 2).
(3) Um século depois de Cristo, um cristão chamado Ireneu, de Lyon, tem a clara
certeza de estar em comunhão com Deus. Ele deixou estas palavras: "O esplendor de
Deus é o homem vivo. A vida do homem é a contemplação de Deus."

(15) De Santo Agostinho são também estas palavras: 'Se desejas conhecer Deus, já
tens fé."
(16) Procurar com os meus irmãos a simplicidade - a simplicidade de coração e a sirnplic~dadede vida -está mais do que nunca no centro da nossa vocação, tanto quando vivemos em Taizé como quando vivemos em pequenas fratemidades de alguns irmãos entre
os mais pobres, nos contmentesdo Sul. Quanto mais avançamos mais nos lembramos que
somos pobres do Evangelho. Então dizemo-nos: "Sejamos homens de escuta e não
mestres espirituais!"

(17) A propósito da oração, Santo Agostinho escreve: "Rezar muito não é, como

. Afastemos, portanto, da oração as palavras

(4) Ver João 14,16-20.

alguns pensam, rezar com muitas palavras

(5) Mesmo se há momentos em que a presença do Espifito Santo é menos sensivel,

numerosas e rezemos muito no silêncio do coração."

.

encontramos sempre nele o apoio e a consolação com que Deus quer encher as nossas

(18) "Somos chamados a ultrapassar os limites das nossas comunidades fechadas,

vidas. E se nós esquecêssemosa presença do EspMo Santo em nós? Descansando nele,

a transcender preconceitos, hesitaçóes, os nossos medos, e a dar testemunho de Cristo

reencontramo-lo onde quer que estejamos, na nossa casa, no trabalho, numa vida cheia

ressuscitado, tanto quanto o conseguirmos, para encontrar o homem contemporáneo e os

de actividades..

problemas escaldantes que tem de enfrentar Não se trata de se confundir com o mundo,

(6) Já no Evangelho vemos isso, quando encontramos um homem que dizia a Cnsto:
'Eu creio': mas imediatamente acrescentava: 'Xjuda a minha pouca fé" (Marcos 9.24).
(7) João 14,l.

(8) Ver 1 Corintios 13,2.

mas de o ajudar a orientar-se (. .), a fim de permitir que cada ser humano atinja a liberdade
e a dignidade." (D. Anastasios, de Tirana, primaz da Igreja ortodoxa da Albãnia.)
(19) O isolamefito conduz ao desânimo e não permite que desabrochem os dons de
Deus em cada pessoa. Para que os jovens se apoiem mutuamente, há vários anos que

(9) Ver Baruc 5,l-9

Ihes propomos que participem numa peregrinaçáo.de confiança na terra". Esta peregri-

(10) A alegna, que pode permanecer muito ligeh, é um dos frutos do Espínto Santo

nação permite que se descubram unidos a muitos jovens por uma mesma procura de

em nós (ver Gálatas 522). A alegria dá-nos a capacidade de nos maravilhamos. Desperta-

Deus, por uma mesma esperança e por compromissos complementares. No entanto, tudo

nos para a poesia da vida em qualquer estação do ano, tanto nos dias de grande luz como

isto foi feito sem se ter organizado um movimento a volta da nossa comunidade de Taizé.

nas geladas noites de Inverno.
(1 1) Na Biblia, a esperança não é uma criação da imaginação, tem raizes na pre-

(20) Nas provaçóes da nossa vida, compreendemos,pouco a pouco que a fonte da
alegria não está nem em dons prestigiosos, nem nas grandes facilidades, mas no humilde

sença de Deus que nunca faltará: "Eu conheço bem os desígnios que tenho acerca de vós,

dom de si próprio. para compreender os outros com a bondade do coração. Uma alegria

designios de prospendade e não de calamidade, de vos garantir um futuro de esperança''

espera sempre por nós quando, nas nossas vidas, a simplicidade está associada á bon-

(Jeremias 29,11).Esta esperança é uma certeza: "Existe um futuro e a tua esperança não

dade do coração.

AO LONGO DA VIDA,
UM ROSTO E UM OLHAR ME ACOMPANHAM.
UMA NESGA

A Luz
A ARTE DE OLHAR
- APENAS OS REFLEXOS DO "ROSTO" DE DEUS
(TENTÂMEN, LITERÁR~O,DE CONFISSÃO)
Paulo Bateira*

Aquilo que vão ouvir não é um texto,
é um Acto, o Acto de Escrever.
E como eu gostaria que fosse Arte ...
Escrevo para ocultar uma cicatriz na face.
Aquilo que oculto, vale alguma coisa, mas,
neste momento não é o mais
é 0 desafio
que fiz a mim próprio: tentar escrever
a desordem que fui (debaixo da mais
aparente 'norma'idade ordenada'),
e que, afinal, descubro, ainda SOU.

-

* 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.
Este texto completa O conjunto publicado no anterior número da "Viragem':

ROTEIRO
Pediram-me um testemunho pessoal partindo dessa ideia
luminosa: "A Arte como Rosto de Deus". Ora, vivo um
momento caótico em mim e, hoje, só sei falar-vos desse caos
em que mergulho. Falar-vos-ei, portanto, do 'Antes de haver
Nome', do instante em que a angústia já existe mas ainda
não é nomeada, não é trabalhável pela lógica, pela 'couraça
do discurso' (N. Higino). Falar-vos-ei daquele 'momento sem
tempo' que cria o verbo justo para o súbito sujeito e que, a
quem escreve, arrepia sempre, mesmo depois de tre-ler.
Jesus esgravatou, na poeira, palavras de silêncio, incompreensíveis então, e ainda hoje enigmáticas. O quadro é
este: Jesus com o olhar voltado ao chão, voltado a um chão
silencioso, ao nosso chão-corpo de poeira, escrevendo
palavras de silêncio, sem nada mais para fazer - apenas a
olhar o chão, um chão sem saída, um chão só, e, nele, um
olhar que finge que fala com a poeira. Será legítimo excluir
isto do discurso sobre o Rosto de Deus? Como exprimir esse
momento de suspensão, que é o mesmo que existe no
espaço-tempo que une o bico da caneta (diante de papel pálido de uma vazia brancura) ao ébrio lampejo do espírito? Que
palavras chamar, sacrificar e assassinar, em tal vácuo tão
desocupado? E com que fios (discursivos) unir essas 'contas
de madre-pérola', filhas da angústia? Podemos aceder ao
Rosto de Deus com palavras desesperadas, ou somente com
palavras desesperadamente místicas (Teresa d'Ávila)? Qual
o valor, no mercado de Deus, das palavras simplesmente
desesperadas7
A sorte que têm os amantes - só de se olharem, existem
totalmente. Falo da ''força das palavras" que se soltam dum
olhar. Palavras desnrovidas de voaais ou consoantes. de
acentuação até. mas que falam tanto...
A Arte parte dum "Olhar Silencioso", de um olhar lançado
melancolicamente sobre a realidade e regressado a si em
sobressalto. A Arte é a materialização desse sobressalto. a
corporização da angústia. Porém, previamente a qualquer
discurso sobre a angústia ou sua materialização exterior a ela
própria, a angústia já lá estava e produzia efeitos: será que
Deus, no emaranhado do trânsito humano, também se atrasa
ou já não é assim tão Omnipresente quanto isso? Se estava
nesse 'Instante' (Dalila Pereira da Costa), com que Rosto
estava. E como dizê-I'O?
Vou falar-vos, portanto, do 'Silêncio da Palavra' e vou tentar dizê-lo a partir do Acto de Escrever quando ele é prévio a
Leitura (estadio, este, já muito posterior ao Caos). Aquilo que
vão ouvir não é um texto, é um Acto, o Acto de Escrever. E
como eu gostaria que fosse Arte... Escrevo para ocultar uma
cicatriz na face. Aquilo que oculto, vale alguma coisa, mas,
neste momento não é o mais importante - importante é o
desafio que fiz a mim próprio: tentar escrever a desordem
que fui (debaixo da mais aparente 'normalidade ordenada'), e
que, afinal, descubro, ainda SOU. E tentar que todos VÓS descubram, por tras da minha escrita, O Caos de palavras antecriacionais e, sobretudo, 0 universo donde elas descendem.

