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Do SI1 iNCIO
E DA PALAVRA
EM TEMPO
DE MALDIÇAO

1. Podíamos dizer, do Iraque, assim. Ou de Gaza. Ou de
Guantanamo.

-

-

O ouro fatigado envolto em sangue das terras do sul.
Cães vadios chegavam ao frio limite dos ventos para morrer.
Nada habitava já o lugar incerto. Óxidos. Nada. (.. .) Sobe o
silêncio contra o céu, enorme, como um grande alarido.
( ~ o s éAnge~Vaiente)

Luís Soares Barbosa

i

Na aridez desta interminávelsexta-feira
da paixão é o alarido do silêncio
o que me i n t e r e ~ ~Aa Sua
. ensurdecedora
percussão no céu de chumbo. 0 estampido
desta voz ausente na teia, bem urdida teia
de ficções, pessoais e colectivas,
que constituem as nossas visões do mundo.

Na aridez desta interminável sexta-feira da paixão é o
alarido do silêncio o que me interessa. A sua ensurdecedora
percussão no céu de chumbo. O estampido desta voz
ausente na teia, bem urdida teia de ficções, pessoais e colectivas, que constituem as nossas visões do mundo. Quantas
vezes experimento a irrealidade das minhas próprias construções mentais onde, diligente, procuro inscreverlexplicar os
mais quotidianos dos meus gestos. Simone Weil: a imaginação trabalha continuamente para tapar todas as fissuras
por onde a graça poderá passar.
E, no entanto, apenas o silêncio. O seu peso extremo. O
vastíssimo silêncio que, com uma assustadora nitidez,
emerge dos diários noticiosos desta campanha imperial. Com
a forqa de uma desocultaçâo. Há um poema da Anna
Akhmatova, clarissima voz que atravessou resistente um
século demencial, que a projecta: e nunca o vazio do silêncio
se cansará de gritar.
2. Podíamos dizer de nós.

quando a guerra acabar outra doença
nascerá; flor púrpura; quando
em caves de pedra a palavra
hibernar
(Casimiro de Brito)
Lugares de hibernação as nossas vidas?
Serve isto de intróito a um número da Viragem oportunamente dedicado aos percursos da espiritualidade, reunindo a
memória viva do Encontro de Reflexão Teológica (ERT) do
Metanóia, na Tocha, no Verão de 2003. Percursos de renúncia a ilusão. De abandono no inominável rosto do Pai. Mas
onde a espera? A brisa? A sarça ardente?
3. Percursos pois, que o mapa não existe e o concreto chão
da nossa espera é terreno armadilhado. Necessários exercícios pacientes e treinos regulares. Coisas para andar sobre o
oculto, como dizia Carlos Nejar. Que nós não somos aquilo
que fazemos. Nem nos encerram de vez os estreitos limites
da auto-indulgência, da imaginação e do hábito.

4. Certa, porém, a erosão do tempo e o dobrar das idades em
que vamos construindo o triste hábito de ser alguém
(Borges). Neste tempo, porém, em que o silêncio dos ofendidos atravessa o tão virtual espaço em que nos movemos,
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alcança-nos ainda a prece de S. Bernardo: Inclina para ti, ó
Deus, o pouco que quiseste eu fosse.
5. Reconstruídos a distância de um Inverno, os dias de
Junho, com as primeiras fulgurações do sol, trazem-me sempre a memória da largueza da infância e, nela, a antecipação
das férias grandes. Lembram-se? Grandes, enormes, excessivas, entravam por Outubro. Uma aberração, explicam-me
os entendidos. Para mim, sempre, uma liberdade. Uma
dilatação. A metáfora da contra-hibernação. Aberto campo
onde a palavra se liberta e nos diz nela. A palavra sim. Não
as palavras quotidianas (técnicas, circunstanciais, diletantes,
úteis, mistificadoras) que se percebem na mediação do sentido. Antes a palavra que não se escreve, apenas ilumina
resistindo a surda letargia dos dias, ao aziago cortejo da
morte.
6. E o Verbo se faz carne. O espaço dessa encarnação é a
vida no espírito, único lugar onde se gera a diversificada
palavra humana (religiosa, poética, científica). De novo José
Ángel Valente:

Todo o que se aproximou (...) sabe que reproduziu em si
a fulgurante encarnação da palavra. Não ouviu nem leu. Foi
nutrido. Sentou-se a uma mesa. Partilhou, em rigor, um alimento.
Talvez por isso o encontro de que este número da
Viragem faz memória tenha continuado no último ERT, com
uma reflexão sobre o dom e os gestos da Eucaristia. Sinais
também para reconhecermos, com São João da Cruz, essa
única palavra que nos salva:
Seu voo alto e ligeiro, o amor com que arde, a simplicidade com que vai.

Reconstruídos a distância de um Inverno,
os dias de Junho, com as primeiras fulgurações
do sol, trazem-me sempre a memória
da largueza da infância e, nela, a antecipação
das férias grandes. Lembram-se? Grandes,
enormes, excessivas, entravam por Outubro.
Uma aberração, explicam-me os entendidos.
Para mim, sempre, uma liberdade.
Uma dila&ão. A metáfora da contra-hibernação.
Aberto campo onde a palavra se liberta
e nos diz nela. A palavra sim. Não as palavras
quotidianas (técnicas, circunstanciais, diletantes,
úteis, mistificadoras) que se percebem na mediação
do sentido. Antes a palavra que não se escreve,
apenas ilumina resistindo a surda letargia
dos dias, ao aziago cortejo da morte.

PERCURSOS
DE
SPIRITUAL IDADE
Pm

i

Pinto de

SJ*

Quando faiamos de espiritualidade
falamosde quase tudo, porque o espírito
está dentro e fora de quase
Mas O que é O espírito? E devemos
também clarificar a imagem de divino,
de sobrenatural. Neste percurso, partimos
em busca dos modos com0 podemos
fazer a construção
- da vida espiritual,
aprofundamos as diferentes tradições
de
reflectimos
sobre o cuidado como expressão
da espiritualidade e olhamos paia Jesus
'Omo
e caminho

~ e x t o sa partir das intervenções orais do autor, no 1 3 O Encontro de ~ e f l e x ã o
Teológica, pr~~movido
pelo Metanoia, sobre «Percursos de espiritualidade»
(Tocha, 26 a 29 de J U I ~ Ode 2003).
A transcrição e correcçáo sáo da responsabilidade da Viragem.

1. DE QUE FALAMOS,
QUANDO FALAMOS DE ESPIRITUALIDADE?

Quando falamos de espiritualidade falamos de quase tudo,
porque o espírito está dentro e fora de quase tudo. Mas o que
é o espírito? Muitas vezes estratificamo-lo por andares soma, psique, pneuma, corpo, alma - como se esta realidade
não fosse um todo intimamente complexo e inseparável,
mesmo na experiência da morte. Portanto, temos de redimensionar a nossa linguagem e ver do que e como estamos
a
que o budismo é uma espirituaiidade, uma religlosidade, ou uma experiência no espirito? Falo de Espírito com
E maiúsculo, ou falo simplesmente do espirito humano...
Somos seres espirituais: o que é de Deus é espiritual? O hinduísmo é uma espiritualidade, o movimento «New Age» é
uma espiritualidade?
Tal como a dimensão psíquica, ou a dimensão sornática,
também a dimensão espiritual é gradual, histórica e cheia de
tensões. Isso obriga-nos a saber do que estamos a falar
quando nos referimos a uma realidade espiritual ou quando
dizemos que 0 Homem é um ser espiritual... Falamos de religiosidade (uma certa convicção ou sentimento do religioso),
desde a mais básica, imediata e por vezes supersticiosa
(mas que também pode ter algo de espiritual), até a experiência mística...
O hinduismo é sobretudo um espiritualismo, na medida
em que há nele uma tendência para privilegiar a dimensão da
eIeva~ã0do espírito em detrimento do material e do psíquico.
Isso é nítido quando se estuda a dimensão social do espiritual, Também não é uma religião,. ooraue
.
. não tem estrutura.
Religiosidade é certamente.-É um espiritualismo e, como
escola filosófica, bebe da divisão entre corpo e espirito, como
que diminuindo por vezes a dimensão corporal. Não que a
negue e não lhe de atenção - por vezes até tende a valorizá-la, como na prática do -ioga - mas será que é valorizar ou
dominar com sabedoria? Talvez seja, mais que uma espiritualidade, uma sabedoria com dimensões espirituais, graus
de religiosidade e sentimentos e convicções que prioritariamente levam a relação com o divino.

