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Gandhi, Luther King, Lanza de1 Vasto não
são nomes que pertençam já a uma
história passada. As suas experiências
continuam vivas no coração de muitos.
Etty Hillesum e Elias Chacour confirmam
que o agir não-violento atravessa
os tempos e que, mesmo em situações
limite, é ainda a forma válida de romper
a violência e dar mais humanidade
a existência.

1. Etty Hillesum foi uma judia holandesa que viveu entre 1915
e 1943. Durante mais de dois anos, na parte final da sua vida,
Etty escreveu um diário onde foi dando conta da sua
(re)descoberta de Deus, do seu diálogo pessoal com o
judaísmo e o cristianismo, da sua adesão ao evangelho de
Jesus, da sua interrogação profunda sobre o lugar de Deus
no meio do inferno em que a Europa e o mundo então viviam
(1). Etty viria a morrer, como Anne Frank, como tantos outros,
no campo de concentração de Auschwitz, em 1943. Perante
a morte que a cercava, Etty descobria que o único modo de
a ela escapar era a entrega total a quem dela necessitava com um carinho, a escrita de um postal, um gesto que por
instantes aliviasse o pesadelo. ((Deus meu, Tu que me
enriqueceste tanto, permite-me também dar de mãos
cheias.)) Essa entrega traduzia-se na vontade de tratar das
flores, mesmo perante a realidade que enfrentava:
((Enquanto estive lá em baixo, no inferno [no campo de trânsito de Westerbork, onde trabalhou durante meses, antes de
partir para Auschwitz], continuaram a florescer muito lentamente, muito suavemente, as minhas rosas vermelhas e
amarelas. Todas se abriram. Muitos dizem-me: 'Como podes
ainda pensar em flores?' Ontem a tarde, depois de uma longa
caminhada debaixo de chuva, e apesar das bolhas nos meus
pés, desviei-me ainda um pouco para procurar alguma venda
ambulante de flores e voltei a casa com um grande ramo de
rosas. E ai estão. Não são menos reais que toda a angústia
de que sou testemunha num dia. Na minha vida há sitio para
muitas coisas. Tenho tanto sítio, meu Deus!))

2. O padre Elias Chacour é palestiniano, árabe, cristão e
cidadão israelita. Depois de ter saído da sua aldeia natal,
Bar-am, há mais de 40 anos, forçado pelo êxodo dos refugiados palestinianos, foi viver para Ibillin (na Galileia), onde
construiu uma pequena escola primária que, em pouco
tempo, cresceu e deu origem a um complexo escolar (que já
inclui uma universidade), com mais de seis mil alunos (na sua
maioria muçulmanos, mas também cristãos, judeus e drusos). O padre Chacour publicou o ano passado um livrodepoimento sobre a experiência de viver entre dois fogos: o
do extremismo palestíniano e o da ocupação militar israelita
(2). Para mostrar como se pode romper o círculo vicioso da
violência e construir oásis de confiança, conta histórias por si
vividas. Uma delas é a do grupo de sete rabinos judeus que
um dia o procura para conversar sobre a paz. Chacour
responde: «Não tenho interesse em discutir a paz. Mas
gostaria de fazer chegar toneladas de víveres a Beith Jala,
onde há pessoas a morrer de fome.)) Os rabinos estranham:
«O que o impede? Isso não é proibido."«Não, mas é caro.
Precisamos de dois camiões e cada camião custa 700
dólares)), é a resposta. Num instante, os sete colocam 1400
dólares sobre a mesa. Mas não chega: é preciso passar a
fronteira.ctNão há fronteira.)) Mas o exército israelita vai disparar, teme o padre, e «sobre rabinos não o fará)). O jogo
está cada vez mais aberto, os rabinos percebem onde o interlocutor quer chegar.
- Quem recebe os víveres?

- 0 s terroristas que vos atiram pedras, jovens palestinianos, virão receber esses alimentos das vossas mãos.
0 s rabinos ainda não acreditam, enquanto Chacour telefona a Zogbi, um cristão de Belém, partidário da não-violência, pedindo-lhe que arranje vinte jovens para descarregar e
distribuir comida. Do lado de lá, após a desconfiança inicial,
fica acertado: ((Serão rabinos que vos irão entregar a comida.)) No dia seguinte, as sete menos um quarto da manhã, o
padre recebe um telefonema: ((Chegámos e não está aqui
ninguém.)) ((Faltam 15 minutos, esperem.)) AS sete em ponto,
os jovens saem de trás do muro, descarregam os camiões e
oferecem de beber. O chá dura duas horas e meia. Mais
tarde, dois rabinos vão rever Elias Chacour de lágrimas nos
olhos. ((Tentámos fazer o bem toda a nossa vida, mas o bem
que nos fez fazer vale muito mais que aquele de toda a vida
que tivemos até ao presente. Estamos convencidos que
podemos fazer a paz.» Elias Chacour conclui que ((existem
muitos exemplos assim)).
Gandhi, Luther King, Lanza de1 Vasto não são nomes que
pertençam já a uma história passada. As suas experiências
continuam vivas no coração de muitos. Etty Hillesum e Elias
Chacour confirmam que o agir não-violento atravessa os tempos e que, mesmo em situações limite, é ainda a forma válida
de romper a violência e dar mais humanidade a existência.
3. O Metanoia - Movimento Católico de Profissionais debateu já, em diferentes ocasiões, o tema da não-violência. As
últimas dessas iniciativas foram a publicação do documento
((Proposta para uma cultura da não-violência)) e a realização
de um encontro, a 9 de Março último, em Lisboa - cujas
intervenções são publicadas neste número e a partir das
quais vale a pena arrumar algumas ideias..
# A violência faz parte do que é humano. (Re)conhecê-Ia
e identificá-la é o primeiro passo para a poder ultrapassar. A
tarefa de quem se propõe construir uma sociedade baseada
em relações justas não deve ser a de ignorar ou contornar os
conflitos mas, antes, assumindo-os, evitar que eles
degenerem em violência, em que o resultado será sempre a
perpetuação do domínio do mais forte.
# Metamorfosear a agressividade corresponde a uma vontade interior, a uma escolha pessoal. Só a educação pode
conseguir a inversão do discurso violento. Essa opção implica a recusa da naturalidade da guerra, a capacidade da
renúncia e a vontade de construir um mundo com paradigmas diferentes dos actuais, a nível político, económico, cultural ou social.
# A opção pela não-violência descentra-nos de perspectivas dualistas e de qualquer centrismo (egocentrismo,
nacionalismo, etnocentrismo, dominância económica), reconhece as diferentes identidades com que lidamos, brota da
espiritualidade, empenha-se no desarmamento dos
corações.
# O caminho da não-violência tem um método (a busca da
verdade), um percurso e um horizonte (o aprofundamento da
democracia) e um objectivo: restaurar e defender os direitos
humanos na sua globalidade. Esses métodos e objectivos

devem ter cada vez mais eco nos centros de decisão, devem
ser objecto de estudo e devem implicar também as religiões
e o diálogo inter-religioso.
# A mudança não será instantânea e temos ainda muitas
perguntas por responder: somos hoje mais sensíveis a violência? Compreendemos melhor algumas violências (Timor,
América Latina, Palestina) do que outras? Que solução
propomos para os crimes de guerra num quadro de acção
não-violenta?
# Há caminhos de esperança: Jesus pediu o amor aos
inimigos e proclamou «bem aventurados os pacificadores)) e
os ((puros de coração)). Francisco de Assis, Etty Hillesum,
Gandhi, Luther King, Lanza de1 Vasto, Elias Chacour, Jan
Goss mostram que é possível uma outra atitude que não a da
resposta violenta a uma qualquer agressão. Há, hoje, uma
maior consciência dos direitos humanos, da importância da
paz, da inadmissibilidade das injustiças, do absurdo da violência e da guerra. A objecção de consciência ao serviço militar e a consequente opção pelo serviço cívico é uma afirmação positiva de um outro caminho para o exercicio da
cidadania no serviço a comunidade.
4. A não-violência não tem a ver apenas com a paz ou a guerra. Ela está directamente implicada com a distribuição da
terra e da riqueza, a organização do comércio mundial, a
exploração das riquezas do Terceiro Mundo, a compra e
venda de armamento, o modo de exercício do poder na politica ou no interior das empresas. De acordo com as reflexões
feitas por Gandhi, Luther King ou Lanza de1 Vasto, a não-vioIência confunde-se com a busca da verdade e da justiça e
abrange, por isso, o conjunto da relações inter-pessoais e do
modo de organização das estruturas sociais.
Também o âmbito internacional deve ser objecto de uma
estratégia não-violenta. Num momento em que as Nações
Unidas e o Direito Internacional são postos em causa, o
objectivo de regressar a ONU exige passos concretos:
democratizar as suas estruturas, renovar o Conselho de
Segurança e reformular (ou acabar com) o sistema de veto,
criar um corpo de forças armadas especializadas na resolução de conflitos e que substitua progressivamente os
exércitos nacionais agressores, caminhar no sentido do
desarmamento de países e forças detentoras de armas de
destruição massiva (incluindo Estados Unidos e Rússia, índia
e Paquistão, Israel e França, China e Coreia do Norte).

5. 0 s caminhos da não-violência permitem-nos ver as flores,
tão reais quanto a angústia que tantas vezes nos atormenta.
Como também escrevia Etty Hillesum no seu diário, a paz só
pode «ser autêntica se cada indivíduo fizer a paz primeiro em
si mesmo, se arrancar de si todo o sentimento de ódio em
relação a qualquer raça ou povo, ou se dominar esse ódio e
o transformar em outra coisa, talvez mesmo, no fim, em
amor; ou será pedir demasiado?)) Não, não é pedir demasiado, Etty. É acreditar que mulheres e homens podem construir um mundo mais pacificado. Mais florido.
Lisboa, 30 de Junho de 2003

COMO
COMPREENDER

Colocar a questão da não-violência não decorre directamente
do facto de haver guerra; pois aquela está antes e depois
desta. A não-violência tem a ver, antes de mais, com o que
se pensa, com o que se conversa e como se age uns com os
outros em torno da possibilidade de todos terem lugar na
sociedade. Sem escamotear os conflitos, esta atitude procura conduzi-los a uma saída onde todos possam sobreviver e
viver com dignidade. E este viver tem a ver com todos os
níveis que dizem respeito ao ser humano, ao ambiente
ecológico e à complexidade das relações que estes vários

A

DA
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António Matos Ferreira*
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0 Cerne da não-vi~lênciâencontra-se
na compreensão e na desmontagem
do que a
e a sua
ao mesmo tempo que envolve a reflexão
em torno da possibilidade desta não ser
necessária; isto é, a não-violência conduz
ao desafio de se pensar a realidade
e a relação entre as pessoas a partir
de outros dasejos e paradigmas. ~ s s i m ,
toma-se o facto de a violência não ser
imprescindível e, como escolha,
de se valorizar a não-violência como
prática de convivência.

* Texto da intewençáo no encontro «Para uma Cultura da Não-Violêncian,
promovido pelo Metanoia a 9 de Março de 2003

Lidando com as caricaturas desvalorativas em relaçãó a
não-violência - esta nem se confunde nem é pacifismo ou
ingenuidade -, esta vontade de ser apela para um percurso
de aprofundamento e para a elaboração de mundividências
diferentes das dominantes. Não se trata de uma ((experiência
de especialistas)) - onde alguns saberiam mais do que outros
-, pelo contrário: a existência não-violenta constitui um horizonte de realização dirigida a todos e a todas.
A abordagem da não-violência como desiderato para a
convivência humana surge ou ressurge em momentos de
agudização de conflitos, como poderá ser o actual confronto
internacional em torno do Iraque, isto é, do regime ditatorial e
de genocídio de Saddam Hussein. Contudo, importa atender
a precaução da instrumentalização da não-violência ou ao
facto de se fazer desta atitude uma moda inconsequente na
sua persistência e na abrangência das suas implicações.
A atitude da não-violência - o comportamento não-violento - não decorre de uma utopia ou de qualquer tipo de milenarismo. Estes estão cheios, mesmo nos seus projectos
mais
.
.
generosos, de muita violência.
O cerne da não-violência encontra-se precisamente na
compreensão e na desmontagem do que é a violência e a
sua amplitude. ao mesmo tempo aue envolve a reflexão em
torno da possibilidade desta não 'ser necessária; isto é, a
não-violência conduz ao desafio de se pensar a realidade e a
relação entre as pessoas a partir de outros desejos e paradigmas. Assim, toma-se o facto de a violência não ser
imprescindível e, como escolha, de se valorizar a não-violência como prática de convivência.
Importa, para melhor se captar o que está em jogo, conversar-se em primeiro lugar sobre o que se considera ser a
violência. As situações e as experiências de violência são
sempre muito amplas e complexas, revestindo sempre múltiplos níveis, mais ou menos interdependentes. Até porque as
sociedades encerram sempre dinâmicas de inclusão como
de exclusão, arrastando sempre graus de violência. A violência situa-se no âmago da gestão da sobrevivência, entendida
esta no âmbito da economia vida-morte.
Contudo, pode-se afirmar que a violência (romper o véu)
corresponde a (envolve) noçdes, percepções como: romper,
destruir o exterior, apropriar-se de, violar, coagir para
alcançar. Antropológica e historicamente, as formas de violência procuraram e procuram sempre estabelecer-se como
meio catártico de significado, de metamorfose, de legitimação. Todas as sociedades e todos os indivíduos trans-

portam sempre - com mais ou menos intensidade - memórias
e heranças de violência.
A metamorfose da violência, mesmo a sua sacralização,
e a memória que se assumiu do historial violento respeitante
às diversas sociedades e grupos humanos, encontrou também momentos e reacções - resistências e recusas - onde se
colocou a possibilidade de viver rompendo com o ciclo da violência. Importa, assim, pensar-se a história dos homens e
das mulheres a partir do percurso da não-violência. Foi verdadeiramente este percurso que nos conduziu a uma cultura
dos direitos do homem como prática de consenso capaz de
possibilitar a realização dos indivíduos de forma abrangente.
A violência apresenta-se assim, na interacção entre diversos sujeitos - individuais ou colectivos -, como situação não
sustentável para a realização pessoal e social. Por isto
mesmo, mais do que nunca, hoje se considera que, qualquer
prática sem consentimento, se trata de manifestações de violência não legítima, sendo esta tomada como situação insustentável e intolerável. Daqui decorre, também, que hoje nos
encontremos diante de uma nova consciência sobre as
exigências de convívio entre as pessoas, os grupos e as
sociedades. Este patamar da consciência humana é, de certo
modo, novo e importa aprofundá-10.
Considerando estes aspectos, importa afirmar que a nãoviolência não desconhece a agressividade e, num sentido
mais amplo, os instintos de sobrevivência próprios de cada
um e das sociedades. A não-violência sugere, como exigência ética - isto é, de modo de ser -, a metamorfose ou a
transmutação dessa agressividade e desses instintos. Este
processo é certamente complexo, mas passa antes de mais
pela vontade interior de cada um; vontade essa determinada
por uma escolha não ideológica mas concreta em cada uma
das circunstâncias do quotidiano.
A atitude da não-violência, ao preocupar-se com a
guerra e com o armamento, encara-os como obstáculos ao
desenvolvimento das pessoas e das sociedade, vendo neles
questões que têm de ser abordadas no sentido da sua
redução e mesmo extinção. Recusa e resiste a perspectiva
da naturalidade da guerra e desta constituir factor de desenvolvimento. Dito de outro modo, assinala a importância de se
poder pensar e fazer de outro modo no que respeita a organização e B estruturação das economias, das relações sociais e entre os povos - entre as sociedades.
O comportamento não-violento pode estar presente
nos contextos de guerra. Ao não se conseguir evitar esta,
existem acções que importa sustentar para que se desarmem
as guerras por dentro, evitando o melhor e o mais possível os
danos pessoais e materiais, como também introduzindo o
maior número de aspectos humanitários que limitem, parem
e permitam que esta não persista, nem se repita nem gere
ressentimentos que conduzam a novos patamar de violência,
vingança e retaliações.
Assim, a não-violência não é uma panaceia, mas um percurso que permite fazer face a determinadas situações, conduzindo a uma mudança de mentalidades e de comportamentos.

Dito isto, importa insistir que se trata de um percurso que,
ultrapassando atitudes paradigmáticas de reprodução social,
se inscreve na valorização de dimensões criativas do viver,
não confundindo estas com qualquer tipo de «criacionismo»
(isto é, qualquer tipo de ((engenharia social))).
Reconhecendo a pertinência da bipolaridade como facilitadora de entendimento dos problemas, a não-violência
propõe como método a descentração destas perspectivas de
antagonismo pela introdução de outras perspectivas, permitindo aumentar as hipóteses de resolução dos problemas
nos diferentes contextos.
A não-violência tem como horizonte o aprofundamento da
democracia como dinâmica de lidar e gerir com as múltiplos
poderes, sublinhando a capacidade de inclusão, a participação alargada e uma justiça redistributiva, regeneradora e
próxima das pessoas.
O desenvolvimento da consciência e de práticas em torno
da não-violência pode potenciar diversos meios, nomeadamente: estar presente no seio da opinião pública realizando
um trabalho de informação e debate, assentar e centrar-se
numa pedagogia dos direitos das pessoas (direitos
humanos), na valorização do direito internacional como
plataforma consensual de contrato, incentivar a maior paridade entre pessoas e grupos, sem uniformizar (sem nivelar
de forma redutora) proporcionar o exercício pleno das
aptidões de cada um, estudar e agir (agir e estudar) com afinco em torno dos problemas presentes na sociedade e dos
meios de moderação necessários para fazer face a estes
problemas que limitam o viver das pessoas.

Graça Frias*

O caminho para a não-violência, ou pelo
menos para um mundo menos violento,
passa certamente pelo respeito pelo Outro,
pela sua diferença, por uma educação
global no sentido da não discriminação
com base seja em que argumento for
(na etnia, nas diferentes práticas culturais,
nas posses económicas, na orientação
sexual ou na religião).

'Mestre em Sociologia (variante Violência, Crime e Sociedade);
integra a Secção Portuguesa da Amnistia Internacional;
texto da intervenção no encontro «Para uma Cultura da Não-Violência»,
promovido pelo Metanoia a 9 de Março de 2003

Reflectir sobre a não-violência implica necessariamente pensar acerca do que se entende por violência. Apesar de, no
imediato, tendermos a associar a palavra violência a ideia de
força física - os próprios crimes que em criminologia são designados como violentos comportam em geral uma vertente
física - o facto é que, cada vez mais, este conceito designa
outros actos que estão muito para além dos danos corporais;
fala-se hoje, por exemplo, de violência psicológica, sexual ou
até mesmo simbólica ou ambiental, entre outras.
Ora, a aplicação do termo violência a um conjunto cada
vez maior de actos não é isenta de consequências: como afirma Thomas Platt, quanto mais uma palavra designa coisas,
menos as descreve de forma precisa, pelo que, ao associar
um conteúdo pouco definido a uma conotação em geral emocional e moralmente negativa, a violência torna-se adaptada
para discursos polémicos.
Com efeito, são inúmeras as situações em que a violência serve de argumento para legitimar o exercício de mais
violência, um pouco ao jeito do «olho por olho, dente por
dente» ou é apresentada como a Única alternativa. Para
mobilizar soldados para a guerra do Golfo, por exemplo, os
Estados Unidos, distribuíram entre os seus militares
relatórios da Amnistia Internacional e de outras organizações
de direitos humanos nos quais se denunciavam graves violações de direitos humanos ocorridas no Iraque. No entanto
essas mesmas violações de Direitos Humanos não foram
impedimento para, quando Ihes era conveniente, terem
prestado apoio ao regime de Saddam Hussein. Se tivermos
por outro lado em conta que o Iraque, a par com a Somália,
é o Único país que não assinou a Convenção dos Direitos da
Criança ou que está na lista dos poucos países que executam deficientes intelectuais e pessoas por crimes cometidos
quando tinham menos de 18 anos, o que é claramente
proibido por várias normas internacionais, está aqui bem
patente o modelo «dois pesos, duas medidas)) ou a mudança
de discurso e atitude ao sabor das conveniências e interesses próprios.
Apontando um outro exemplo, um dos motivos pelos
quais o regime taliban no Afeganistão era criticado tinha a ver
com as enormes restrições impostas aos direitos das mulheres; por que será então que actualmente tão pouco ou
nada se fala desta questão, quando a situação das mulheres
naquele país não regista ainda grandes melhorias, ao abrigo
da administração de Hamid Karzai?
Será que no entanto toda a violência se nos apresenta
como negativa? Afinal, há determinadas formas de violência
como as exercidas por educadores ou agentes da autoridade
que são, em geral, consideradas legítimas... São várias também as referências de historiadores, sociólogos e antropólogos, entre outros, ao facto de a violência ser não só algo
inerente ao ser humano, como também um elemento frequentemente estruturante e de socialização em algumas
sociedades.
E quanto aqueles que por princípio defendem uma cultura
de não-violência? Poderão sempre, em absoluta coerência,
afirmar-se contra todo e qualquer acto violento?

Suponhamos um cenário em que um agente da autoridade
tortura um indivíduo para obter uma confissão acerca da
localização de uma bomba numa escola de ensino básico e
assim evitar uma tragédia que ceifará as vidas de muitos crianças ... Como se dividirão as opiniões sobre o recurso a violência nesta circunstância?
Uma outra situação em que na maioria dos casos a violência é considerada legítima está ligada a lutas de povos
pelo direito a independência. Tendo em mente o caso de
Timor-Leste durante a ocupação indonésia, quantos adeptos
da não-violência não terão defendido sem hesitar a libertação
imediata e incondicional de Xanana Gusmão e outros presos
políticos, que não recusaram o uso da violência para a
prossecução dos seus objectivos? Pensemos tambem, por
exemplo, na Africa do Sul sob o regime do ((apartheid))e na
figura de Nelson Madela que inspirava tanta simpatia por
todo o mundo (mesmo decerto entre defensores de uma cultura da não-violência) e que no entanto defendeu e incitou ao
recurso a insurreição armada como a única forma de pôr
cobro aquele regime tão tremendamente injusto. Não pretendo com estes exemplos emitir opinião sobre a justeza ou
legitimidade da utilização de meios violentos para determinados fins, mas apenas colocar questões nas quais por vezes
também reflicto, dada a luta que por vezes se trava entre as
nossas convicções de princípio e as nossas emoções e simpatias pessoais, aliadas as fraquezas próprias de sermos
humanos.
Nunca tanto como actualmente se terá discutido tanto as
questões relacionadas com a violência. É frequente ouvir-se
dizer que o mundo está cada vez mais violento, que caminha
para o caos e que já não há esperança. Permito-me discordar desta opinião e ser mais optimista a este respeito. Com
efeito, partilho da perspectiva de autores como Norbert Elias
ou Lipovetsky quando referem que as sociedades ocidentais
foram marcadas por um processo de pacificação de costumes e que, se alguma coisa aumentou, foi sobretudo a sensibilidade dos seres humanos face a violência. Senão,
vejamos: actos outrora considerados momentos de diversão
e espectáculo, como os jogos de circo romanos, as execuções públicas precedidas de um atroz sofrimento por parte
dos condenados, para citar apenas alguns, foram há muito
abolidos, suscitando sentimentos de intenso repúdio. Não é
por acaso que em alguns locais onde ainda se procede a
execuções por fuzilamento se colocam balas de pólvora seca
na maioria das armas utilizadas, mas para que não se saiba
quem de facto disparou os tiros fatais. Não e também por
acaso que cada vez mais países vão anualmente abolindo a
pena de morte ou, os que a aplicam, procuram progressivamente ((adocicar))o processo de execução, adoptando métodos supostamente ((rápidos, humanos e indolores)), como a
injecção letal (como se fosse possível existir algum método
humano de tirar a vida a alguém...)
E o que dizer da aceitação de práticas como o eugenismo, a pedofilia ou a escravatura por parte de determinadas
civilizações tidas como avançadas, como a grega?
Felizmente, e interpreto-o como mais um sinal de esperança,