Rapidamente perceberão que elas só podem vir dos confins
da Poesia, essa terra de ninguém, terra desordenada em
tumulto, destinada a fazer corpo com um enorme vazio eternamente desocupado. ("Não quero rosas, desde que haja
rosas. Quero-as só quando não as possa haver. Que hei-de
fazer das coisas que qualquer mão pode colher? Não quero
a noite senão quando a aurora a faz em ouro e azul diluir. O
que a minha alma ignora é isso que quer possuir ..." Fernando Pessoa)

Lembro-me perfeitamente - quando nasci, no bairro de
Catumbi da cidade do Rio de Janeiro, nada vi e disso não
ficou memória alguma, nem ninguém até hoje me disse o que
havia para olhar. Teria certamente cegado se nascera de
olhos abertos, abertos para a luz do Rio, para a cor do Rio,
para o ritmo do Rio, para a casa de Deus anichada no Rio.
Graças ao meu orixá, que nada vi - preservo ainda hoje esse
par de olhos que nada viram, que nada quiseram ver e, por
isso, talvez cativos dessa predestinação congénita, ainda
agora pouco ou nada enxerguem. Todo o alcance da minha
visão até hoje se condensa nesses breves vagidos de criança
de olhos em claro - boca aberta tacteando a teta. Tudo se
recapitula (como diria Dalila Pereira da Costa) nesse
"Instante", ou, Vergílio Ferreira, nessa "Aparição", para mim,
cega aparição.
Lembro-me perfeitamente que nunca mais nada vi.
Até que... comecei a "reparar" e acordei, fui acordando
aos poucos a partir da tralha que se amontoou aos cantos do
meu quarto de brinquedos (que nunca tive...). Comecei a
interessar-me, não a olhar, mas a "reparar", já então na
Faculdade de Medicina, ai pelos 18-19 anos. Tinha boa
matéria pela frente - ossos e músculos. [E nessa altura já,
dentro de mim, sempre os mesmos 'Instantes'] Como é que
um osso se ergue diante do sol? [De novo ainda a 'Aparição'
em mim] E como é que não desmaia e não cai diante da sua
própria longa e fantasmagórica sombra, quando a luz declina
no horizonte do saber? Porque é de natureza teimosa,
natureza cega de nascença ou, simplesmente, porque há
coisas que se não quer ver por serem insuportavelmentedificeis, 'duras'? Como se sustem um osso face a tantos espectros? Talvez precise de um par de músculos (ou mais...). [E,
ainda de novo, a roer-me dentro do peito] Como é que, não
só se sustem, mas se movimenta, caminha e vai ao encontro
do ar? [Com que instrumento enfrentar isto - razão, microscópio ou ....I Talvez lhe falte um tronco nervoso, e por ai fora até
chegar ao cérebro, até a vontade de ser e ir, que é onde tudo
começa, mas também onde tudo finda. [Como deve ser olhado um osso, como deve ser ele olhado? - perguntava eu,
jovem estudante universitário]
Lembro-me, perfeitamente - só me faltava essa "cadeira":
"OSTEO-MIOLOGIA NOOSOLÓGICA! Só me faltava essa
"cadeira", ironicamente, para começar a trabalhar e ganhar
dinheiro e tive que a repetir três vezes, após dois 'chumbos'

muito dolorosos, que praticamente me desasaram para todo
o sempre. Nunca mais - pensava eu - nunca mais serei
alguém, sobretudo enquanto não VIR como é que esta
engrenagem funciona, sobretudo enquanto não chegar ao
tutano deste duro osso de roer, que somos todos nós.
Lembro-me, perfeitamente - e ai acordei para mim, acordei
para a escama em mim que me proibia o olhar, e dei comigo
a torcer-me, a sofrer e alguém (uma "Anja de hálito azul"...?)
me disse, e com razão, tens estrabismo, vai a oftalmologia,
necessitas de óculos e ortóptica! E tal como sempre acontece
quando me dão conselhos (os meus amigos sabem que é
assim), a custo eu fui, melhorei um pouco e o meu peito em
tumulto acalmou outro tanto. Foi quando mergulhei na ilusão
da ciência pratica, palpável, Klinica (Klinos - que se inclina
sobre a cabeceira), acordei então para a inclinação sobre o
doente e abandonei a ontologia e a minha insaciável fome de
luz.
Um dia, lembro-me perfeitamente, encontrei o Xavier, um
rapaz francês, muito colegial no todo do seu tom. Usava óculos como eu e trazia sempre um livro debaixo do braço quando vinha a rua. Ele dizia: o livro, mesmo fechado e mudo,
aqui a meu lado, mantém-me como sou enquanto ando,
impede-me que me perca ou me apaixone; quero aqui - e
apontava para debaixo do braço - quero aqui este cãolabrador, que ele precisa de um cego, um cego que o guie,
um cego todo a ele dedicado (cego, como quando nos
apaixonamos, cegamente).
O seu nome todo era XAVIER LÉON-DUFOUR,se não
erro. Foi a minha primeira grande descoberta - esse rosto
fixo, que resplandecia toda a luz dos vitrais da Biblioteca de
Alexandria (que se calhar nunca ostentou vitrais...). Esse
rosto, foi a minha primeira grande 'aparição'. E passei noites
e noites deitado na cama da vida, as mãos atrás da cabeça,
os olhos no tecto, as pálpebras cerradas a rapar as paredes
do crânio do Xavier, a rapar com muita intensidade em tudo,
a carregar no acelerador do VER a fundo, até pingarem gotas
de sangue das minhas conjuntivas - sempre que acordava
para a brutalidade dessa presença do vermelho sanguíneo
no meu rosto, desligava a luz dos meus olhos e tentava
adormecer a minha cabeça, para tudo recomeçar no dia
seguinte. E, no céu de estrelas das minhas subsequentes
noites, regressavam em tropel as mesmas sinopses (sin- em
simultâneo; opsis- visão).
Rodeara-me, isso é que era certo, de todos os Talmudes
e velhas Mixna que julgava me abririam para vastos horizontes, mas que me levavam apenas para o além de mim
algures no fundo de mim. Da cabeceira aos pés, eram os
'Comentários dos Padres', as interpretações exegéticas,
lentes sofregamente embaciadas por mim, pela minha fome
de "Midrash" (de "Busca"). Deles todos tirava princípios, vias,
caminhos ("Halacha") e doutrinas ("Hagana"). Em qualquer
sítio onde parasse via "O Denso Processo de Deus", não via
a cadeira onde me sentava a ler, não via o velho senhor
Manuel do Café S. Paulo, curvado sobre a sua bronquite
crónica e esta sempre reverenciando um cigarro aceso, ou o
Zé Luís que era (e é) um sol de verão em seu azimute, não

,
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via quem me rodeava de carinho e me trazia sempre "um
galão claro e torradas com muita...", mas via somente o nebuloso processo de Deus, não via o esterco do chão do café,
os caroços de azeitonas pretas curtidas na Ribeira e cuspidas pelo senhor Anselmo, trompetista da casa de meninas
"Pérola Negra", não via a noite que ele arrastava pela minha
a dentro, envolta a dele em bolinhos de bacalhau, palavrões,
bazófia e 'neguinhos', nem pestanejava sequer ou desviava
os olhos do Xavier, quando o trompetista Anselmo sentenciava: "Vai-te f... fedelho e serve-me sem gravata que não
sou nenhum pipi...".
Eu olhava-o, olhava-o, mas não via senão a luta, diante
dos meus olhos a luta entre argumentos e argumentos contraditórios, entre discussões e apaniguações e quanto mais
escarrassem, cuspissem caroços e chulassem, mais eu carregava a minha carroça de estudos bíblicos, de sociologia, de
antropologia, de cristologia, de exegese, de patrologia,
enquanto o pobre burro coitado, em que me tornara, com
dores e fome de um afago gemia já. "Um bom aluno deve ser
como uma cisterna perfeitamente estanque - cito textualmente o Talmude - de modo que não deixe filtrar a mais
pequenina gota de água", e eu esforçava a minha fé, esticava-a para lá, bem para lá da mais evidente evidência
humana. [Como olhar tudo isto e percebê-lo agora, e vê-lo?]
Não quero dizer que me encarniçasse assim tanto e após
essas longas horas de estudo e leitura saísse a rua do
Rosário e pontapeasse o piolhoso cão da dona Conceição,
velha de setenta anos que vendia a "Playboy" aos maqueiros
do hospital em frente e fumava. Mas que me amarrara a convicções inabaláveis e me cingira de cilícios - doces! 0 s cilícios nunca são outra coisa se são apetecíveis, quando são
as nossas próprias entranhas a desejá-los. Não é verdade
que quando nos apaixonamos somos capazes de as mais
abjectas e ridículas acrobacias? - e me sentia um Hassidin
(um 'puro'), um austero rapaz de barbas negras e ralas como
as do meu filho João, um insubmisso tímido e envergonhado.
Sentia-me no corpo inchado dum Guevara, mas um misto de
Judeu Ortodoxo e de Gamaliel Liberal. Por exemplo, perguntava com gravidade -[peço, neste momento, a todos um
esforço suplementar para com esta longa metáfora] - perguntava com gravidade se se tinha o direito de comer um ovo
em dia de Shabath, do qual mais de cinquenta por cento houvesse saído do cu da galinha antes de ter luzido no firmamento, de modo irrefutável, a segunda estrela da noite!!! E se
qualquer gesto, por mais ínfimo ou inconsciente que fosse,
não seria grave impedimento para a conquista da felicidade
que procurava, eu que afanosamente a procurava. Discutia
comigo mesmo, eu e o Rabi Samuel os dois em simultâneo
em mim, se seria grave esmagar um piolho em dia de
Shabath ou se até tão só arrancar-lhe, uma única das suas
delicadas patinhas...
A letra, a procura da letra, sempre os olhos carregados de
letras, letras para tudo solucionar, letras adiante, letras aos
lados, letras aciha, abaixo, atrás, sopa de letras por mim a
dentro e abaixo. [sigo] Qual a diferença entre Rab e Rabi,
entre Rabi e Raban, entre Raban e Rabuni; qual a diferença