Temos também de clarificar a imagem de divino, de sobrenatural. Utilizamos estas palavras mas cada um de nós dá-lhe um sentido diferente, que muda tudo. José Rosa [ver
texto neste número da Viragem] fala da teologia de ((depois
de Auschwitz)), da teologia da fragilidade, que também existiu na Idade Média. Hoje, essa teologia esth a ser recuperada, no sentido de pôr de lado e morrer para o Deus de poder,
mágico, mas que é o Deus feito pobre, o Deus da kénosis,
Deus impotente e todo-poderoso, o omnipotente Deus que é
O que existe.
Para nós, é todo poderoso em Amor e não em força nem
em magia e nem, sobretudo, no forçar a Natureza. Se falamos de Deus e o meu Deus é o Deus dos milagres, então a

i

1
I

minha espiritualidade é uma; se o meu Deus e o Deus de
Jesus Cristo, pobre e humilde, a espiritualidade e outra. Se o
meu Deus é a divindade hinduísta, em divindades múltiplas,
então a espiritualidade é ainda outra. A espiritualidade tem a
ver com a maneira como se configura dentro de mim quem
sou eu, o outro e o mundo. Falarmos de espiritualidade
depende da concepção amadurecida e elaborada a partir da
Trindade, do estádio de crescimento interior, isto é, do meu
ser espiritual.
Ser-se espiritual pode caracterizar-se em duas
grandes grandes dimensões: a qualidade ou capacidade
de auto-transcendência e a qualidade e capacidade de
reflectir sobre si próprio, de se interiorizar, que acabarão
por coincidir.
Mas o que mede o espírito é a capacidade de sair de si,
deste paradoxo que só o humano possui de se transferir, de
se identificar com o outro, de pôr o seu «eu)) de lado sem
deixar de ser «eu», antes pelo contrário descobrindo o seu
((eu» quando o põe de lado, esta capacidade de reflexão, de
introspecção, este (tinsight)) sobre si próprio que permite
quase reduplicar num sobre si mesmo.
Quanto mais saio de mim, mais me encontro no fim de
mim próprio. Temos esta experiência na oração porque,
quando entro em mim, começo a encontrar o outro e o meu
«eu)) despojado. Não é que nesse momento me comece a
tornar espiritual, mas tenho sensibilidade ao espiritual.
O ser espiritual é o que tem a capacidade de transcendência, de sair de si próprio, de reflectir sobre si próprio,
sempre marcado por um desejo de autenticidade. Não é estar
num estrato acima.
Corpo, alma e espírito não são três realidades, mas três
dimensões entrelaçadas, provavelmente inseparáveis, sempre em continua transformação - nem sequer temos um
corpo, somos corporais. O corpo não é uma realidade estática, é uma corporalidade em movimento, da qual não conhecemos sequer os limites, nem o princípio nem o fim ... é
um processo bio-psíquico-sócio-cultural, quase substituindo
corpo e alma que, na categoria humana (os animais também
têm psíquico), sendo espiritual, daria a dimensão da natureza
humana.
Na espiritualidade cristã, o espírito humano está redimensionado pelo Espírito Santo; mas como é que se conjuga natureza e graça; natureza e sobrenatureza: que conceitos são esses? São conceitos dinâmicos que vamos
reconhecendo em nós, para os quais vamos encontrando
linguagem... Estamos a falar de uma experiência vital que
vai acontecendo a medida que tomo conta da minha vida,
da realidade que sou e da minha capacidade de ir para além
de mim.
Outra coisa é saber que o espírito se cruza com a realidade de múltiplas maneiras, e se o espírito de Deus afecta ou
não e penetra todo o universo. Eu acredito que sim, a meu
ver é evidente. Neste sentido, a espiritualidade só pode ser
ecumenica, embora haja múltiplas espiritualidades. Quase se
poderia dizer que a espiritualidade é a forma como cada um
actualiza existencialmente o Evangelho. Repito: o modo con-
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creto como cada ium, indivíduo ou grupo (porque há espiritualidades de grupo: os franciscanos têm uma espiritualidade
de grupo, mas depois cada franciscano tem a sua própria)
actualiza, na sua história existencial, a vivência da fé, da
esperança e da caridade, com o evangelho. Assim, a espiritualidade seria o carisma - desde o próprio ou do grupo,
ao grande carisma cristão. É difícil de definir, porque são
grandes linhas que se vão concretizando em movimentos,
igrejas, vocações, experiências e, finalmente, em cada um
de nós.
Pelo que fica dito, a generalização sobre a espiritualidade
é perigosa: dentro de um mesmo quadro, há múltiplas
maneiras de ser vivida. De forma ligeira, poderia dizer que a
espiritualidade é a forma concreta como cada um vive a sua
experiência do espírito humano, mergulhado e conduzido
pelo Espírito Santo!

Por exemplo: qual é a espiritualidade do Metanoia? Como se
configuram os seus traços dinâmicos, por que linhas se organiza e cresce a evangelização?
Em qualquer espiritualidade, o essencial é essa cambalhota de vida, da viragem da vida, do «eu» autocentrado para
o ((eu)) descentrado, sobrecentrado em Deus. Usei aqui uma
expressão de Teilhard de Chardin, que diz que o crescimento e a maturidade evangélica partem da resolução equilibrada destes três ceiitros: eu só amo quando sou capaz de me
centrar em mim (ser quem sou), para me descentrar num
igual a mim, para com ele me sobrecentrar num maior que
eu, num maior que nós. A espiritualidade deve centrar-se
nestes três pólos.
Volto ao que referi antes: a espiritualidade é autotranscendência, é sair de mim para me encontrar no mais fundo de
mim próprio, comigo mesmo.
Onde radica a espiritualidade? No coração do Homem! E
o que é o coração na linguagem judeo-cristã? Onde é este
centro dinâmico, pessoal e interpessoal de cada um de nós?
Onde radica o coração? As neurociências querem encontrá10, dizem que sabem onde está... Se a espiritualidade é esse
agarrar na vida, para ela entrar em transformação
e mudança, para se descentrar do seu egocentrismo, faço a
ponte com a Carta aos Romanos, capítulo 8, onde se define
a espiritualidade. Também refiro a Carta aos Gálatas, onde
aparece a tensão entre carne-espírito, e tantas vezes
desastradamente confundimos carne com corpo - pior ainda,
carne com sexo... Mas o que é que S. Paulo e S. João nos
querem dizer? Tornamo-nos carnais quando nos autocentramos, nos egocentramos e «umbigamos» a realidade toda.
É por isso que o autor bíblico diz que as obras da carne são
o ciúme e a inveje. Depois, lá vem a prostituição, etc... Mas
ião começa por aí.
As obras do espírito são aquelas em que todo o humano
(o meu ser) está voltado para fora, i.e., quando todo o meu
3u se descentra no outro, pelo outro.
A tensão que há em nós não é tanto da ordem da

antropologia clássica, na dicotomia corpo-alma, substituída
pela palavra carne. É uma antropologia teológica, em que o
homem é todo ele carnal quando se egocentraliza, e todo ele
espiritual quando se eleva sobre si próprio, para sair de si, ou
para dar de si. Dar de si é um indicador espiritual; morrer pela
causa é um indicador espiritual, é dispor a esvaziar-se, a boa
maneira de Jesus, banhados na História que nos precede e
nos ajuda a perceber que nos vamos tornando espirituais,
quando achamos Deus pelos outros, quando entramos na
metanoia voltando-nos para fora.
Vamo-nos deixando a nós próprios, perdendo para
encontrar, morrendo para ressuscitar e esvaziando deste
contra-peso, não porque seja mau, mas porque precisa de
ser transfigurado. Para se ser quem é, não é a negação do
corpo mas a sua transfiguração que nos espiritualiza. O
corpo é a dimensão somática, essencialmente boa, criação,
objecto de amor, vitalidade, instrumento de serviço e de vida.
Olhando para trás, há maniqueísmos, jansenismos e dualismos: o próprio São Tomás cai num dualismo de Última hora
para não perder completamente, por um lado, Santo
Agostinho e o neoplatonismo, e por outro, o helenomoríismo
aristotélico.
Esta tensão corpolalma diz que, pela morte, a alma se
separa do corpo mas mantém uma relação transcendental.
Quer dizer, não se separa, porque essa relação é constitutiva. Portanto, não é o corpo que vai para a terra: o que
vai para a terra é o cadáver, o corpo não é uma quantidade de matéria, é a expressão do meu interior - o meu
olhar é corpóreo, como a minha psicologia, como a minha
espiritualidade.
É muito fácil estratificar, entrar em dualismos e perder o
essencial unitário desta realidade. Voltando à Carta aos
Romanos, vemos que todo o capítulo oito diz que a espiritualidade é uma via e uma vida segundo o espírito, conforme
o apelo, a resposta e a vocação de cada um, como possibilidade de transcender-se, tendo a capacidade de se autoconhecer.