qualquer destas práticas é actualmente vista como bárbara,
cruel e degradante, em grande parte porque se noutras
épocas não se dava grande valor a vida (até porque, entre
outros factores, as taxas de mortalidade eram bastante elevadas) cada vez mais (e Durkheim já o referia no séc. XIX ...)
o ser humano passa a ser entendido como sagrado e qualquer agressão a sua dignidade como intolerável.
Apesar das tremendas injustiças, actos de violência e
atropelos aos direitos humanos básicos com que diariamente
somos confrontados, a regra, pelo menos nas sociedades
que se pretendem democráticas, não é mais a lei de talião.
Apesar das muitas falhas ao nível dos sistemas judiciais,
cada vez mais os conflitos se resolvem no quadro do sistema
legal e não através de duelos em que se «lava a honra)). A
própria noção de direitos humanos e os movimentos de
cidadãos empenhados na defesa da paz, do ambiente ou dos
direitos humanos são recentes, já que a sua existência seria
outrora mesmo impensável... como também o seria a existência dos conceitos de genocídio, crimes contra a humanidade
ou mesmo de jurisdição universal para este tipo de crimes
que, pouco a pouco, vem ganhando terreno.
Será uma sociedade sem qualquer tipo de violência uma
utopia? Provavelmente! Todavia, tal não significa que nos
demitamos das nossas responsabilidades e deveres enquanto cidadãos de dar o nosso contributo, no sentido de que o
respeito pela dignidade e integridade de cada ser humano, a
paz e a justiça, mais do que palavras vãs na boca de muitos
governantes a quem importa sobretudo a prossecução de
interesses individuais, se tornem cada vez mais uma realidade.
Um passo importante será o aumento do combate a cultura de impunidade que grassa em todo o mundo. Com frequência, nos mais diversos países, responsáveis por gravíssimas violações de direitos humanos não são presentes a
justiça, julgados e condenados pelos seus actos. Por muito
discutível que esta perspectiva possa ser, não me parecem
justas iniciativas de Reconciliação Nacional levadas a cabo
em tantos países, entre os quais Angola ou outros da
América do Sul, que implique o ((passar de uma borracha))
sobre as atrocidades cometidas. Só aos criminosos agrada
a impunidade; a reconstrução de um qualquer país deve passar pela aplicação da justiça, pelo veicular da mensagem de
que os crimes têm castigo... por razões pedagógicas, mas
tambem porque as vítimas e os seus familiares têm o direito
a verdade, a justiça, a compensação, as únicas capazes de
trazer algum alivio a sua dor ... porque o sofrimento dos seres
humanos nunca pode ser em vão.
Claro que a punição deve ter limites. A iniciativa de realizar
os julgamentos de Nuremberga para os crimes cometidos
pelos nazis foi de saudar; o seu grande pecado foi a condenação a morte de vários dos responsáveis e a execução
dessas sentenças. Não se pode querer ensinar as gerações
futuras uma cultura da vida e de respeito pelos direitos
humanos quando os que pretendem estar do lado do bem e
da justiça dão o exemplo pela negativa, mostrando que tirar a
vida a alguém é legítimo em determinadas circunstâncias.
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Assim, é de saudar a criação de organismos como o
Tribunal Penal Internacional (TPI), que actuará em casos de
crimes tão graves como o de genocídio ou outros crimes contra a humanidade. Como não há bela sem senão, lamentavelmente esta iniciativa enfrentou sempre forte oposição
por parte de um conjunto de paises, entre os quais a do governo dos EUA, que simultaneamente apregoa ser o
guardião dos direitos humanos e da democracia. Escrevo
«governo» propositadamente, porque é fundamental não
confundir as opiniões dos governos com as dos cidadãos no
seu todo, já que frequentemente não coincidem, o que aliás
é tão visível actualmente em inúmeros países relativamente
a intervenção militar no Iraque.
Custa também ver dirigentes de países, entre os quais
Timor-Leste, cuja história recente está tão marcada pelo derramamento de sangue, pela tortura e morte de muitos dos
seus homens, mulheres e crianças, subscreverem acordos
de impunidade amplamente promovidos pelo governo dos
EUA através dos quais se comprometem mutuamente a não
entregar ao TPI cidadãos nacionais de ambos os países
responsáveis por crimes de genocidio ou contra a
humanidade. É triste verificar a forma fácil como os que teriam especial obrigação de dar o exemplo fazem tábua rasa da
dor e do sofrimento, permitindo que sistematicamente «outros valores mais altos se levantem)).
Ainda assim, há que continuar a acreditar que é possível
fazer mais e melhor. O caminho para a não-violência, se esta
for possível, ou pelo menos para um mundo menos violento,
passa certamente pelo respe.ito pelo Outro, pela sua diferença, por uma educação global no sentido da não discriminação com base seja em que argumento for (na etnia, nas
diferentes práticas culturais, nas posses económicas, na orientação sexual ou na religião). Seria bom que em geral
deixássemos de acreditar nos discursos tão incorporados no
mundo ocidental de que, por exemplo, determinados grupos
ou governos de países islâmicos cometem actos como atentados terroristas, amputações de mãos ou pés ou execuções
em que se pretende deliberadamente que os condenados
sofram (como as por apedrejarnento, em que o calibre das
pedras escolhidas é cuidadosamente estudado para que não
se morra a primeira ou segunda pedrada) porque esse A o
desejo de Alá, Deus.
Acharemos nós, os que nos afirmamos cristãos, também
que Jesus Crista alguma vez se poderia rever nos saques,
matanças e pilhagens da autoria dos Cruzados ou nas torturas e execuções levadas a cabo pela Inquisição, também
supostamente cometidas em seu nome? Imagine-se o que
Deus terá tremido ao longo da histbria e continuará ainda a
tremer ao saber que tantos O usam como pretexto para
praticar tamanhas atrocidades...
No campo da religião, seria desejável que cada um das
religiões deixe de se perceber como a única, a verdadeira, a
legítima, mas que entenda de uma vez que todos os caminhos, desde que se pautem por valores de solidariedade,
justiça e paz são bons, legítimos e complementares para a
nossa evolução enquanto seres humanos e para se chegar a

Deus. Permitam-me um desabafo: pessoalmente sinto-me
mais rica enquanto ser humano por nesta vida ter tido a oportunidade de, por diversas vezes, enquanto aguardava pela
aula de língua árabe na Mesquita de Lisboa, subir a sala de
oração das mulheres e assistir a recitação de trechos do
Alcorão e a oração dos muçulmanos ou ficar ali simplesmente a meditar ou a rezar o Pai-Nosso ou a Avé-Maria; ou
de celebrar o ((Pessah)) (a Páscoa judaica) com a minha melhor amiga, de falarmos do significado da «Hanukah» ou do
«Yom Kippur)). Como seria desejável que cada vez mais
tivéssemos interesse em conhecer e partilhar de todas as
maneiras através das quais homens e mulheres de todo o
mundo adoram a Deus, cuja mensagem, independentemente
do-nome que lhe seja dado, é sempre de amor, respeito e solidariedade para com o próximo... Continuo, de qualquer
forma, a querer acreditar que, grão a grão, com perseverança
e esforço de todos nós, as coisas se virão a tornar progressivamente melhores...

Margarida Saco*
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A não-violência assume, por vezes,
a forma de mediação de conflitos, outras
a de diplomacia ou de desobediência civil,
ou ainda de acção humanitária, ou acção
política estas são formas de agir
que podem estar associadas a acção
não-violenta. O que é comum a todas elas,
para que possam ser acção não-violenta,
é a recusa de cumplicidade com o mal
e o respeito pela dignidade das pessoas
(não necessariamente pela sua vontade
ou propriedade).

-

' Membro da Secção Portuguesa da Pax Christi

- Movimento Católico Internacionalpela Paz;
texto da intervenção no encontro «Para uma Cultura da Não-Violência)),
promovido pelo Metanoia a 9 de Março de 2003
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1. A não-violência não se delega nem se decreta: é uma
escolha pessoal. Enquanto escolha pessoal implica: conhecimento de si próprio, autocontrolo, atenção ao que nos
rodeia, respeito pelo outro, capacidade de reflexão e análise.
uma forma de estar, uma atitude, que resultam numa determinada forma de agir.
2. A não-violência não significa recusar agir, não responder, não se defender, deixar correr. Pelo contrário, a não-vioIência implica acção reflectida, desencadeia estratégias,
preocupa-se com a eficácia, cria novas relações entre as
pessoas. Por isso se fala de ((Acção não-violenta)).
3. A acção não-violenta não é:
- recusa de ver a realidade da violência;
- recusa de enfrentar o conflito;
- resistência passiva - ela é activa!
4. A acção não-violenta é:
- uma acção reflectida e concertada, preocupada com a
eficácia;
- uma acção que visa opor-se a destruição física, psiquica
ou espiritual de pessoas humanas e instaurar, restaurar ou
defender os seus direitos fundamentais; implica compromisso com os Direitos Humanos, com a construção da Paz.
- uma acção que mobiliza meios compativeis com o seu fim
(objectivo), isto é, respeitando a integridade física, psíquica,
espiritual dos adversários, considerando-os sempre como pessoas, como seres humanos com a inerente dignidade.
Por vezes assume a forma de mediação de conflitos, outras a de diplomacia ou de desobediência civil, ou ainda de
acção humanitária, ou acção política - estas são formas de
agir que podem estar associadas a acção não-violenta. O
que é comum a todas elas, para que possam ser acção nãoviolenta, é a recusa de cumplicidade com o mal e o respeito
pela dignidade das pessoas (não necessariamente pela sua
vontade ou propriedade).
5. A acção não-violenta constitui uma força diferente da
dos violentos: força combativa contra o mal e a injustiça, mas
força que respeita a pessoa do adversário e que assim manifesta o poder do espírito (ou da consciência).
6. Educação: para que as pessoas possam escolher a
não-violência é fundamental uma educação para a paz e
para os valores como a tolerância e o respeito pelo outro, o
diálogo, a solidariedade, etc. Do mesmo modo, para se construir a paz é necessário educar para a não-violência.
7. Enquanto cristãos é legitimo afirmar que a não violência é uma das expressões concretas da nossa fé; porque:
- o nosso Deus, Libertador, deu ao seu povo a sua Lei não matarás - como regra que guia a nossa liberdade segundo o amor;
- o nosso Deus, Criador, inscreveu na consciência de
cada um a capacidade de respeitar o seu semelhante, de o
amar como irmão, criado a Sua imagem;
- o nosso Deus, feito homem em Jesus Cristo entre os
homens, foi até ao limite do amor, recusando a violência que
tomou sobre si, fazendo-nos assim compreender que toda a
violência exercida contra o mais pequeno de entre os seus é
violência feita a Ele próprio.

Madalena Moita*
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Encontrar meios pacíficos de resolução
de conflitos implica assumirmos uma
responsabilidade global, exige que Ihes
conheçamos as raizes e que trabalhemos
em conjunto para não as deixar florescer.
Cultura da paz implica isso mesmo:
sabermos cultivar uma cidadania global,
responsável, solidária. Temos de saber
lançar a semente da convivência
e da tolerância a terra para depois
podermos colher frutos mais ricos.

' Licenciada em Política e Relações Internacionais;
Pós-graduação em Estudos da Paz e da Guerra,
a trabalhar em projecto de investigação sobre Prevenção de Conflito;
texto da intervenção no encontro «Para uma Cultura da Não-Violência)),
promovido pelo Metanoia a 9 de Março de 2003

O que mais me apraz nestas reflexões - como a que nos junta
hoje aqui na Universidade Autónoma, a convite do Metanoia
- é saber que é possível arregaçarmos as mangas e procurarmos fazer da paz e da não-violência algo mais que sonhos
intocáveis. É fundamental percebermos que hoje, de facto, se
estudam formas concretas de construir uma vivência mais
pacífica. 0 s centros de investigação e as universidades que
se debruçam sobre estas questões são imensos e, ainda que
a violência e os conflitos não sejam coisas matemáticas, em
que podemos aplicar uma solução única capaz de resolver
pacificamente todas as contendas, a verdade e que
começamos a poder identificar factores de risco que nos alertam para uma possível eclosão de violência. Ela é facilmente
associada as falhas do sistema, incapaz de conter as assimetrias sociais, a pobreza, a exclusão do indivíduo ou de uma
população inteira das esferas do político, do económico, do
cultural.
O texto do Metanoia - ((Proposta para uma Cultura da
Não-violência)) - reporta-se ao conceito de «guerra justa)).
Para alguém poder reclamar o direito a fazer uma guerra,
desde a sua formulação inicial feita por Santo Agostinho; a
guerra justa implicava um princípio fundamental - o critério
da proporcionalidade, que exigia que: 1) a força usada
fosse a estritamente necessária; 2) fosse sempre o Últim
o recurso; 3) existisse a certeza de que uma guerra faria
mais bem do que mal. Hoje sabemos que nunca poderemos assegurar este último pressuposto, e jamais poderemos deixar de procurar, servindo-nos de toda a nossa criatividade, formas pacíficas de resolver um conflito. As reivindicações mais justas não podem justificar a violência,
porque facilmente os meios passam a dominar os fins e a
ela passará a ser um fim em si mesma.
A mim assustam-me as formas cada vez mais sinistras
e cruéis que a violência pode assumir. Durante o século XX
vimos a capacidade criativa do homem de se destruir a si
mesmo e assistimos ao constante aumento desse potencial
de destruição. Hoje as armas são doenças, numa arrepiante demonstração do que o homem pode fazer aos seus
semelhantes.
Preocupante também é que essa violência não é fugaz
e passageira mas endémica, está tão enraizada na vida da
sociedade contemporânea que por vezes a deixamos passar em branco. O que tem de bom estar aqui é ser justamente uma maneira de dizermos que não a queremos
deixar passar em branco. É mais um exemplo de que
podemos passar dos ideais as ideias, a prática. Que linhas
deverão nortear a nossa acção? Não me lembro de nada
melhor do que partir do Manifesto 2000 proposto pela
UNESCO: respeitando a vida, recusando a violência, promovendo a tolerância, as teias de solidariedade, a nossa
capacidade de sermos generosos.
Se por todo o mundo líderes foram e são capazes de criar
ódios através da manipulação da linguagem, podendo assim
legitimar toda a violência; se há crianças que crescem a
aprender na escola que a história Ihes destinou para sempre
um inimigo; se é possível planear uma cultura de violência

capaz de justificar uma guerra, então é porque temos ao
nosso alcance os meios de construir uma cultura de paz: só
temos de inverter o discurso.
A palavra essencial é Educação: a tolerância, a cidadania, são conceitos e formas de vida que se aprendem na
escola, mas também em meios informais, fora da esfera institucional (e isso somos nós aqui, hoje).
Encontrar meios pacíficos de resolução de conflitos implica assumirmos uma responsabilidade global, exige que Ihes
conheçamos as raízes e que trabalhemos em conjunto para
não as deixar florescer. Cultura da paz implica isso mesmo:
sabermos cultivar uma cidadania global, responsável,
solidária. Temos de saber lançar a semente da convivência e
da tolerância a terra para depois podermos colher frutos mais
ricos.

UMAÉTICA
HUMANISTA
E HUMANITÁRIA
Faranaz Keshavjee*
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É necessário um verdadeiro diálogo
inter.religioso, que não passa apenas
por discussões sobre dogmas
ou discussões teológicas, mas sim por
reflectir sobre o verdadeiro ~ a ~ e
das religiões, que pretende unir ao invés
de dividiL Temos de ter a capacidade
suoerior e crítica de reconhecer
as
e a grandeza que existe
I

I

em cada projecto de fé, porque esse
é O desafio que Deus nos coloca a todos.

' Comunidade Ismaiii de Lisboa;
texto da intervenção no encontro «Para uma Cultura da Não-Violência)),
promovido pelo Metanoia a 9 de Março de 2003

Um projecto humanista e humanitário é como penso que
deve ser definido o documento produzido pelo Metanoia, que
li com atenção e que hoje nos leva a este debate. Na
((Proposta para uma Cultura da Não-violência)), encontro
ideias a partir de reflexões profundas sobre as raizes da vioIência, sobre a natureza humana, a aceitação do pluralismo
e da diversidade humanas, o papel das religiões na promoção de uma cultura de paz, a procura de uma ética para
um mundo em mudança, e finalmente, os princípios de acção
de um movimento que pretende conjuntamente, com outras
entidades, com os mesmos interesses, agir no sentido de
promover condições para uma vida de paz numa cultura de
não-violência.
No texto encontrei, como disse, aquilo que falta na realidade, na cultura humana do mundo moderno, e que tanto
gostaria que estivesse mais presente, e que é uma visão
humanista sobre os seres que coabitam no mundo onde
todos têm o seu valor e um contributo a oferecer aos seus
semelhantes; e também uma perspectiva humanitária de
acção, promovendo ideais para o desenvolvimenfo, a segurança e o bem-estar dos povos, para que uma cultura de paz
possa
ser construida e um mundo de não-violência seja uma
l
realidade.
Só que todos estes princípios nobres do pensamento
sobre o ser humano - e eu acrescentaria. sobre todo o ambiente que nos rodeia -, só são possíveis porque,
aqui, temos
.
.
as condições para pensar e reflectir. porque.
a Deus.
nos foram oferecidas as condições para o fazer. Neste
momento da nossa história e na realidade em que nos encontramos, apesar das nossas dificuldades quotidianas, e comparativamente ao que se sabe existir nalgumas partes do
mundo, nós aqui gozamos de um bem-estar que nos permite
contemplar o mundo a nossa volta com alguma paz e tranquilidade. Não nos falta o pão, um abrigo, e as condições
para podermos ter disponibilidade para pensar, para produzir
ideias. E estas condições não devem servir para nos punirmos ou culpabilizarmos porque temos tanto e outros tão
pouco, mas sim para perceber efectivamente que tudo o que
nos foi dado foi precisamente para que pudéssemos oferecer
ainda mais ao mundo em que vivemos. Acredito que se
reconhecemos que temos algo superior, temos de saber
como partilhar, e temos um desafio mais do que material,
temos um desafio intelectual, que passa essencialmente por
saber usar dos recursos de que dispomos para a construção
de um mundo melhor. Porque acredito que, olhando para a
história do mundo, os que hoje estão a viver situações menos
afortunadas já estiveram melhor que muitos e amanhã será
aquilo que hoje pudermos ser e fazer.
Este desafio intelectual que se coloca a nossa frente
passa pela elaboração de projectos em três áreas importantes:
Em primeiro lugar, julgo que um documento desta
importância deveria ter um eco maior no mundo em que vivemos. Se é importante que em nossa casa nos façamos ouvir,
mais importante ainda é comunicar estas ideias ao mundo. O
que quero dizer, concretamente, é que é preciso que pes-
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soas que se identifiquem com o Metanoia trabalhem no sentido de estabelecer alianças e parcerias com outras entidades, organizações internacionais que estão igualmente
preocupadas com a cultura da não-violência e comecem a
trabalhar no sentido de chegar aos órgãos que tomam
decisões importantes sobre a ordem do mundo.
Custa-me muito que façamos encontros consecutivos e
debates que até promovem alguns consensos importantes
mas que, efectivamente, se ficam por aí mesmo, sem nunca
ecoarem para destinos que realmente decidem sobre o
mundo.
Se calhar, em encontros subsequentes, a um nível internacional e inter-religioso (porque existem organizações religiosas que trabalham no terreno, provavelmente com interesses semelhantes, mas que isoladamente não chegam tão
longe quanto desejariam), se pudesse fazer um levantamento das áreas de acção de forma a promover uma cultura de
não-violência no mundo, mas sempre numa perspectiva
humanista e humanitária. Digo isto porque é importante que,
nestas acções, se promova um princípio muito importante
que é o de uma ética do ((dar sem esperar receber)) e
respeitar o pluralismo e a diversidade das gentes com quem
iremos trabalhar. Muitas vezes as acções humanitárias carregam uma agenda política, ideológica ou religiosa que é a
meu ver, também ela, uma forma de violência sobre o outro.
Segundo, seria necessário um verdadeiro diálogo interreligioso, que a meu ver não passa apenas por discussões
sobre dogmas ou discussões teológicas, mas sim por reflectir sobre o verdadeiro papel das religiões, que pretende unir
ao invés de dividir. Temos de ter a capacidade superior e
critica de reconhecer as limitações e a grandeza que existe
em cada projecto de fé, porque esse, creio eu, é o desafio
que Deus nos coloca a todos, ou então o mundo seria perfeito, e nós não estaríamos aqui a pensar; Deus teria feito
tudo isto por cada um de nós. E nesse diálogo franco e aberto, critico e altruísta, deveríamos procurar encontrar plataformas de acção comum e, conjuntamente, desenvolver
esforços no sentido de agir no terreno em prol do desenvolvimento social e económico de povos, que penso estar na
raiz de muita violência por este mundo fora.
É preciso então, trabalhar em conjunto com outras entidades, que se preocupam igualmente com a construção de
mundos melhores e que, apesar de os seus interesses se
fundamentarem em formas de pensar e interpretar a fé numa
perspectiva plural e diversa, servem, por isso mesmo, para
mostrar ao mundo, de forma pedagógica e exemplar, como
os diferentes se unem, num compromisso comum com a
Criação.
Finalmente, e em terceiro lugar, precisamos de fazer
chegar uma cultura de não violência e de paz dentro aos
membros das nossas próprias famílias. Como diz a proposta,
o conflito, a afirmação pessoal pode conduzir o ser humano
para a violência e há que trabalhar no sentido de educar os
nossos para que nos ajudem a promover uma cultura
humana diferente, da não-violência. Em nossas casas, aqui
no nosso país, creio que é fundamental trabalhar-se no sen-

tido da educação para uma etica humanista e humanitária.
Precisamos de trabalhar na educação das crianças e jovens
a partir de uma etica de cidadania, que passa muito, por um
lado, pelo estímulo para o conhecimento sobre o saber espiritual que faz parte da condição humana mas que teimámos
em retirar dos nossos curricula por termos incorrectamente
pensado que esse seria o não saber, porque se opõe ao
saber da ciência. Mas não é a ciência ela mesma estimulada
por esse desejo de conhecer o desconhecido? E por outro
lado, é fundamental que nessa busca pelo saber religioso,
que se deve fazer tanto em casa como nas escolas, se procure conhecer todos os diferentes que representam a nossa
nação. Sobretudo, é preciso conhecer os principios fundamentais pelos quais se regem as culturas de gentes com
quem convivemos todos os dias. Se assim não for, e a
história tem-nos demonstrado, a ignorância promove medos
e ansiedades e estas, por sua vez, fomentam mitos, e são
estes que muitas vezes, estão na raiz da violência, porque
não se sabendo quem são, como pensam, quais as paixões
e sentimentos, se desconhece a unidade do humano e a
beleza que existe na diversidade da Criação divina.
Se começarmos a trabalhar no sentido de implementar
uma pedagogia de não-violência em nossas próprias casas,
nas nossas escolas e se, em simultâneo, pudermos cimentar
alianças transnacionais e inter-religiosas, entre gentes que
se movem por principios humanistas e humanitários, creio
que podemos estar a construir uma legião de homens e mulheres preparados para contrariar a violência e construir mundos de paz e prosperidade.

DESARMAR
i

José António Mendes Rebelo*

i
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A opção pela não-violência activa constitui
um enorme desafio para a vida pessoal
e quotidiana de cada um.
Implica uma autêntica conversão pessoal,
ou seja, uma mudança de coração,
de atitudes, de comportamentos.
Os gestos e as atitudes de paz não
resultam de técnicas ou métodos,
mas nascem de uma espiritualidade
profunda. Requerem muita coragem,
maturidade e força interior. Só com uma
força sobrenatural é possível aplicar
o Sermão da Montanha proclamado
por Jesus Cristo e dar «a outra face)),
«amar os inimigos e orar pelos nossos
perseguidores)).

* Padre dos Missionários Combonianos;

director da «Alem-Mar»;
texto da interverição no encontro «Para uma Cultura da Não-ViolBncia~,
promovido pelo Metanoia a 9 de Março de 2003

Gostaria de felicitar o movimento Metanoia:
- pela reflexão que têm vindo a fazer sobre a paz e a nãoviolência;
- pela profética ((Proposta para uma cultura de não-vioIência));
- e pela oportunidade desta iniciativa. Sobretudo, devido
ao clima de guerra que estamos a viver, que vem na sequência da declarada ((guerra infinita)) contra o terrorismo, a qual
vai durar duas gerações, segundo os mais altos responsáveis
americanos; e ao crescimento da espiral da violência e da
militarização do mundo (a partir de 11 de Setembro de 2001),
que já está a pôr em causa os direitos humanos e a própria
democracia. Só no ano passado, a administração americana
gastou na defesa 507 mil milhões de dólares.
A oportunidade desta reflexão vem também de outros
dois acontecimentos:
No dia 4 de Abril de 2003, faz 35 anos sobre o assassinato de um defensor da não-violência, Martin Luther King,
quando estava em Memphis, no Tennessee, para mediar
uma disputa laboral entre os operários do lixo e a Câmara
Municipal. Exactamente um ano antes, a 4 de Abril de 1967,
Luther King proferia na igreja de Riverside, em Nova lorque,
o discurso intitulado ((6 altura de quebrarmos o silêncio)),
contra a guerra no Vietname.
No dia 11 de Abril celebra-se o quadragésimo aniversário
da publicação da carta encíclica ((Pacem in Terris)) (A Paz na
Terra), de João XXIII. Vivia-se em plena guerra fria, num
clima de suspeita e de conflito latente entre as duas superpotências. Dois anos antes, tinha sido erguido o Muro de
Berlim. Pairava sobre a humanidade o pesadelo de uma
guerra atómica, que chegou a estar iminente, por causa da
crise dos mísseis de Cuba.
O Papa João XXIII não concordava com os que
consideravam a paz impossível. Por isso, neste seu testamento ao mundo - recorde-se que morreu passados dois
meses -, recomendou vivamente o desarmamento dos
corações; conjurou os governantes a trabalharem sinceramente para acabarem com a psicose da guerra; e apontou «a
verdade, a justiça, o amor e a liberdade)) como os «quatro
pilares)) sobre os quais construir uma paz duradoura.

Aceitei estar presente aqui para:
- dar testemunho da minha solidariedade e colaboração
convosco;
- e do meu empenho - partilhado pelos Missionários
Combonianos, a congregação a que pertenço - em ((desarmar o coração)), como propôs João XXIII e perseguir a paz
através da não-violência activa.
Sublinho a palavra activa por influência do meu colega
italiano padre Alex Zanotelli (ver entrevista no anterior
número da ((Viragem))). Zanotelli prefere falar sempre de
não-violência activa para a distinguir do pacifismo, que é visto

como uma renuncia a defesa, a luta, ao empenho; e, deste
modo, sublinhar que não se trata de uma atitude passiva,
descomprometida ou até negligente diante dos acontecimentos que nos sucedem, sobretudo diante das injustiças. Tratase, pelo contrário, de uma opção difícil que exige muita força
interior. Porque responde ao mal com o diálogo e a compreensão e prefere morrer a matar. Ultrapassar a lógica da
força, da retaliação... através de caminhos não-violentos
exige muita maturidade.
O Catecismo da Igreja Católica defende «o direito de legítima defesa pela força das armas)), ainda que sob condições
rigorosas de legitimidade moral. Apesar disso, o padre
Zanotelli acha que é tempo de a Igreja Católica dizer que,
hoje, já não há guerras justas. Nem sequer as guerras de libertação, que um tempo defendeu. Muito menos a «guerra
preventiva)) que entrou na moda!