entre facto e acontecimento; teria Jesus realmente ressuscitado, assim a modos que como quando lançamos balões de
S. João ou fazemos parapente; teria acompanhado os "Amhá-arez", gente de má condição, e cheirariam, estes, assim
tão insuportavelmente mal como alguns asseveram? Que
significava "passemos a outra margem" ou "Ele precedervos-a na Galileia". Em suma, que novidade dentro da novidade, que fonema dentro do fonema (numa semiótica sem
fim...); o que significava Kerigma e quais seriam as três
secções em que se divide o 'Kerigma' (Lc. 24,18-32); e
Hipostasia? Qual o contorno geográfico da fé primitiva; que
significaria, na linguagem de hoje, "pecado original"; como
conciliar o 'Pleroma' do padre Theilhard de Chardin com a
visão marxista da História; e a visita do Papa Paulo VI a
Salazar com a descoberta da pílula, e em que capítulo, versículo ou injunção bíblica se pode alavancar uma leitura da
realidade tecnológica e científica contemporâneas? E... por
aí adiante , sem parar.
Eu olhava o mundo, virava os olhos aos livros, lia Jean
Ladrière, Louis de Broglie, Sertillanges, Hans Kung, Claude
Tresmontant, Anselmo Borges, frei Bento Domingues, Leonel
Oliveira, etc., etc., esquecia-me que já era médico e batia
com a cabeça nas paredes dos conceitos [e como ver isso,
agora, sem ser a partir de decálogos rasteiros]. O mundo
estava dessacralizado, mas ainda ia todo ele a missa... O
mundo vivia uma manifestação de euforia, uma euforia semiangustiada, plenamente iludida, mas esse mundo não era
capaz de o saber em si, quanto mais de o ver diante de si.
Havia um evidente baquear de sentido em tudo, nos bancos
dos carros eléctricos (que aos poucos morriam na saudade),
nas periferias das cidades, que engordavam, sorrindo, a partir do vazio dos centros, como se fossem girassóis plantados
dentro dum futuro teleológico. Estalava o sentido nos rostos
e nos corpos e um único e esquivo olhar, pela calada da noite
dos tempos, erguia sozinho arranha-céus de multidões compactadas aos domingos fazendo "shopping" ou publicava pilhas de revistas nada apologéticas, revistas a cores, só para
serem espiadas, apenas para nos esfolhearem as pestanas,
esfolhearem as pálpebras, coçarem os cones e bastonetes
dos nossos núcleos cerebrais que o quiasma óptico paciente
e atentamente comanda.
Havia sinais e símbolos, sim, havia.
Tudo na mesma, aparentemente. Só que os sinais e os
símbolos, que nos visitavam, que me visitavam nesse tempo,
não remetiam para o indizível como até então, nem sequer
para aquele Inominável que era até então propriedade privada de uns muito, muito, muito privilegiados, como eu era.
Agora, era a época dos sinais e símbolos democratizados, a
época, finalmente, da abundância de sinais e símbolos. Só
que de sinais matematizáveis, que remetiam todos para a
tecla, uma simples tecla diante do teu nariz, para um botão
apenas, um botão ao alcance mágico do extremo polposo
dum único dedo de entre os vinte que o teu irmão símio te
deixou em herança. [E como olhar toda essa realidade, com
que olhos e rosto reagir, que palavras profanar?]
O movimento da tecnologia expulsara para o exterior - e

quase sem ruído revolucionário nenhum! - "os filósofos da
consciência". A linguagem ideológica e o enquadramento
teológico acusavam sinais de desajustamento.
Mergulhado neste vasto oceano, distraído pela revolta de
tão altas vagas, CASEI. E lembro-me que andei, por muitos
anos ainda, a procura das folhas que se soltaram. Por tempos andei, de pá e vassoura, tentando juntar as letras que se
haviam desprendido, que haviam caído dos capítulos dos
meus caixotes de livros quando fiz as malas e me mudei.
[Que impregnação sobrou disso em mim, nos meus olhos...I
Na realidade, com o casamento não mudei lá grande coisa.
Antes girei o globo do mundo até fazer coincidir, a aldeia da
minha mulher, com o lugar donde nunca houvera levantado
os sapatos. E sobre esse novo-idêntico lugar, voltei a sentarme e a mergulhar o meu olhar no prato de sopa de letras que
tinha eternamente poisado a minha frente. E como ele
fumegava ainda...
Entretanto, súbito a sopa arrefecera, alguém entornara a
caixa de tintas nas nossas vidas de jovem casal , meu filho
Manuel encolhia-se de frio, enrugava os seus olhos tão
negros para tão dentro de si e morria e eu estremecera, pela
vez primeira, diante do pressentimento de que a Alegria, afinal, podia ser triste. [E isso, agora, sei bem como o olhei. Ai,
o meu olhar existiu e espraiou-se, e foi fundo, definitivo, foi
cortante e foi esmagador].
Lembro-me, perfeitamente - estava a muito poucos dias
do meu aniversário (como agora, emocionante coincidência!), e, nesse dia, eu acordei no interior da minha noite,
cheio por dentro dum sol tão apetitoso como o seio duma
mulher parida. A luz cegava mais que no Horeb e a barca
encalhara no cimo do monte Tabor. Dessa data, registe-se
aqui a primeira linha do primeiro dia do meu primeiro e único
Diário: "1 de Agosto de 1986 (Paúves, Cinfães). É bem tempo
de me lançar ao mar que me cerca, ao mar que sai de mim,
mar que golfeja pelos meus olhos...". Foi isto há dezasseis
anos, quando começou a minha outra grande descoberta - A
DESCOBERTA DO OLHAR, DA FORÇA DO OLHAR, DO
PODER REVOLUCIONARIO DO OLHAR, DA OFTALMOLOGIA DO OLHAR, DA ACÇÃO EM FILIGRANA DO BISTURI
DO OLHAR! Persegui-o como um louco até aos confins do
limite, escavei muitas cisternas, fui um privilegiado porque
sofri muito e porque sempre encontrei minérios de composição dispar, todos eles muito Úteis e cada um dono de
uma muito especial autonomia: a fotografia, a leitura, a escrita, as lágrimas, o fogo em explosão dentro do meu peito e a
ânsia de poder tocar na intima pele da angústia e do medo.
Com tudo me embebedei, me iludi e, em tudo que me iludia,
ouvia "o canto ébrio do silêncio" da noite que habitava em
mim, e que eu percorria sem desfalecer. Não era eu que
vivia, era a voz do eco da noite que habitava em mim e, eu,
feliz, consentia, consentia e, no seu regaço, depositava os
meus olhos que arrancara como berlindes, que sempre
arrancava quando diante dos meus pequenos calvários.
Eram, já, aqueles mesmos olhos com que nunca quisera ver
para não me machucar com o mundo, os meus queridos

olhos da infância que me recusavam a superfície em morte
das coisas para me preservarem para a luz que supunha
arder no interior da escuridão enigmática das entranhas em
cada rosto em flor. Eram os olhos da criança que eu fora,
sentada debaixo da tília grande no insuportável silêncio do
Douro, com um livro de Júlio Verne ao colo.
A Dor tornou-se, então, companheira de esponsais
irrecusáveis e, com ela, aprendl como ser forte dentro de um
reduto vazio de forças, como ser alegre e feliz a partir do interior do desastre e da solidão, como ser tanto a partir do nada
em que me ergo diariamente para a luz.