Lembremos Edith Stein e Etty Hillesum, mulheres da teologia
pós-Auschwitz, quando se pergunta se e possível ser crente
depois de Auschwitz. Quem fez esta teologia foram as pessoas que a viveram, de tal maneira que ela é agora uma
fortissima linha de espiritualidade. Etty Hillesum era uma mulher completamente anarca, não tinha formação religiosa,
mas tinha sensibilidade e capacidade de vida espiritual, de se
autoconhecer e sair de si para se abandonar completamente
pelo outro.
Teve uma vida muito «maluca» e também esquisita,
mesmo sob o ponto de vista sexual, e muito interessante sob
o ponto de vista intelectual. Ia registando as suas reflexões
num caderninho, com uma qualidade impressionante, acabando por morrer num crematório de Auschwitz. Tinha uma
grande capacidade de esvaziar-se a si própria: ((0sentimento de vida é em mim tão forte, tão grande, tão sereno, tão

cheio de gratidão, que nem por um momento tentarei
expressá-lo com uma palavra (...) Tenho em mim, Deus meu,
uma felicidade tão completa e perfeita...)) O que o expressa
melhor, referindo as palavras do seu mentor, é ((recolher-se
em si mesmo)).
Repare-se como é interessante a palavra recolher, estar
recolhida, não como quem está refugiada ou no deserto.
Re.co1himento é colher, é pegar em tudo o resto e voltar a colher. Voltando a Etty e ao seu mentor, ele ensinou-lhe o recolhimento, que não tem nada de carnal, pois não é viver egocentrado. Mas é ver por dentro como sou, encontrar-me no
fundo de mim próprio, não me esconder, aceitar-me no mais
fundo de mim e da minha realidade. Muitas vezes, a dificuldade de comunicar acontece porque comunicamos mal
connosco.
O Espírito Santo é comunicação entre o Pai e o Filho.
A intercomunicação é tão inter que é Alguém. Neste sentido,
o espírito também é intercomunicação de mim próprio e com
o outro. A espiritualidade é o modo como eu recolho e lanço
a Vida. Talvez seja esta a expressão mais perfeita do meu
sentimento de Vida: recolho-me em mim mesmo. Este recolhimento, a este nível do meu ser, é o mais profundo e o mais
rico de todos - aí amo, encontro, chamo Deus.
Edith Stein, judia de nascimento, de cultura e de família,
mas que é capaz de citar o evangelho, dava consigo em
pequenina, na casa de banho, a adorar. Não era ainda crente
e faz todo o percurso de conversão, mais tarde, através da
filosofia (era discípula de Russel). Entra no carmelo e termina os seus dias, como Etty, no fogo crematório de Auschwitz
num grande esvaziamento de si própria. Tinha já uma experiência de espiritualidade religiosa de que não sabia o nome,
sentia o desejo de se recolher e fechar a porta da casa de
banho, Único sitio para onde podia fugir e, conta, ali ficava
estática, em recolhimento. Estes são exemplos de espiritualidade fora do vulgar. Esta mulher não se baptizou por solidariedade para com o povo judaico, mas não tenho duvida
nenhuma que o caminho passava pelo evangelho e por
Jesus Cristo.

2. BUSCA ESPIRITUAL E CONSTRUÇAO DO EU
Se tivesse de dar um titulo a este tema seria «a formação
da vida espiritual)) ou «construção do eu espiritual)).
Em primeiro lugar, gostaria de clarificar a finalidade da
busca espiritual. Esta não é uma predeterminação, sob a
forma de destino, mas uma decisão, descoberta e relação
(é a espiritualidade da relação e da promessa que guia a
travessia do deserto). É a finalidade que guia a história e o
crescimento de cada um; daí que a construção do «eu))
dependa de onde quero chegar. O que guia o caminho do
peregrino? O ser espiritual é pôr-se a peregrinar se o peregrino souber onde vai e onde quer chegar. Como diz o
provérbio, barco sem rumo não sabe o que é vento
favorável.
Tradicionalmente, na nossa cultura questiona-se mais o

«porquê» -olhamos para trás na iminência de nos tornarmos
estátuas de sal - do que o «para quê» (para que é que isto
serve?). A espiritualidade supõe um gradual questionamento,
superando progressivamente a idade dos porquês (a filosofia
pergunta o porquê e a teologia o para quê). O «para quê)) é:
o que posso eu tirar daqui? Onde é que isto me leva? E leva-me onde quero chegar? Neste sentido, o «para quê» pode
dirigir a história. A finalidade precisa de ser clarificada através
da assunção de um ideal que comande a vida que não seja
um mero idealismo.
Na sociedade em que vivemos, somos confrontados com
uma cultura de ideal que se instala num mundo que perdeu
os ideais, onde o «tanto faz» é o que se leva desta vida,
destruindo a dimensão espiritual do ser humano. Deixou de
haver propulsão e realização dinamizadora. Há, então, que
distinguir entre o ideal encarado como uma realização ou
como experiência consoladora de estar em crescimento contínuo, isto é, em escatologia.
Para prosseguir um ideal de forma comunitária e
dinamizadora, deverei fazer a pergunta certa a vida: mais do
que perguntar o que posso fazer por isto ou por aquilo, devo
perguntar sobre o que a História me pede. Se nos lembrarmos da parábola dos talentos, percebemos que a pergunta é:
o que é que a cada um foi pedido? O meu lugar no mundo
como ser espiritual é a resposta ao que me é pedido é isso
que me dá talentos e quase todos nos caímos na tentação de
provar o que somos capazes de fazer.
Sou capaz daquilo que sinto que me é pedido, não pela
satisfação e realização das minhas capacidades, mas pela
disponibilização de mim próprio «ao serviço de», e pela
descoberta de «ser em função de)). Eu sou quando respondo
ao que me pedem. O que me identifica não é o que descubro
de modo autosuficiente e dou aos outros como ((esmolinha)),
mas o que descubro sendo um membro do corpo. Sou eu que
respondo ao que o corpo me pede, quando a mão faz o que
lhe é pedido pela cabeça e pelo coração.
A pergunta certa no crescimento da vida espiritual e na
aproximação da finalidade, na dinamização de mim próprio,
não é tanto o que ainda posso fazer, mas o que posso ainda
dar de mim ou o que ainda me está a ser pedido. Isto é fascinante porque traz surpresas, na medida em que me pode
estar sempre a ser pedido mais qualquer coisa. Pois esta
qualidade de dar vem do pedido do que os outros me fazem
e isso é, de alguma maneira, inesgotável.

-

Um segundo capítulo da identidade espiritual diz respeito a
importância dos modelos. Primeiro, é preciso redimensionar
a idade dos heróis e não ter falsos modelos de identificação
por comparação e competição, mas descobrindo aqueles que
me estimulam a que eu seja verdadeiramente quem sou. Já
a velha literatura espiritual nos dizia que os santos não são
para copiar mas para admirar.
O próprio Jesus é para seguir, sendo Cristo hoje e não o
de há dois mil anos. Isto é, escrevendo o quinto Evangelho.

Os modelos são importantes pois não impõem cópias ou formatações mas estimulam-nos e dão-nos testemunho de
caminhos possiveis. No mundo actual, movido por modas de
toda a ordem - sociais, culturais, teológicas - não devemos
abdicar de modelos que sejam estímulos a que eu seja quem
sou, descobrindo o exemplo de pessoas que, tendo ido á
nossa frente, nos mostram outros caminhos.
Um terceiro tópico é o exercício nunca acabado do conhecimento próprio, não como uma realidade acabada, mas
como um mistério inacabado.
Na tradição espiritual cristã, deve fazer-se uma distinção
muito fina entre a resignação - resignar-me a ser quem sou
- e a aceitação de si próprio. Aceitar-se significa tirar partido do que me incomoda e crescer com isso. Resignar-se é
aguentar a frustração negativa, a humilhação no mau sentido, reduzindo-me a ser quem sou de forma enganadora. A
aceitação é tirar partido daquilo que tenho e sou, até do
pecado, porque tudo se converte em bem para os que
amam a Deus.
A dificuldade de identidade pessoal tem, muitas vezes,
origem na resignação: não estou bem comigo, nem com o
mundo, esforço-me a resignar-me com ele, a engolir tudo e a
aguentá-lo, mas não o aceito. Muitas vezes tenho medo que
a aceitação se corifunda com o pactuar com as situações. A
verdadeira aceitação é tirar partido da realidade, sabendo
que esta está cheia de possibilidades e que tudo me pode
servir para crescer - mesmo a dor, o pecado, o sofrimento,
até mesmo a morte.
Este caminho de aceitação permite integrar-me como
pessoa. Hoje em dia, alguns psiquiatras estão a rever a sua
insistência exagerada na auto-estima das crianças, reconhecendo que este tem sido um caminho de enganos. A
auto-estima não é tanto gostar de si, mas acreditar em si: há
coisas em mim de que não gosto nem devo gostar, devo, sim,
lidar bem com elas. É uma luta terrível termos de gostar de
nós próprios, arriscando a entrar em crise quando nos
deparamos com o facto de não gostarmos de muitas coisas
em nós. Ser capaz de ser quem sou é não ficar a olhar para
o meu umbigo, porque a exagerada auto-estima leva-nos,
muitas vezes, a urn narcisismo de que o nosso mundo está
cheio: eu e o meu eu, ao espelho, acima de tudo e de todos,
autosatisfeito, mas infeliz.