Mais do que falar da actual crise, cujo desfecho está mais
nas mãos dos políticos e dos diplomatas, preferia falar do
papel não-violento de cada um de nós na construção da paz.
A opção pela não-violência activa constitui um enorme
desafio para a vida pessoal e quotidiana de cada um. Implica
uma autêntica conversão pessoal, ou seja, uma mudança de
coração, de atitudes, de comportamentos. Pertencemos a
uma cultura bastante violenta e tendemos a responder a violência física e psicológica com a violência.
João Paulo II, na sua mensagem para o Dia Mundial da
Paz deste ano, afirma que «a paz não é uma questão tanto
de estruturas como, sobretudo, de pessoas)). Pela razão que
«os mecanismos de paz -jurídicos, políticos, e económicas
- são necessários, mas constituem apenas o fruto da
sabedoria e da experiência acumuladas, ao longo da
história, pelos inumeráveis gestos de paz, realizados por
homens e mulheres que souberam esperar, sem nunca
ceder ao desânimo)).
O Papa refere que «os 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 de
paz)). E sublinha a função vital da religião «para suscitar
gestos de paz e consolidar condições de paz)). O que acontece quando a religião se abre a Deus, ensina a fraternidade
universal e promove uma cultura solidária.
Os gestos e as atitudes de paz não resultam de técnicas
ou métodos, mas nascem de uma espiritualidade profunda.
Requerem muita coragem, maturidade e força interior. O
homem «natural» tende a aplicar a lei de Talião, a lei do
«olho por olho, dente por dente)). Só com uma força sobrenatural é possível aplicar o Sermão da Montanha proclamado por Jesus Cristo e dar «a outra face)), «amar os inimigos
e orar pelos nossos perseguidores)).
João XXIII, não obstante o clima de conflito em que viveu,
não temia o futuro e manteve sempre uma atitude de optimismo, devido a confiança que tinha em Deus e no homem.
João Paulo 11, na Mensagem para o Dia Mundial da Paz que

citei, convida-nos a cultivar os mesmos sentimentos de «confiança em Deus misericordioso e compassivo, que nos
chama a fraternidade; e confiança nos homens e mulheres de
todos os tempos, incluindo o nosso, por causa da imagem de
Deus igualmente impressa no espírito de todos)).
Esta confiança - em Deus e nos homens - é um dos fundamentos da espiritualidade da não-violência activa e um
requisito para a construção de um mundo de paz.

iEduardo

Jorge Madureira*

~Gandhifoi um homem que pensou,
sentiu, viveu e agiu sempre no mesmo
sentido; e tudo por uma razão clara,
não porque todos o fizessem. Isto é o que
falta nos nossos países [europeus].
Onde se tem uma vida de família; outra
vida intelectual, outra vida profissional
e outra vida religiosa; onde todas estas
vidas não têm qualquer relação umas com
as outras.)) Em 1979, Lanza de1 Vasto, fundador da Arca, esteve em Portugal e, numa
entrevista dada a ~ d ~ a r dJorge
o
Madureira, falavaassim da sua experiência
com O Mahatma. A VIRAGEM reproduz aqui
O texto dessa entrevista,

* Entrevista publicada no ((Diário do Minho» de 9 de Novembro de 1979

Lanza de1 Vasto, apóstolo da não violência activa, esteve
recentemente em Portugal para divulgar as suas ideias. «A
sociedade não violenta não é mera utopia)) - veio dizer Lanza
de1 Vasto a este pais que ((trilha a difícil e perigosa aventura
da, liberdade)).
Sobre a não violência escreveu Helena Santos: ((A nãoviolência é tão velha como as montanhas)), mas raramente
tem sido praticada. É uma novidade e uma descoberta permanente, e adquire-se pela prática. Foi pregada em todas as
religiões e a sua carta ocidental é o Sermão da Montanha do
Evangelho. Tem a sua crónica no Ocidente, embora com
resultados menos célebres que os de Gandhi. Foi o fundamento da Igreja dos primeiros tempos e praticada isoladamente pelos santos. No século XIX teve grandes apóstolos
no Ocidente: Thoreau na América, Tolstoi na Rússia e Ruskin
em Inglaterra. Gandhi bebeu nestas três fontes, além do
Evangelho e do Gitá (Bíblia dos hindus).
O ensinamento de Gandhi e Lanza de1 Vasto anuncia, ao
homem do século XX, preso na engrenagem mortal da violência, que o caminho da Verdade está aberto para todos.
A procura de libertação e de perfeição interior deve reflectir-se em todos os planos da vida social, económica, política,
na medicina, na educação, no trabalho, no regime alimentar
e na vida quotidiana e familiar. O Ocidente não compreendeu
e esqueceu a prática essencial do Evangelho. Para Lanza de1
Vasto, o Reino dos Céus anunciado é para todos e torna-se
possível sobre a terra desde que os homens procurem
primeiro mudar interiormente, pela conversão da inteligência,
do coração e do corpo e traduzam essa mudança em actos,
procurando a unidade de vida.
A obra espiritual, política e cultural de Lanza de1 Vasto e
da Arca é muito importante. Não é uma utopia, mas o testemunho vivo de uma esperança realizada, um caminho possível para a libertação de todos os homens num processo
lento mas profundo, combatendo as raízes dos mecanismos
desumanos em todos os planos da vida, numa nova experiência de sociedade não-violenta. A vida exterior deve reflectir a vida interior,. na Drocura
de ~ e r f e i d o como
.
a inteliaên.
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((SERSIGNIFICASERUNO))
Durante a sua permanência entre nós, tivemos a oportunidade de conversar com Del Vasto - esse siciliano de
origem, nascido em 1901. É descendente dos imperadores
do ocidente e dos reis normandos da Sicíiia. Poeta, músico,
escultor, pintor e cinzelador, estudou filosofia em Pisa, onde
se doutorou. Prezou sempre a pobreza e experimentou
várias profissões manuais, por vezes as menos procuradas.
Após as suas experiências de vagabundagem em França
e Itália decidiu ser peregrino para se purificar e procurar a
sabedoria de viver. Percorreu a Grécia, a Turquia, o Egipto,
a Síria e o Líbano. Percorreu inteiramente a pé a Terra Santa,
a índia e o Tibete.
Foi muito importante a ida para o Oriente?

-

- Sim; fui para o Oriente para resolver o problema da
guerra e da paz. Ouvi as doutrinas indianas que conhecia
vagamente, mas foi lá que eu confirmei o meu espírito cristão
e católico.
Foi nessa altura que foi procurar Gandhi?
- Sim, a guerra dos anos 30 trouxe-me a interrogação
sobre o porquê das guerras, das nossas malícias, dos nossos vícios e dos odios que persistem ainda nas nossas civilizações. Nestes tempos, a resposta era muito vaga. Mas via
em Gandhi uma pessoa que me poderia dar uma resposta.
Assim, fui ter com ele; e encontrei nele muito mais do que o
que procurava.
O princípio da Unidade de Vida, por exemplo,..
- Gandhi foi um homem que pensou, sentiu, viveu e agiu
sempre no mesmo sentido; e tudo por uma razão clara, não
porque todos o fizessem. Isto é o que falta nos nossos paises. Onde se tem uma vida de família, outra vida intelectual,
outra vida profissional e.outra vida religiosa; onde todas estas
vidas não têm qualquer relação umas com as outras.
O mais necessário é ser. E ser significa ser uno.

-

Lanza de1 Vasto tinha pensado ficar na índia e viver com
Gandhi que lhe tinha dado o nome de Shantidas (Servidor
da Paz); mas, quando fez uma peregrinação a pé às fontes
do Ganges, sentiu o apelo interior de regressar ao
Ocidente, para fundar uma Ordem de Comunidades nãoviolentas que viriam a ter no nome de Arca (L'Arche). O
aprofundamento da vida interior, o respeito ((misericordioso
por tudo o que vive» e pelo equilibrio ecológico, o contacto
com a natureza e o respeito pelas suas leis, a pratica de
todas as formas de cultura que desenvolvam e sejam a
expressão do melhor do homem, a pratica de acções publicas não-violentas contra o erro e a injustiça são caracteristicas desta Ordem. O nome de Ordem é para mostrar a sua
oposição a este mundo de desordem e de violência, e Arca
porque propõe uma maneira de Ser e Agir para que a espécie humana se salve.

-

Qual é a necessidade da Arca? Porquê viver no
mundo contra o mundo?
- Se numa loja compras um objecto, que não sabes de
onde vem e como foi obtido, não calculas quantos abusos
representa este pequeno preço que te pedem. Pagando dás
o teu consentimento a todos os abusos, muito mais que com
votos. A Arca propõe uma nova maneira de viver. Se todos
vivessem como nós, se todos fizessem o mesmo, não haveria nem revoltas nem guerras, nem servidão nem miséria.
Qual é o papel da criação artística nas comunidades?
- Se não sabeis trabalhar, se não sabeis obedecer, se não
sabeis disciplinar-vos não podereis ter uma comunidade.
Mas se sabeis fazer isso e não sabeis festejar, com o canto,
o teatro, a dança ou a música também não tereis uma comunidade.

-

MUDAMO-NOS
A Nós

- E o futuro?
- Não sei o que é que os homens irão fazer. Não sei se
compreenderão depressa o enorme perigo que nos ameaça
como também não sei se haverá gente forte e numerosa para
se defender desse perigo. Mas creio que a esperança é uma
virtude, difícil como todas as virtudes. É preciso esperar. E
agir como se se pudesse transformar o mundo.
Mudamo-nos a nós.'Não somos melhores que os outros.
Todos podem fazer o mesmo, ou melhor.

Ganhi, Lanza de1 Vasto, Luther King.
Os nomes destes três mestres marcam
indelevelmente o século XX, na luta
por uma consciência, uma cultura
e uma sociedade mais fraterna, baseada
em princípios da não-violência.
A VIRAGEM recorda aqui algumas das
suas ideias, bem como excertos de textos
de Alceu Amoroso Lima, o humanista
brasileiro, e de Manuela Bio Lourenço,
aliada da Arca de Lanza de1 Vasto
e uma das mais importantes divulgadoras
da não-violência em Portugal,
que morreu em 1999.

Sugiro que a doutrina (da não-violência) pode manter o
bem entre Estados (...). Verificar-se-à que antes que a
Europa comece a desarmar-se, como tem que acontecer
algum dia, a menos que a Europa se queira suicidar, , terá
alguma nação que se desarmar correndo um enorme risco.
O nível de não-violência dessa nação, se o feliz acontecimento se vier a dar, elevar-se-á naturalmente tão alto que
ganhará o respeito universal. Os julgamentos de tal nação
serão seguros, firmes as suas decisões, grande a sua
capacidade para o auto-sacrifício, e ela desejará viver tanto
para si própria como para as outras nações. Uma coisa é
certa. Se continuar a louca corrida para os armamentos,
estamos arriscados a um massacre como nunca ocorreu na
história. Se conseguir restar um vencedor a verdadeira
vitória será uma vida pior do que a morte para a nação que
sair vitoriosa. Não há fuga para a ameaça do lúgubre destino salvo por uma corajosa e incondicional aceitação do
método não-violento com todas as suas gloriosas sugestões.
Mahatma Gandhi, Todos os Homens São Irmãos,
Pofiugália Editora. Lisboa, p. 168-169

A primeira condição da não-violência é justiça em todo
e qualquer departamento da vida. Talvez seja demasiado
esperar isso da natureza humana. Todavia eu não penso
assim. Ninguém deve dogmatizar a respeito da capacidade da natureza humana para se degradar ou para se
exaltar.
Mahatma Gandhi, Todos os Homens São Irmãos.
Portugália Editora, Lisboa, p. 121

Perante os juízos de pescoço hirto,
Os juizes de virtudes sangrentas,
Os importantes que se agitam,
Mantem-te direito e sorri.
Na tua casa, entre os familiares,
Mantém-te direito e sorri.
Perante a tua bem amada,
Mantém-te direito e sorri.
Nos jogos e nas danças,
Mantém-te direito e sorri.
Na vigília e nos jejuns,
Mantém-te direito e sorri.

Só, no elevado silêncio,
Mantém-te direito e sorri.
A beira da longa viagem,
Mesmo se os teus olhos choram,
Mantém-te direito e sorri.
No bem estar e no incómodo
Na miséria e na opulência,
Na doença e na saúde,
Mantém-te direito e sorri.
Entre os que se precipitam,
Os que se agitam no vazio
Ou lutam uns contra os outros,
Mantém-te direito e sorri.
Entre as pessoas que jogam as cotoveladas,
Os que estendem as mãos para agarrar
Ou então que rastejam e têm rodeios,
Mantém-te direito e sorri.

filosofia era a convicção de que a resistência pacífica era
uma das armas mais poderosas ao alcance dos oprimidos
na sua busca da justiça social.
(...) Jovem, com a maior parte da minha vida pela frente,
cedo decidi entregar a minha vida a algo de eterno e absoluto. Não a esses deuses menores que hoje estão connosco e
amanhã já não estão mas a Deus, que é o mesmo ontem,
hoje e para sempre.
Não vou depositar a minha fé suprema nos deuses
menores que numa era atómica podem ser destruidos, mas
sim no Deus que foi o nosso socorro em eras passadas e é
a nossa esperança para os anos vindouros, o nosso refúgio
em tempos de tempestade, e a nossa morada eterna. É
nesse Deus que deposito a minha fé suprema...o Deus de
que vos falo esta manhã é o Deus do universo e o Deus que
irá perdurar por todos os tempos. Se esta manhã queremos
ir em frente, temos de recuar e descobrir esse Deus é esse o
Deus que exige e merece a nossa suprema yassalagem.

UMCONFLITO ENTRE A JUSTIÇA E A INJUSTIÇA
(Citado no «New York Times)), 24 de Fevereiro de 1956)

Entre os que discutem
E os que se injuriam,
Os que apertam os punhos,
Os que levantam armas,
Mantém-te direito e sorri.
No dia da ira,
E da debandada,
Quando tudo se desmorona e flameja,
Sozinho no meio do pânico,
Mantém-te direito e sorri.
Lanza de1 Vasto, Não-Viol6ncia e Civilização,
Edições BrotBria, Lisboa, 1978, p. 123-124

Acaba de sair em Portugal «Eu Tenho um Sonho - A
Autobiografia de Martin Luther King)), organizada por
Clayborne Carson e editada na colecção «Vidas», da
Bizâncio, com tradução de Franscisco Agarez.
Escolhemos três pequenos excertos que nos falam de
diferentes fases da vida, interrogações, desejos e sonhos de
um dos homens que marcou a história do último século com
o desafio da não-violência e a sua vontade de viver a liberdade partilhada por todos.

A RESISTÊNCIA PACIFICA
(No final da sua formação na Universidade de Boston)
Em 1954 terminei os meus estudos formais com forças
intelectuais divergentes em convergência para uma filosofia
social positiva. Um dos princípios fundamentais desta

Há quem queira fazer disto uma campanha de ódio. Isto
não é uma guerra entre Brancos e Negros, mas sim um conflito entre justiça e injustiça. Isto é maior do que uma revolta
da raça negra contra a raça branca. A nossa luta é pelo progresso de Montgomery inteira, não so dos negros de
Montgomery.
Se todos os dias somos presos, se todos os dias somos
explorados, se todos os dias somos espezinhados, nem por
isso vamos permitir nunca que nos façam rebaixar-nos a
ponto de os odiar. Temos de usar a arma do amor. Temos
de ter compaixáo e compreensão por aqueles que nos
odeiam. Temos que compreender que há muitas pessoas a
quem ensinaram a odiar-nos e por isso não são totalmente
responsáveis pelo seu ódio. Mas, para nós, a vida começa
sempre a meia-noite. Estamos sempre no limiar de uma
nova aurora.

SERVERTICAL
(Durante um processo de julgamento
na Primavera de 1956)
Sempre achei que o mais importante para um indivíduo,
ao longo do caminho da vida, é ser vertical, afirmar-se e
estar pronto a enfrentar as consequências, sejam elas quais
forem. E se estiver cheio de medo não o consegue. A minha
grande oração a Deus é sempre que Ele me livre da paralisia do medo, por que acho que quando uma pessoa vive
com os receios das consequências que pode sofrer na sua
vida pessoal, nunca poderá fazer nada no sentido de fazer
avançar a humanidade e resolver muitos dos problemas
sociais com que deparamos em todas as idades e gerações.

Sou totalmente contra a violência. E acredito piamente
que os meios não-violentos são capazes de fazer, melhor e
até mesmo mais depressa, o que os meios violentos não conseguiram fazer. Mas para isso é indispensável que, «com
urgência)) e «em profundidade)), se corrijam as condições
socais em que vivem dois terços das populações da América
Latina, da Africa e da Asia. Nessas condições, as revoluções
violentas serão inevitáveis, se essa higiene social preventiva
não for realizada com urgência e com profundidade.
A mocidade de hoje, em sua esmagadora maioria, está
legitimamente seduzida pela tentação da violência. As massas igualmente, embora em silêncio. E no caso, o silêncio é
ainda mais eloquente que o clamor dos moços.
(...) Todos os homens aspiram a Paz, embora a queiram
alcançar por processos diferentes. E divergentes. A maioria
mesmo, por meio da violência.
(...) A resposta a esta dramática interrogação de nossa
idade só o futuro o dirá. A nós, partidários da não-violência por mais que a compreeendamos como reacção natural contra as violências actuais dos donos da riqueza e do poder - o
que nos cabe é pugnar incansavelmente por que sejam postos em acção os remédios gradualistas propostos pela
enciclica ((Populorum Progressio)).
Alceu Amomso Lima, «Violência ou não?», Editora Vozes, 1969

Embora todos os séculos tenham conhecido uma terrível
violência, nenhum esteve, como o nosso, de posse de meios de
violência que podem eventualmente levar-nos A destruição
total. E é por isso talvez que a prática da não-violênciase tornou
não apenas aconselhável - mas vital. 'A não-cooperação com o
mal é um dever'; 'A desobediência a uma lei injusta é o primeiro
dever de todo o cidadão'; 'É suficiente (a uma nação) saber
dizer não...'. É também necessário dizer sim: ao trabalho, a
reforma interior e exterior, espiritual e social, ao espírito de
serviço, de justiça; e isto desde já. A causa por que luta o adepto da não-violência deve ser simples e universalmente reconhecida como justa e deve ter como finalidade o bem comum
através da conversão dos adversários e dos estabelecimento
de um estado de concórdia. A acção não-violenta dirige-se ao
coração e a consciência do homem, por mais duro e impenetrável que pareça ser. Assenta numa fé total na capacidade de
compreensão, aceitação - e prática - dos valores mais elevados
por todos os seres humanos. A vitória conseguida através da
acção não-violenta não deixa vencidos. uma vitória contra
situações e não contra indivíduos ou grupos. E é um meio de
purificação e de elevação tanto para aqueles que a empreendem como para aqueles que a recebem.

-
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A reflexão crítica sobre as relações
entre religiões e violências é recente.
Durante muitos séculos, a aliança entre
os dois termos era como que evidente,
quer para a difusão da mensagem,
quer para a defesa da doutrina, ou para
a reconquista de certos lugares
simbólicos; e até no seio dos mosteiros,
violências e sanções eram comummente
admitidas e praticadas. Houve uma notável
mudança no século XX, quando o diálogo
pacífico entre as crenças conduziu a que
nos interrogássemos sobre a natureza
profunda das religiões e sobre os méritos
respectivos de cada uma delas.

' Professor na Faculdade de Teologia
da Universidade Católica de Lovaina;
texto da lição inaugural pronunciada pelo autor por ocasião da entrada
na Academia Lumen Vitae, em 17 de Setembro de 2002.

Os crentes são necessariamente violentos? A fé implica essa
espécie de vigor que chamamos ((violência))? Poderíamos
reflectir sobre isso.
A reflexão crítica sobre as relações entre religiões e violências é recente. Durante muitos séculos, a aliança entre os
dois termos era como que evidente, quer para a difusão da
mensagem, quer para a defesa da doutrina, ou para a reconquista de certos lugares simbólicos; e até no seio dos
mosteiros, violências e sanções eram comummente admitidas e praticadas.
Houve uma notável mudança no século XX, quando o
dialogo pacifico entre as crenças conduziu a que nos interrogássemos sobre a natureza profunda das religiões e sobre
os méritos respectivos de cada uma delas. Quanto a violência em geral, foi a partir da Renascença e da emergência de
um certo humanismo que se começaram a levantar problemas morais neste campo.

A questão é levantada actualmente num contexto mental
particular: o do desejo crescente de escapar a uma visão
dualista ou maniqueísta da realidade, «o tudo ou nada)) do
bem ou do mal. Era uma visão redutora e de procura de
segurança, que passou a ser considerada como frágil,
porque falsa e injusta. Nem a violência nem a religião são o
Bem ou o Mal. Toda a realidade humana é misturada, boa e
ma; e os que, nos dias de hoje, invocam «o eixo do mal» ou
«uma cultura da morte)) , o que suscitam é apenas compaixão ou susto. Porque conquistámos o sentido da complexidade e da relatividade das coisas; e porque a história
ensina a desconfiar de discursos tanto mais mobilizadores
quanto são simplistas. É verdade que há risco de ceder ao
relativismo (não há «a verdade)) ou «todas as verdades
valem o mesmo))), risco que o ministério romano denuncia
com insistência.
É difícil descrever a relação entre «religiões» e ((violências», porque a violência impregna todos os níveis da
existência, e os níveis estão em constante interacção.
Desde logo, e sobretudo, a vida social é esmaltada de
violências múltiplas. Os acontecimentos trágicos do .I1 de
Setembro de 2001 em Nova lorque dão-nos um testemunho
extremo , paroxístico, do que se vive no quotidiano - ainda
por cima, a violência das imagens que se mostram repetidamente com complacência, e que as pessoas vêem com um
prazer crispado. Falemos também das «contra-violências))
guerreiras ou policiais para as quais um acto terrorista pode
servir de pretexto aos que invocam a protecção de Deus para
a sua própria «virtude».
Também o plano da vida eclesial, necessariamente marcada por contextos dos quais a violência não está nunca
ausente. A própria Igreja não se sustenta, em parte, pela
força dissuasiva das normas canónicas e não é guiada por
pastores cujo báculo pouco significa de mansidão?
No plano psicológico, por fim: não é cada um de nós
habitado por principios antagonistas, desde a disposição

para amar até a agressividade, que surge e ressurge por
razões fúteis? Como gerir esta distorsão interior e a intrusão
de uma força na outra?

O tema que estamos a tratar é eterno. Todas as religiões
estiveram associadas a inumeráveis violências, como vítimas
ou como fonte: violências físicas, psicológicas, morais ou
simbólicas. Neste último aspecto, notemos a imposição de
normas ou de representações colectivas que congregam e
protegem a identidade de um grupo, marginalizando os que
não lhe pertencem. Todas as regras de acção ou de pensamento são formas de violência. Pode-se pensar na própria
fórmula de ((instituição)) fora de toda a violência? E não é
verdade que todo o ser humano é habitado e sustentado por
elementos que lhe vêm de fora, que não escolheu mas que
não pode pensar em recusar?
O cristianismo é uma instituição humana, e não escapou
a regra. A Cruz e-lhe elemento essencial, símbolo de violência consentida, de que a eucaristia é memorial. A violência
que se sofre A ou não uma fundação da experiência cristã?
Falando de ((religiões)), podemos estar a referir-nos a
ideia de um «sagrado» arcaico, uma espécie de fundo
comum, no qual andariam associados o medo (o ((tremendum») e a fascinação (o «fascinosum»),duas formas de violência imposta do exterior. Ninguem decide sozinho ter medo
ou ser seduzido.
Existe um parentesco misterioso entre o medo e o desejo: tem-se prazer em ter medo (ou, como alternativa, em
amedrontar...) como sabem os que gostam de brincar com os
meninos pequeninos. É como se houvesse, no fundo da
nossa humanidade, o desejo da violência. O que confirmaria
o atrevimento original de Eva e Adão, assim como o fim trágico da primeira fraternidade, segundo a Bíblia: a de Caim e
Abel. Ao mesmo tempo, o horror e a vergonha desse desejo.
O homem habitado pela dupla paixão da violência e do bem,
subtilmente misturadas.
Se examinarmos agora o que se chama, curiosamente,
«as grandes religiões)), vamos encontrar a tensão entre as
forças maléficas e os poderes positivos, uns e outros muitas
vezes personificados - quer dizer, dotados de liberdade, logo
de imprevisibilidade. Pode-se imaginar um «bem» que não
tenha contrário? O inferno não é o negativo, o esvaziado, do
céu? São forças que, não satisfeitas com disputar o primado,
se interpenetram, como bem o diz a parábola da boa
semente e das sementes daninhas. Só no pensamento
abstracto podem estas energias existir de forma autónoma; o
bem e o mal, no concreto, nunca se apresentam em estado
«puro».
Ao abordarinos o cristianismo ou o islão, as vezes tentase destrinçar a forma «autêntica» destas religiões, que seria
não-violenta, das figurações pervertidas, que seriam a fonte
de excessos intoleráveis. Mas há nelas. fronteiras claramente
definidas? E quem está habilitado, no islão, a fazer esse discernimento perante um Alcorão tão diversificado quanto a

Bíblia? E no cristianismo, não tem o magistério evoluído nas
suas apreciações sobre a legitimidade das violências?
Voltemos ao pensamento abstracto. Com ele, é possível,
de facto, identificar a ((verdadeira religião)), com tudo o que
contém de positivo. Mas, paradoxalmente, chama-se então
verdadeiro ao que não existe em parte alguma (evoquemos
os conteúdos platónicos, com tão grande influência na teologia...). Ao longo das suas narrações, a Bíblia ilustra que uma
religião é uma orientação existencial, assumindo toda a realidade humana, inclusive as suas sombras e derivas. As «faltas» têm um grande lugar no íntimo das religiões porque,
numa religião de ((salvação)), como a maior parte delas, é
preciso salvar de alguma coisa. Se considerarmos a
humanidade concreta, o ((sobrenatural))não existe em estado separado: o que ele designa é o dinamismo divino que
penetra a realidade humana em todas as suas dimensões. A
((carne)) de que falam João e Paulo não é suprimida nem
neutralizada pelo Espirito. Está integrada numa realidade
mais vasta. Devemos portanto estar preparados para que, na
experiência do homem religioso, a violência inerente ao
homem, a sua agressividade, o seu instinto de morte estejam
presentes, embora a fé Ihes abra um outro mundo.
É evidente que Jesus nunca utilizou a violência que
magoa senão para o bem; e que escolheu enfrentar a violência maléfica por meios não-violentos. Rompeu ((a espiral))
infernal. O que não é razão para esquecermos pudicamente
as suas imprecações contra os fariseus, ou a sua acção
«musculada» contra os traficantes do Templo. A intenção,
claro, era boa. Mas, então, é legítimo utilizar os maus meios
para atingir uma finalidade respeitável? Ou Jesus podia permitir-se liberdades que os seus discípulos devem evitar?