Deus não é de ler ou de ver, é uma brisa de olhar, melhor, o
Rosto de Deus está na arte de tecer o fio do olhar, sobretudo
ao olhar um rosto em flor ou um rosto em dor e de estremecer nele!!!, sob a sombra protectora da mão amiga da morte.
Deus é um pretexto que nos faz sobressaltar, é um palco que
reclama uma liturgia eternamente em cena, a liturgia da vida
do risco que é amar, teatro do drama que é o fundo respirar,
ou, de como (como?) olhar e amar no escaldante labirinto de
dois carvões em brasa enterrados nos buracos das minhas
duas órbitas.
Deus pode ser um face-a-face terno como acariciar uma
mulher ou um face-a-face estrondoso como o toque gélido da
morte, mas o Rosto de Deus sê-10-á sempre a partir dos nossos face-a-face hesitantes, tímidos ou distraídos. Acabo,
finalmente, a intuir o "Rosto de Deus" na musicalidade
intrínseca a cada verbo lançado ao vento, não vendo aí Deus
e o seu rosto, mas ouvindo neles, nos Verbos, o sofrimento
e a alegria do esforço genesiaco da criação, desse esforço
como uma nora que em si geme a arte de renovar o Amor
mesmo se contra-a-corrente do desamor. O verso, a prosa
poética e o grito lírico, foram - e são - para mim, o "Rosto de
Deus", um rosto que me surpreende porque se esconde aos
meus plastificados e mortais olhos, um rosto que escolhe outros rostos para brincar ao Amor comigo e, assim, permanecer Ele fresco e eterno, e assim permanecer Ele, na sua
inteireza cristalina, gota de orvalho perene e invencivel diante
da grandeza do sol.
Para mim, o Rosto de Deus é a Paixão que escorre pelos
olhos, pelos cabelos, pelo rosto humano até as mãos delicadas, indo, depois, a inundar a Casa., Paixão que deveria
encher a minha casa de Paz e Confiança, diante da angústia
que é estar sentado sobre a solidão no entardecer de mais
um dia. É o Rosto de Deus, não a luz que obscurece e cega,
mas a carência que ilumina a minha noite. É Rosto de Deus
a lágrima, essa visível amostra da inaudível torrente do
invisível, da inaudível surpresa de nós a nós. É-o a
Primavera, sobretudo naquilo que se pressente na brisa, na
leveza do ar e na confiança com que os nossos passos
entram pelas veredas do não-íntimo que habita nos olhos
com que os nossos se cruzam nos labirintos dos jardins da
vida. É o Verão, sobretudo quando se encolhe e vai arrastarse desiludido pela casca das árvores que anunciam já o

Outono - o Outono é Deus que vem proteger-se, que vem
recolher os restos que sobraram da nossa usada esperança
e arpergi-los, vem, pelos ramos e folhas que desistiram de
lutar. É-o, igualmente, o Inverno, quando importa cobrir todas
as nossas bossas, todos os nossos destroços, cobri-los de
renovada expectativa, expectativa branca da cor do gelo que
conserva.
Mas é-o, sobretudo, - (Isto é muito importante!) - quando,
engravidados os nossos olhos de tanto Amor, Sonho e
Delicadeza, o corpo por sua vez, velho de amar, adopte finalmente a rigidez hierática dos que, sentados sobre a Arca da
Memória, só conseguem sustentar o olhar na longínqua, horizontal e infinita linha do horizonte. Então, aos poucos, todos
nós cerraremos os olhos, a principio em fenda perscrutante
e, depois, muito tempo depois, apenas focalizados na imensidão que vive por trás do nada que agora vemos e que é o
TUDO do TODO, o qual, na sua inteireza, aqui nunca vimos,
não vemos e nunca ninguém tem, de antemão, a certeza
sequer que virá a ver no porvir da sua vida que há-de vir.
Afinal - concluo! - que nunca me fizeram falta os olhos de
ver ou de ler, porque, por delicadeza de Deus, os meus
nasceram estéreis e cegos, a fim de que não me ferissem a
mim próprio com a cruel evidência da minha presunçosa,
frágil, desajeitada e dia-a-dia adiada 'condição de filho de
Deus'.
O ROSTO DE DEUS É UMA BRISA QUE POETIZA...

-

Para Eugénio de Andrade

José Tolentino Mendonça*

Ao pisar o invulgar território que tinha
em S. João de Gatão seu centro
magnético, estamos longe da elaboração
teológica
ou mesmo de uma retórica
da experiência religiosa, A Pascoaes
a santidade interessou enquanto
fantasmagoria. Cada uma das biografias
aborda, não a história propriamente dita,
nem sequer Os meandros labirinticos
da legenda, mas a representação
irnaainaria de uma ~ r á t i c ada alma.
Pois é isso que ele repete:
"só me interessam as almas"m
Y

' Texto da tnte~ençãona sessáo evocativa dos 50 anos da morte
de Te~xeirade Pascoaes, que decorreu em Amarante,
de Dezembro de 2002, publrcado no "JL" de 11 de Dezembro de 2002

A aproximação de Teixeira de Pascoaes ao teólogo de Hipona, a
Jerónimo ou a São Paulo só deve ter surpreendido quem não
tivesse notado como Pascoaes transforma qualquer tema, e o
comentário é de Femando Pessoa, num "degrau para a religiosidade"'. Pascoaes apontara, com a sua abra poética, um
tremeluzente norte a poesia portuguesa, que fora, no século anterior, substancialmente clássica e com ele entrou, "com passo decidido, na pura linha romântica do irracional"" . E o irracional é a paisagem onde o sagrado reflorescerá como categoria necessária.
O conhecimento mítico-poético e o conhecimento religioso
que a Modemidade colocou sob suspeita, considerando-os sombras da razão, regressam como uma arte inexplorada. Entre sentimento e mistério, entre nítido e indeterminado alumiam-se
afinidades ("Deus é, em nós, como uma lembrança"", háde escrever Pascoaes. "A atitude divina é anti-racionarqv).Busca-se
numa experiência originaria aquilo que as estratégias do pensar
deixam em silêncio e que vem guardado na linguagem densa dos
símbolos. Ganha verdade a declaração de Jung: "O século das
luzes nada apagou".
Mas não é exactamente de cristianismo que se trata. Já na
recepção as biografias que PasCOaes escreveu. CIiticava-se O
facto de ele "tratar os santos com um simples processo poético'".
Num artigo dos anos 50, Manuel Antunes classificava tanto
Pessoa e Régio como Pascoaes de poetas do sagrado, profundamente religiosos, mas avisando que "nenhum deles conhece o
cristianismo (...) existencializado, sensibilizado. Apenas
mostraram "através de tenteios, do caminhar nas sombras, do
duaiismo inquieto, do ansioso interrogar do mistério sentido ou
pressentido (...), grande, secreta e inextinguível nostalgia de
Deus'"'. De facto, ao pisar o invulgar território que tinha em S. João
de Gatão seu centro magnético, estamos longe da elaboração
teológica ou mesmo de uma retórica da experiência religiosa A
Pascoaes a santidade interessou enquanto fantasmagoria. Cada
uma das biografias aborda, não a história propriamente dita, nem
sequer os meandros labirinticos da legenda, mas a representapo
imaginária de uma prática da alma. Pois é isso que ele repete: "só
me interessam as almas'"''.
Peguemos em São Paulo, cuja primeira edição data de Abril
de 1934, o ano em que Pessoa publica a 'Mensagem'. ( E pode
perceber-se, para lá da específica diversidade, como essas duas
obras são contíguas. Pessoa encenou com os heróis pátrios uma
história fantasmática, por um percurso que, a ser alguma coisa, é
decisivamente "espiritualista e místico'""', enquanto Pascoaes foi
arrancar a recdndita Judeia igual motivo, sem deixar de dizer, contudo, que "a Ibéria é outra Judeia, outro deserto febril'''). Teixeira
de Pascoaes descreve ai, certamente, factos da vida de Paulo,
sonda a cronologia do personagem, abre uma ou outra janela
para o enquadramento social e político do tempo. Mas daí a pensar essa obra como uma estrita biografia! E verdade que leu com
voraz atenção o 'corpus' literário paulino e socorreu-se das importantes notícias que Lucas fornece nos Actos dos Apóstolos. Mas
sobre Lucas, Pascoaes declara, que "ele viu o apóstolo e desinteressou-se do homem; desinteressou-se do que era, para nós,
mais interessanteux.