Outro aspecto da espiritualidade adulta é sabermos distinguir
culpa e culpabilidade. A consciência da culpa é saudável, ao
contrário do sentimento de culpabilidade, que se vira contra
nós. É precisa a consciência de pecado para o ultrapassar,
para assumir a dimensão do amor, para amar e deixar amar.
Mas o que mais anda por aí são os sentimentos de mal estar:
«porque fiz e não devia ter feito)); «estou mal com isto e não
sei de quem é a culpa...))
Para o conhecirnento de si próprio, há um exercício absolutamente necessário que é o discernimento e a leitura dos
meus estados de espírito: saber o que se está a passar comi-

go, porque tenho fúrias, mau feitio, impaciência, momentos
depressivos, emoções variadas, saber porque tenho experiências de consolação, ajuda-me a lidar comigo próprio e a
pacificar-me.
Uma das nossas maiores riquezas é sermos uma
alternância eiitre consolação e desolação, com a qual temos
de saber lidar. Tenho uma parte má e não conto com ela,
embora muitas vezes seja a mais rica. Por isso, o conhecimento próprio pede, na vida espiritual, que eu me deixe
acompanhar por um mestre que, comigo, vá lendo o que se
passa no meu interior e fora de mim.
O quarto ponto para uma identidade espiritual é a consciência de peregrino, de me pôr a caminho, percebendo que
não posso existir sem esta dinâmica. Antes de mais, é um
processo de maturação afectiva que inclui a possibilidade de
ensaiar compromissos e correr riscos... As vezes preferíamos que nos deixassem no berço e nos embalassem, mas
o peregrino lança-se ao sol e a chuva, através do deserto e
da montanha, sem grande bagagem, com uma pequena
mochila. Ele percebe que faz parte do crescimento correr
riscos, ensaiar compromissos que depois avalia.
Ser peregrino é admitir, não só ao nível do conhecimento mas também do afecto, que há necessidade de um
processo de maturação afectiva, de modo a não cair numa.
experiência espiritual básica, num excesso de sentimentalismo, num racionalismo, no dualismo 'eu e Deus' ou, num
mundo de tradicionalismos espirituais, caindo num verticalismo desviante.
Quando este processo não se desenvolve pode-se cair
em múltiplos 'ismos' que são mecanismos de compensação,
traduzidos em excessos de segurança que tapam o buraco
da insegurança: refiro-me aos fanatismos, fundamentalismos, legalismos, entre todos os que existem e que advêm de
uma grande imaturidade afectiva.
Nesta peregrinação, o segredo do sucesso é deixar-se
ajudar: as vezes pedimos ajuda mas, no fundo, o que queremos é que se faça o milagre e não nos deixamos realmente ajudar. Assim, é importante saber pedir ajuda com
sentimento eclesial. É um s i y l de maturidade deixar-se
ajudar!

O quinto ponto é a visão positiva, dinâmica e convergente de
mim próprio e do universo: o olhar bom dos puros de coração
que vêem a Deus. As vezes é difícil ter esse olhar quando se
vê o telejornal. Será possível olhar bem para essa realidade?
Um olhar mau resulta de uma atitude reducionista que é a
falta de visão global, de conjunto - se não for positiva, vira-se contra nós.
A visão positiva do universo e de nós próprios pede algumas formas de trabalho interior com contornos próprios: lidar
com as tentações, com as aparências de bem, não se deixar
enganar pelo imediato, pelo parcial, pelo estático, pelo emocional, pois podemos estar a ser enganados e, assim, seguir
por caminhos perigosos.

Creio que só é possível cultivar esta atenção que desliga
das tentações se a matriz e o paradigma da minha vida for o
Mistério Pascal, em toda a sua visão positiva, transformadora, criadora. Nele, a morte gera uma outra qualidade de vida,
em que a transfiguração do mundo é a descoberta da convergência universal, na qual valha a pena dar tudo - não vale
ao Homem ganhar tudo se perdeu o essencial.
Uma visão positiva e convergente transforma as pessoas, tornando-as gratas, alegres, marcadas pela esperança. Estas são as três características do ((eu» espiritual. O
((eu)) capaz de expressão, gratidão e alegria, que vive
o Mistério Pascal, que tem o olhar saudável sobre o mundo.
Este é o tripé de uma espiritualidade cristã, vivida a maneira
de Jesus Cristo
O último ponto refere-se, finalmente, aos distintivos da
pessoa espiritual. Santo Inácio diz que nos distinguem três
verbos: louvar, reverenciar e servir.
O louvor é a capacidade de ver o bem em tudo, de se
alegrar com o outro, tirar partido do que acontece e cantá-lo - mesmo a desgraça pode gerar vida e, por isso, louvar
é ser capaz de louvar a Deus mesmo na desgraça. Lembro,
Etty Hillesum, que morreu em Auschwitz que cantava louvores a Deus porque reconhecia ali uma experiência pascal, que se ia tornar para o mundo um grande ensinamento
e uma grande libertação. Ela dizia que o Holocausto talvez
tenha sido necessário para abrir os olhos ao mundo, o que
quer dizer que Deus está aqui a sofrer a sua morte, que vai
gerar vida.
Provavelmente, nós estaríamos revoltados com aquela
morte, mas ela estava a ver a vida que nascia dessa mesma
morte. Esta é a dimensão própria de Deus, que gratuitamente
faz sair de si toda a criação e vê que isso é bom, não ignorando a morte, a dor, o conflito, a guerra, a injustiça.
A segunda dimensão e a do respeito (uma palavra
muito bonita que vem do latim 'respecto', que quer dizer
estar de perto, olhar de frente, olhar o outro como quem é)
Quando não vejo o outro como ele é ou não o olho nos
olhos, não o respeito porque não há alteridade. Na linguagem tradicional, utiliza-se a palavra reverência - que
quer dizer sermos capazes de nos ajoelharmos frente seja
a quem for e sermos capazes de ver a presença de Deus.
Não faço este gesto porque me diminui, mas para que o
outro cresça
Na medida em que me apercebo de Deus na realidade
circundante, torno-me reverente diante de um pôr-do-sol,
como perante um bebé, diante de um amigo ou de um bandido. A pessoa é imagem de Deus, reflexo da criação,
é Jesus a lavar os pés a Pedro no respeito que dignifica o
outro. Não há nada que me dignifique mais do que dignificar
o outro - quando não o faço torno-me indigno.
A última palavra é o serviço, que significa deixar os outros serem quem são e deixar-se amar Devemos ter cuidado
com as enormes necessidades dos outros, mas também com
a enorme necessidade de nos deixarmos amar, isto é, deixar
Deus entrar, ser filho, ser irmão. Caso contrário, podemos
cair na idolatria, endeusarmo-nos a nós próprios e ao mundo,
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quando achamos que somos muito bons e até vamos servir
os ((coitadinhos)). O grande perigo deste modo de estar
é o endeusamento que dá cabo da espiritualidade, porque
é o falso deus, o satânico, a idolatria - é contra a idolatria que
Jesus continuamente pega no chicote.

3. TRADIÇÕEs

DE ESPIRITUALIDADE

Neste tema, repensa-se o processo de estruturação de uma
espiritualidade não ao nível de uma espiritualidade pessoal,
mas de uma espiritualidade comunitária, na dimensão grupal.
Deste processo faz parte uma gestação, um apelo, uma
inspiração, uma concretização, uma manifestação e, depois,
uma difusão da espiritualidade.
É verdade que nem todas as experiências espirituais
individuais se tornam espiritualidades de grupo. Mas, A
semelhança do bem - e como diziam os escolásticos creio que é uma tendência do Espirito Santo ser difusivo e
comunicativo. Por isso, raramente uma espiritualidade se
fica numa espiritiialidade individual. Há uma necessidade
natural de a comunicar a alguém - sobretudo se é uma realidade que tem algum impacto, ela faz-se corpo e desejo de
seguimento.
A espiritualidade cristã é como que um quinto evangelho
escrito e vivido por cada pessoa ou grupo, que traduz o modo
como se organiza de forma pessoal e interpessoal a vivência do evangelho. O caminho pessoal, na forma como nasce
e desenvolve, se reproduz, adoece e morre é semelhante ao
caminho que grupos, movimentos e ordens da Igreja percorrem no desenvolvimento da sua espiritualidade.
Uma espiritualidade é a vida no Espirito, vivida também de forma comunitária, não explicável apenas por
aquilo que se faz, mas por aquilo que se manifesta - por
exemplo, no exercício da contemplação vivida comunitariamente e em todas as outras formas de vida activa dentro da Igreja.
Tradição quer dizer aquilo que se vai transmitindo, de geração em geração, de pais para filhos. A tradição A o bem
que se entrega, embora muita tradição tenha dado lugar a
tradicionalismos. Hoje, há que recuperar esta palavra como
sentido de entrega, que tem tudo de bom. O tradicional não
é necessariamente antiquado no sentido em que é aquilo que
vale a pena comuiiicar para o futuro. Tradicionalismo é precisamente o contrário.
Os fundadores de espiritualidades sentem, a certa altura,
a necessidade de criar um estatuto, constituição ou regra
que, de alguma maneira, codifique a espiritualidade por eles
vivida e que brotara de dentro de cada um como uma experiência de relação total com Deus, com os outros e consigo
próprios, criando uma identidade própria. Esta identidade de
um pode, depois, tornar-se identidade de grupo, ordem ou
igreja, recebida do iniciador.
A espiritualidade tem sempre uma relação comunitária,
que se expande naturalmente. Se o espírito assim o chamar,
tenderá a organizar-se em múltiplas formas de serviço na

construção do Reino de Deus. A própria história se encarrega de ir eliminando, como numa «selecção natural)), os
movimentos que têm futuro a prazo e os que têm futuro a
longo prazo.