Como a palavra ((religião)),a ((violência)) está carregada
de miiltiplas ambiguidades. A sua própria etimologia evoca
um excesso de vitalidade, uma energia que estoira de modo
brusco e incontrolável. É o romper de uma força que parece
escapar tanto ao que a explode como ao que é atingido. A
primeira ideia que nos vem sobre violência é a sua incontrolabilidade; assusta, é um desafio a vontade e a lei (criada
para conter a violência). O paradoxo interessante é que a
própria lei é violenta (violência que se diz legítima). Legítima
para quem? E em função de qual regra superior?
Incontrolável, pois; e também tendencialmente cada vez
mais extensa. É um fenómeno ((expansivo)), ((difusível)) por
natureza. Como a água, o ar e o fogo (que são, todas, realidades que a Bíblia conota com o Espirito divino). Deixada a
si própria, a violência não cessa de alargar o seu campo, ate
suscitar violências defensivas. Verifica-se que, se as nossas
sociedades se excedem a aperfeiçoar a violência graças a
técnica, pelas armas e manipulações cada vez mais eficazes,
essas mesmas sociedades dedicam-se também a inventar
meios novos para prevenir e contrariar as mesmas violências. Como se o mal segregasse os seus próprios antídotos.
A violência surpreende e assusta. Aqui está a essência

do ((terrorismo)):mergulhar uma sociedade num estado permanente de vigilância ansiosa face aos possíveis ímpetos da
violência agachada a nossa porta «como um leão que ruge)).
Para que o terrorismo atinja a sua finalidade, a de ((desestabilizar)) toda uma sociedade, é preciso que seja conhecido:
os media são os difusores indispensáveis - e quantas vezes
complacentes - da violência que pretendem hipocritamente
denunciar, tanto pela publicidade que lhe fazem como pelo
mimetismo que podem suscitar ou pela banalização a que
conduzem. A violência torna-se então um espectáculo ao
qual o público se habitua (e que, por vezes, já nem dispensa), como tenderia a sugerir a voga de filmes ou folhetins terríficos.
Como força, a violência pode servir para o bem e para o
mal. um instrumento estruturalmente ambíguo. Não é verdade que os humanos podem passar de um grande amor a
um ódio violento, como testemunham amantes decepcionados ou alguns convertidos?
Fala-se da ((violência dos pacíficos)). Pode-se exercer
uma «boa violência)) sobre si mesmo ou sobre os outros.
Pode mesmo falar-se de «doce violência)), fórmula paradoxal, que nos leva a perguntarmo-nos se a doçura é, realmente,
o contrário da violência. As nossa línguas tiveram que inventar o termo de «não-violência))porque não temos nada que
diga o contrário de violência. Talvez seja um índice de que a
violência é mais primitiva. Esta ideia está em oposição a
antropologia cristã? A verdade é que não coloca o triunfo do
bem senão no fim da História... A primazia provisória do mal
é muito lógica porque, ao contrário da virtude, o vício não
recua diante de nenhum meio para atingir os seus fins.
Falemos da «má violência)), expressão que tomou, nas
sociedades modernas, um significado original. Agora, a liberdade individual tem um lugar central; achar-se-á ((violenta))
toda a agressão contra esta liberdade. A violência torna-se o
oposto do respeito. Transforma-se numa forma de relação na
qual é ferida ou suprimida a liberdade de uma pessoa, ou a
sua vida, ou a integridade física (que são as condições 'sine
qua non' da liberdade). Alargaremos mais este campo, já
muito amplo, afirmando que toda a violência ((privada)) tem
as suas raizes na violência da sociedade. A violência parecenos social, a partida (sem contar com a violência contra a
natureza e os animais). A teologia ainda hesita em Ihes dar a
atenção devida.

Vamos circunscrever-nos a reflexão sobre as relações
entre a violência e a religião cristã. Seria interessante proceder por comparações, estendendo a reflexão a outras correntes religiosas. Interrogar-se, por exemplo, sobre a exactidão do olhar com que muitos Ocidentais encaram as
religiões orientais consideradas como modelo de ((não-vioIência)). c um ponto de vista a verificar, mesmo sem olhar
unilateralmentepara personagens tão notáveis como o DalaiLama ou Gandhi. Nem a história da índia nem a do Tibete
têm só aspectos edificantes. Podíamos também interrogar o

judaísmo ou o islão, sem esquecer que têm ambos parte das
suas origens em violências guerreiras: no islão, os combates
conduzidos por Maomé para assegurar a sua influência; na
tradição judaica, a conquista brutal de Canaan pelo povo
judeu e as inumeráveis guerras santas entre os séculos X e
VIII [a.C.].
A história e os escritos fundadores do Cristianismo passam por entre múltiplas violências. Na Bíblia, há cerca de 600
passagens descrevendo uma violência realizada pelos
homens, e mais um milhar das quais o próprio Deus A autor.
A imagem e semelhança de Deus, o cristão teria vocação a
violência?
Que a força, como concentração de energia ao serviço de
uma boa causa seja valorizada pela tradição cristã, ninguém
o pode negar, mesmo que haja aí uma herança do estoicismo. A força ligada à coragem é considerada pelos cristãos
«virtude cardeal)). «A virtude que nos faz praticar o Bem apesar das dificuldades e mesmo das perseguições)) - a existência de obstáculos é aqui constitutiva. O princípio primeiro da
força cristã é o Espírito, que pode soprar violentamente,
como no Pentecostes. E pode-se considerar o texto de
Mateus 11, 12, sobre «os violentos que conquistam o Reino)),
como descrição de uma condição de acesso a esse mesmo
Reino, sendo João Baptista, de quem se fala nesse texto, um
bom exemplo.
Resumindo: associadas a fé cristã encontram-se a força
e a coragem. Mais ainda no nosso tempo, num ambiente secularizado que não estimula nem protege a decisão de acreditar. A mesma força e constitutiva da Igreja: a união dos
crentes «faz a força)). Assim o atesta a vida consagrada e as
numerosas comunidades que congregam e multiplicam as
possibilidades individuais. Esta força colectiva suscita,
mesmo, a descorifiança ou o repúdio por parte dos poderes
estabelecidos, políticos ou eclesiásticos. A tentação de
((dividir para reinar)) anda escondida em muitos lugares...
Que relação existe entre essa força vital e a má violência?
Relação estreita, na medida em que a energia disponível
pode ser facilmente desviada para finalidades negativas:
para se impor a outros, para manipular, para esmagar. Toda
a força é ambígua, tanto mais que, como já dissemos,
escapa facilmente ao controlo. A eventualidade do mal está,
portanto, sempre presente. E o crente, marcado por um
ambiente violento, não poderá evitar completamente a prática de actos violentos e agressores a liberdade dos outros. É
uma tentação, uma exposição permanente.
Mas o cristão é portador de uma utopia ou de um sonho
que exclui a violência. Paradoxalmente, o Reino de Deus que
sabe mostrar-se violento convida a excluir a violência. É um
ideal que todo o cristão transporta, como um horizonte sedutor e como uma instância acusadora, que o impedirá sempre
de ter boa consciência se usar de violência, mesmo que para
um «mal menor)).
A fé é da ordem da força. Com diz S. Paulo (GáI. 5, 6), a
fé manifesta a sua energia (énergumenê) pela caridade. Mas
se é uma força expansiva, terá sempre a espreita esse
excesso que é o fanatismo, que erige em monopólio exclusi-

vo uma certa forma humana da verdade. A fronteira que separa uma convicção forte do fanatismo é porosa; o fanatismo
revela muitas vezes uma profunda insegurança interior. Não
está errado pretender que uma religião que se acha detentora da verdade - e mais ainda o monoteísmo, cujo Deus único
é necessariamente o de todos - possa ser tentada a impor-se
por meios violentos. É, aliás, uma das características de
todos os grupos portadores de convicções fortes, até talvez
os assumidamente não-violentos.
Apontam-se muitas vezes os múltiplos exemplos de
crenças religiosas que desembocam na violência. MédioOriente, Irlanda, Nigéria, Cachemira ... E aflitivo. Note-se que,
com frequência, a agressividade não é alimentada só pelo
((religioso)), mas também e frequentemente por outros factores, como a desigualdade social ou económica, a busca de
poder, a vontade de autonomia. O ((religioso)) não existe
nunca em estado puro, e é muito difícil (impossível?) distinguir, nas causas reais dum conflito, o que pode ser imputado
Si fé e o que vem doutros factores. Mesmo nas tensões ditas
((puramente doutrinais)), as posições políticas dos protagonistas intervêm significativamente.

A Escritura é um florilégio de derivas e conversões, de
violências e contra-violências, de conflitos e reconciliações.
Não é sempre edificante, a ((História Santa)) : é um bom
espelho do que é a humanidade. Mesmo o Novo Testamento
não está isento de páginas violentas e de episódios rebeldes
a uma leitura «doce».Temos as invectivas contra os fariseus,
o tratamento dado ao convidado que não tinha vestido a
roupa própria para a banquete, Ananias e Safira, o
Apocalipse...sem contar com o tema da «cólera» de Deus,
bem presente ainda nos escritos paulinos.
Como nos situaremos em relação a estes textos e a um
Deus que parece, por vezes, tão alheio as bem-aventuranças?
Pode-se dizer que estas passagens ilustram o realismo ou a
((sacramentalidade)) da Revelação: Deus parte do real,
assume-o e convida a transfigurá-lo do interior, quer se trate da
violência, do pecado, da doença ou da morte. Tudo serve para
farinha no moinho da pedagogia divina. Assim, não é surpreendente que Jesus se tenha servido de exemplos perturbadores, sem por isso os caucionar, como o episódio do intendente desonesto ou dos colegas que o denunciam. Parte-se de
uma perversão para encaminhar até a sabedoria cristã.
Outro exemplo: há «exclusões» no Novo Testamento,
quer nas narrativas de julgamento quer em afirmações de
Jesus ou de Paulo. A cólera divina, como a inveja, é a forte
reacção de um amor desapontado. Será negativa, essa
cólera? Ou a sua ausência total não seria uma tara? A cólera
pode ser um processo pedagógico; bem controlada, poderá
ser eficaz.. . tanto quanto uma paixão possa ser «controlada)).
Digamos que a violência, vista como um constrangimento
irresistível do outro, parece ser bem contrária ao ideal
evangélico. Mas não podemos esquecer que existe um
potencial agressivo no psiquismo humano, pelo menos como

meio de auto-defesa. Este potencial pode ser inteiramente
canalizado para objectivos socialmente valorizados - como o
desporto, os estudos, a ascese; mas as religiões, como todas
as instituições humanas, não podem evitar violências multiformes. A própria necessidade de uma autoridade, apoiada
num direito pelo menos em parte repressivo, atesta que uma
comunidade não pode sobreviver e agir senão apoiada numa
((violência))dita legitima.
Mas, quando esta violência decretada como legitima
surge, só pode ser, na perspectiva evangélica, em situações
excepcionais, limitando decididamente os prejuízos, e com a
vontade de sair da situação o mais rápido possível.
Ilustremos esta afirmação com a doutrina clássica da guerra
justa, da legitima defesa, da excomunhão... Ao procurar
motivos para pedir perdão, os motivos não faltam; mas é preciso assegurar que não se estão a limitar a um passado
longínquo.

Há parentesco entre as duas realidades? Vejamos os termos ((inculcar)), ((endoutrinar)), talvez até ((transmitir));
actualmente, prefere-se ((propor)), nitidamente mais suave.
Mas é preciso que esta substituição não seja uma simples
estratégia. Ainda há a hipótese de que ((proposição)) só dure
pouco tempo, evoluindo para um termo ainda menos violento: exposição a fé, p.ex.
Com ou sem deslocações terminológicas, é impressionante verificar como a formação religiosa insiste, hoje em dia,
na aprendizagem da liberdade e do diálogo. Todos começam
a notar que as regras do jogo devem ser claramente
definidas com todos os participantes, e que uma avaliação
conjunta deve permitir verificar ou corrigir o método adoptado. Houve um abate de muros entre a formação religiosa e
outras pedagogias que se querem não-directivas. Houve uma
redefinição conciliar da fé como decisão livre, admitindo
mesmo a eventualidade de que uma formação induza a
erosão da fé inicial. É um risco inevitável: exige dos formadores e dos formandos a tal força corajosa que evocavamos acima. Daqui em diante, é preciso ser ((forte)) para se
implicar numa formação, e para não se deixar paralisar por
possíveis efeitos não desejados a partida.
A valorização da liberdade e portanto, idealmente, a
recusa de toda a violência pedagógica, chocam com reservas
compreensíveis de muitas pessoas e não apenas dos «velhos)). Na medida em que a religião é considerada como uma
fonte privilegiada de segurança interior, é tentador procurar
uma formação directiva e portanto securitária, na qual os conteúdos são univocos e integralmente definidos. Nesse espírito, sem dúvida, se inscreve o Catecismo da Igreja Católica.
Em contrapartida, é preciso ter em conta que o estilo
((escolher a sua religião a partir dum elenco delas)) está cada
vez mais espalhado. O que chamam ((identificação parcial a
Igreja)) torna-se corrente. Afastamo-nos do gosto por formações religiosas monolíticas, com os seus sistemas fechados ((de tudo ou nada)). A nova pedagogia religiosa quer-se

libertadora, e em primeiro lugar porque propõe escolhas
múltiplas, as normais numa igreja plural; mas também porque
liberta, no formando, as virtualidades de que é portador. Os
professores que têm de avaliar exames sobre assuntos religiosos conhecem bem a dificuldade em encontrar critérios
que tenham em conta a presente evolução.
A liberdade, não-violência, em pedagogia! Muito bem mas trata-se de um horizonte, não de um facto. Porque
mesmo quando todos, professores e alunos, estão interessados nisso, subsistirão sempre factores incontroláveis que
farão que uma certa ((violência)) esteja, de alguma maneira,
presente. Qual é o professor que escapa absolutamente ao
subliminar, e que nunca manipula os seus estudantes,
induzindo representações ou atracções não reflectidas? Com
o que quer que se faça, a relação é sempre tambem um jogo
de violências recíprocas. É bom que isto se reconheça, para
eliminar de vez o mito da transparência integral; e tambem
para nos mantermos num estado de vigilância e fazer recuar
a violência intrusa tanto quanto se puder.
Também não se pode perder de vista que uma educação
totalmente não-violenta poderia ter, por efeito perverso, a libertação de agressividade compensatória a outros níveis: a
família, o caminho, o recreio...Neste sentido, a pedagogia
fará melhor em acolher, explicitar e reflectir sobre a violência
inevitável, do que ocultar ou excluir. De certos conflitos, devidamente reconhecidos e avaliados, podem resultar bons frutos.

Pode-se associar religião e violência?
Estão associadas, de facto. É um dado histórico, mesmo
que seja impossível descobrir no coração do crente se é a fé
que está na raiz da violéncia ou outros aspectos da sua pessoa - prova que seria tanto mais Útil quanto toda a f6 é incarnada e assume a totalidade do indivíduo. Como saber, ainda,
se uma certa propensão natural para a força não encoraja,
nalgumas pessoas, a aderir a uma fé que se tornou ((difícil)).
Temos de contar com a acção subterrânea da graça; mas
a fé implica uma concentração voluntária das energias do
crente para confiar, agir, perseverar, apesar das dúvidas. A
fé é convicção; vitória sobre certas facetas de si mesmo,
combate encarniçado contra a descrença ou os deuses imaginários. Por outro lado, é a força de viver um projecto fecundo, o do Deus de Jesus Cristo. Força maior quando vivida
nas comunidades de crentes, que se sustentam uns aos outros na sua coragem de crer; capazes, nessas condições, de
passar a actos exemplares, que não conseguiriam fazer
noutras condições.
Mas a condição humana faz com que qualquer qualidade
possa, por excesso, por defeito ou por desvio, transformar-se
no seu contrário. Assim, a força dos crentes, sempre expostos as tentações de si mesmos ou do seu ambiente, essa
força pode então
apagar-se diante das tentações, internas ou vindas do
exterior; nesses casos, a força pode exercer-se contra as

liberdades e dignidade de outros. Atacar para se proteger.
Conquistar correligionários a qualquer preço. Reafirmar vigorosamente a sua identidade. Dai, que uma das missões da
formação na fé seja apontar e prevenir as derivas, tanto pela
análise das situações violentas em causa como pela observação de si mesmo e do funcionamento do grupo. Será uma
excelente sensibilização a realidade do mal no mundo; mas
é preciso preocupar-se, antes, com a conversão individual e
com a abertura a força reconciliadora de Deus - para escapar
à resignação e ao discurso depressivo, hoje tão espalhado a
todos os níveis de responsabilidade.
Sim!, os crentes são violentos. A Igreja é violenta. Os que
escolheram o Evangelho são violentos. E não apenas em circunstâncias extremas, em que seriam reduzidos a aceitar
uma violência menor para evitar uma maior.
Talvez não haja melhor remédio para a violência do que
desmascará-la sem agressividade, para a poder combater
depois. Uma insistência eufórica em que o Reino de Deus «já
aí está)) oculta a realidade, esquiva-se a ambiguidade, deixa
o campo livre aos que se aproveitarão de uma certa exaltação para consolidar o seu próprio poder.
»Bem-aventurados os pobres))... Talvez tambem façam
parte deste grupo todos os que reconhecem humildemente
que a violência não cessa de viver dentro deles, e que têm
necessidade das suas irmãs e irmãos para a afrontar com
serenidade e a converter em arma para o crescimento.
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ESEJAI A PAZ
PARAA CIDADE
A, PAZ
Maria de Lourdes Pintasilgo*

Pela primeira Vez na história do mundo,
para além de toda a diversidade
- de crenças, de pertenças, de Histórias
e de línguas - para além de tudo o que nos
separa, estamos nas ruas, gente de mais
de 600 cidades, estamos nas ruas a dizer
a nossa vontade comum.
«Pela paz. Contra a guerra.))

' Texto lido na manifestação de dia 15 de Fevereiro, em Lisboa,
no dia de afirmação mundial pela paz, contra a intervenção militar dos
Estados Unidos no Iraque; titulo da responsabilidadeda «Viragem».

Hoje é um 'dia novo'. Pela primeira vez na história do mundo, para
além de toda a diversidade - de crenças, de pertenças, de
Históriase de línguas - para além de tudo o que nos separa, estamos nas ruas, gente de mais de 600 cidades, estamos nas ruas a
dizer a nossa vontade comum «Pela paz. Contra a guerra.))
Hoje está a acontecer a 'outra globalização'. Hoje com os
meios tecnológicos que temos, estamos a ouvir-nos e a ver-nos
uns aos outros. Hoje, o sol vai lentamentesubindo a linha do horizonte sobre as cidades que se vão erguendo para afirmar o seu
desejo de paz.
Hoje estamos a construir um 'novo mapa das alianças'. Hoje
estamos a dizer não ao uso da força. Hoje, sabemos que somos
todos um, Sobre nós pesam as mesmas ameaças, sobre nós,
invisíveis mas reais, tecem-se as redes da esperança.
Não são os habituados as manifestações que marcham pelas
ruas: são os que neste dia decidiram deixar o seu conforto, os que
sabem que dar visibilidade a esta responsabilidade comum é a
prioridade deste momento, desta hora.
São esses que pelo mundo inteiro sabem que todos juntos
somos uma força, a força da paz.
Já dissemos porque somos contra a guerra.
Porque as guerras chamadas preventivas são guerras de
agressão, e não podem ser guerras justas.
Porque quanto maior é o poder de um país, mais ele se toma
um 'exemplo' para os mais fracos. Por isso não queremos legitimar a prática de entrar pela força num país para mudar o regime.
Porque não queremos prostituir a fundamental dignidade humana,
trocando vidas - milhares, milhões de vidas - por petróleo. Porque
queremos que cada povo tenha soberania sobre a sua própria
riqueza. Porque queremos uma economia ao serviço da vida e
não a vida humana ao serviço da economia.
Dentro de poucas horas esta cadeia humana atingirá a costa
leste dos EUA. Por causa do alerta máximo decretado sobre Nova
lorque, na cidade não haverá marchas.
Mas estarão, paradas, nos lugares que escolherem, num
longo espaço desde a Rua 49 a 1.a Avenida, onde ouvirão o arcebispo Tutu, Prémio Nobel da Paz, vindo directamente da Afnca do
Sul. Tomou-se nos EUA a palavra de ordem do movimento pela
paz e contra a guerra a frase que já vem da guerra do Vietname:
«Não em nosso nome!))
Aqui, e agora, a nossa presença reafirma:
A soberania reside no povo.
As posições que parecem querer tomar-nos vassalos da
política da administração Bush, e nos empurram para a guerra,
também queremos responder: «Em nosso nome, nunca!))
De todos nós, em formas diferentes, vem a saudação com
mais de 2000 anos:
((Desejai a paz para a cidade da paz:
Vivam seguros os que te amam.
Haja paz nas tuas muralhas,
paz dentro das tuas toms.
Pelos meus innãos e meus amigos
eu digo: A paz esteja contigo.
Desejo-te todo o bem.»
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A PAZ ESTEJA COM O MUNDO INTEIRO!

PORUMA
CULTURADA
Para assinalar o 40° aniversário da encíclica
«Pacem in Terris)), do Papa João XXIII,
a Comissão Nacional Justiça e Paz organizou
em Coimbra, Capital Nacional da Cultura,
no dia 5 de Abril de 2003, um encontro
de movimentos, comunidades e grupos
cristãos. A VIRAGEM publica aqui o relato
e conclusões do encontro

QUEMSOMOS E O QUE NOS REUNE
1. Representantes de mais de duas dezenas de movimentos,
organismos e comunidades cristãs, reunimenos em Coimbra,
este ano capital da cultura. Reconhecendo-nos uns aos outros
como discípulos de Jesus Cristo, aqui viemos partilhar experiências e reflectir em conjunto, para reforçar os fundamentos da
nossa opção «por uma cultura da justiça e da paz», a luz da
enciciica ((Pacern in Tems», cujo 40° aniversário agora se
comemora.
2. Na sua senda, quisemos perscnitar os ((sinais do tempo)),
no início de um novo milénio, num mundo cada vez mais globalizado e complexo. Se as ameaças a justiça e a paz têm causas
múltiplas e diversas, exigindo um esforço de reflexão e discemimento continuo, elas são, hoje, também sentidas por muitos dos
nossos concidadãos, com quem partilhamos a esperança de um
mundo outro, onde a justiça e a paz sejam possíveis e sustentadas. Sentimo-nos assim fazer parte de uma rede, ainda frágil
mas real, de homens e mulheres que em todo o mundo aspiram
e trabalham por uma cultura da justiça e da paz.
3. Temos a convicção de que para se avançar neste caminho
de construção de uma sociedade de justiça e paz, é imprescindível aliar as dimensões pessoal e estrutural, onde os modos
de vida individual,os padrões de desenvolvimento sócioeconómico e os modelos políticos de sociedade se articulem nas escolhas
pessoais que fazemos cada dia. Neste sentido, e retomando o
que se afirmou na abertura deste encontro, ((Temos a conviao
de que, como assinalou o Papa João Paulo II, na sua Mensagem
para o Dia Mundial da Paz de 2003, sem uma renovação do
nosso olhar, sem um aprofundamento dos valores pelos quais
pautamos as nossas atitudes e comportamentos colectivos; em
suma, sem uma conversão do coração, não poderão surgir aque
Ias estruturas, reformas, e enquadramentos institucionais de que
o nosso mundo tanto precisa para chegar a uma convivência pacífica e estabelecer relações sociais, assentes na justiça, na verdade, na liberdade e no amor, que são os alicerces de uma paz
justa e duradoura. São eles os verdadeiros pilares da paz, em
todas as suas múltiplas vertentes: paz nas famílias e outras comunidades humanas, a paz no trabalho e nas empresas, a paz nas
cidades e nas nações, a paz nesta 'aldeia global' que é, cada vez
mais, o nosso século XXI.))