E o mais interessante não era a genialidade do Paulo teólogo,
que cruza o profundo mundo da apocalíptica judaica com
endereços da gnose helenística na sua apresentação da novidade cristã. O mais interessante não era a reinvenção do género
epistolar do Paulo autor, o tom da sua escrita que conjuga uma
vivacidade de pregação religiosa popular com essa solidão que,
tantas vezes, é a caligrafia mais autêntica do pensamento; nem
era o desenho verbal do Paulo esteta, a típica acumulação de
sinónimos, o jogo intrincado dos paralelismos, no fundo, aquelas
figuras que tomam inesquecível o movimento das suas frases
("quando eu era criança/ pensava como criança/ depois que me
tomei homem/ desapareceu o que era proprio da criança", 1 Cor
13,Il).
O mais interessante para Pascoaes era o "espectro", o 'Yantasma", o "floco de neve e labareda", o "vulto mal delineado na
penumbra", o "animal apaixonado", o "anjo", o "faminto de Deus".
Era verificar, ao modo de Jerónimo que não tirava os olhos da
caveira, como "o esqueleto emagrecido" de um Homem "é
transtornado, de súbito, por íntimas energias imprevista^'*^. Era
explorar num indivíduo, suficientemente batido por ventos contraditórios, tombado do cavalo do seu próprio destino, cego pela revelação da Graça depois da cegueira de um crime, as grandes e
únicas fronteiras simbólicas do Ser Humano.
Não digo que Paulo de Tarso tenha constituído um simples
pretexto, ainda que sublime, para este ensaio fulgurante sobre a
condição humana. Digo que Pascoaes perseguiu no apóstolo dos
gentios aquilo que nele poderia ser universal: retirou-odesse lugar
de exclusão onde o mundo moderno fixou o fenómeno religioso,
chamou a São Paulo, não apóstolo, mas poeta ("o maior poeta"),
mediu-o com Homero e com os sacros poetas da Hélade, colocou-o como "trágico intérprete da Vida1*",a maneira de Lucrécio
ou Virgílio, Dante ou Shakespeare, quis ler tudo, mesmo os seus
achaques, como um dispositivo criador que se manifestou também em Dostoievski e, doutra maneira, em Byron. Mas sem que
este impulso analógico vise entronizar Paulo numa academia
literária. Pascoaes não aborda literariamente nem a sua figura,
nem os seus escritos, que avizinhou, primeiro, ao "livro dos que
não sabem ler" e, depois, a essa obra escatológica, a obra universal por excelência, que é "o livro da Vida".
Recolhe uma certa unanimidade a observação que mais do
que vidas de santos, mais do que a biografia de São Paulo,
Pascoaes foi escrevendo a biografia de si mesmo. "Ao fim e ao
cabo, o principal personagem é o próprio poeta a debater-se com
o conflito real da sua vida'*"', aponta Eugénio de Andrade. E, em
recensão crítica da época, já se dizia: "o que francamente mais
devemos lamentar é que o poeta, profundamente impressionado
com a figura de Paulo, escolhesse para teatro da sua tragédia íntima o cenário variado e imenso que o Apóstolo percorreu e, num
lirismo absorvente, se incarnasse fantasticamente em S.Paulo'*'".
Mesmo nos desenhos que Pascoaesdedicou ao apóstolo, podem
espiar-se, afinal, os traços do seu próprio rosto (aquele rosto
magro, de pedra), como se de uma impressão pessoal se
tratasse, e não de representação verdadeira.
Só que isso, olhado por um tempo como escolho, deve ser
visto como a grandeza maior desta obra: a sua obstinada
condição de speculum, como se da literatura e da mística se

pudessem escrever as mesmas observações, fazer um seme
Ihante relatório da única "doença divina" que é a literatura e a santidade. Pois quando Teixeira de Pascoaes chama a Paulo por
poeta, está a definir a Poesia, e quando anota a sua vida como a
"hora em que o mundo foi dado aos poetas'", tal corresponde a
um discurso intransigentemente proprio acerca da substância da
poética.
A experiência mística é uma experiência da paixão. Ainda que
se trate de uma paixão da alma ela expressa-se pelos tormentos
das paixões humanas. O indizível aspira desesperadamente pelo
dizer. Não há experiência mística que não relate o desconforto da
escassez que, de repente, assola o mundo; a impossibilidade da
palavra (seriam precisos, como na estrada de Damasco, relâmpagos); a incerteza abrasiva das imagens. É que o processo da
vida espiritual só vem resgatado pela união transformante, mas é
necessário primeiro provar este caminho purgatório que a teologia
negativa designa pelas metáforas da noite, da nuvem, da nuvem
do não-saber, da ausência, do silêncio. Só depois, como indica
São João da Cruz, "allí nos transformaremos en trasformación".
Descreve assim Pascoaes o seu (o nosso) tempo: "Nesta
orgia industrial modema, paródia em fero e vapor, da orgia pagã,
o homem está morto ou isolado do seu espírito. Existe, mas não
vive. Existe a duzentos quilómetros a hora, mas com a vida parada, dentro dele. Vida inerte numa existência delirante. Seduzido
pelo ruído e movimento, as duas faces desta civilização americana ou neo-neroniana, integrou-se num sistema mecânico industrial, e é simplesmente uma engrenagemwxv'.Se Pascoaes
descreve o itinerário místico de Paulo é também para perguntar:
"O mundo foi da Poesia, nos primeiros séculos da nossa era.
Repetir-se-á o milagre? Voltará o deus dos poetas?"". É que ao
falar de Deus, Pascoaes nunca deixa de falar dessa "outra coisa
enamorada do vento" .
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CONFISSÃO
Jose Maria da Silva Rosa

inha pensado dedicar este Spiritus... ao Silêncio. Ainda
comecei a rabiscar umas coisas, mas na ponta da caneta ia
ficando sempre um sabor contraditório. Coisa estranha, esta:
falar sobre o silêncio. Não seria preferível deixar a página em
branco? Depois de uma "Escuridão", porque não tentar a
brancura? A página em branco é o lugar dos possíveis. E
hoje mesmo, precisamente hoje - dia 8 de Janeiro de 2003,
dia da morte do padre José Manuel Morais, MIC -, sopra um
vento glacial do alto da Serra e os cimos da Estrela cobriramse de branco até mais não e, plenos de alvo, convidam a um
silêncio branco.
O padre Morais morreu hoje. A página branca e silêncio
devem ser rasgados. Foi um Pai, um Irmão, um Amigo, um
Confessor da fé, um Visionário, um Pobre de Cristo, um
Missionário da "civilização do amor" que dava a camisa
mesmo quando a não tinha, como muitos em Telheiras
(Lisboa) podem testemunhar. Nascido em Covelas Sambade, mesmo junto a Capela da Nossa Senhora das
Neves (das Neves!, essa cor neutra, soma de todas as cores,
como a tua vida, Pe. Morais) logo ali a meio de uma outra
Serra, a de Bornes, perto de Alfândega da Fé, no coração
transmontano. Algumas vezes, no Outono, saimos de
Balsamão e subimos a encosta até ao alto da Serra só para
lançar os olhos pelo Vale da Vilariça ou pelos soutos e carvalhais, ali para os lados de Mogadouro, cujas tonalidades
amarelo-avermelhadas incendiavam a paisagem de cor. E
com os Salmos na mão íamos celebrando a exuberância da
Vida, porque só a Vida é eterna e tudo o mais passa.
Quero por isso confessar e não ficar em silêncio coram
Deo. No Sábado sem ocaso voltaremos a salmodiar. "Seja
grito, canto, pedido, questão, resposta, toda a palavra cristã
(e mais geralmente bíblica) apenas é o que é para ser
primeiro, e por último, confessante." (Jean-Louis
CHRÉTIEN, Saint Augustin et les actes de parole, Paris,
Puf, 2002, p.121). E o que é confessar? Confessar, segundo a profunda e impensada palavra de Agostinho, é fazer a
verdade: "veritatem facere". O Pe. Morais foi antes de tudo
um homem bom que fez a verdade diante de Deus e dos
seus irmãos, e quem faz a verdade alcança a luz. "A palavra
confessante é primeiro a palavra renascente, a palavra
ressuscitada, isto é, arrancada a morte e a perda, a sua
morte e a sua perda." (Idem, p.123) Por isso, confessar é
continuar estar de pé, mesmo dependurado na Cruz, é não
ceder quando parece que os céus desabam ou emudeceram, é erguer a Palavra que não deixa a carne entregue a
morte, porque a Palavra fez-se carne, e a carne na ressurreição será em nós acréscimo de glória. Mas a Palavra
pode ficar ferida, nua, humilhada e, então, no espaço de
uma celebração há lugar para todas as palavras humanas
e, no fim, mas só no fim, abre-se o espaço do grande
Silêncio. Mas só então. Se "o filho do homem não tem onde
encostar a cabeça" pode alguém nesta terra ter onde
encostar a cabeça? Filhos da itinerância, somos chamados
por uma Palavra primordial que nos amou primeiro.
Teremos ainda direito a um porquê? Adveniat regnum
tuum ...