Esta reflexão pode ajudar-nos a tentar perceber o misterio
que é a Igreja e o que é ser Igreja. Quem fundou a Igreja? Os
apóstolos ou Jesus Cristo? E os apóstolos fundam a Igreja
em nome de Cristo e com que Cristo?
Jesus não teve essa ideia. A sua função foi testemunhar
o Pai, criar uma comunidade e conferir-lhe uma missão.
Entregou tudo, entregou-se a outros. Fazia parte da sua
espiritualidade a comunicação do bem para ser partilhado por
outros, transmitido e retransmitido.
A experiência espiritual de grupos e tradições de espiritualidade não é acidental, mas sim constitutiva de uma realidade em movimento, de uma vitalidade que segue processos
de crescimento, contestação, realização, perda e, muitas
vezes, morte. Estes filões de vida espiritual são a revelação
de uma grande vitalidade da Igreja, comunidade das comunidades e, por isso, compatível com inúmeras e inacabadas
espiritualidades.
A forma como todas se compatibilizam numa só espiritualidade, a cristã, é um misterio: a espiritualidade de Jesus
mantém-se una e múltipla, sem perder unidade, porque,
quanto mais una, mais múltipla pode ser. Seria uma desgraça
se a Igreja fosse uma organização, uma ortodoxia inibidora
de espiritualidades.
Muitas vezes, o medo que existiu de se ((perder a mão»
levou a tentação de controlar o Espirito Santo. Pelo contrário,
ele é que nos torna livres e responsáveis, deixando que
a liberdade não se torne libertina, fugindo da realidade.
A história da Igreja é, também, uma' síntese de ortodoxia
e heterodoxia, uma história de tensão entre instituição
e carisma. Há que aceitar viver nesta tensão, porque ela é
enriquecedora, sabendo que muitas vezes o carisma, por
necessidade de liberdade, tentou prescindir da instituição e,
muitas vezes, a instituição procurou esmagar o carisma.
É nesta tensão que somos chamados a viver e, se
a espiritualidade é genuína, isto é, se vem do Espírito Santo,
vencerá. Frequentemente aplicamos a regra da sinagoga,
a regra dos Actos dos Apóstolos: «Se isto não é de Deus, não
vale a pena seguir)), porque na próxima curva parará; temos
necessidade de fazer prosseguir realidades que deveriam
crescer por si próprias, deixando o Espirito Santo revelar
a verdade que nelas existe.

O segundo ponto de enquadramerlto deste tema refere-se
ao mestre espiritual, alguém que se sente motivado
e vocacionado, numa linha muito própria de seguimento
do Espirito Santo e que, naturalmente, gera a sua volta um

conjunto de seguidores ou adversários. Estas experiências raramente são pacificas porque as suas propostas,
sendo transformadoras, não ignoram uma dimensão central que é a profética.
Um carisma organiza-se segundo três elementos:
o entendimento que se tem do ideal do fundador, organizado,
quase sempre, pelos seus seguidores; a resposta ao apelo
concreto que o mundo faz e, por isso, quase sempre situado
num determinado contexto histórico, adaptado e inculturado;
e uma opção preferencial.
A inculturação é importante, pois nenhum movimento ou
ordem dentro da Igreja pode permanecer estático: ou se
encarna ou morre logo ali. Se a tradição é aquilo que se
entrega e não morre, só o pode fazer através da inculturação, não como mera adaptação, mas na capacidade
de encarnar o Espírito e de o viver no seu próprio espaço
e tempo.
O carisma organiza-se segundo o sublinhado preferencial que foi feito do Evangelho. Cada grupo ou fundador
privilegia um aspecto do Evangelho; a encarnação, o sacramento, a eucaristia e o testemunho, a pregação, o serviço,
etc. A descoberta, o ideal, o apelo do fundador como origem
e a resposta concreta ao mundo que interpela, leva a
dinamização e organização que esse grupo escolhe como
sua opção preferencial. Há um apelo, uma inspiração, uma
resposta dinâmica inculturada e uma opção preferencial.
Com estes três elementos organiza-se um carisma em
movimento.
deste modo que surgem espiritualidades muito diversas,
desde as que privilegiam a oração, a experiência de penitência, as múltiplas formas missionárias, cuidados assistenciais,
múltiplas facetas da pastoral, de dimensão cultural, etc.
Podemos perguntar: qual é a opção preferencial que
decide necessariamente pelos pobres? Os pobres não são
uma classe ou «slogan» que se possa utilizar como objecto.
Os pobres de Deus são todas as pessoas de coração pobre
e humilde abertos a esperança, homens de boa vontade que
buscam o caminho da verdade e da vida.
Na prática, as múltiplas tradições segundo vocações
próprias de tantos homens e mulheres ao longo destes dois
mil anos, têm todas uma característica muito própria que é a
revelação duma dimensão cristológica. É essa dimensão que
as faz manter e transmitir cada espiritualidade por serem verdadeiras vias do Espírito Santo como revelação de uma
dimensão de Cristo. Assim, por exemplo, uma determinada
espiritualidade mariana, se não for uma forma de revelar
Cristo, não tem futuro, por melhor devoção que se tenha.
Uma devoção a Nossa Senhora ou é cristológica ou não
é nada. Mas pode entrar-se na cristologia pela «porta»
de Maria ou pela «porta» da Eucaristia.

A história da Igreja nem sempre tratou estas coisas de uma
forma positiva nem muito cristológica. Se nos lembrarmos
que, até ao Concílio Vaticano II, dividíamos as categorias na

Igreja entre clerigos e leigos, em que os clérigos eram uma
coisa e os não clérigos não eram, veja-se a cristologia que
aqui havia. A constituição conciliar «Lumen Gentium)) tenta já
não definir negativamente os não clérigos.
Devemos reflectir sobre a maneira como entendemos as
múltiplas vocações de carismas e espiritualidades, pois
podemos correr o risco de as pensarmos de forma
reducionista e, portanto, pouco positiva. A espiritualidade
laical, por exemplo, é de casal, do trabalho, profissional,
etc. Cada uma é uma tradição de valor e entrega, na medida em que descobre o rosto de Cristo que é chamado
a transmitir.
O que a espiritualidade do casal e da familia é chamada
a transmitir, de cristológico, para que seja uma tradição de
espiritualidade? Por vezes, há uma certa passividade que
nos leva a pensar não de forma espiritual mas institucional
e, então, a família não é uma espiritualidade mas uma instituição. A família é espiritualidade, carisma ou instituição?
Ou é uma instituição que vive de um carisma? Pode tornar-se uma instituição de direitos e deveres ou uma busca de
espiritualidade inacabada que faz com que seja uma instituição de uma dimensão de Cristo. Nós próprios transformamos a família e as ordens em instituições com regras,
leis, estatutos. E elas podem morrer se não forem devidamente revitalizadas e incorporadas pela espiritualidade que
anima esse corpo.
Definir o laical, o sacerdotal e o religioso como três grupos pela positiva, pelo lado cristológico que revelam, ajuda a
encontrar o sentido da tradição da espiritualidade. Também
me parece muito reducionista ficar por estes três grandes blocos, porque se subdividem ao longo da história de forma
muito variada. De modo muito simplístico, se o laical revela a
incarnação, se o sacerdotal revela de alguma maneira o lado
sacrificial de Jesus e a dimensão cristológica de ofertório, o
religioso revela a dimensão escatológica da pessoa de Jesus
Cristo como sinal e presença da escatologia no mundo. Mas
porque digo isto? Nenhuma destas dimensões é exclusiva,
elas são antes dimensões privilegiadas. O que faz uma espiritualidade é a opção preferencial, sem se negar nenhum
outro aspecto.

4. CUIDAR - EXPRESSAODE ESPIRITUALIDADE
Tomo a palavra cuidado no sentido de toda a forma de estar
atento, como modo de atenção e de dedicação personalizada, não só ao que é mais imediato, mas também a atenção
as necessidades do mundo... Penso em palavras como
ecologia, atenção a pobreza e aos mais necessitados,
a guerra e a paz, etc. O cuidado, enfim, como atenção para
ir ao encontro do outro.
É preciso, no entanto, não cair em estereótipos, pois é
importante não esquecer o cuidado de Deus como expressão
de espiritualidade. O cuidado de Deus, o cuidar de Deus e o
cuidado de si, são temas importantes. Tal como o cuidar de
si enquanto necessidade de nos purificarmos, de nos liber-

tarmos... Cuidar de si, assumindo-nos como pessoas a caminho, cuidando da nossa auto-estima no sentido da exigência, como forma de nos expormos a um maior serviço, de nos
expormos a um eu mais livre.
O cuidado é o modo como cada um se deixa conduzir
pelo amor e o amor é o espírito. Falar de cuidado é também
falar de vocação, vivida no quotidiano, como resposta aos
apelos com que somos tocados, por dentro e por fora.
Também importa definir o que é vocação cristã, no sentido
concreto, pessoal e em cada momento: um ponto de partida,
isto é, como dar via e vida ao amor, como deixar-se conduzir
pelo amor.
Lembro São Lwcas, nos seus textos sobre a missão, evocando a paz, libertação e liberdade. Ele fala-nos da alegria,
do grande mandamento, e conta-nos a parábola do bom
samaritano e, também, o ícone de Marta e Maria. Neste capitulo, fala-nos da expressão do cuidado na cena de Jesus em
casa de Marta e Maria.