4. Ao referir estes quatro pilares ou colunas da paz - verdade,
justiça, amor I solidariedade e liberdade - a enciclica procurava
sublinhar o seu conteúdo positivo, não a reduzindo a situação de
ausência de guerra. A paz desejada brota da justiça e supõe a
transformação do mundo, conforme o ideal de uma humanidade
onde todos os homens e mulheres partilham e reconhecem uma
mesma dignidade humana, conforme a radical igualdade de filhos
de Deus. Justiça e paz encontram-se assim indissoluvelmente
ligadas, num mundo onde o respeitopelos direitos humanos deveria constituir uma espécie de gramática universal, permitindo regular as rela@es entre todos, seja no interior de cada sociedade,
seja na relação entre nações, povos e civilizações. Segundo a

((Pacem in Terris)), o abandono da guerra como forma de resolução dos conflitos deveria comprometer todos os povos e governantes na construção de um sistema de segurança comum e de
direito internacional, capaz de contribuir para o reforço de uma
autoridade pública internacional, de que a Organização das
Nações Unidas é uma forma de expressão (6. § 130-145 da
encíclica).
5. Nesta perspectiva, a situação de guerra que hoje se vive no
Iraque preocupa-nos e interroga a nossa consciência cívica e
cristã. Fazendo nossa a reflexãoque a Comissão Nacional Justiça
e Paz tem vindo a desenvolver sobre esta questão (...), e em uníssono com os apelos do papa João Paulo II, reafirmamos a nossa
convimo inabalável de que esta guerra não constitui caminho de
paz. Em sintonia com muitos outros homens e mulheres de boavontade que, pertencentes a diferentes culturas, nações, credos e
tradições religiosas, hoje lutam pela paz, declaramos solene
mente: Parar a guerra é possível e necessário (6. comunicado
aprovado no final deste encontro e publicado neste número da
VIRAGEM - ver pag. 37).

COMPROM~SSO
DOS CRISTAOS
NA COMPLWDADE DO MUNDO ACTUAL

I

6. Da reflexão que fuemos a partir da encíclica, em confronto
com a evolução do mundo nestes últimos40 anos, queremos sub
linhar alguns aspectos que julgamos portadores de futuro. Em
primeiro lugar, recusamos quer uma visão idílica quer uma perspectiva catastrofista da realidade actual. A leitura que dela faze
mos aponta, em primeiro lugar, para a necessidade de valorização da complexidade dessa mesma realidade, que integramos e
de que também somos responsáveis. Num mundo cada vez mais
globalizado, onde a consciência das interdependências se impõe
a todos os niveis, queremos retomar a ideia original da encíclica
de que existe um ((bem comum universal))(§ 132-135), que exige
de todos a procura de novas formas de lidar com a globalização.
7. Hoje, a construção da paz e da justiça supõe uma série de
novos compromissos no espaço público local e mundial, no
âmbito de uma cidadania global que desponta e que coloca diversos desafios. Desafios aos mais variados niveis: cultural (tolerância, multiculturalismo, novas formas de relação homem/mulher);
ecológico (solidariedade transnacional e intergeracional, compromisso com o planeta Terra); tecnológico (pelo controle social da
sua utilização, contra a passividade dos consumos e a suposta
neutralidade da sua manipulação nas diversas esferas da vida);
económico (pela regulação do mercado contra as diversas formas
de exclusão social); político (retomo ao tema das liberdades públicas e das práticas democráticas, do respeito pelos direitos
humanos, do valor da participação contra as dominações de
novas oligarquias); entre outros.
8. Do ponto de vista global, reconhecemos que o compromisso pela cultura da paz e da justiça encontra hoje na não-violência
um horizonte de reflexão e a m o fecundo. Não-violência não é
sinonimo de pacifismo, nem se confunde com qualquer forma de
demissionismo, mas surge como forma de luta contra a violência
e todas as formas de dominação, que visam o aniquilamento do
outro. A não-violência surge assim como um paradigma civiliza-

cional que permite articular e enraizar muitos esforços que vêm
sendo realizados aos mais variados niveis da sociedade, seja na
esfera das relações interpessoaisou sociais, na vida doméstica ou
familiar, no trabalho e na vida económica, contra as diversas formas de abuso e exploração de seres humanos (como as redes de
comércio da droga, de prostituição e o tráfico de mulheres), seja
ao nível das relações internacionais(problema da dívida de alguns
dos países mais pobres, produção e comércio de armas, etc). (...).
9. No actual contexto civilizacional, preocupa-nos a perspectiva de uma Europa a correr para as armas, reforçando paradigmas
de gestão dos conflitos intemacionaisque se afastam de uma cultura da paz, justamente no momento em que a Europa podia dar
um sinal muito importante da recusa da guerra como solução. A
resposta política aos problemas de segurança e definição de uma
nova ordem internacional exigem criatividade, audácia e
responsabilidade dos cidadãos e governantes de todo o mundo,
de modo a fomentar um quadro de relações internacionais fundado na liberdade dos povos e na justiça entre as nações.
10. Reconhecemos o impacte social das religiões que se, no
passado, contribuíram para gerar ou legitimar conflitos, hoje
podem ser, cada vez mais, um factor de paz. Assim, valorizamos
a perspectiva de abertura e de diálogo inter-religioso,que pacientemente se vai fazendo de muitos modos e em muitos lugares do
mundo; e sabemos que as religiões, na genuinidade das suas
tradições espirituais, ao reconhecer o lugar do outro, são um
modo de suscitar o encontro entre pessoas e povos, podendo
contribuir para a definição de um novo universalismo e a construção da paz no mundo, como foi testemunhado neste encontro.
Perante a situação dramática da actual guerra e a vertigem de um
conflito civilizacional, lançamos a ideia de uma ((peregrinação a
Un, terra de Abraão, pai na fé das três grandes religiões
monoteístas (judaísmo, cristianismo e islão). Que esse peregrinar
- espiritual e temporal - possa ser caminho de aproximação entre
os homens e mulheres de todo o mundo, de um novo ecumenismo na relação entre os povos da terra.

UMA VONTADE COMUM
11. No final deste encontro nacional, afirmamos uma vontade
comum em continuar e aprofundar o trabalho em rede e de parceria entre as diversas organizações e movimentos que trabalham
nos campos da justiça e da paz. Definimos como marco próximo
a realização de uma iniciativa (...), capaz de mobilizar cristãos e
não cristãos, que seja pensada como um contributo para suscitar
e reforçar, na sociedade civil, o compromisso dos cidadãos portugueses com uma cultura da justiça e da paz. (...).
12. Constatando a importância desse mesmo trabalho em
rede realizado á escala local, apelamos a criação de novas
Comissões Diocesanas Justiça e Paz e outros núcleos, nas dioceses onde ainda não existam, que possam desencadear iniciativas concretas, ligadas as várias dimensões do nosso viver e pensar, conforme as prioridades e possibilidades locais o aconse
Iharem. Irmanados com todos aqueles que, cristãos ou não, estão
empenhados no florescimento de uma cultura da justiça e da paz,
confiamos na acção do Espírito de Deus que ((fazendo novas
todas as coisas, renova a face da terra)).

Mana Cada Crespo*
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A cultura da paz pressupõe a cultura
do perdão e da cedência como actos
de coragem e não de derrotismo,
como uma realidade dinâmica, processual,
em construção, que implica a aprendizagem
da gestão dos conflitos e não a sua ocultação
ou negação cega, acéfala ou ((piedosa)).
Enfrentar um conflito é sinal de coragem
e reconhecer a sua existência um acto
de inteligência.

Texto elaborado a partir da reflexáo do encontro «Por uma Cultura da Justiça
e da Paz)),que decorreu no passado dia 5 de Abril organizado pela Comissão
Nacional Justiça e Paz, a propósito do 400 aniversário da enciclica
«Pacem in Tems», e no qual participaram alguns associados do Metanoia

A aspiração pela paz, entendida por alguns como sinal de fraqueza e de utopia poética (numa acepção disfórica e não de magnitude e de libertação espiritual), poderá ser alcançada no dia em
que conseguimos còncretizar o que ensinava um rabino aos seus
discípulos. Ao interrogá-los sobre ((como distinguir o fim da noite
do principio do dia)), os seus seguidores iam dando várias
respostas. ((Distinguimoso fim da noite do princípio do dia, quando percepcionamos a luz)). «Não», respondeu o Mestre. ((Quando
distinguimos uma oliveira de um sobreiro));((Quandodistinguimos
ao longe uma cabra de uma ovelha)). ((Não, não», respondia
sempre o rabino. Perante tantas tentativas goradas, solicitou-lhe
então o discipulo mais ousado: ((Diz-nos lá tu, ó Mestre, como
fazer, já que todas as nossas respostas estão erradas)). ((Quando
fores capaz de ver uma pessoa próxima de ti e disseres 'Tu és
meu irmão' e vires outra um pouco mais distante e disseres 'Tu és
minha irmã', aí serás capaz de distinguir o fim da noite do princípio do dia)), respondeu o Mestre com sabedoria.(')
As parábolas contêm o poder inalienável de transmitir um
saber experiencial dificilmente traduzível em conceitos e
definições e com uma força só igualável a dos gestos e rituais,
como o que a seguir se transcreve, tradição de Moçambique,
posta em prática quando duas pessoas desavindas pretendem
fazer as pazes. São convidadas a juntar-se a volta de uma
fogueira e a lançar numa taça de água uma brasa de carvão
incandescente. Seguidamente, ambos bebem dessa água, na
qual as chamas da desavença simbolicamente se converteram já
em cinzas de que renascerão a paz e a con~órdia.'~)
De facto, a cultura da paz pressupõe a cultura do perdão e da
cedência como actos de coragem e não de derrotismo, como uma
realidade dinâmica, processual, em construção, que implica a
aprendizagem da gestão dos conflitos e não a sua ocultação ou
negação cega, acéfala ou ((piedosa)).Enfrentar um conflito é sinal
de coragem e reconhecer a sua existência um acto de inteligência.
As tensões caladas, os (ctúmulos caiados onde germina, calada, a podridão)),de que nos fala Sophia de Mel10 Breyner, suportam mais a hipocrisia que o dinamismo e a libertação, fmtos da
paz. A paz não é, efectivamente, a ausência de conflitos. Contudo,
o que importa e impedir, isso sim, que os conflitos sejam violer
tos, mas antes partilhados no respeito pelas diferenças como urr
bem inestimável e não como uma ameaça!3)
Educar para a paz, numa sociedade democrática e num:
escola que hoje não só preconiza como'propõe cumcularmente a
((Educação para a Cidadania», implica converter o nosso olhar,
rasgar horizontes, dilatar perspectivas e lançar sementes de nãoviolência, na resolução dos conflitos, entendidos como um bem,
sinal da diversidade e da pluralidade de que cada um é portador.
Esta assunção das diferenças e idiossincrasiasde cada um irá
trazer-nos a força necessária para a construção da paz nos vários
cenários de guerra, de violência e de opressão: na ((violência
directa)), vivida nas relações interpessoais; na ((violênciaestrutural», que espelha a negação das condições sociais, jurídicas, etc.;
na ((violência cultural))'41,traduzida na massiticação ideolNica,
operando no inconsciente colectivo, nomeadamente através dos
discursos.
Reconhecer e gerir as diferenças de sexo, raça, cor, religião,

cultura... é contribuir para a paz, respeitando-as e aceitando-as
como um bem supremo, o que implica uma revolução de mentalidades e um olhar aberto a ideia inaugural de João XXIII na
encídica ((Pacem in Terris)), a ideia de ((bem comum universal)),
em contraste com a, até então vigente, noção de «bem comum
nacional))(5).
Construir a paz, numa acepção dinâmica e de compromisso,
requer o envolvimento com critérios de justiça na sociedade,
atravessada, como sabemos, por múltiplos sinais de preocupa~ão'~),
como sejam o desemprego involuntário, a desestnituração familiar, os comportamentos desviantes associados as toxicodependências e a prostituição, a violência doméstica
e rodoviária, as desigualdades de acesso e sucesso educativo,
o tráfico de mulheres, a exploração dos imigrantes, a precariedade
ou ausência de uma habitação condigna...
Construir a paz é um processo individual e colectivo, de autodisciplina e exigência, na procura do transcendente que nos habita e opera no ser humano, mesmo quando, num cenário de guerra, um jovem vê o seu próprio pai ser morto e a mãe violada e,
contudo, é capaz de explicar as razões do seu perdão: ((Dentrode
cada um de nós vive um Nelson Mandela))'').
Um Nelson Mandela, um Luther King ou, para nós cristãos,
Jesus Cristo ressuscitado.

Notas
' Contributos para uma cultura de paz: Alicerces da paz, obstáculos a paz, resolução dos conflitos - Comunicação de Roberto Cameiro
' Contributospara uma cultura de paz: Alicerces da paz, obstáculos a paz, resolução dos conflitos -Comunicação de José Manuel Pureza
"bidem
' ibidem
' Os desafios de hoje a luz da encíclica Pacem in Tems - Comunicação de
Luís Moita
"resentação
da Comissão Nacional Justiça e Paz e dos Objectivos do
Encontro - Manuela Silva
' Contributos para uma cultura de paz: Alicerces da paz, obst8culos a paz,
resolução dos conflitos - Comunicação de Roberto Cameiro

DA PAZ
No dia 16 de Março de 2003, nas vésperas
do início da guerra contra o Iraque, várias
centenas de crentes de diversas religiões
reuniram-se no Parque das Nações, num
Encontro Inter-Religioso pela Paz. O encontro
foi promovido por diversas comunidades
da região de Lisboa: Igreja Católica
(Patriarcado de Lisboa), Igreja Lusitana, Igreja
Evangélica, Igreja Metodista, Igreja Ortodoxa
(búlgara, romena, grega), Igreja Presbiteriana,
Comunidade Islâmica de Lisboa, Comunidade
Ismaeli de Lisboa, Comunidade Baha'i,
Comunidade Hindu, Comunidade Israelita
de Lisboa, União Budista Portuguesa.
A Viragem regista aqui excertos de algumas
das intervenções e orações desse encontro
pela paz. No final da sua intervenção,
cada representante acendia uma vela.

A circunstância de se juntarem num apelo a oração pela Paz tantas confissões religiosas distintas é, por si só, um facto novo e um
sinal de esperança para o presente e para o futuro, que julgamos
importante sublinhar.
A Paz é um valor inestimável. Certamente um dos maiores,
senão o maior, dos valores terrenos. Como tudo o que é valioso,
não nos é oferecido gratuitamente; temos que nos esforçar para
consegui-lo. O objectivo desta iniciativa conjunta de confissões
religiosas distintas, todas amantes e desejosas de Paz, constitui
um passo, que para nós é muito importante, no caminho da concórdia de toda a humanidade.
Vivemos, neste momento, uma situação de grave ameaça a
Paz. Sentimos que é nosso dever unir as nossas orações para
pedir que não haja guerra. Qualquer guerra. A, agora chamada,
((guerra preventiva)) é também uma guerra e constituirá, por si
mesma, uma forma de opressão maior do que a opressão que irá
combater, pois nada é mais injusto e inumano do que a guerra. É
visível que há ainda possibilidades de entendimento e que a via
do diálogo está longe de poder considerar-se esgotada. Tal como
têm feito milhões e milhões de pessoas pelo mundo inteiro,
apelamos para que todos os responsáveis políticos envolvidos
façam o esforço que a paz merece. É esta a inteneo deste nosso
encontro.
Seria trágico que o início do terceiro milénio ficasse marcado
por mais uma guerra, na continuação do que foi quase todo o
século XX! A nossa presença nesta jornada constitui um valor em
si mesmo.
Rezamos pela paz e pela solidariedade entre todos.

Vindos de perto e de longe, reunimo-nos hoje para reafirmar
conjuntamentea vontade de intervir na gestação de um mundo de
paz e de justiça.
Como membros de várias confissões religiosas, reconhecemos que as religiões têm servido interesses vários para inflamar
os ânimos em momentos críticos da vida das sociedades, mas
estamos em crer que também são, e desejamos que o venham a
ser cada vez mais, um elemento importante para a solução dos
grandes problemas da humanidade.
Sonhamos, com outros, uma ordem mundial assente na
justiça, na paz e no diálogo entre todos. Não aceitamos que o
medo nos paralise. Lembramos figuras emblemáticas que, recusando o conflito amado e a intolerância, deram rosto a não-vioIência e fizeram dela um instrumento eficaz para a transfomação
das sociedades, como fizeram Gandhi, Luther King, Desmond
Tutu, Mandela, as multidões pacificas que fizeram niir o muro de
Berlim e tantos outros... Depois deles, já não é possível consideramos a luta armada a Única forma de vergar tiranos e defender
direitos.
Provenientes de tradições diversas, queremos afirmar-nos
irmanados com milhões que, por todo o mundo, invocam a paz e
rezam pela solução não-violenta de situações criticas como a do
Iraque. Corii eles, recusamos a morte violenta de civis para fins
políticos ou militares. Estamos convencidos da sabedoria maior
do diálogo, da negociação, da persuasão, da diplomacia, da per-

severança no quadro do direito intemacional.A guerra, em qualquer das suas formas, é uma derrota para a humanidade.
Apelamos aos govemantes de todo o mundo, nesta hora crítica da humanidade, para que se esforcem por pensar e agir para
além de interesses imediatos das suas nações, na procura de
uma verdadeira ordem intemacional, baseada na Justiça.
A todos, homens, mulheres e crianças, vítimas da violência,
da opressão social ou económica, da tirania política ou da devastação da guerra, expressamos a nossa solidariedade.
E que a paz desça sobre todos nós, inunde os nossos
corações e dê fnitos por toda a terra.

IGREJACATOUCA
(Padre Peter Stilwell)
A Igreja Católica tem doutrina clara sobre «a legítima defesa
pela força das armas)).
E as suas premissas(1) não se verificam no caso do Iraque
(como, aliás, na maior parte dos conflitos em curso na cena internacional):
Outros meios de evitar o mal denunciado pelo Conselho de
Segurança não se revelaram ainda impraticáveis ou ineficazes.
' Uma intervenção armada, sem o apoio do concerto das
nações, atingirá não só as populações civis do Iraque mas o tecido das relações entre os povos, o direito intemacional e as
Nações Unidas - bens que a Igreja Católica tem apoiado na sua
doutrina e promovido na sua actuação diplomática. Os males e as
desordens que representa, portanto, serão mais graves que o mal
que neste momento se pretende afastar.
'Em circunstância alguma, o conceito de ((ataque preventive))
é critério reconhecido pela Teologia Moral Católica para o confronto armado.
A guerra, sempre «uma derrota da humanidade)),como afirmou recentemente o Papa, está nestas circunstâncias também
gravemente ferida na sua legitimidade moral.
Em alternativa, olhamos a pessoa de Jesus de Nazaré - que
proclamou ((Bem-aventuradosos que têm fome e sede de justiça,
porque serão saciados)) e ((Bem-aventurados os construtores da
paz, porque serão chamados filhos de Deus)).
Com ele aprendemos: ((Ouvistes que foi dito: Amarás o teu
próximo, e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, digo-vos: Amai [ou
querei o bem dos] vossos inimigos e orai pelos que vos
perseguem. Fazendo assim, tomar-voseis filhos do vosso Pai
que está nos Céus; pois Ele faz que o Sol se levante sobre os
bons e os maus e faz cair a chuva sobre os justos e os
pecadores... Sede, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai
celeste.))
A eficácia desta aparente loucura evangélica foi comprovada
no século XX pela cultura da não-violência activa em numerosos
conflitos internos as nações. Hoje ela desafia a nossa clarividência, criatividade e coragem na resolução também dos conflitos
internacionais. Mas a sua eficácia depende da pressão justa da
opinião publica sobre os dirigentes das partes em confronto. E
temos uma responsabilidade directa. Ao nosso desleixo se deve
o arrastar de injustiças e o amar dos violentos - sementeira de
combates futuros.

Em nome dos católicos aqui presentes, rezo pois a oração de
quem, tendo sido guerreiro em tempo de cruzadas, se tomou pre
cursor da não-violência, amado por cristãos e muçulmanos:
Francisco, o pobre de Assis.
»Senhor,
Fazei de mim um instrumento da Vossa Paz:
Onde houver ódio, que eu leve o Amor;
Onde houver ofensa, que eu leve o Perdão;
Onde houver discdrdia, que eu leve a União;
Onde houver duvida, que eu leve a Fé;
Onde houver erro, que eu leve a Verdade;
Onde houver desespero, que eu leve a Esperança;
Onde houver tristeza, que eu leve a Alegria;
Onde houver trevas, que eu leve a Luz.
Senhor,
Fazei que eu procure mais:
consolar que ser consolado,
compreender que ser compreendido,
amar que ser amado.
Pois é dando que se recebe,
é perdoando que se é perdoado,
e é morrendo que se ressuscita para a Vida Eterna.))

CONSELHO
PORTUGUÊS
DE IGREJAS
CRISTAS(COPIC)
(Bispo Femando Soares)
(...)Viemos aqui, como pessoas de fé, para testemunhar a paz
como manifestação maior da relação de Deus connosco. A paz
entendida como a ambiência divina em que o ser humano pode
vislumbrar a essência da sua humanidade como criação de Deus.
Por isso Jesus Cristo destrinçava entre a paz do mundo e a paz
que só Deus pode dar. E o salmista canta «Só em Deus encontro
paz; dele vem a minha salvação» (Salmo 62,2). Na realidade, a
paz, na perspectiva cristã, é dádiva de Deus, a consequência da
comunhão com a divindade que unge e transforma, concedendo
ao homem e a mulher - as suas criaturas - o descanso que alegra,
a esperança que anima, a força que impulsiona. Disso somos
testemunhas e queremos proclamar ao mundo.
Estamos aqui, como cidadãos do mundo, para dizer que repudiamos firmemente todo e qualquer tipo de terrorismo. O terrorismo é a expressão do mais absoluto desprezo e ultraje pela integridade da vida humana e não pode ser justificado por nenhuma
ideologia ou qualquer razão política. Mas também não nos conformamos com a ideia de que o terrorismo possa combater-se
com outro terror, baseado na reacção da vingança cega, sem o
respeito do direito intemacional, através de a@es de guerra
desproporcionadas que, por sua vez, geram uma espiral interminável de consequências impensadas de vingança, ódio e
desespero. Por isso, oramos pela paz dizendo «a Tua paz,
Senhor, por Teu imenso amor!)) e assumimos o compromisso de
ser agentes de paz, pacificadores. Desse modo, apelamos aos
responsáveis das nações que se aprestam a guerra para que
voltem os seus corações para Deus e se deixem tomar pela sensibilidade divina que nas relações humanas sempre apela ao diálogo e a justiça.
Olhando a nossa volta perguntamo-nos porque existe no

mundo tanta gente que acredita que não tem nada a perder. Esse
profundo desespero interior só pode combater-se não com as
mesmas armas e cnm os mesmos processos, antes, através de
atitudes de consolo e reconciliação, fundadas na justiça. Então,
estamos aqui para dizer aos senhores da guerra que queremos
ser fortes, não para dominar os outros, mas para nos dominarmos
a nós próprios, orientando esse esforço para a construção da
justiça, na partilha de bens mais equitativa; na vivência solidária
com os pobres, os imigrantes e os expoliados; na educação das
gentes para a criação de cidadãos com auto-estima, conscientes
da dignidade a que têm direito. Como cidadãos, oramos pela paz
denunciando os atropelos, o ahitrio e a exploração a que todos
estamos sujeitos pela acçáo cega das organizações que têm por
único objectivo o lucro e a dominação dos mais fortes sobre os
mais fracos, sejam países, regiões, ou povos. Na nossa oração,
em particular, rejeitamos o espezinhamento de povos e culturas
que têm todo o direito de viver tal como são.
(...) Baseados no respeito, no dialogo, e no mútuo reconhecimento, temos de trabalhar em prol de uma espiritualidade de paz
numa perspectiva inter-religiosa que incorpore as religiões que
aqui representamos. Devemos afirmar que no nosso mundo e
neste tempo há lugar para o encontro, o diálogo, o respeito na pluralidade e cooperação das culturas, das comunidades e das
religiões. Assim, esperançosamente, caminharemos com a Paz
ao encontro de um céu e de uma nova terra (Apoc. 21,l).
Permiti que termine com um bonito poema cujo autor desconheço:
Se a democracia vem dos gregos,
o cristianismo, dos judeus,
e a t h i c a de meditação, do Oriente...
Se os algarismos que usamos são árabes,
as letras que escrevemos, latinas
e a imprescindível roda é chinesa...
Se a Asia ofereceu o arroz,
os países mediterrânicos, o trigo
e a América, o milho...
Se muitos ritmos que dançamos são aíricanos,
a não-violência mais inspiradora é indiana
e a canção universal «Noite de Paz» é germânica...
Se a raça humana é de todos os(as) humanos(as) desta terra...
porque não lutar para que todas as culturas
dialoguem e colaborem na construção
de um mundo pleno de justiça e de paz?
Que assim seja!