Armas "ligeiras"
( = us qutt cuusam muis mortes eferimentos; as
que matam mais pessocis; que permite111 a militarizaçâo das sociedades. São as armas das
mi2ícia.s. dos terroristas, do crime orgunizado)
(por José António Mendes Rebelo, director da
revista Ylém-Mar", in "Transformar", no 15)

A petição "Ousemos Desmascarar os
Comerciantes da Morte" foi subscrita
por mais de 95 mil portugueses.
Entregue no Parlamento no dia 7 de
Junho, logo no dia 18 foi levada pelo
próprio Presidente, Mota Amaral, a
Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e
Garantias, onde foi discutida, tendo
subido a plenário em Novembro.
Promovida pelas publicações missionárias (Missão Press), com o apoio
da Agência Ecclesia, da Secção
Portuguesa da Amnistia Internacional,
da Fundação Pro Dignitate, da
Comissão Justiça e Paz dos Institutos
Religiosos e da Antena Fé e Justiça, a
petição solicita a Assembleia da
República "que aborde com a maior
urgência o tema e legisle, contribuindo
para a clarificação do negócio e o
combate ao tráfico ilegal das armas
ligeiras em Portugal.
Pretende-se que a Assembleia da
República
- debata o assunto o mais urgentemente possível, defina as políticas de
controlo das exportações de armas, e
leve o Pais a assumir integralmente na
sua legislação o Código de Conduta da
União Europeia;
- pressione o Governo a publicar os
relatórios semestrais ou anuais (vias
de clarificação).
No Relatório Anual de Segurança
Interna 2001 afirma-se que a análise e
processamento de diversos dados "indica
a forte possibilidade de Portugal estar a
ser utilizado como pais de trânsito no tráfico de armas, nomeadamente para o
continente aíiicano". Segundo o documento dos Serviços de Informação de
Segurança (SIS), "o mercado ilegal de
armas ligeiras, provenientes sobretudo de
países do Leste Europeu, dos Balcãs e do
sul da Europa, está, igualmente, a
aumentar em território nacional". ( ... )

Quem são estes
cristãos que ficam
no adro da Igreja?
(Alice Gombault, "Lu Croi.rl',23.0ut.2002)

(...) São maioritariamente católicos.
Estão ou estiveram ao serviço da
Igreja, testemunharam disfuncionamentos em matérias como a autoridade, o poder, discriminações. Estão
cansados de não ser ouvidos nas suas
observações legítimas e respeitosas.
Recuam "para o adro" para tomar alguma distância, respirar um pouco, falar
livremente e reflectir sobre os remédios necessários. Encontram-se entre
eles alguns padres e também leigos de
alta formação, homens e mulheres.
Outros vêm para o adro pelos seus
estatutos: divorciados que voltaram a
casar, padres casados, homossexuais,
companheiras clandestinas de padres,
padres operários insubmissos, teólogos considerados não suficientemente
ortodoxos...
É uma longa lista de fiéis a Igreja,
apaixonados por servir o Evangelho, e
de cujo serviço a Igreja oficial se priva.
São cristãs e cristãos de base, preocupados com o fosso que se cava
entre a Igreja e o mundo contemporâneo. Chamam-lhes progressistas ou
reformistas, na medida em que desejam avanços e reformas: funcionamento mais democrático, mais misericórdia
para com os divorciados re-casados,
profunda "refundição" dos ministérios
que vá ao encontro da crise actual,
que é mais estrutural do que conjuntural; um lugar justo para as mulheres,
o cuidado dos excluídos... Situam-se
no espírito do Vaticano I1 , no seu 40°
aniversário; pensam que ainda não se
tiraram dele todas as consequências, e
que se assiste, afinal, a regressões.
Alguns clamam por um Vaticano 111.
No adro, ainda, numerosos cristãos
escandalizados pelo tratamento do
"caso Gaillot". Para muitos, foi um
acontecimento catalizador, que os
levou a protestar contra processos em
vigor na Igreja e que julgam
autoritários.

O ponto comum é tentar fazer
emergir novas faces da Igreja, na fidelidade ao Evangelho. É uma história
que vem de longa data, floração dos
grupos de cristãos ditos "sem fronteiras", ou "em liberdade", presente
nos "fóruns de comunidades" desde o
seu início.
A consciência da sua dispersão,
dificuldade de criar círculos de influência, inexistência mediática, levou algumas associações, em 1999, a unir-se
na Federação "Réseaux du Parvis",
lançando uma publicação comum com
esse nome, quando já havia um "site"
na internet (http:llreseaux.parvis.
free.fr). 6 uma iniciativa que corresponde a uma necessidade: são
actualmente 36 associações que se
reuniram; e o movimento continua.
Têm, aliás, diferentes objectivos e
estatutos. A revista divulga as suas
actividades e reflexões (68, rue de
Babylone - 75007 Paris - França, tel.
01 45 51 57 13).
Para muitos, este "adro" é um verdadeiro lugar eclesial e teológico, onde
se trabalha para dar coerência a fé e
aos empenhamentos sociais. São
redes não unicamente contestatárias e
constituem uma verdadeira força de
proposição pela sua criatividade
responsável.

Reconciliação
(in "Baladas Hehraicas", Else Lusker-Schitller,
trodução de João Barrento, ed. Assírio e Alvinr)

Há-de uma grande estrela cair
No meu colo...
A noite será de vigília.

E rezaremos em línguas
Entalhadas como harpas.
Será noite de reconciliação .
Há tanto Deus a derramar-se em nós.
Crianças são os nossos corações
Anseiam pela paz; doces-cansados.

E nossos lábios desejam beijar-se
Por que hesitas?

Não faz meu coração fronteira
Com o teu?
O teu sangue não pára de dar
Cor as minhas faces.
Será noite de reconciliação
Se nos dermos, a morte não virá.
Há-de uma grande estrela
Cair no meu colo . ..

A "Alínea Taliban"
(in "Acrualité des Religions", Our.2002

No ultimo momento, a questão dos
direitos da mulher quase fez capotar
as negociações do "Plano de Acção"
em Joanesburgo. Ao fim de dez dias
de negociações, os delegados julgavam estar perto de alcançar o acordo... até se discutir a redacção final do
artigo 47. Este artigo convida os
Estados signatários a oferecer aos
seus cidadãos serviços médicos e sanitários "respeitando as legislações
nacionais e os valores culturais e religiosos". O Canadá contestou, porque
tal redacção poderia justificar a
proibição do aborto ou a prática da
excisão. Com o apoio da União
Europeia, a delegação canadiana
insistiu para que se acrescentasse ao
artigo em questão uma referência aos
direitos do Homem e as liberdades fundamentais. As delegações muçulmanas enfureceram-se, com a Arábia
Saudita a cabeça; e também o
Vaticano e os Estados Unidos. Nos
corredores, passou a falar-se da
"alínea taliban". O artigo 47 foi, finalmente, aprovado de acordo com a
exigência canadiana.