A propósito deste capítulo, muitas interpretações têm sido
feitas, muitas muito moralistas, levando a uma tensão, pondo
em confronto a acção e a contemplação, a oração e a dqdicação. Muitas vezes se tem assim caído na «ratoeira» de pôr
em confronto a contemplação ou a oração com a acção,
o que nos pode levar a um beco sem saída.
É preciso perceber que o cuidado tanto está em Marta
como em Maria, que a tensão entre elas não é a questão da
contemplação e da acção, mas do modo como cada uma
cuida do seu próprio modo de estar. Aquilo que Jesus diz a
Maria não e ccestás ocupada, a trabalhar, olha que é melhor
rezares)), mas sim, ccestás dividida!)) A divisão é que ((estraga» o cuidado.
Na experiência de vocação de cada um, a questão não é
de orar, mas fazê-lo de forma dividida. Foi um grande erro
esta clivagem entre contemplação e acção, pois estas atitudes não têm que se contrapor ou afastar. Ambas as dimensões devem ser vividas ao modo vocacional próprio de cada
pessoa e o que rios é pedido é que o vivamos de forma
inteira! Não naquela atitude de «saltitar» duma coisa para a
outra... Essa perspectiva tem sido como que um ((arranjo))
que se foi fazendo na espiritualidade!
O caminho de Jesus é: ((Faz o que tens a fazer, de' um
modo inteiro!)) Esse é que é o cuidado: a pessoa toda,
em resposta ao apelo interior, de modo inteiro! O pecado
é a divisão. Por isso, a questão de Marta não é de não estar
no seu trabalho, ocupada, mas estar preocupada... O cuidado é ocupar-se inteiramente e de coração naquilo que é de
cada momento. Isto corrige a tensão entre acção e contemplação. É preciso ser contemplativo na acção e activo na contemplação. Este é o segredo da vida espiritual!
Podemos perguntar: quem tem mais cuidado, um monge
cartuxo ou um pai na hora de mudar as fraldas aos filhos?
É preciso estar inteiro na vida, em resposta ao pedido que
Deus nos faz. Isto é a vivência concreta da vocação,

respondendo inteiro a cada momento.
O cuidado é a fidelidade à exigência do amor. É
necessário exercitar esta exigência de fidelidade. Exemplo
de um ((exercício))a fazer neste cuidado é aquilo que antes
se chamava a recta intenção: dispormo-nos diante de Deus,
saindo de nós mesmos e fazer as coisas em Deus e para
Deus, ligando tudo em Deus. Elevar o pensamento ao outro
e a Deus!
As práticas de espiritualidade ajudam a unificar a vida que
levamos dividida. Não são uma ((ginástica espiritual)), mas
uma prática unificadora para que seja possível viver comtemplativamente na acção e para que esta esteja carregada
de intencionalidade. Por isso purificada, unificada...
Tudo isto nos remete para um exercício: unificar e
purificar a intenção com que estamos em cada momento...
supõe um discernimento da resposta a dar a cada momento. Pode ser uma forma de passar para a nossa pele, uma
certa forma de estar na vida. Discernimento como forma
de estar atento aos sinais e apelos exteriores, como sinais
dos tempos. E porquê? Porque somos seres de desejo.
Desejo como forma de apelo, sentido por dentro, tocado
por fora.

Como responder, como interpretar os sinais do exterior?
Como reconhecer os nossos desejos profundos ou os sinais
exteriores que nos interpelam? Como nos comprometemos e
pomos em prática o amor transformador da realidade em
Reino de Deus? Este é o resumo de toda a Missão.
O cuidado pede também que sejamos capazes de descobrir a hora certa da denúncia e da renúncia. Depois de termos
sido capazes de unificar o nosso olhar - a forma como somos
capazes de olhar para fora - esse recolhimento impele-nos a
três momentos: anuncio, denúncia e renúncia. Mas por qual
deles começar? Não sou capaz de anunciar sem renunciar
ao meu próprio eu, porque não me anuncio a mim próprio
mas a Jesus, e não posso anunciar sem denúncia!... Jesus é
o denunciador de Marta, da sua divisão, no sentido em que
há pouco falava.
O cuidado é, então, também uma forma de profecia.
Nós, que somos baptizados, recebemos a profecia
do reinado de Cristo. Por isso são estas as três linhas
do cuidado: sermos sacerdotes destinados a fazer a ligação sacra1 a Deus (ofertório), chamados a ser profetas
do anúncio e da denúncia e também chamados a transformar o real em Reino. O cuidado é tomar consciência de
que somos sacerdotes, profetas e reis no modo de Jesus
Cristo. Estes são três aspectos da mesma entrega, com
sublinhados diferentes, como a vocação sacerdotal ou
o cuidado laical. O cuidado é a expressão da vocação e a
vocação é a síntese da espiritualidade, o modo como cada
um sintetiza o chamamento interior de Deus no seu
coração e na sua vida.
É necessário fazer o esforço de unificarmos a vida nos
seus múltiplos aspectos - acção, contemplação, desejo,

sinais interiores e exteriores e formas de entrega.
Há, no entanto, um risco: tomar o cuidado pelo lado ético
e moral. Embora o cuidado tenha também uma dimensão
ética, certo é que a nossa cultura e a nossa catequese foram
muito moralistas, fazendo do cuidado a especialidade que
nos levaria a perfeição da nossa vocação. Esta perspectiva
tem-nos levado ao perfeccionismo, e, ainda que chamados
ao aperfeiçoamento, leva-nos a atitudes voluntaristas, e
não ao abandono de nos deixarmos conduzir pelo Espírito,
por Deus.
Será que o cuidado é uma perfeição ou é uma manifestação de santidade? A perfeição será a dimensão ética e a
santidade a dimensão teológica. A santidade é sobretudo
experimentar ((sancionar-se)) por Deus, na experiência do
limite e de pecado. Perfeição é o desejo profundo de superar
o pecado. O desejo de perfeição e de santidade coincidem,
mas partem de sítios diferentes. A santidade vem de Deus,
a perfeição vem da terra.
A nossa tentação moralista veio sobrevalorizar a perfeição, como que numa inquietação de fazer bem as coisas,
de responder aos impulsos, caindo no voluntarismo.
Deixemos que Deus conduza o nosso ser imperfeito
e pecaminoso, num caminho de disponibilidade e em liberdade.

5. JESUS. EXPERIENCIA E CAMINHO
DE ESPIRITUALIDADE
Este tema atravessa todos os anteriores. Teremos agora de
explicitar melhor e aproximar da experiência de Jesus, que
Ele próprio quis que fosse entendida como experiência fundadora de toda a espiritualidade. Espanta-nos como um só
caminho que é o de Jesus tem sido vivido de formas tão diferentes de espiritualidades. É maravilha que nos interroga
e põe Jesus numa situação privilegiada, na medida em que
foi igual a nós (mas não se reduziu a ser igual), em tudo igual
a nós excepto na sua relação com o Pai (Carta aos Hebreus),
de total intimidade.
Há um texto privilegiado do evangelho que responde a
pergunta sobre qual a espiritualidade de Jesus, como fez ele
o próprio caminho na sua experiência de Deus: «... agora
podereis dizer meu Deus e vosso Deus...)) É o capitulo 17 do
Evangelho de S. João, a sua oração sacerdotal de síntese,
marcada pela oração: o Pai Nosso de Jesus, cheio de conteúdo, porque Ele não sabia nem podia rezar outra oração.
A oração é uma das mediações de espiritualidade. Como
expressão da intimidade com Deus, deveria ser assumida por
todos os grupos cristãos como uma missão de renovação e
reinvenção das fórmulas carregadas de conteúdo. As
orações de forma mecânica e repetitiva configuram uma vida
humana também repetitiva, insistente e exercitada. A espiritualidade sem prática torna-se numa ideologia.
Recordei já uma prática antiga chamada «purificação de
intenção)). Gostava de retornar a ela porque foi uma coisa
que se degradou. Quando no início das refeições nos benzemos, por exemplo, isso parece mais uma prática supersti-

ciosa... Por outro lado, há um tipo de prática e mediação
importante, que 6 a pessoa situar-se espiritualmente em
todas as circunstâncias. Vemos a vida de Jesus recheada
de oração, antes, durante e depois de vários acontecimentos, retirando-se para conversar com o Pai, não numa atitude formal e pré-programada, mas como tentativa de resituar toda a sua acção. Assim, porque não, entre nós, marcar a hora da refeição com uma oração como consciencialização de que tudo aquilo que fazemos é por Ele e com
Ele? Como rechear e encarar a experiência de Deus na
nossa vida sem pequenas práticas? Isto é uma coisa que as
crianças mais pequenas têm uma facilidade enorme para
perceber e nós temos a tentação de passar a nossa insensibilidade de adultos para elas.
Este traço da vida de Jesus des-ritualizou a oração
judaica do seu tempo, cheia de momentos marcados por
tempos rígidos e que também nós adoptámos, de certa
maneira, na vida monástica da liturgia das horas. O objectivo era santificar o dia, mas, muitas vezes, é 'fácil cair num
ritmo formalizado. O tempo presente só se santifica por
experiências que nos re-situam na comunhão com Deus,
com o Pai e com os homens, numa vida marcada por gestos,
palavras e atitudes.