IGREJA
ORTODOXA
(Padre Marius Pop, Igreja Ortodoxa Romena)
Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Redentor das nossas
almas, recebe esta oração pela absolvição dos nossos pecados.

Tem piedade de nós, ouve-nos e protege-nos a todos com a Tua
misericórdia. Traz a paz nos nossos corações derrotando o ódio,
a disputa, a falta de união e as outras paixões que quebram o
amor de irmãos e ajuda-nos sempre a amar a Ti, ao nosso próximo, um ao outro e entre nós e fazer todo o bem para sermos dignos dos teus dons celestes. Vela do alto dos &us sobre os
corações que são privados de amor e de união e que são cercados pelos espinhos do ódio como de outros pecados e deixa cair
sobre eles a graça do Espírito Santo, e dê-nos neste mundo a paz
celeste.

COMUNIDADEISIÂMICA
E COMUNIDADE
ISMAEU
(Xeque David Munir e Munir Amirali)

ALNISA
(Revelado antes da Hégira)
Em nome de Ala, o Clemente, o Misericordioso.
Homens! Temei ao vosso Senhor, que vos criou a partir de
uma só pessoa, dela criou a sua companheira e de ambos gerou
muitos homens e mulheres. Temei a Deus, em nome de quem
vos interrogais.
Deus está-vos observando.
Por causa disto prescrevemos aos Filhos de Israel que quem
matar uma pessoa sem que esta tenha morto outra, ou tenha
espalhado a compção sobre a Terra, fosse julgado como se
tivesse matado todo o género humano e que quem a ressuscitar
fosse recompensado como se tivesse ressuscitadotodo o género
humano.

COMUNIDADE
BAHA'I
(Margarida Ganço)
«Tenham orgulho não no amor por vós próprios mas no amor
pelas criaturas que vos são próximas. Vangloriem-se não pelo
amor ao vosso país mas pelo amor por toda a Humanidade.
Ó Tu, Senhor bondoso! Criaste toda a humanidade dos mesmos pais. Desejaste que todos são teus servos e todo o género
humano se abriga sob teu tabemáculo. Todos se têm reunido a
tua mesa de graças e brilham pela luz da tua providência. 6 Deus!
És bondoso para corn todos, provês a todos, amparas a todos, e
a todos concedes vida. De ti, todos os seres recebem faculdades
e talentos. Todos estão submersos no oceano da tua misericórdia.
6 tu, Senhor bondoso! Une todos, faz as religiões concordarem e
toma as nações uma só, para que sejam como uma única espé
cie e filhos da mesam pátria. Que se associem em união e acordo. 6 Deus! Ergue o estandarte da unidade do género humano!
6 Deus! Estabelece a suprema paz! Enlaça os corações, ó Deus!
6 tu, Pai bondoso! Extasia os corações com a fragância do teu
amor, ilumina os olhos corn a tua luz que guia; alegra os ouvidos
com as melodias da tua palavra e abriga-nos no recinto da tua
Providência. Tu és o grande e o poderoso! És o clemente, aquele que perdoa as faltas da humanidade.
(Bahá'u'lláh)

COMUNIDADE
HINDUDE PORTUGAL
(Shri Ramniklal Dave)
Oh Suprema Divindade! Nós que somos seus filhos, petmiti
corn a Sua graça sermos iluminados pela Luz Divina...
Escutai as nossas Orações e faça com que possamos usufruir
as nossas vidas de forma útil.
Oh Rei Indra! Rei dos Céus, Deus do Universo, a Luz do Sol,
... que estais sempre Omnipresente, afastai-nos dos obstáculos
da Vida.
~ S rGurudev))
i
que a Sua benção esteja sempre connosco.
Que no decorrer dos tempos... espero que estejam sempre
presentes na vida de cada ser humano a água, o ar, a força e os
alimentos.
Que todos se mantenham unidos em fratemidade.
Que a Terra-Mãe nos continue a fornecer as suas fontes de
riqueza.
Que deixe de existir o sofrimento, a insegurança, a guerra
neste Universo.
Que todas as almas estejam convertidas de pureza e com os
seus altos valores de pensamento.
Que os sacerdotes nos ajudem a alcançar o caminho são que
nos leva ao caminho da Paz. (. ..)

UNIÃO BUDISTA
(Paulo Borges)
Felicito-me pelo bem feito por todos os seres, graças ao qual
eles se livram dos sofrimentos dos lugares de tormento. Que eles
sejam felizes !
Regozijeme pelos seres que acumulam méritos, pois são
para eles causa da Iluminação.Que todos obtenham a libertação
definitiva do doloroso ciclo das existências.
Rejubilo corn a Iluminação dos Budas e com os níveis de realização dos seus'~ilhos,os Bodhisativas.
Regozijo-mecorn os pensamentos virtuosos, vastos e profundos corno um mar, desaguando na felicidade dos seres, e com os
actos que concretizam o bem dos seres.
(. ..) Tendo realizado tudo isto, e pela virtude do mérito que
assim adquiri, possa eu ser para todos aquele que apazigua a dor.

(...I

Possa eu ser para os pobres um tesoiro inesgotável,resposta
sempre pronta para tudo o que Ihes falte!
Todos os meus corpos, todos os meus bens, todo o meu mérito do passado, do presente e do füturo, tudo abandono sem hesitar para que a finalidade de todos os seres seja atingida. (. ..) (2)

' Catecismo da Igreja Católica (1993), parag. 2307-2317.
' Shantideva, O Caminho para a Ilurninaç% (»Bdhicaryavatara»), III,
tradução de Filipe Valente Rocha (com altera@%),
Lisboa, Livros e Leituras, 1998.

TRABALHAR
PELAPAZ
PARAR
A GUERRA
Comissão Nacional Justiça e Paz*

i

Para enfrentar OS desafios que nos coloca
o Milénio que agora se inicia, torna-se
necessário, mais do que nunca, difundir
uma mentalidade inspirada por uma
cultura de paz. Só com essa mentalidade
é possível enfrentar questões
como as do diálogo entre o Ocidente
e o mundo islâmico, o combate
ao terrorismo, a democracia no Médio
Oriente ou a justiça nas relações
israelo-palestinianas. A guerra vem trazer
dificuldades acrescidas a solução
de qualquer destes problemas. Depois
de «vencida» a guerra, surgirá o desafio
mais importante: o de «vencer» a paz.
E tal só é possível através de soluções
ditadas por esta cultura de paz,
para a qual a opinião publica mundial
está hoje mais desperta.

O primeiro destes textos é um comunicado da CNJP depois
de iniciada a guerra contra o Iraque; o segundo é o comunicado
aprovado no encontro promovido pela CNJP, em Coimbra,
no dia 5 de Abril, e que teve a participação de cristãos de diversos
grupos e movimentos, incluindo o Metanoia (ver págs. 28 a 31).

CONTINUAR
A REZARE A TRABALHAR
PELAPAZ

Com profunda tristeza, verificamos que teve início a guerra contra o Iraque.
Não foram ouvidos os incessantes e dramáticos apelos do
Papa João Paulo II para que ela fosse evitada. Quem decidiu
esta guerra não foi sensível a uma mobilização sem precedentes da opinião pública mundial em favor da paz. De acordo
com todas as sondagens, esta guerra não encontra adesão
entre a maioria dos cidadãos e cidadãs de Portugal, da Europa
e de todo o Mundo, sendo que nesta maioria se incluem pessoas de todas as convicções políticas ou religiosas.
A Comissão Nacional Justiça e Paz uniu-se de modo particular ao Papa e aos cristãos de todo o mundo que denunciaram a ilegitimidade desta guerra e os perigos que ela pode
acarretar. Não nos move qualquer espécie de hostilidade
antiamericana, nem muito menos qualquer tipo de simpatia
pelo actual regime político iraquiano, mas antes a solicitude
para com as vítimas inocentes desta guerra. Estas vítimas
são frequentemente esquecidas nas análises geoestratégicas. Também o foram neste caso.
A todos os que sinceramente se esforçaram para que a guerra fosse evitada, queremos dizer que não há motivos para o
desalento e que todo o seu empenho não deixará de produzir frutos. Não foram certamente em vão as orações. Não foram em vão
os esforços diplomáticos. Não foram em vão a mobilização da
opinião pública e o esclarecimento das consciências.
É que, para enfrentar os desafios que nos coloca o
Milénio que agora se inicia, torna-se necessário, mais do que
nunca, difundir uma mentalidade inspirada por uma cultura
de paz. Também só com essa mentalidade é possível
enfrentar questões como as do dialogo entre o Ocidente e o
mundo islâmico, o combate ao terrorismo, a democracia no
Médio Oriente ou a justiça nas relações israelo-palestinianas.
Continuamos convencidos de que a guerra vem trazer dificuldades acrescidas a solução de qualquer destes problemas. Depois de «vencida» a guerra, surgirá o desafio mais
importante: o de ((vencer)) a paz. E tal só é possível através
de soluções ditadas por esta cultura de paz, para a qual a
opinião pública mundial está hoje mais desperta.
Afirmou João Paulo II na sua mensagem para o Dia
Mundial da Paz deste ano: ((Sem dúvida que as estruturas e
os mecanismos de paz - jurídicos, politicos e económicos são necessários e muitas vezes felizmente existem; mas
constituem apenas o fruto da sabedoria e da experiência acumuladas 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).»
Com esta convicção, e pensando nas vítimas da guerra e
nas questões que ela deixara por resoiver, queremos afirmar
que vaie a pena continuar a rezar e a trabalhar pela paz.
Lisboa, 20 de Março de 2003

PARARA GUERRAÉ POSS~VEL
E É NECESSARIO
(Comunicado sobre a guerra no Iraque,
do Encontro de cristãos
»Por uma Cultura da Justiça e da Paz)))

Perante a guerra que lavra no Iraque, nós, representantes
de mais de duas dezenas de movimentos, organizações, grupos e comunidades cristãs que nos reunimos hoje para
reforçar os fundamentos da nossa opção ((Por uma Cultura
da Justiça e da Paz» a luz da Encíclica ((Pacem in Terris)) de
João XXIII de que comemoramos o 40' Aniversário da sua
proclamação, decidimos tornar público:

1. A nossa convicção inabalável de que esta guerra não
constitui caminho de Paz. Cimentada na Fé em Jesus Cristo,
iluminada pelo Magistério do Concílio e dos Últimos Papas,
com destaque para João XXIII, Paulo VI e João Paulo II, e
confirmada pelas dramáticas notícias que nos chegam do
Iraque, esta convicção não cede a ideologia dos que justificam o uso da força pelos «bons»contra os «maus»,ou como
forma de prevenir maiores males, ou ainda como modo de
policiar um mundo tornado demasiado perigoso.
2. A nossa disponibilidade para rezar, pedir e agir em
ordem a que a guerra.termine de imediato. Sempre que os
nossos corações cedem ao discurso fatalista e se resignam a
sentir o futuro como mero jogo de possíveis ditados pelas
forças em presença, deixamos de acreditar na força do
Espírito que faz novas todas as coisas. Parar a guerra é possível e e necessário. É possível desde que os homens e as
mulheres de boa vontade juntem as suas vozes e façam ouvir
o seu clamor a favor da paz - essa ((aspiração dos homens
de todos os tempos)). E necessário, em nome das vítimas da
guerra, do desastre humanitário que crescentemente se
instala, do futuro do Iraque e de outros países da região, da
prevalência da justiça e do direito nas relações internacionais
e em nome das ((relações de convivência das várias comunidades políticas umas com as outras)).

3. A nossa esperança na generosidade do povo americano e nas tradições do povo iraquiano. Sabemos que a cultura democrática, a defesa da liberdade, a solidariedade activa e o respeito pela opinião do outro são valores fundadores
e bem vivos na democracia americana. Eles estiveram presentes de modo exemplar nos pós-11 de Setembro.
Submergidos agora pelo discurso imperial do ((interesse
nacional)), não deixarão de vir a manifestar-se para pedir
contas aos que envolveram os EUA numa aventura que corre
o risco de abrir um ciclo infernal de permanente recurso a
força das armas em nome da defesa do referido ((interesse
nacional)).Confiamos nas aspirações dos iraquianos a conviverem em paz, sem a opressão do regime ditatorial das últimas décadas, na sua diversidade de culturas, religiões e
tradições.
4. O nosso apelo a todos os que defenderam a necessi-

dade desta guerra para que se convertam a paz. A justiça
que promove a igualdade de todos é a virtude espíritos dos
fortes. É um caminho difícil para quem tem a força militar do
seu lado. Mas é o Único caminho de paz. Só este é admissível para os cristãos. Mas todos os homens e todas as mulheres de boa vontade nele reconhecem as premicias da paz.

5. A nossa solidariedade para com os familiares de todas
as vítimas da guerra. Ao contemplar a sua dor, angústia e
tristeza não podemos deixar de condenar a desnecessária
violência que as provocou. Jesus Cristo, que veio libertar
para sempre as relações entre os homens e Deus de qualquer derramamento de sangue, convida-nos a esse repúdio.
Mas é Ele também quem nos ajuda a não esquecer o
((sangue dos inocentes)) enquanto grito por um mundo mais
justo, mais fraterno e onde reine a PAZ.
Coimbra «Capital Nacional da Cultura», 5 de Abril de 2003

GOVERNÂNCIA
MUNDIAL

- A NOSSA RESPONSABILIDADE

PARA QUE A MUNDIALIZAÇ~~O
SE TORNE UMA OPORTUNIDADE
PARA TODOS

1. A procura do bem comum universal é o desafio central
para todos os que, aqui e agora, se sentem responsáveis
pela governação. É uma responsabilidade que incumbe a
todos: indivíduos, famílias, empresas, assim como os
Estados e os seus dirigentes. Até agora, a maior parte dos
actores neste processo foram motivados pelos seus próprios
interesses. No universo futuro da mundialização, a
humanidade tem que aceitar novos valores para melhorar a
condição dos deserdados. É a esperança dessa nova visão
que inspirou o presente Relatório. Foi pedido pela Comissão
dos Episcopados da Comunidade Europeia, como complemento a um congresso social, consagrado A responsabilidade da Europa no desenvolvimento mundial. O Congresso
decorreu em áuxelas em 31 de Março e 1 de ~bril-2000,
poucos meses depois do fracasso dos Ministros do Comércio
na tentativa de lançar uma nova série de negociações comerciais na Conferência Ministerial da Organização Mundial do
Comércio (OMC), em Seattle.

DESCODIFICAR
OS SINAISDOS TEMPOS.

Comissão dos Episcopados
da Comunidade Europeia*

i

A mundialização trouxe melhorias
e oportunidades a numerosas pessoas
em muitas partes do
Mas muitíssimos são 0s que não estavam
em condições de se adaptar, que foram
excluídos dos seus benefícios, que estão
em
de desvantagem.
A mundialização permite aproveitar
a experiência de um mundo caracterizado
pela diversidade e por maior eficácia;
mas ameaça com a perda das identidades
culturais. A governância encarada a nível
mundial permitiria assegurar que
OS impactos positivos da mundialização
aumentassem e 0s seus efeitos
diminuíssemm
potencialmente

e

Este texto corresponde à síntese oficial de um relatório encomendado
pela Comissão dos Episcopados da Comunidade Europeia a um grupo
do qual faziam parte os nomes indicados no final.
O termo «gouvernance»6 traduzido por ((governância))- «governança»
tem um significado diferente e «governo» seria menos plausível

2. No espaço de uma geração, a interdependência
económica global cresceu em proporções extraordinárias. É
o que se qualifica geralmente de mundialização, consequência dos enormes progressos tecnológicos e da determinação
-demonstrada nas decisões políticas - de abrir as economias
nacionais i concorrência tanto no interior dos Estados como
entre os Estados. É um processo que vai prosseguir; não
parará nem mudará de sentido. Até agora, a mundia~iza~ão
trouxe melhorias e oportunidades a numerosas pessoas em
muitas partes do mundo. Mas muitíssimos são os que não
estavam em condições de se adaptar, que foram excluídos
dos seus benefícios, e que estão em condições de desvantagem. A mundialização permite aproveitar a experiência de
um mundo caracterizado pela diversidade e por maior eficacia; mas ameaça com a perda das identidades culturais. A
governância encarada a nível mundial permitiria assegurar
que OS impactos positivos da mundialização aumentassem e
os seus efeitos potencialmente negativos diminuíssem.
3. Enquanto a interdependência económica se reforçou
nos últimos anos, o número absoluto de pessoas muito
pobres aumentou por todo o mundo. Também aumentou a
desigualdade material entre os países e dentro dos países.
Houve riscos ambientais graves que fizeram a sua aparição
na cena mundial. Até hoje, os esforços consentidos para
reduzir a pobreza e a desigualdade por ajuda pública ao
desenvolvimento (APD) - que está a diminuir - o só desembocaram em resultados medíocres. O mesmo se diga acerca
dos esforços internacionais aceites para diminuir os danos
ambientais a nível mundial.
4. Teremos que nos convencer que o mundo e os seus
- criação de Deus - precisam e merecem uma abordagem diferente, mais coerente. As economias abertas não
se aguentarão sem que os Estados tenham vontade real da
POVOS

mesma abertura no plano político. Num mundo marcado por
interdependência exponencial, a União Europeia e um exemplo único e convincente de um sistema de governo baseado
na cooperação política supranacional e multilateral. A vontade política de instituir e manter um sistema de governância
mundial deve convocar convicções e valores muito fortes.
Nenhuma potência isolada, mesmo as mais sólidas, pode ou
deve tentar exercer um controlo total; é essencial chegar a
um acordo mundial sobre uma lista de valores e princípios
fundamentais.

O presente Relatório propõe uma série de valores e de
princípios fundamentais que deveriam ser os alicerces de um
sistema de governância mundial: respeito da dignidade
humana, responsabilidade, solidariedade, coerência,
transparência e garantia financeira. As Igrejas e as outras
comunidades religiosas têm um papel vital na promoção
destes valores.
6. A interdependência económica crescente deve ser contrabalançada por uma interacção política a nível mundial - o
que é necessário para tratar eficazmente os aspectos financeiros e comerciais que não podem ser resolvidos ao nível
nacional ou regional. Constitui o pré-requisito para entrarmos
num novo esforço comum que trate de diminuir a fome no
mundo e os riscos ambientais mundiais. A governância
mundial não pode tomar o lugar nem dos governos nacionais
nem de organizações regionais como a União Europeia.
Tanto não os pode substituir que deve enraizar neles (os
governos) a sua legitimidade. Assim, dependerá da qualidade das respectivas políticas nacionais a questão relativa
aos países mais pobres quanto ao desenvolvimento da sua
economia; quanto as nações industrializadas, têm pela frente
o duplo desafio da concorrência mundial aumentada e do
envelhecimento das suas populações, e isso também dependerá, exactamente, da qualidade das suas políticas
nacionais.
7. Além dos governos, um sistema de governância mundial deve implicar actores diferentes mas que tenham em
comum uma série de valores fundamentais. O sector
económico deve esforçar-se por conjugar os seus interesses
a longo prazo com o bem comum universal. A participação
responsável das organizações não-governamentais internacionais forneceria achega significativa a emergência de uma
opinião públicamundial.

8. Em termos institucionais, a criação de um sistema de
governância mundial requer a revisão dos mandatos das
organizações internacionais existentes. É necessário para

resolver objectivos contraditórios, para reduzir os entraves
a um comportamento colectivo coerente e para preencher
as lacunas da arquitectura institucional.
9. As dificuldades recentes ligadas ao lançamento de
um novo ciclo de negociações comerciais ao nível da
Organização Mundial do Comércio (OMC) ilustram os
problemas actuais da governância. O acordo OMC que já
existe tem que ser revisto, para melhorar o acesso dos
países em vias de desenvolvimento ao mercado. São
necessários acordos multilaterais sobre os investimentos, sobre os princípios da política de concorrência,
sobre as regras dos mercados públicos, para nos proteger contra eventuais distorsões decorrentes de acções
unilaterais; para melhorar as condições de investimento
em todo o mundo; para combater a corrupção. Esses
acordos devem ser elaborados no quadro da OMC. Os
temas dos direitos sociais e das normas ambientais
devem ser tomados em conta. Em última instância, os
acordos devem ser confiados as organizações internacionais competentes.

10. As iniciativas recentes da Organização para a
Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE ) contra o branqueamento de dinheiro e as práticas fiscais nocivas são prometedoras: devem ser vigorosamente seguidas.
Tais iniciativas, assim como as que foram lançadas pelas
instituições financeiras internacionais em relação a estabilidade dos mercados financeiros, devem continuar a progredir.
11. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) precisa de um mandato mais forte para defender normas fundamentais do trabalho que garantam a liberdade de associação e as convenções colectivas; que eliminem todas as
formas de trabalhos forçados; que possam abolir o trabalho
infantil e a discriminação ao nível do emprego e do local de
trabalho. A OIT deveria ser mandatada para tratar eficazmente os problemas sociais, em particular os problemas
dos desempregados e dos trabalhadores emigrantes nesta
era de mundialização.
12. Outra lacuna na arquitectura institucional internacional está na óbvia fraqueza do pilar ambiental. É um
problema que justifica atenção prioritária, reformando em
profundidade o Programa das Nações Unidas para o
Ambiente ou, melhor ainda, criando uma nova
Organização Mundial do Ambiente (OME), permitindo-lhe
iniciar e vigiar os esforços internacionais contra a deterioração do clima global, a diminuição da camada de ozono,
a conservação da biodiversidade, a protecção das florestas, o processo actual de desertificação, o fornecimento a todos de água potável suficiente. Sob uma análise
mais detalhada, podem surgir outras derrotas e fraquezas
das instituições internacionais; mas os pontos mencionados exigem urgência.

Membros do grupo que elaborou o relatbrio

13. O presente Relatório recomenda a criação de um
Grupo de Governância Mundial (3G = global governance
group). Trataria dos problemas horizontais ao nível mundial,
assegurando um mínimo de coordenação e coerência.
Mesmo depois de revisão profunda da arquitectura. institucional existente, persistirão problemas quanto a essas características mínimas, assim como de orientação e arbitragem
final.
14. Para que este Grupo seja eficaz, os seus membros
devem ser Chefes de Governo. São os únicos agentes que
podem tratar os problemas horizontais de maneira credível e
eficaz. Um Grupo destes necessita legitimidade, e essa pode
apoiar-se numa representação equitativa de todas as
nações. Propomos que seja composto de vinte e quatro
chefes de Governo, que disponham de directores executivos
nos conselhos de administração do FMI e do Banco Mundial.
Os mecanismos de selecção destas instituições baseiam-se
num número limitado de circunscrições que agrupam países
ligados pela geografia, a história ou a economia. Deram as
suas provas, e são respeitados há mais de cinquenta anos.
Ao Grupo juntar-se-iam o secrethrio-geral da ONU, os directores-gerais do FMI, do Banco Mundial, da OMC, da OIT e da
nova Organizaçao Mundial do Ambiente, que aqui propusemos.

15. Esperamos que este Grupo permita fazer ouvir a sua
voz a todas as regiões e todos os povos do mundo, aproximando-nos da ((autoridade pública de competência universal» preconizada por JoCio XXIII em 1963.

Michel Camdessus
exdirector-geral do Fundo Monetário Internacional,
presidente do grupo, Paris
Rudolf Dolzer
professor de Direito Internacional, Bona
Michel Hansenne
membro do Parlamento Europeu,
ex-director-geral da Organização Internacional do Trabalho, Bruxelas
Onno Ruding
vice-presidente do Citibank, Bruxelas
Peter Sutherland
ex-comissário europeu, director-geral da OMC, Londres
Paul Trân van Thinh
chefe dos negociadores da EU junto da OMC, Genebra
Simona Beretta
professor de instituições económicas e financeiras internacionais, Milão
Franz Eckert
secretário da Conferência dos Bispos da Austria, Viena
Reinhard Felke
administrador da Comissão Europeia, Bruxelas
Flaminia Giovanelli
Conselho Pontificio Justiça e Paz, Roma
Charlotte Kreuter-Kirchhof
assistente de Direito Internacional, Bona
Stefan Lunte
secretário-geral adjunto da Comece, Bruxelas
Matthias Meyer
chefe do Serviço Político da Conferência dos Bispos Alemáes, Bona
No61 Treanor
secretário-geral da Comece, Bruxelas
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É verdade que 0s discípulos, mesmo
0s mais próximos, não compreendiam
a originalidade criadora do que Jesus Ihes
dizia, à medida que se ia abrindo com eles,
à medida também que aos seus próprios
olhos se definia mais e mais. Não podiam
entrever as consequências da sua vida tão
curta mas tão aberta para o futuro
No caminho destes dois discípulos,
o olhar global com que encaravam
as Escrituras, modificado pela
compreensão que estavam a receber
de Jesus, levantados acima de si mesmos
como já Ihes tinha acontecido quando
estavam junto dele começava
a desenvolver-se numa visão nova, na qual
nunca tinham pensado, e que esclarecia
o que tinham vivido com o Mestre e que
ainda nunca tinham compreendido.

...

-

-

* Tradução de excertos do capitulo com este titulo, da obra ((Méditation

d'un Chrétien du XXéme Siécle)) (»Meditação de um Cristão do Século
XX))). O livro inclui ainda, entre outros. capítulos com os seguintes títulos:

Meditaçáo para uma Noite de Natal, Nossa Senhora da Esperança,
Impelido para o deserto. Jesus e Maria, irmã de Marta, O tesouro escondido, A Samaritana, O velho e o novo, Jesus e Judas, Jesus e Abraão, e
Meditações para a tarde de uma vida.