E insistem??...
(~íiulri (lu Virugnn; izotíc,k in "Público",
1Y.Our.2002 )

Ainda não há decisão sobre a localização da futura catedral de Lisboa, disse
ontem o patriarca. As hipóteses que

estão em estudo com a Câmara são
três terrenos localizados no Parque
das Nações, mas o patriarca ainda não
tem a certeza de que seja essa a localização definitiva, pois nenhuma das
hipóteses em estudo "satisfaz as
exigências técnicas" necessárias. D.
José lamentou que a urbanização não
tenha previsto, desde o início, a localização de uma igreja. Agora, os técnicos da Câmara e do Patriarcado terão
que analisar as três possibilidades em
estudo e verificar se é possivel ultrapassar as dificuldades. Em ultimo
caso, terá que se pensar num outro
lugar, embora o patriarca goste da
ideia de ver a nova catedral próxima
do Tejo. Caso ela não fique no Parque
das Nações, terão que se construir
nesta urbanização dois espaços de
culto - um a norte, outro a sul.

O Curador
(Pedro Rosa Mendes, in "Pública", pelas vindimas de 2002, em relação com "Topografias da
Vinha e do Vinho". Comissão Vitivinícola da
Bairrada, ed. Assírio e A l ~ ~ i m )

Caros fotógrafos (a).
Sabeis o que quero do vosso trabalho. Não preciso de repetir - não
preciso dizer. Conheço. Confio.
Contudo.
Sabeis:
Ao perto, o veludo húmido na
película dos dedos.
Ao longe, o grão poente lavrando
a encosta.
Ao perto, a hidrografia na parra, a
velhice na cepa, a espuma epiléptica
do mosto.
Ao perto, a velocidade da poda ou
a lava arrefecida da vide.
Ao longe, a abertura do descanso
ou a penumbra da adega.
A desfocagem do alcool - mas o
rigor do depósito.
Um topázio no ar. Uma lágrima na
abóboda cortada do copo. A dança da
taça e a cupidez da assistência.
Ao alto, a dignidade e a técnica.
Ao baixo, o esforço e o costume.
As várias profundidades de

campo: os outros na geometria do
nós, ou o contrário.
O cheiro, o odor, o paladar, a corpulência - não. Mas a sua passagem
por alguém, evidentemente. Os
cristais maduros da prata quente. Os
cristais que nos cobrem: os gestos a
que transmitimos intenção, a paisagem onde caligrafamos uma
ordem, uma textura, uma intenção,
um voto; as cores onde vigiamos o
sol, o dia, os meses, as pragas, os filhos. Um bolor de que fugimos: o
tempo que habitamos e queremos
dominar, para estender um travo novo
que ganhou lenha e humus.
O sangue da madeira, a alegria do
bosque, os pós da terra.
A alma, se preferirem falar assim:
afinal acreditamos que olhamos o
mundo por dentro, autêntico, exercemos
uma rapina ao acreditar em revelações,
visões que apenas existem porque nós
insistimos em olhá-las, lendo-as, ou não
sobrariam para nenhuma contemplação
alheia, ou nossa.
Seja um templo, cada fotografia,
onde podemos tocar o que vimos um
dia: imóvel, a caminho da eternidade.
O retrato: a resumância quieta dos
perfumes.
Seja um banho sagrado, o banho
redentor e revelador, onde molhamos
os olhos ou a língua para recuperar o
gosto dos entes.
Numa palavra: a luz, oxidada pela
química e esculpida pelo escuro. A
prisão súbita de uma temperatura:
caça e lavoura.
Numa imagem: o vinho.
Num instante: o momento, isto é:
decisão-escolha-espera.
Apre!: uma fotografia.
Ou é pedir muito ?
Corram! já o sol, o cão e o ano vos
roubam o momento.
Saúde, em a merecendo.

A CAMINHO
DE UMAVIDA

mas lá estávamos cerca de trinta "amigos em Cristo" ( isso
mesmo! ) e trocámos, como de costume, muitas ideias, aspirações, historietas que nos parecem reveladoras. No fim, a
despedida, aquele tempo de oração e recolhimento que sabe
tão bem numa comunidade orante.
Tenho apontamentos, mas uma acta de pouco serviria.
Prefiro dar-vos alguns textos consoantes com este encontro,
de dois autores que foram muito citados.

JESUS E A SAMARITANA
Marcei LPgaut,
"Méditation d'un chrétien du XXe. Siècle",
ed. Aubier-Montuigne, 1983

Maria Adelaide Pinto Correia

I

1

Os cristãos vivem em grandes
comunidades, a que chamam Igrejas.
A pequenina comunidade do Metanoia vive
na Igreja Católica. Podemos querer viver
como discípulos de Jesus, querer
caminhar para a Vida que Ele mesmo
nos deseja em abundância, e ser-nos
indiferente o modo como a nossa Igreja
vive e actua? Somos só herdeiros,
só consumidores de bens espirituais
ou também construtores? Esta é a crónica
de um encontro do Metanoia em Lisboa,
em Dezembro de 2002.

Possível título sobrevoante do Cristianismo, como longa fila
de multidões através dos séculos, procurando talvez colar-se
ao que Jesus ensinou, procurando seguramente acolher-se
sob a Sua protecção, com uma Luz lá ao fundo, onde esperam Vida e Paz para sempre...
Vocês sabem todos que esse estilo "rebanhoso" não é o
nosso. Os cristãos vivem em grandes comunidades, a que
chamam Igrejas. A pequenina comunidade do Metanoia vive
na Igreja Católica. Podemos querer viver como discípulos de
Jesus, querer caminhar para a Vida que Ele mesmo nos
deseja em abundância, e ser-nos indiferente o modo como a
nossa Igreja vive e actua? Somos só herdeiros, só consumidores de bens espirituais ou também construtores??
Queremos - ou é-nos indiferente? - que os nossos companheiros e os nossos filhos se encontrem.0~não com uma
Igreja "acolhedora, credível e atraente", como dizia o texto de
apoio?? Estas eram as questões que formatavam o encontro.
A noite estava medonha; o dia fôra, porventura, difícil -

"Ali estava Jesus, sentado no poço de Jacob. No silêncio do
meio-dia, dormiam tantas lembranças passadas, ainda vivas
na memória de Israel! Sentia-se em paz, depois de tantas
discussões apaixonadas, intermináveis, estéreis, em que ele
e os seus adversários se investiam de corpo inteiro no que
afirmavam ou negavam, porque, aos seus olhos, estavam a
falar do essencial. Um tal barulho de palavras parecia-lhe vão
naquele sítio, adormecido, imóvel, imutável, respirando a paz
dos tempos antigos em que os homens se contentavam com
viver do trabalho das suas mãos, sem andar a procura de
outras coisas. Deus não tinha falado a Israel pela boca de
Moisés e dos Profetas? O que havia mais para fazer senão
subscrever o que tinha sido dito da parte de Yavé? Todos se
limitavam a isso, tal como os habitantes daquela aldeia, onde
Jacob tinha vivido com os seus rebanhos. Porque é que ele
não se contentava com essas tradições que não tinham
mudado através dos séculos? Era o passado que o tinha formado, que lhe tinha permitido ser como era - para quê deixar
esses laços, tão pacíficos, sem esperar um futuro diferente
do que os seus tinham esperado até aí, como tantas gerações anteriores??"

FAZE1 ISTO
EM MEMORIA DE MIM
Murcel Egaut,
"Introduction a I'intelligence du passé et de lávenir du christianisme':
ed. Amigos e Companheiros de Marcel Egaut,
reprod. Ed. Aubier, 1970

Destaque do autor para estes parágrafos: "Com a evolução
das sociedades e dos homens, o culto cristão deixou, pouco
a pouco, de corresponder as necessidades, as exigências e
aos interesses espirituais dos cristãos."
"Com a evolução das mentalidades, com o desenvolvimento das possibilidades e das aspirações humanas, que o
cristianismo favoreceu, de maneira indirecta, pelos seus eminentes contributos - mas contra os quais se insurgiu porque
não era capaz de Ihes corresponder e de os orientar; porque

não estava na linha espiritual de Jesus - apareceram os
primeiros sinais desta derrota. Durante um tempo, foram
atribuídos a fraqueza humana, a perversão de indivíduos isolados (de facto, os mais vigorosos e mais espirituais),até que
o falhanço apareceu a céu aberto, as sociedades civis libertaram-se da tutela da Igreja; e as massas populares, libertando-se do cristianismo estabelecido, abandonaram-no, e
foram seduzidas e submetidas pelas ideologias modernas.
Nas suas origens, o culto cristão estava adaptado aos
meios e as necessidades religiosas do povo; progressivamente, começou a cultivar um clima afectivo, mais consolador que vivificante. 0 s fiéis andaram fechados num mundo
do pensamento mais lógico do que real, em concepções do
Universo sem relação com os novos conhecimentos que
foram aparecendo. Sem falar da submissão a ordem estabelecida, que foi sacralizada; a aceitação das situações
adquiridas; a resignação a condições de vida, quanto as
quais se afirmava, indistintamente, que eram efeito de decretos divinos - tudo estados de espírito e de comportamento
que estiveram, em grande parte, na origem da decadência da
projecção da Igreja".