O pressuposto desta reflexão é o Cristo ressuscitado que nos
revela o Jesus histórico de que estamos a procura. Jesus
ressuscitado, uma vez revelado em Jesus histórico, pode ou
não tornar-se paradigma da nossa vida? Vale a pena contemplar a sua experiência e caminho espiritual? Quer dizer
que só a experiência de Jesus ressuscitado em nós nos permite fazer essa leitura. De outra forma, estaríamos somente
a ler a vida de um senhor importante como muitos outros. É
no Espirito Santo, que é o dom do Ressuscitado, que poderemos ler a vida de Jesus histórico e encontrar nele um paradigma único e original. Ao ir a fonte, a Jesus, ela só é correctamente abordada através do Espirito Santo que nos foi
dado e no qual acreditamos.
É neste pressuposto que avançaremos na compreensão
dos três verbos da vida espiritual - conhecer, amar, servir -,
já que ninguem segue o que não ama e ninguem ama o que
não conhece. É irriportante um outro olhar e conhecimento
que me conduza a uma outra adesão afectiva, intelectual,
prática, que se traduza num seguir. Se não me disponho a
isto, posso estar a amar um ídolo antigo, um herói, pois não
com-nasci com aquela realidade que é absolutamente
necessária. O conhecimento por fora não é um com-nascer...
O primeiro dos três traços da espiritualidade de Jesus é
fazer a vontade do Pai. Foi isso que ele veio fazer e testemunhar, obediente até a morte, sem saber o fim. Ele foi obediente a vontade do Pai de que todos se salvem pela entrega de amor e de vida no Espírito.
A espiritualidade de Jesus - é o segundo traço -está sintetizada na eucaristia, que é um estilo de vida, um modo de
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estar. Somos chamados a viver eucaristicamente, o que significa viver em acção de graças, numa entrega e num ofertório, tudo em nome dos outros, em nome do Pai. Em nome
do Pai o Filho se entrega para conferir o Espirito. Assim,
vivermos eucaristicamente significa entregarmo-nos ao amor,
seja a que preço for.
O terceiro traço da espiritualidade de Jesus é a vida
trinitária. A vida de Jesus Cristo é revelar o Pai, o nome
indizível que em determinado momento ele chama «Abba» (e
como Ihe.custou caro este atrevimento!). Mas ele é o Verbo,
a revelação do Pai. A sua vida foi revelar a humanidade
quem é Deus, para revelar ao homem quem é a humanidade.
Por isso, em Jesus se revela Deus e o Homem e essa é a
Sua missão e só assim compreendemos que e Cristo. Ele
revela ao homem quem é o homem.
Várias das grandes crises e heresias cristológicas vieram
desta dificuldade em acreditar em Cristo como verdadeiro
homem. Isto obriga-nos a desmontar completamente a nossa
imagem de Deus e a nossa imagem de homem porque, afinal, sabemos quem somos a luz de Jesus Cristo. Nós, na verdade, estamos por humanizar, estamos a caminho de ser
humanos. É por isso que errar e desumano. próprio dos
humanos, mas desumaniza. Quanto menos errarmos, mais
humanos seremos. Por isso, ninguém foi tão humano como
Jesus, que é humano por ser divino, pois a divindade o
humanizou.
Quem é que nos humaniza? A divindade como experiência do amor faz-nos vencer toda a divisão, faz-nos convergir e torna-nos a imagem e expressão de Deus que é o
humano - de facto, ninguém foi tão humano como ele!
Temos medo que a graça nos desumanize, mas o que
acontece e o contrário...
A mensagem cristã pode sintetizar-se na frase «Deus fez-se homem para que o homem seja Deus)). Nós ainda estamos a dois planos e temos de fazer a junção para perceber o
mistério de Jesus de forma a que ele seja para nós um paradigma de um grande mistério humano-divino no mais fundo
de nós próprios. O divino não é o segundo andar, mas o mais
fundo do humano, que é o espírito. Esta ideia da espiritualidade de Jesus como vida trinitária é a expressão de: ele é a
face do Pai, o Verbo; ele diz o Filho e expressa o Filho;
o Filho comunica o Espirito que leva ao Pai, que é uma forma
e dom de acolhimento.

Gostaria de falar agora sobre aquilo que nos espanta, no
bom sentido, na vida de Jesus Cristo: o que nos acorda,
provoca, inquieta e põe a caminho, que é o seu modo
de estar no mundo, como se desenvolve a sua encarnação
e ressurreição. A propósito, uma das piores coisas que
herdamos dos catecismos, foi a forma separada como
aprendemos os mistérios como se não tivessem todos
a mesma lógica. A encarnação existe pela ressurreição
e a criação existe pela Encarnação. Para dar o exemplo da

nossa descristianização perigosa: houve a criação, depois
começou a correr mal e veio cá abaixo Jesus. Este é o
esquema que temos tendência a transmitir, como se não
tivéssemos sido criados em Cristo e para Cristo na criação
a imagem de Cristo homem.
E a essa imagem que estamos a ser criados. Ou seja, as
duas ratoeiras da espiritualidade são a lógica dos dois
planos e a leitura estática. Nós dizemos ((fomos criados)).
Mas a Criação foi ou está a ser? Deus parou? Não está
sempre a criar em Cristo verdadeiro homem, a formar o
corpo de Cristo? Vingou, nesta grande discussão da Idade
Média, não a linha franciscana mas a tomista, dizendo a
encarnação pela redenção, o que nos remeteu a uma teologia que nos tem dado muito trabalho a repensar de outra
forma. De facto, desde toda a eternidade, Deus anda a criar
este Filho em Cristo, anda a expressar o seu amor. Como
poderemos entender a espiritualidade de Jesus desligando
os mistérios?
Voltando ao que nos espanta na vida de Jesus, é essa
novidade vivida de uma forma desafiadora para nós. Ele
viveu trinta anos de vida oculta. E que andou a fazer
durante todos esses anos? Devemos perceber o significado
teológico desse facto. O tempo de consciência do humano
e do divino, de interiorização, o modo como ele lê o Antigo
Testamento de forma completamente diferente e nova (de
certa maneira esperada por alguns profetas como
Ezequiel). Espanta-nos a sua pregação e oração e a entrega, a forma como ele relê o Antigo Testamento e, inspirando-se nele, se entrega, de forma sacrificial, a si próprio. É a
passagem da ceia judaica a ceia cristã: «O Cordeiro, o Pão
do Céu, sou eu.))
Enquanto cada um de nós não fizer de si a oferta, o
cordeiro, estamos no Antigo Testamento e não no Novo
Testamento, na actualização da vida fazendo o que Ele fez,
ser memória. Salvos para salvar, ele envia-nos a baptizar, a
prolongar a vida espiritual. Jesus disse de Si próprio estes
três V: Via, Verdade e Vida, de uma forma multifacetada.
Deveríamos fazer a pergunta: qual o aspecto de Jesus que
mais me toca? De verdade, de vida, de caminho (de via)? A
seguir podemos perguntar: Que nome sou capaz de dar a
Jesus? Conforme o nome que eu lhe der, assim é a especificidade da minha espiritualidade, quer dizer, o homem que eu
sou é a porta para chegar a Ele.
Como no livro do Apocalipse, que nos diz que nos será
dada uma folhinha com o nosso nome - mas o Apocalipse
é agora e só agora. Esse é o quinto evangelho que
andamos a deitar fora: por erro, não conseguimos ler o livro
mais construtivo da escritura, que é o evangelho de toda
a Igreja, porque faz a síntese da vida espiritual. Esta
é a grande revelação da tensão e conflito do caminho da
vida, na garantia da vitória da Jerusalém celeste. O Apocalipse é, portanto, o Cristo da história vivendo na história.
Perdemos a grande fonte de inspiração deixando cair este
livro, pois Jesus veio para ser a luz no meio da tensão
e do conflito. Proponho que leiam o Apocalipse, o estudem
e o aprofundem.
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No universo cristão a espiritualidade
é relevante, mas esta não se confina
a este território religioso, já de si muito
complexo. Pretende-se, aqui, sublinhar
as linhasde
que podem ser
consideradas como estruturantes
da vivência espiritual, em sentido geral,
e que podem ser
no seio
desta pluralidade. AS divisões religiosas
também são divisões resultantes
da apreciação e da experimentação
do universo espiritual-
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Nesta apresentação não se visa estabelecer uma descrição historiográfica"', no sentido diacrónico, de correntes espirituais,
mais ou menos expressão da vinculação institucional. No universo cristão a espiritualidadeé relevante, mas esta não se confina a este território religioso,já de si muito complexo'*).Bastaria
indicar, só de f m a tópica, as três grandes tradições presentes
hoje em dia na nossa sociedade: o cristianismo do orienteI3'e
do ocidente, e este nas suas múltiplas variantes do catolicismo
romano e da nebulosa saída da reforma protestante.
Pretende-se sublinhar as linhas de força que podem ser consideradas como estruturantes da vivência espiritual, em sentido
geral, e que podem ser apreciadas no seio desta pluralidade.
As divisões religiosas também são divisões resultantes da apreciação e da experimentação do universo espiritual.

I.0 conceito de espiritualidade tende a confundir-se com
o de religião, apontando o que nesta se apresenta de vivência mais interior, associada a individualização da experiência
crente. Assim, os diversos universos religiosos apresentam
graus e características espirituais de desenvolvimento.
É, contudo, este conceito que nos permite discernir a historicidade das múltiplas espiritualidades como percursos de interiorização.
A propósito da reflexão sobre o «valor» do cristianismo
como religião absoluta4 no pensamento de Ernest Troeltsch,
G.Médevielle sublinha o que este autor referia sobre o conhecimento possível da religião: «É a partir do conjunto de formas
religiosas encontradas na história que se constrói a postenori
um conceito histórico de religião. Este é compreendido não só
como o ponto culminante mas também comi o ponto convergente de todo 0 desenvolvimento das tendências que podem
ser discernidas na religião. [. . .] Ora, a história não oferece um
número importante de experiências religiosas tipicamente
originais. Dois critérios permitem classificá-las: a ideia de finalidade e a de autonomia.»(5)Partindo desta reflexão, algo de similar se pode afirmar sobre a espiritualidade.
2. Neste processo, as múltiplas percepções sobre o que é a religião não são secundárias, nomeadamente no que respeita
a captação da natureza e do modo de comunicação da e com
a transcendência, da e com a divindade, por parte das sociedades e da humanidade em geral. Esta comunicação,
mesmo quando envolve um todo (uma tribo, um povo, uma
sociedade), fá-lo através de determinada individualidade.
É, pois, uma dinâmica de relação. Esta comunicação apresenta-se, mesmo quando palavra, como «sopro de vida» que
fornece corporeidade de realização, isto é, que define um
horizonte mais vasto, mais amplo, para cada um e para
o conjunto, para a sociedade.
3. É crucial, do ponto de vista civilizacional e de realização
individual@',a percepção da transcendência como Espírito,
e de como esta se torna presente no viver colectivo e individual. Neste caminhar de civilizações e culturas, constitui um
longo e compiexo percurso a(s) percepção(ões) de Deus
como Espírito - O âmago vital - que se manifesta à realidade

e que manifesta a realidade a si própria, proporcionando
ou propondo caminhos (vias) de encontro e reconhecimento
do homem na sua humanidade e no seu destino, no caminho
para Deus (como destinação), sendo esle - Deus -formulado
de diversos modos.