A medida que o caminho continuava, e que as horas passavam, dois discípulos, sem que o tivessem querido, sem
que o soubessem, mas porque eram do grupo que seguiu
Jesus até ao fim, encontraram-se reunidos em seu nome...
As horas trágicas e recentes que tinham vivido não os
empurravam para isso, de maneira imperiosa? E, como
Jesus tinha prometido, veio a eles, como no meio deles. Ao
falarem um com o outro em espírito e verdade, ouvindo-se
um ao outro no íntimo do coração, ao longo do caminho,
completamente ocupados pelo seu desespero radical, sem
compreender ainda o que estavam a viver, ouviam Jesus
como se Ihes falasse.
Quantas perguntas levantavam sobre Jesus? Só
podemos imaginar, como se no seu lugar estivéssemos.
A recordação viva do que o Mestre tinha sido para eles
desde que o encontraram, desde que estavam ligados a ele
por um sentimento forte como o amor, subia em cada um
deles, suscitada pela presença de um ao outro. Trocavam
reflexões dolorosas, perturbadoras, que OS faziam confrontar
Jesus com o que as Escrituras anunciavam sobre o Messias.
Jesus, o seu Mestre, que julgavam, ate estes últimos dias.
ser aquele que tantas gerações incansavelmente esperavam
há séculos, submetidas ao jugo estrangeiro, era só um falso
profeta que os tinha seduzido?
Reflexões que encadeavam outras reflexões entre os
dois, cada vez mais sinceras, cada vez mais em comunhão.
Começavam a aperceber perspectivas novas, que nem a
leitura atenta das Escrituras nunca Ihes tinha revelado. Eram
pensamentos ainda a tactear, num fluxo e refluxo de pontos
de vista sempre postos em questão. Eles eram ainda incapazes de precisar e formular, mas o pensamento ia avançando, por retoques sucessivos, por aproximações, a medida
que avançavam pelo caminho.. .
Depois das primeiras etapas da conversa, desoladas,
pesadamente carregadas do desespero que Ihes causava o
fim trágico daquele em quem tinham posto as esperanças
messiânicas da sua época, com tanto fervor e segurança começaram, devagarinho, a reler de uma maneira toda outra
a longa tradição que era a deles, de que a sua juventude
tinha sido imbebida, a qual aderiam por todas as fibras do
seu ser desde o seio das suas mães. Sob o choque da
decepção radical; do afundamento, que parecia definitivo,
das suas esperanças; das recordações angustiadas dos tempos extraordinários que tinham vivido com Jesus - e cuja
qualidade extrema avaliavam agora melhor - foram insensivelmente conduzidos, sem se dar conta, a uma nova compreensão das Escrituras...
Até esse dia, o que, em nome de Deus, as Escrituras
dizem do Messias tinha sido por eles compreendido ao pé da
letra, materialmente, como todos a sua volta. A mensagem
de esperança reduzia-se aos simples aspectos sociais e
políticos que nascem naturalmente num povo vigoroso e
inteligente, oprimido há séculos, incapaz, pela sua vitalidade,
de se abandonar em proveito próprio a uma situação de
dependência e miséria.
Agora, aqueles dois discípulos, revolvidos no seu interior

(mais do que podiam ter consciência, essa transformação
deviam-na a sua vivência com Jesus), iluminados pelo que o
Mestre tinha sido para eles e que percebiam melhor desde
que ele os tinha deixado, compreendiam como nunca antes
quanto o espírito que animava Jesus era fundamentalmente
o mesmo que se tornava transparente para eles naquela
hora, através das Escrituras. Foi assim que Jesus Ihes abriu
as Escrituras, pela compreensão que recebiam dele. Sim, afinal, Jesus tinha cumprido o que elas secretamente anunciavam ...
Sentiram-se, então, seguros de que Jesus era Aquele de
quem Israel obscuramente estava a espera, mas de um
modo diferente das esperanças que o povo sustentava. A
sua nova segurança não vinha dos numerosos sinais que os
profetas antigos proclamavam como sinais do Messias,
alguns dos quais também assinalados em passagens dos
Evangelhos - essas catequeses daquele tempo. (Como catequeses, queriam pôr-se ao alcance do povo que as ouvia;
mas caíram em contradição, mascarando o essencial do que
havia de novo para revelar - e que seria o encontro com
Jesus como ele tinha feito com os seus discípulos).
Os discipulos tinham acreditado que Jesus é o Messias,
anunciado pelos profetas nos termos compatíveis com as sua
épocas, porque tinham estado junto dele, em contacto com
ele, e tinham respondido com a totalidade de si mesmos à
sua presença, escutando-lhe as ressonâncias na profundidade do seu ser.
Claro que Jesus chamava a si mesmo o Filho do Homem,
o primeiro dentre os homens e que realiza a humanidade.
Mas eles ignoravam a razão fundamental pela qual ele se
designava assim. E como poderiam ter tido já essa compreensão explícita?
Quantos séculos serão precisos ainda para que os homens compreendam quem foi Jesus na grandeza singular da
sua epopeia humana, e assim possam ver Deus nele? Deus,
de quem falam com tanta ligeireza enquanto continuam submetidos a religiosidade de milénios atrás?
verdade que os discipulos, mesmo os mais próximos,
não compreendiam a originalidade criadora do que Jesus
Ihes dizia, a medida que se ia abrindo com eles, a medida
também que aos seus próprios olhos se definia mais e mais.
Não podiam entrever as consequências da sua vida tão curta
mas tão aberta para o futuro... Não é verdade que, as vezes,
até se escandalizavam? Não terá ele tido vontade de os
largar? De resto, aos poucos, muitos abandonavam, por o
acharem traidor a nação e colaborador da opressão, já que
não se empenhava a fundo nas lutas que eles achavam
necessárias. Afinal, ele era um céptico face as promessas
messiânicas das quais Israel vivia há séculos! Negador das
tradições mais respeitadas, que encarava com ligeireza.
Blasfemador e perigo público.
Mas, no caminho destes dois discípulos, o olhar global
com que encaravam as Escrituras, modificado pela compreensão que estavam a receber de Jesus, levantados acima
de si mesmos - como já Ihes tinha acontecido quando
estavam junto dele - começava a desenvolver-se numa visão

nova, na qual nunca tinham pensado, e que esclarecia o que
tinham vivido com o Mestre e que ainda nunca tinham compreendido. Até agora, a sua visão andava embaraçada pelas
interpretações messiânicas de certos textos (de salmos, em
particular), que eram aceites unanimemente e repetidas sem
cessar a sua volta, e que se impunham com o poder do que
é evidente e certo.
Donde Ihes vinha aquela alegria tão fina, aérea, segura
de si, livre; como é que ela se levantava aí onde reinava, no
princípio do caminho, uma angústia maciça, pesada,
implacável, inelutável, de um desnorte fundamental? A alegria subia do íntimo deles, tanto mais viva quanto tinham
sofrido mais, quanto mais tinham descido no abismo do
desespero. Insinuava-se imperceptivelmente no coração da
depressão ainda latente, agachada no fundo dos seus
corações e que parecia pronta a ressurgir. Ao desencorajamento negro que, at6 ali, os esmagava de todo o seu peso,
seguia-se uma imensa esperança, inexplicável, quão paradoxal.. .
Na verdade, nada tinha mudado na situação em que os
discípulos se encontravam, sozinhos no meio da multidão
indiferente ou hostil. Contudo, ao confessarem um ao outro
honestamente o que estavam a sentir, o que Ihes parecia
agora razoável pensar e fazer na ligação entre as Escrituras
e o que Jesus tinha sido e sempre seria para eles, aqueles
dois discípulos, há tão pouco tempo perdidos, sem saber o
que pensar do acontecimento que os tinha esmagado,
começavam insensivelmente a reencontrar-se tal como eram
quando Jesus vivia com eles ...
É que, em verdade, sem que os dois homens tivessem
consciência disso, Jesus conversava com eles atraves das
palavras verdadeiras e pensamentosjustos que trocavam um
com o outro. Entravam em comunhão nesta nova conversa
mais do que nas considerações amarguradas do princípio do
caminho. Quando Jesus estava fisicamente com os discípulos, revelava-lhes o sentido das coisas pela sua própria irradiação; agora, fazia-o atraves da sua ausência, através da fé
deles - tanto mais inspiradora quanto mais tinham sofrido
com medo de ver as suas vidas perderem todo o sentido. Era
como se tivessem sido suspensos sobre o abismo donde vinham, há tão poucas horas.
Tinham vivido horas benditas na companhia de Jesus,
quando Ihes falava do Reino o qual, dizia ele, «já tinha vindo))
(ele, sim, já lhe pertencia). Agora reviviam essas horas em
conjunto, e a sua luz reviam as Escrituras; tinham um olhar
novo para entrever uma existência nova, com Jesus trabalhando dentro deles; semelhante à que já tinham vivido,
preparada por ela, e que se projectaria no futuro. Quanto as
dificuldades que haveria, naquela hora não sentiam inquietações.. .
Estavam num estado de visão, que renova a face de
todas as oisas, em que só é possível o silencio interior; em
que o ser se concentra na simplicidade e ((imediatidade))do
seu acto; o grande silêncio que se abre quando o que havia
para dizer foi dito, e mais palavras são demais. Tal foi o silêncio que envolveu os discipulos de Emaús com as brumas da

tarde, que a luz baixava e se fazia tarde. O mesmo silêncio
que penetrou Pedro, Tiago e João quando desceram da montanha onde Jesus - com eles e também graças a eles - recebeu a revelação do que ele próprio era, na fé e na fidelidade,
na continuidade dos antigos do seu povo e para que destino... O mesmo silêncio depois da Ceia, depois daquelas
horas demasiado densas para serem suportadas por muito
tempo, vividas por Jesus e os discípulos, e a que foi preciso
pôr um fim, levantando-se da mesa e encaminhando-se para
Getsemani. Aí, foi o tempo das trevas e do abandono, depois
da luz e da comunhão.
E também o tempo que chegou quando tudo foi consumado, e que a agonia do crucificado sucedeu a paz, na
escuridão imensa do céu.
Tinham-se calado os dois. Tinham ambos subido acima
de si mesmos, ao mundo onde cada coisa tem o seu lugar e
sentido. Caminhavam ao lado um do outro, absorvidos no
olhar interior, o espírito a transbordar. São instantes fora do
tempo. Mas a recordação viva desses instantes acompanhá10s-ia para sempre, a flor da consciência. Não estavam a
viver ao ritmo do costume, mas estavam mais plenamente
eles-mesmos do que nunca. O passado, já só o viam através
de um futuro pressentido, como se tudo fosse já da ordem do
eterno.
E Jesus completou o que tinha começado naqueles
homens preparados de longa data, e que as recentes horas
de plenitude tinham amadurecido. Tinha-lhes dado a
inteligência do passado e do futuro que era necessária para
se abrirem a missão que fazia o seu caminho dentro deles.
Tinha-lhes dito tudo aquilo de que viveriam, numa recordação
que nenhuma ausência apaga (e que, por vezes, emerge
como uma presença...). Mas ainda não Ihes tinha mostrado
o que se seguiria para continuar a obra que ele só tinha iniciado. Assim como tinha falado pela boca deles, assim como
tinha sido ouvido pelos ouvidos deles, pelas suas mãos
tomou o pão, pelos seus lábios pronunciou a benção. Então
os discípulos compreenderam que Jesus os tinha mesmo visitado, porque foi assim que fez com os seus na ultima noite.
Compreenderam que continuaria assim para sempre, mesmo
com Jesus ausente, quando se reunissem em seu nome para
avivarem a memória dele.

ELOGIO

'Não abras a boca se não tiveres a certeza de que o que vais
dizer é mais belo do que o silêncio.'

DO SILÊNCIO

Provérbio árabe

'O minh'alma! O poema não é feito destas letras que cravo
como pregos, mas do branco que ainda fica no papel.'
Paul Claudel

»Quando orares, entra no teu quarto e ora em segredo...))
Mt 6 , 6

Maria Domingos, OP*
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O tema do silêncio orante é um tema que
encontra em mim um acolhimento muito
especial. Que cada um procure o seu
próprio itinerário espiritual reconhecendo
o mistério de Deus em si mesmo e em
cada homem ou mulher. Mas o itinerário
espiritual atravessa as peripécias da vida
humana a que ninguém pode fugir. É nessa
trama da vida, muitas vezes 'tramada', que
a busca de Deus se situa.

' Texto da comunicação apresentada no Sirnpósio do Clero, em Fhtirna,
a 5 de setembro de 2002

O contrário do silêncio é o ruído, o barulho. Nas nossas
sociedades ocidentais o barulho é procurado por si mesmo e
tem um lugar de predilecção. Deve-se isto em grande parte
as novas técnicas que tanto fascinam os nossos contemporâneos. Sabemos todos, sobretudo os que vivem nos
grandes centros urbanos e nos lugares de lazer, como é dificil fugir ao barulho. Para os jovens, o ruído é um meio de
evasão do mundo exterior onde se sentem vulneráveis - o
mundo saturado de sons é o seu refúgio predilecto. As novas
técnicas acústicas conseguem aumentar o som a grandes
alturas sem que isso altere a qualidade e parece que há concertos em que os decibéis equivalem ao ruído de um Boeing
em descolagem!
A par deste barulho físico há também o barulho mais
insidioso, mais imaterial, e por consequência ainda mais
avassalador que é o barulho da informação devido a
importância que os médias tomaram nas nossa vidas - é preciso estar informados, sempre na crista da onda; a actualidade é agora; a informação é actualizada ao minuto! A pressa, a eficácia, a prioridade do ter. Subjacente a tudo isto está
uma certa utopia que imagina o homem novo sem opacidade,
semelhante a uma imagem transparente. Mas esse homem
perdeu também a interioridade porque é inteiramente movido
pelo fluxo de informações do exterior. A busca de sentido
para as coisas e para a vida está, de modo geral, ausente.
Como falar do silêncio, como pensar o silêncio neste contexto em que o ruído , o barulho é verdadeiramente «o lugar
comum da modernidade)) de tal modo que parece ser ele que
vai tomar posse do mundo ?
Há muitas maneiras de abordar o silêncio, mas falar dele é
muito difícil. Alguém já disse que «Nós sabemos bem o que é o
silêncio desde que não tenhamos de falar dele)). Raimond
Panikkar diz também que «falar do silêncio é desde logo traí-10)) e
que «o silêncio não é um tema para ser tratado)). Vejam em que
maus lençóis eu me encontro! Quando aceitei este convite devia
ter reflectido melhor - «o silêncio é d'oiro)) - mas vamos a isto.
O que é o silêncio? O antropólbgo David Le Breton
define-o como «o grau zero do som» e apressa-se a acrescentar que ((ele não existe na natureza)). Assim, o silêncio
seria uma vitória parcial sobre o ruído e nunca definitiva. Na
nossa linguagem familiar fazemos, muitas vezes, apelo ao
silêncio -o 'cala-te' tão usado e abusado... E, vão-se preservando alguns lugares de silêncio que, apesar de tudo, são
bastante procurados - jardins, parques, lugares de culto,

I'

mosteiros, eremitérios. Porque a vida activa, cada vez mais
trepidante, precisa desse lugares de tranquilidade, desses
intervalos de silêncio para «descansar a cabeça)) como oiço
por vezes dizer aos que vêm até ao nosso Mosteiro, em
busca desse espaço. Este é o silêncio necessário a vida
social; de facto ele é experimentado como uma certa forma
de resistência. Mas há outras formas de silêncio mais duras,
que se revelam em situações difíceis - o silêncio da dor, da
((solidão difícil de romper)), o silêncio do excluído, do imigrante que não conhece a língua e que é marginalizado, o
silêncio do prisioneiro que «se esforça para não desaprender
de falar)); o silêncio dos velhos, das mulheres nas sociedades
em que elas não têm direito a falar ... Se o silêncio é múltiplo
nas suas modalidades, ele exprime também uma grande variedade de atitudes: o acolhimento, a atenção, a escuta, o
recolhimento, o autodomínio.
Há dois verbos em latim que traduzem duas expressões
relacionadas com o silêncio; um é o verbo 'silere' que quer
dizer fazer silêncio e o outro é o verbo 'tacere' que quer dizer
calar-se. Só o homem é capaz de impor o silêncio, o que lhe
permite distanciar-se dos seus próprios instintos e aceder a
vida propriamente espiritual que lhe é própria.
Proponho-me tratar aqui o silêncio relacionado com a
vida espiritual e, nesse aspecto, poderemos, talvez, equacioná-lo com a palavra. Embora a palavra e o discurso sejam
a base da nossa experiência humana, não é só a palavra que
pode exprimir o sentir e o pensar. E, sobretudo, há certos
estados de espírito que têm as suas raizes principalmente no
silêncio. Aqui já não estamos a falar do silêncio que caracterizamos de silêncio social. Estamos a falar do silêncio que
não é o vazio sem sentido. Este silêncio é o vazio com sentido. É a habitação, a inabitação do Espírito que guarda a
memória da Paixão e da Ressurreição... O silêncio é o limiar
do sentido: é lá que tudo começa e que o sentido toma asas,
é lá que se entretece a Palavra. Não somos cassetes a falar
ininterruptamente. Há ritmo entre as palavras e o que está
entre as palavra é o silêncio. É na profundidade do silêncio
que está o sentido das coisas e é a partir dai que nasce a
palavra prenhe, a palavra com sentido.
O silêncio é um tema cuja história está muito ligada ao
sagrado, a religiões e assim, ele está ligado a adoração de
Deus e como método que prepara a alma para experiências
de ordem mística. O fenómeno religioso ou esotérico sempre
fez largo uso dele como meio de encontrar Deus. Os trapistas, como sabemos, fazem voto de silêncio perpétuo e as
Ordens contemplativas praticam o silêncio como um elemento fundamental da vida. No entanto, o verdadeiro silêncio é
raro porque ele é uma plenitude de todo o ser, uma atitude
que para ser autêntica tem de ser também, de certo modo,
habitual, fazer parte da pessoa. Não é o mutismo das pessoas caladas - não, não tem nada a ver com isso. Temo que
as pessoas caladas o sejam porque, simplesmente, não têm
nada para dizer... O verdadeiro silêncio supõe o aprofundamento humano - ((quanto mais fundo é o poço, mais pura é a
água))... Aprofundamento humano e silêncio vão de par; ele
é comunhão intensa com a vida e faz corpo com ela. Nos

nossos meios religiosos corremos muitas vezes o risco de
nos contentarmos com um certo subdesenvolvimento espiritual porque não levamos realmente a sério este aprofundamento humano que para nós, evidentemente, tem as suas
raizes no próprio mistério da Encarnação. 'Planamos' em vez
de viver. O encontro com Deus faz-se através do homem, da
mulher, que nós formos. É no homem, na mulher vivos que
Deus se revê. O silêncio brota dessa realidade e é, ao
mesmo tempo, o terreno em que ela toma raízes e não pode,
portanto, ser fecundo se não existir na minha vida uma boa
relação comigo mesmo, com Deus e com os outros.
Qual é o Deus do meu desejo? O Deus castigador, o
Deus castrador, ou o Deus compassivo sempre do lado do
homem? Não funcionamos muitas vezes com um Deus que
está lá em cima e nós cá em baixo a fazer malabarismos para
chamar a sua atenção? Um Deus que queremos dominar a
nosso bel-prazer ou que aniquilamos encerrando-o em
definições, um Deus de quem pensamos saber tudo, de
quem nos servimos para tudo ...? Ou o Deus que habita o
silêncio e que só o silêncio terá antenas para procurar?
O silêncio fecundo não é possível também sem uma boa
relação comigo mesmo e com os outros, e aí entram as
paixões porque o silêncio é a paz, a tranquilidade da alma ((como uma criança nos braços da mãe...)) O silêncio cria-se
entre a palavra de um e a palavra de outro; tem de ser
dialógico senão não é fecundo. Se a nossa palavra é uma
palavra de domínio e não de diálogo, o silêncio não é possível. A minha relação com os outros será o que for a minha
relação comigo mesmo. Quando entramos dentro de nós,
procuramos ver aonde vai a nossa vida. Onde está o teu
desejo; como te estás a orientar? Há fissuras, há invejas, há
ódios, e ... atenção: não podemos pôr o dedo no pecado dos
outros... Há desordem, uma espécie de descriação, uma desfiguração. A criação é o mundo em que a ordem é justiça.
Estamos centrados exclusivamente sobre as coisas, sobre
nós mesmos - é isso que cria a desordem, o mal-estar, a
depressão. E é um momento de graça quando podemos ler o
mapa do nosso desejo: por onde é que andam as águas - se
andamos soltos, livres, ou se pelo contrário nos tornámos
predadores. Há cada vez menos tempo para fazer isso. A
correria em que se tornou a nossa vida esvazia e as pessoas
são cada vez menos capazes dessa atitude de calma e de
silêncio para se encontrarem consigo mesmas.
É, pois, pela busca desta «boa» relação de que tentei
falar que poderemos encontrar o silêncio mais raro e mais
difícil que é o silêncio do coração e do espírito. Os que por lá
passam conhecem como é difícil lidar com os ((pensamentos» (bons ou maus...) e as preocupações (por vezes obsessivas!) que nos perturbam e nos impedem o silêncio.
Aceitemo-los com verdade já que fazem parte da nossa
condição humana. O essencial é conformar a nossa vida a
vida de Cristo. A solidão e o silêncio aproximam-nos dele que
se retirava no silêncio para rezar, mas de quem toda a vida,
do nascimento até a morte, é envolta no silêncio. A palavra,
o gesto, a relação, tudo na vida de Jesus é asa leve que nos
transporta para as terras longínquas do infinito, do sentido

pleno, e nos deixa essa alegria, essa paz, o desejo aberto
que só Deus pode saciar. As grandes coisas acontecem no
silêncio - as grandes mudanças, o crescimento na via do
amor, e também o acolhimento doce ou angustiante da nossa
morte. No que ele tem de nu e torturante faz-nos tomar consciência da pobreza espiritual em que normalmente vivemos.
Encontrar definitivamente a grande paz interior? Isso é
mais teórico do que real. Queremos acreditar que é possível,
mas penso que raramente acontece. Os momentos de paz
profunda não duram. A prbpria vida é também assim, passada entre um vai e vem de bons e maus momentos. Nos tempos de grande secura espiritual, quando Deus se retira e
experimentamos o grande vazio, esperemos em silêncio,
habitemos o silêncio - «nas Tuas Mãos...)). No fundo, creio
que o silêncio, esse tal silêncio, só pode ser um dom de
Deus. A bem dizer, o silêncio verdadeiro é indizível - é preciso fazer a experiência.
Os tempos de silêncio são os mais ricos e propícios para a
oração, essa espera no silêncio. Esperar no silêncio é a oração
dos que não sabem que rezam. O «orar em segredo)) do
Evangelho não é só orar longe das vistas dos homens, e orar
longe da minha própria vista [))que a tua mão direita não saiba
o que faz a tua esquerda...))], orar em segredo, nesse silêncio
onde nem eu sei mais se rezo ou não. Porque procurar Deus
no silêncio é também encontrar o silêncio de Deus. Rezamos
sempre mal. O importante é sentir essa impotência e aceitá-la
acreditando na presença amante de Deus que nos sustém.
O tema do silêncio orante é um tema que encontra em mim
um acolhimento muito especial. Que cada um procure o seu
próprio itinerário espiritual reconhecendoo mistério de Deus em si
mesmo e em cada homem ou mulher. Mas o itinerário espiritual
atravessa as peripécias da vida humana a que ninguém pode
fugir. 6 nessa trama da vida, muitas vezes 'tramada', que a busca
de Deus se situa. Não resisto a ler-vos aqui um poema belíssimo
de Gilberto Gil cantado pela brasileira Gal Costa:
Se eu quiser falar com Deus
Tenho que ficar a sós
Tenho que apagar a luz
Tenho que calar a voz
Tenho que encontrar a paz
Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata,
[dos desejos, dos receios!
Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta
Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o copo nus
Se eu quiser falar com Deus
Tenho que aceitar a dor
Tenho que comer o pão
Que o diabo amassou
Tenho que virar um cão
Tenho que lamber o chão dos palácios
dos castelos sumptuosos dos meus sonhos
Tenho que me ver tristonho,
[tenho que me achar medonho
E apesar de um mal tamanho, alegrar meu coração