A VIRAGEM
QUE SE VISLUMBRA
Berrihurd Hiiririg,
M C ~ I IHofiiuti,qfur
P
dir Kirchr,':
ed. p ~ r r Prrpc;ruo
.
Soc,orro. Porto, 2000.
com o título "A Últimu palui'rli do t'rc?fetu 2000

".

"O Concílio Vaticano II representou, em certa medida, uma
explosão construtiva da expressão do pensamento, não só
dentro da aula conciliar e das comissões, como também em
todo o mundo, em todos os círculos e em quase todos os
órgãos formadores de opinião. Só quem teve a possibilidade
de comparar o ar abafado da maioria das comissões
preparatórias, dominadas pelos homens da Curia vaticana,
com a experiência do concílio, é que pode avaliar o salto
qualitativo entre ambos. Era como que uma festa da franqueza em pensamentos e palavras. Caminhavam juntas uma
nova paixão na busca da verdade e a sua adequada
expressão.
Este poder de expressão pública do pensamento tornouse exemplarmente manifesto após a enciclica Humanae
vitae, sobre a questão do controlo da natalidade. O Papa
Paulo VI e a curia romana ficaram simplesmente perplexos
diante disso. Atribui-se a grandeza de Paulo VI o facto de não
se terem tomado nem autorizado medidas repressivas. Só no
fim do seu pontificado é que a Congregação da Defesa da Fé
se tornou novamente activa na repressão de opiniões divergentes; mas sem êxito, no essencial.
O pontificado de João Paulo II,pelo contrário, caracterizase por uma densa série de medidas cujo principal objectivo
tem sido permitir apenas a expressão de um pensamento que
interprete positivamente as declarações papais. Os teólogos,

principalmente os moralistas, são constantemente advertidos
para terem como normas obrigatórias, nos seus trabalhos, as
afirmações do Papa. (...) Todavia, a essência da estratégia
papal, que se destina "a salvaguarda da unidade" reside na
escolha cuidadosa dos candidatos ao episcopado, tendo
sempre em vista a sua fidelidade ao Papa. Além disso, foi
dito a todos os bispos que se deviam comportar, e exprimir
sempre que necessário, de acordo com ele.
(...) Para mim, e também para muitos contemporâneos, o
"caso Gaillot" é um dos sinais mais claros da viragem que se
anuncia. O Papa e os seus mais próximos colaboradores têm
revelado, com toda a evidência, que, mesmo em coisas não
claramente vinculadas as verdades da fé, querem impor total
conformismo. A manifestação corajosa das próprias convicções e as práticas pastorais inovadoras são estigmatizadas como "dissensão". Ora pensamos que esta palavra, de
há uns anos para cá, devido a juramentos de fidelidade e a
sanções punitivas, provoca em muitos a ideia de uma "Igreja
ameaçadora".
Muitos testificam que Gaillot jamais disse ou fez algo que
tivesse indícios de heresia. O que o distingue a ele e aos
seus muitos amigos é o cuidado de uma absoluta transparência e a renúncia consciente a "rodeios diplomáticos" nas suas
palavras. Acrescente-se a isso a sua fé cheia de alegria e o
seu auto-compromisso com a não-violência evangélica.
Nunca ouvi dizer que Gaillot tivesse pronunciado qualquer
palavra dura ou afrontosa contra o Papa. Deram-lhe uma diocese que já não existe, no deserto. E isto tornou muito mais
claro que espécie de reviravolta está iminente. Ou seja, o
deserto começou a florescer quando, por toda a parte,
inúmeras vozes anunciaram: "Nós pertencemos a Parténia."
Gaillot apareceu na internet, e Parténia transformou-se numa
florescente "diocese", sem controlas, sem burocracia, com o
máximo de diálogo.
(...) Está a crescer uma nova solidariedade no seio da
Igreja e, principalmente, na comunidade de teólogos e teólogas. Não se trata, em absoiluto, de uma revolta contra a
autoridade papal. Existe, inclusivamente, uma grande e firme
disposição para ouvir o Papa e para reflectir seriamente
sobre as suas declarações. Contudo, o âmbito espiritual
desta escuta do Papa é o da comum percepção do
Parácletos, do Espírito Santo, o Vivificador, e do grande
apreço e gratidão pelo dom da parhesia, da franqueza corajosa. E da fidelidade Aquele que pode afirmar "Um só é o
vosso Mestre" (Mt. 23,8) que deriva também uma intensa
escuta de todo o Povo de Deus, particularmente dos pobres
e daqueles que foram postos a margem ou correm o risco de
o serem". (. ..)

No dia deste encontro, estávamos perto do 3' Domingo do
Advento. Clamávamos como João Baptista: VOZ QUE
BRADA NO DESERTO: ENDIREITA1 OS CAMINHOS DO
SENHOR!

sob o esplendor da Tua Face

DOMDA ASSEMBLEIA
2002
EM ALBERGARIA

Fizémos a Missa em memória dEle, sim!; e com a memória
dEle voltámos as nossas vidas, na busca constante da parte
que nos é dada conhecer do que Ele ensinou; e experimentando fide~izar-nosao trabalho do Espírito dentro de cada um
de nós.
Não éramos muitos - um grupo argamassado de toda a
experiência comunitária que temos vivido no Metanoia, amigos, participantes e comovidos, pequenos demais para o que
ali realizávamos. Algumas cantaram como anjos.
Recebe, Senhor, todos os dramas que aqui misturámos,
todos os planos, os mistérios, os absurdos, as belas esperanças, as lutas, os desnortes. Recebe o nosso minúsculo
mas libérrimo lugar na Igreja a que pertencemos. Recebe
esta aparentemente tão fácil construção da Beleza numa
Missa. Chamamos-lhe Missa e é Envio.
Quando se viveram horas destas é tão fácil perceber que
só pequenas comunidades podem ser o apoio de uma edificação espiritual em cada cristão, e isto desde pequeninos.
Há horas para pôr o grande grupo em comum, para a Festa
de muitos irmãos; há horas para se render, "sotto voce",
pequeno rebanho iluminado pelo esplendor da Sua Face,
quase próxima.

UMAEXPERIÊNCIA
INTER-RELIGIOSA
(CFR.

"ACTUALITE
DES RELIGIONS",
DEZEMBRO
2002)

Perto do Lago Constança, na Alemanha, numa região de
enorme tradição monhstica, foi lançada a primeira pedra de
um "convento do mundo", previsto para daqui a três anos.
Situa-se no local de um antigo convento de Capuchinhos.
e a iniciativa é simultaneamente municipal e privada, vindo a
ser gerido por uma Fundação.
Será um lugar de silêncio e de reflexão, com base nas
quatro características pedidas no Parlamento das Religiões
do Mundo, reunido em 1993: não violência, justiça, verdade,
igualdade. Refere-se explicitamente ao conceito de "ética
planetáriawdefendido por Hans Kung: "Não sobreviveremos
sem uma ética mundial. Não teremos paz mundial sem a paz
das religiões. Não haverá paz entre as religiões sem diálogo
entre elas". Viverão no convento monges e monjas de diferentes tradições, dedicando-se a abertura das religiões ao
mundo, em diálogo intercultural e interreligioso.
Outra particularidade deste "convento": um sistema de
vida monástica de determinada duração. Dois terços do
tempo destes conventuais será dedicado a ganharem a sua
subsistência; um terço, a vida comunitária. Está prevista
grande actividade de formação e ensino, cursos e seminários.
Uma aposta difícil, como reconhecem os fundadores, mas
não impossível de realizar.