Se eu quiser falar com Deus
Tenho que me aventurar
Tenho que subir aos céus
Sem cordas p'ra segurar
Tenho que dizer adeus
Dar as costas, caminhar decidido
Pela estrada que ao findar vai dar em nada,
Nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada,
Nada, nada, nada, nada, do que eu pensava encontrar
Os caminhos da oração não são os mesmos para todos e
é normal que quem busca a Deus o faça na sinceridade da
confrontação de si mesmo com Deus e é normal que a sua
oração se vá transformando para coincidir cada vez melhor e
se harmonizar com a fé que também ela progride e
amadurece. Hoje não me reconheço na maneira de rezar de
outros tempos e experimentei, progressivamente, a necessidade interior de me libertar porque essas formas, aceites e
acarinhadas outrora, já não correspondiam a verdade da
minha vivência. Hoje há como que uma necessidade de distância e de recuo no silêncio. Não sei qual é a natureza da
minha oração com referência aos padrões reconhecidos intercessão? Louvor? Contemplação? Volto-me para Deus e
desejo rezar. Como diz Elis Regina numa das suas canções:
«não sei rezar, só quero mostrar o meu olhar ... o meu olhar...
o meu olhar...)) O Deus a quem rezo é o Deus que quanto
mais procuro mais se retira e, por vezes, quanto mais longe
está mais perto o sinto..$ um assunto que se passa no segredo, como dizia, e a evolução da oração brota das
mudanças desse segredo que nunca chego a desvendar.
Chamo-lhe o segredo da fé. A fé acompanha o nosso aprofundamento humano e, ainda mais uma vez, ((quanto mais
fundo é o poço, mais pura é a água)). A relação com Deus e
a relação comigo mesma confundem-se de tal modo que
tenho dificuldade em perceber as duas coisas como registos
diferentes. Quando ouso confrontar-me na verdade, penso
que Deus me escuta e me fala ao mesmo tempo. O mais
importante é essa atitude de verdade que abre caminho, que
conduz a mais vida e a vida mais verdadeira.
E isto não tem nada a ver com sentimentos edificantes,
nem com palavras edificantes e muito menos com comportamentos edificantes! Simplesmente ser.
Não há uma forma de oração superior a outra. O essencial é que a nossa oração coincida com a verdade daquilo
que vivemos no perscrutar de Jesus nos seus gestos, nas
suas palavras, para que descobrindo-o a Ele possa ao
mesmo tempo descobrir-me a mim mesma. Rezar, para mim,
é ter a Deus como testemunha da minha vontade de fidelidade e ficar diante dele de maneira cada vez mais silenciosa.
§§§§§§§§§§§§
Para terminar, gostava de deixar mais duas observações:
Era bom que na Igreja este espaço de silêncio orante não
fosse apanágio de uma elite (os padres e as freiras...) mas
que todos fossem exortados a caminhar neste sentido e que

houvesse, logo na catequese, um convite a descoberta da
dimensão do silêncio na vida de todo o homem e mulher que
busca a Deus, e que pudéssemos, nós, os c(profissionais)),
criar uma certa cultura do silêncio.
Descobrir a importância do silêncio significa também
tomar consciência de que não é preciso falar e exprimir
opiniões a torto e a direito e que muitas vezes, o que de melhor podemos dizer é consentir no silêncio. Falar só atrapalha. Nós não sabemos exprimir-nos pelo silêncio. Não sabemos habitá-lo como crentes - temos sempre de nos comportar como médicos ou psicólogos! Queremos ser os intérpretes de Deus. O clero tem que ter respostas para tudo, tem
que ter a explicação oficial sobre tudo o que diz respeito a
Deus. São os amigos de Job: «se isso aconteceu assim, é
porque...)) As explicações que o clero dá!!!
Descobrir que o silêncio é também lugar torturante onde se
entra não para encontrar respostas nem sobretudo para as
inventar. Consentir no silêncio esperando e pressentindo que
em certas circunstâncias só nele encontraremos qualquer sentido para o sem-sentido da nossa condição. O silêncio é o lugar
em que consentimos que as questões sejam questões, que
Deus seja Deus, sem tentarmos constantemente reduzi-lo a
um ídolo mais ou menos doce ou sanguinário e quase sempre
perigosamente caricatura do homem. As questões de Deus e
da vida não toleram respostas peremptórias e definitivas nem
se contentam com simulacros de respostas que na maior parte
das vezes são verdadeiros ultrajes! Face ao mistério do ser, do
amor, e da morte, só o Espírito pode vir em nossa ajuda no seu
mistério de silêncio. Aprender a escutar o lancinante silêncio
de Deus e entrar na porta estreita da renúncia a toda a certeza,
mesmo as certezas sobre Deus. «A Deus nunca ninguém o
viu..)) [João I]Há mesmo uma forma de se ser «ateu» mais
fecunda do que muitos fervores religiosos intempestivos. O
silêncio é dos grandes espaços onde o Espírito se move. O
erro é querer negar o movimento, e reduzir aos nossos pobres
conceitos o sentido de Deus. O integrismo rejeita o movimento, a sombra, a errância, a dúvida, a interrogação, e o silêncio;
o fanatismo aborrece a inquietação do pensamento, o mistério
e tudo o que não se apresente já e agora bem definido, decidido e, se possível, imutável. O Espírito sopra onde quer e
nunca ninguém sabe aonde ele vai - o silêncio acompanha-o.
Ele nunca está onde esperamos encontrá-lo: chega de surpresa e parte da mesma maneira... Temos a sensação de que
está sempre longe, de que é preciso chamá-lo, chamá-lo,
esperá-lo ...O silêncio é o lugar desse grito, dessa espera -o
silêncio e a vigília. O silêncio fecundo e orante é o silêncio
todo-ouvidos, lugar da busca do sentido que é o mesmo que
dizer da captação do essencial que está sempre mais além a
ser procurado em todas as direcções numa constante ausência. O tempo do Espírito é o tempo do silêncio - é agora. Há um
acordo entre amor e silêncio. O essencial do amor é da ordem
do silêncio - ele é a via por excelência da comunicação.
Quantas vezes nos momentos de maior intensidade da comunicação nos exprimimos ou exprimimos o essencial dizendo
simplesmente: «Não tenho palavras))!
E eu também, não tenho mais palavras!

I EMEMOS IANTO
José Tolentino Mendonça*
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Preferimos abordar Jesus pelo caminho
da ética ou da dogmática, bem e verdade,
mas há uma fronteira de silêncio,
uma espécie de conjura que nos sossega,
como o véu que os israelitas suplicaram
a Moisés que colocasse no rosto,
quando ele descia do cimo da Revelação,
porque também nós sentimos que a nossa
vida sucumbiria no confronto directo
com o esplendor.

' Texto da comunicação apresentada nos Encontros de Santa Isabel
(Lisboa), a 23 de Janeiro de 2003
e publicado na revita «LER» no 59 (VerBo 2003)

A afirmação central, e tão glosada, de Jesus no Evangelho de
João (10,ll) «VEgw, eivmi o' p0imh.n o' kalo,j» que habituamonos a que significasse «Eu sou o bom pastor)), tem, no entanto, este sentido literal: «Eu sou o belo (o' kaloj) pastor. Mas que
faríamos nós com esta afirmação? «Se algum Anjo de súbito
me levasse1para junto do seu coração: eu sucumbiria perante
a sua1 natureza mais potente. Pois o belo apenas é1 o começo
do terrível, que só a custo podemos suportar)), explica Rainer
Maria Rilke, na primeira das ((Elegias de Duíno)). Preferimos
abordar Jesus pelo caminho da ética ou da dogmática, bem e
verdade, mas há uma fronteira de silêncio, uma espécie de conjura que nos sossega, como o véu que os israelitas suplicaram
a Moisés que colocasse no rosto, quando ele descia do cimo da
Revelação, porque também nós sentimos que a nossa vida
sucumbiria no confronto directo com o esplendor. Simone Weil
lamentava que se considerasse a estética como um estudo
especial, uma recôndita disciplina universitária, pois «a estética
é aquilo que nos torna o espaço e o tempo sensíveis)). Sophia
de Mello Breyner escreve: «Dizer que a obra de arte faz parte
da cultura é uma coisa um pouco escolar e artificial. A obra de
arte faz parte do real)). A beleza não é um atributo, um campo
a parte, uma moeda de troca, um consolo, uma técnica, um
c0digo simbólico, um artifício, uma especialidade, um suplemento, como se o Ser e a Beleza se pudessem, de alguma
maneira, separar. A beleza é uma metafísica concreta, uma
teologia visual, um ponto de união entre o mundo invisível e o
mundo visível, encarnação do espírito, forma sensível daquilo
que é supra-sensível. Contra o mundo domesticado dos discursos, a beleza é a inevitabilidade de uma experiência. Por alguma razão, o estudioso russo Pável Florénski (1882-1937) que
desempenhou um papel tão importante na revalorização filosófica do ícone, considerava os museus uma traição as obras de
arte, pois as conservam num estado de letargia, de morte
aparente, ao qual é muito difícil subtrai-las. Por que tememos
tanto a Beleza? Tudo o que me lembrei de dizer começa num
poema de Eugénio de Andrade, «A sílaba)): «Toda a manhã
procurei uma sílaba. É pouca coisa, é certo: uma vogal, Uma
consoante, quase nada. Mas faz-me falta. Só eu sei A falta que
me faz. Por isso a procurava com obstinação. Só ela me podia
defender Do frio de janeiro, da estiagem Do verão. Uma silaba.
Uma única sílaba. A salvação.))
Sempre me fascinou que S. João da Cruz encarcerado na
estreitissima cela do convento de Toledo tenha criado uma linguagem absolutamente sumptuosa, pronunciando, sílaba a
sílaba, o silêncio de Deus como quem dedilha uma música de
oiro (»Meu Amado, as montanhas,/ os vales ,solithrios
nemorosos,l as insulas estranhas,/ os rios sonorosos,/ o sussurro dos ventos amorosos...))) ou que Francisco de Assis,
tendo trocado as riquezas paternas por amor da pobreza, a
ponto de ter exposto sua nudez naquela praça do burgo junto
a muralha, tenha escrito um dos primeiros e mais Iímpidos poemas da literatura italiana. Ou que a colecção de ditos e escritos
dos Padres do Deserto, cujo ideal de perfeição era viver tão
sem rumor que pudessem ser confundidos com um ser que não
existe, se chame Filocalia, amor da beleza, de uma beleza que
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claramente abrasa a própria materialidade do texto. Ou que a
Bíblia possa ser lida como uma assombrosa construção silábica, como naquela passagem de Jz 5,22 (»Então os cascos dos
cavalos martelaram o chão:/ galopam, galopam os seus corcéis))), onde a sonoridade da forma verbal (derôt, derôt) imita o
próprio bater dos cascos dos animais nas estepes, como se a
palavra conservasse o eco de um interminadogalope, ou nessa
outra do Cântico dos Cânticos (4,1), onde o cabelo da amada é
comparado «a um rebanho de cabrasi ondulando pelas faldas
de Galaad)), e aí as sílabas hebraicas parecem existir apenas
para testemunhar como é brando o deslizar de seda nas frontes
amadas. Procurar uma sílaba: poder-se-ia descrever assim a
demanda da beleza. Enfrentar o máximo no mínimo, no insignificante, no inútil, no ínfimo, no reduzido, no simples fragmento,
na pequena dobra, no pormenor. Enfrentar o invisível no visível,
o absoluto no débil e relativo, a imensidão no côvado minúsculo do que divisamos. Não esconder a grande verdade de que a
linguagem do mundo, seus poderosos dicionários, nossos
poderosos dicionários, se compõem de sílabas, isso que nos
esforçamos por esquecer, porque a nossa vida estremeceria se
em vez dos discursos que nos saem tão fluídos ou temos a mão
para explicar tudo, para nos justificar a nós próprios, tivéssemos
que passar pelo embaraço de procurar as sílabas, de habitar o
silêncio, a infatigável atenção, a longa e áspera noite do nãosaber com seus bosques e corredores desertos e alagados,
como quem espera a salvação.
E a salvação, a revelação da beleza, ao contrário da facilidade que se infiltra no nosso esperar, é ainda a de um belo sub
contrario, de uma beleza que se descobre ao inverso, pois o
belo pastor, o súbito anjo, «é como raiz que brota de uma terra
seca; sem beleza nem esplendor que pudesse atrair o nosso
olhar, nem a formosura que nos deleita)) (1s 53,2). Por que
tememos tanto a beleza? Porque ela é um esplendor que se
finca na nossa carne como um espinho. Diz S. Paulo:
((Conheço um homem que foi arrebatado ao terceiro céu - se
em corpo, não sei; se fora do corpo, não sei; Deus o sabe! - foi
arrebatado até ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que não
é lícito ao homem repetir)). Mas a prova dessas revelações
extraordinárias é «um aguilhão na carne - um anjo de Satanás
para me espancar)) (2 Cor 12, 2-4.7). Porque ela nos submete,
obriga-nos a fracassar. Como se lê em Clarice Lispector, «nem
todos chegam a fracassar porque é tão trabalhoso, é preciso
antes subir penosamente até enfim atingir a altura de poder
cair... É exactamente através do malogro da voz que se vai pela
primeira vez ouvir a própria mudez e a dos outros e a das
coisas, e aceitá-la como a possível linguagem. Só então minha
natureza é aceita, aceita com o seu suplício espantado, onde a
dor não é alguma coisa que nos acontece, mas o que somos.
E é aceita a nossa condição como a única possível, já que ela
é o que existe, e não outra. E já que vivê-la é a nossa paixão.
A condição humana é a paixão de Cristo)). Acho que, a nós
cristãos, devia inquietar-nos muito o que defendeu um dos
maiores teólogos do nosso tempo, Hans Urs von Balthasar, ao
sugerir que a vitalidade do sentir cristão se reflectiu mais, no
s6culo XX, na obra dos grandes poetas do que em toda a teologia que se escreveu.

\Canção em dias de guerra
Vou buscá-la a Pablo Neruda, que lhe chamou:
REUNIÓN BAJO LAS NUEVAS BANDERAS
Quién ha mentido? E1 pie de Ia azucena
roto, insondable, escurecido, todo
Ileno de herida y resplandor oscuro!
Todo, Ia norma tie ola en ola en ola,
e1 impreciso túmulo de1 ámbar
y Ias ásperas gotas de la espiga!
Fundé mi pecho en esto, escuché toda
La sal funesta: de noche
fuí a plantar rnis raices:
averigué 10 amargo de Ia tierra:
todo fué para mi noche o relámpago
cera secreta cupo en mi cabeza
y derramó cenizas eri rnis huellas.
Y para quién busqué este pulso frío
sino para una muerte?

Y qué instrumento perdií en /as tinieblas
Desamparadas, donde nadie me oye?
No, ya era tiempo, huíd
sombras de sangre,
hiellos de estrella, retroceded a1 paso de 10s pasos humanos
e alejad de rnis pies Ia negra sombra!
Yo de 10s hombres tengo Ia misma mano herida,
Yo sostengo Ia misma copa roja
e igual asombro enfurecido.
un día
palpitante de si~erios
humanos, un salvaje
cereal ha Ilegado
a mi devoradora noche
para que junte rnis pasos de lobo
a 10s pasos de1 hombre.
Y así reunido,
duramente central, no busco asilo
en 10s huecos de1 Ilanto: muestro
Ia cepa de Ia abeja: pan radiante
para e1 hijo de1 hombre: en e1 misterio e1 azul se prepara
para mirar un trigo lejano de Ia sangre.

Dónde está tu sítio en Ia rosa?
En dónde está tu párpado de estrella?
Olvidaste esos dedos de sudor que enloquecem
por alcanzar Ia arena?
Paz para ti, sol sombrío,
paz para ti, frente ciega,
hay un quemante sítio para ti e17 10s caminos,
hay piedras sin misterio que te miram,
hay silencias de cárcel con una estrella loca,
desnuda, desbotada, contemplando e1 infierno.
Juntos, frente a1 solozo!
Es la hora
alta de Ia tierra y de perfume, mirad este rostro
recién salido de Ia sal terrible,
mirad esta boca amarga que sonríe,
mirad este nuevo corazón que os saluda
con su flor desbordante, determinada y áurea.

João Amaral
Já na Viragem 42 devíamos ter feito evocação deste português de cultura e têmpera tão excepcionais. Mas nunca é
tarde demais para isso.
Citemos o «Público» de 11 de Janeiro de 2003: «Por ter
arrostado o ostracismo dos dirigentes do seu partido com
insuperável dignidade, por ter resistido a sair do PCP quando lhe seria tão fácil tornar-se numa bandeira doutra formação política, por nunca ter deixado de defender as suas
convicções, lutando pela renovação do PCP até a morte, pela
fatalidade que o levou ainda tão lúcido e tão brilhante, João
Amaral ficará como a humanissima face da utopia comunista:
a sua presença será mais forte do que nunca.))

Papa restringe cada vez mais
conceito de Guerra Justa
Excertos de uma análise de António Marujo, no ((Público)) de
22 de Março de 2003 (sábado)

o

Apesar da doutrina da Igreja Católica admitir a ideia de guerra justa, desde a sua formulação na obra de Santo Agostinho,
esse conceito tem vindo a ser cada vez mais restringido pelo
magistério católico e pelo próprio João Paulo II. Mesmo perante o 11 de Setembro, que para muitos exigiria novas possibilidades de acção bélica, o Papa prefere aprofundar a
mesma linha das últimas décadas, prevendo uma aplicação
do conceito cada vez mais estreita, quase fechando a possibilidade teórica de guerra.
Em Janeiro, João Paulo II afirmou que «a guerra é sempre uma derrota da humanidade)). Domingo passado, na
Praça de S. Pedro, disse: «Vivi a II Guerra Mundial, e sobrevivi-lhe. Por isso, tenho o dever de afirmar: guerra, nunca
mais». Na terça-feira, depois do anúncio do ataque ao
Iraque, o porta-voz do Papa leu uma declaração em que se
afirmava: ((Aquele que decide que se esgotaram todos os
meios colocados a disposição pelo direito internacional
assume uma grave responsabilidade perante Deus, a sua
consciência e a História)). (. . .)
Depois do 11 de Setembro, por ele veementemente condenado, João Paulo II já se referiu a necessidade de resolver
outros problemas que, sem justificarem o terrorismo, têm que
ser resolvidos a montante deste: fome, miséria, injusta repartição da riqueza mundial, subdesenvolvimento, fabrico e
comércio de armas.
Ao recusar que a guerra seja solução e que quem a
decide é gravemente responsável perante a humanidade, o
Papa acentua o que vinha sendo proclamado desde há quatro décadas, primeiro pelo Papa João XXIII, e depois pelo
Concílio Vaticano II. A guerra actual deve ser considerada
como uma realidade com novas dimensões, diziam os bispos
do Concilio na ((Gaudium et Spes» (que aborda a presença
da Igreja no mundo contemporâneo): ((Saibam os homens de
hoje que darão grave conta das suas actividades bélicas.))

Uma Igreja nascida
antes da de Roma
No no17 dos ((Réseauxdes Paivis)), Março 2003, vem um dossier
sobre «Os cristãos esquecidos, do Próximo Oriente))com o subtítulo em epígrafe.
A introduzir: Todo o cristão sabe bem que a nossa fé veio do
Oriente: as primeiras comunidades cristãs nasceram da cultura
judeo-aramaica e grega. As bases da nossa fé foram construidas
no Oriente; lemos a Epístola aos Efésios, mas esquecemos que
há, nos nossos dias, na outra margem do Mediterrâneo, náo só
ruínas históricas mas comunidades cristãs e Igrejas vivas. A ideia

deste dossier nasceu de encontros com cristãos do Próximo
Oriente, em particular palestinianos e iraquianos, provocados pela
situação política actual. Fizemos entrevistas e reunimos alguns
elementos históricos.
Nos conflitos políticos actuais, cujas raizes não são de
natureza religiosa, devemos inquietar-nos com as ameaças que
pesam sobre o multiconfessionalismo, riqueza das sociedades
póximo-orientais, assim como com o défice de solidariedade da
parte dos europeus, particularmente dos cristãos europeus.
Seguem-se uma entrevista com o dominicano iraquiano
Emmanuel Siman; um quadro com números e a descrição da
situação das várias comunidades; e os destinos e razões da sua
forte emigração.
Destacamos algumas das questões e respostas da entrevista:
R.P. - De onde vêm os cristãos do Iraque?
E.S. - Os cristãos estão no Iraque desde o princípio do cristianismo: na descrição do Pentecostes vêm nomeados os
mesopotâmicos. Diz-se que dois discípulos, um dos quais Tome
Apóstolo, a caminho da índia, organizaram a primeira Igreja siríaca. As Igrejas siríacas nasceram antes da de Roma, directamente
a partir de Jerusalém, e constituíram dois ramos. A Igreja Siríaca
Oriental, ainda chamada nestoriana (. . .) expandiu-se sobretudo a
leste do Eufrates. A Ocidental é a dos Monofisitas, também
chamados Jacobitas, do nome de Jacob Baradeu, que recusou a
condenação do monofisismo pelo Concilio de Calcedónia (451).A
língua de ambas é o aramaico, e têm influência considerável.
R.P. - Que relações há com o Islão?
E.S. - Os cristãos do Próximo Oriente acolheram relativamente bem a chegada do Islão, porque tinham sido maltratados a
Oeste por Bizâncio e a Leste pelos Persas. Foi o Bispo de
Jerusalém que abriu as portas da cidade ao califa Omar, e qualificou-o de Salvador. Combateram com os exércitos muçulmanos
contra os seus velhos inimigos.
Contribuíram para a construção da civilização árabe, asseguraram a tradução do património grego em siriaco, e do siríaco para
árabe. Foi a partir destas traduções árabes que a herança grega
chegou a Idade Média latina. Tinham uma influência considerável.
Por exemplo, todos os médicos dos califas eram cristãos. As
relações com os muçulmanos envenenaram-se com as
Cruzadas.
R.P. - Quais são, nos dias de hoje, as relaçóes dos cristãos
com o poder iraquiano?
E.S. - Ao princípio, apoiaram o regime de Saddam Hussein,
porque era laico: a laicidade era uma oportunidade para eles: os
seus direitos e a sua língua passaram a ser reconhecidos. A
situação mudou com o embargo. Saddam não teve outro remédio
senão estender a mão aos seus inimigos da véspera, os que o
podiam ajudar: a Arábia Saudita. O dinheiro de que este país dispõe permite dar a chuva e o bom tempo nos paises em que há
miséria.. .Assim, aumenta a influência dos wahhabitas no Iraque
e, correlativamente, a insegurança crescente dos cristãos.
O Estado continua oficialmente laico, mas a influência islâmica é notória. Por exemplo, a inscrição recente, na bandeira
iraquiana, do ((Allah-u-Akbar))(Só Alá é Grande).

Sinto a Festa da Páscoa como tão solene
e transbordante; tão exigente
do compromisso apaixonado
(de Paixão, a de Jesus) de cada um de nós,
que, por esta vez, não ouso fazer um texto
meu. Vou, em vez disso, transcrever um texto
arcaico, onírico e espantoso, proposto
no breviário como segunda leitura
da madrugada de Sábado Santo.

.

Maria Adelaide Pinto Correia

m grande silêncio reina hoje sobre a Terra; um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio, porque o Rei dorme; a terra estremeceu e ficou silenciosa, porque Deus a d o m u segundo a
came e despertou os que dormiam há séculos. Deus morreu segundo a came e acordou a região dos
mortos.
Vai à procura de Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Quer visitar os que jazem nas trevas
, e nas sombras da morte. Vai libertar Adão do cativeiro da morte. Ele que 6,ao mesmo tempo, seu
Deus e seu Filho.
Entrou o Salvador onde eles estavam, levando em suas mãos a arma vitoriosa da m z . Quando Adão,
nosso primeiro pai, O viu, batendo no peito, cheio de admiração, exclamou para todos os demais: »O meu Senhor
~ mão, levantou-o, dizenesteja com todos)). E Cristo respondeua Adão: »E com o teu espírito)). E t o m a n d pela
do: »Desperta, tu que dormes; levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará)).
Eu sou o teu Deus, que por ti Me fiz teu filho, por ti e por estes que nasceram de ti; agora digo e com todo o
meu poder ordeno àqueles que estão na prisão: »Saí»; e aos que jazem nas trevas: »Vinde para a luz»; e aos
que dormem: ndespertai)).
Eu te ordeno: Desperta,tu que domes, porque Eu não te criei para que permaneçascativo no reino dos mortos. Levanta-te de entre os mortos; Eu sou a vida dos mortos. Levanta-te, obra das minhas mãos; levanta-te,
minha imagem e semelhança. Levanta-te, saiamos daqui; tu em Mim e Eu em ti somos um só.
Por ti, Eu, teu Deus, Me fiz teu filho por ti. Eu, o Senhor, tomei a condição de servo; por ti, Eu, que habio no
mais alto dos Céus, desci à terra e fui sepultado debaixo da terra; por ti, homem, Me fiz homem sem forças, abandonado entre os mortos; por ti, que saíste do jardim do paraíso, fui entregue aos judeus no jardim e no jardim fui
mcificado.
Vê no Meu rosto os escarros que por ti suportei, para te restituir o sopro da vida original. Vê no Meu rosto as
bofetadas que suportei para restaurar à minha semelhança a tua imagem corrompida.
Vê no Meu dorso os açoites que suportei, para te livrar do peso dos teus pecados. Vê as Minhas mãos forte
mente cravadas à árvore da m z , por ti, que outrora estendeste levianamente as tuas mãos para a Arvore do
paraiso.
Adormeci na cruz, e a lança penetrw no Meu lado, por ti, que adormeceste no paraiso e formaste Eva do teu
lado. O Meu lado curou a dor do teu lado. O Meu sono despertou-te do sono da morte. A Minha lança susteve a
lança que estava dirigia contra ti.
Levanta-te, vamos daqui. O inimigo expulsou-te da terra do paraiso; Eu, porém, já não te coloco no paraíso,
mas no trono celeste. Foste afastado da árvore, símbolo da vida; mas Eu, que sou a vida, estou agora junto de
ti. Ordenei aos querubins que te guardassem como servo; agora ordeno aos querubins que te adorem como a
Deus, embora não sejas Deus.
Está preparado o trono dos quenibins, prontos os mensageiros, construido o tálamo, preparado o banquete,
adornadas as moradas e os tabemAculos eternos, abertos os tesouros, preparado para ti desde toda a
eternidade o reino dos Céus.))