4. O conceito de espiritualidade, que a nossa cultura e civilização transportam, é tardio''), mesmo considerando os
primeiros séculos do cristianismoi8'. «A Idade Média não conheceu e contentou-se com uma distinção entre doutrina, isto
é a fé sob o seu aspecto dogmático e normativo [credo e prescrições], e disciplina, a sua prática [prática religiosa]. A palavra
spiritualitas que se encontra por vezes nos textos filosóficos
a partir do século XII [inicio da revolução urbano-mercatil e
complexificação do pensamento teológico] não tem um conteúdo especificamente religioso: designa a qualidade do que
é espiritual, isto é, independente da matéria. Com efeito, a
espiritualidade é um conceito moderno, utilizado somente
depois do século XIX. Na maioria dos autores, esse conceito
exprime a dimensão da vida interior e implica uma ciência da
ascese, que conduz pela mística a instauração de relações
pessoais com Deus. Logo que esta experiência, depois de ter
[recebido] encontrado uma formulação sistemfitica, passa de
um mestre aos seus discípulos através de um ensino ou de
textos escritos, fala-se de correntes ou escolas de espiritualidade. Distingindo-se assim tradicionalmente a espiritualidade franciscana, ignaciana, e t ~ . ) +Neste
~ ) processo são também relevantes vários percursos e métodos propostos nos
séculos XVII e XVIII, quer no mundo cat6lico [a chamada
((escola francesa)), por
quer no protestante [o
metodismo, entre outros]ii1).
5. As práticas religiosas são mediações para a realização
destes percursos, mas não são a experiência espiritual em si.
Esse caminhar 6 humanidade que se faz, se manifesta
e acontece em cada um através de atitudes como o abandono, a renúncia, a escolha, a assunção, ou ainda, a identificação, as quais conduzem o homem e a mulher - o indivíduo
- a uma relação de plenificação.
6. Efectivamente, podem-se descrever múltiplas correntes
históricas de espiritualidades, tantas quantas as religiões,
apesar de nem tudo o que se faz em religião seja do âmbito
da espiritualidade; e, de certo modo, as experiências espirituais são tantas quanto os indivíduos. Porém, existem eixos
comuns que podem ser assinalados. Dois aspectos fundamentais importam destacar: a angústia e a liberdade.

Quanto ao primeiro aspecto, a angústia, esta remete
para vários níveis da experiência humana, da experiência de
cada um. Antes de mais, esta percepção é acompanhada por
elementos da ordem da carência, da ausência ou da falta,
conduzindo a busca de sentido, de gosto e de prazer. Joga-se aqui, neste cruzamento do que se sente e do que se
procura, a relação do sujeito (do crente: o que age determinado por uma adesão, uma fides - uma fé, uma fidelidade)

consigo próprio e com a sua exterioridade enquanto construção, edificação ou reconhecimento de algo diferente
do mesmo - a alteridade"2).O lugar que ocupa a alteridade
no percurso de interioridade marca ou caracteriza as várias
correntes de espiritualidade, sob o ponto de vista histórico.
Verifica-se, assim, um percurso que visa uma superação
do sujeito por uma transcendentalização da sua existência,
onde o outro é fundamentalmente a contemplação do divino
(nas suas variadas acepções). Em grande medida, a experiência monástica, nas suas variadas formas, foi referência
deste desiderato. Todavia, a dimensão monástica estendeu-se e estende-se (ou pode estender-se) a vida comum, onde
o isolamento ou a solidão, como diversas amplitudes, aparecem como mediações de uma santificação pessoal (participação no mistério, no seio da transcendência) ou comunitária, através de uma vivência que se contrapõe a realidade
circundante experienciada como exterioridade, ou mesmo
como ((mundo)) a recusar.
A angústia, como impulso ou disposição para a vivência
espiritual, é como que reelaborada em torno de uma identidade que se contrapõe a outras, onde a fissura ou a fractura
conduz a inquietação (não quieto, que mexe - a vida). É na
amplitude da inquietação que se joga a abertura, a disponibilidade da experiência espiritual como relação.
Quanto ao segundo aspecto, a liberdade, partindo de um
processo de negação de vínculos (livre, liberto - não escravo)
mas simultaneamente de afirmação de autonomia (capaz
de se nomear, de dar resposta), esta lida com as potencialidades existentes em cada um, as quais, através de uma percepção crente, os compreende como manifestação criadora
de Deus em si, como possibilidade da vida gerar vida, uma
outra vida instauradora de novos vínculos que se renovam e,
nessa renovação, revelam a «vontade» de outro - um outro
que, permanecendo mistério, contudo, através da vida quotidiana, se insinua nos actos, no agir que preenche essa vida:
a misericórdia, a mansidão, o desapego, a abertura. O percurso espiritual surge, assim, como constitutivo da própria
liberdade, a qual, em grande medida, não depende unicamente da «nossa» vontade mas da aceitação e do acolhimento do outro. Esta aceitação e este acolhimento não se
possuem, mas são um polir, uma aprendizagem de nós
próprios. Nesta perspectiva, o sentido da existência não
se conhece propriamente, não se adquire, antes resulta
da disposição que se desenvolve pela consciência da presença de «outro maior que nós», dadivoso no interior
do relacionamento de cada um consigo e com os outros.
Muitas experiências espirituais, pessoais ou comunitárias,
e numa perspectiva histórica, inscrevem-se também nesta
dimensão.
Contudo, não há medidas ou proporções imperativas para
estas duas dimensões marcantes do dinamismo espiritual.
Elas encontram-se presentes diversamente nas múltiplas
correntes espirituais, e por vezes de forma simultânea.
No Evangelho, estão inscritas a muitos níveis, antes de mais

no contraponto entre João Baptista e Jesus de Nazaré. Mas,
no prdprio percurso de Jesus, emergem com múltiplas combinações, como por exemplo na descrição das tentações
de Jesus no deseito ou no diálogo com a Samaritana.

7. Contudo, uma outra questão se coloca à experiência
humana, a experiência de cada um, na sua relação com
os limites, em que a morte é um deles mas não o único.
Quer pela via da angústia quer pela da liberdade, as experiências espirituais, mais tarde ou mais cedo, confrontam
cada um com os seus limites. Os limites não decorrem unicamente das limitações. Aqueles resultam, sobretudo, pelo
lugar e importância do outro, dos outros. São estes que
remetem para a necessidade dos limites. Se os limites separam, separam para que o outro exista em relação connosco
e cada um em relação com ele; mas os limites também unem.
Mais do que culpa ou falta, os limites são da ordem da necessidade. E, neste sentido que ganha relevância a problemática da conversão, relevância pessoal, social e civilizacional.
A vida espiritual manifesta-se como percurso de conversão. A conversão não é simples mudança, pode haver

Notas

8. A experiência cristã centra-se na pessoa de Jesus e na
dinâmica da eucaristia - a vivência eclesial como referência
para o percurso espiritual.
Jesus é o mestre porque aceitamos fazer-lhe companhia
e reconhecemos a companhia dele, escuta-se (obedece-se)
a palavra do Evangelho - a boa notícia.
A eucaristia porque encerra uma prática («fazei isto em
uma mesa para todos, onde todos posminha memória»(13)):
sam saciar a fome e ainda sobre, onde se aprenda a servir.
A finalidade da vida espiritual (porque é que nos preocupamos
por estas coisas?): aprender a servir, a dar e a receber, a ser.
Lisboa - Tocha, 27 de Julho de 2003

as suas leis ptúprias. L..] E, no primeiro terp do século XVII, 'espiritual' começa a desgnar o

' A história da espiritualidade, como h
do século XX.

mudança sem conversão; pode tudo ((permanecer)) e verificar-se a conversão como acontecimento novo. A conversão
é da ordem da instauração (fazer acontecer e acolher o que
acontece) do novo: da notícia nova, da boa nova, do nascer
de novo. A conversão é da ordem da conversa, do «vinde
e vede)): ver o verso das coisas, o outro lado, encarar o outro,
mesmo o «inimigo» (aquele que não e amigo).
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Como já viram, eu gosto de fotografia. Para mim a fotografia
e uma realidade que estava em movimento, que estava acontecer e que eu fixei naquele momento, para depois ver,
mostrar aos outros e interpretar.

É isso que vou tentar fazer, ao apresentar-vos alguns
retratos do que tem sido a minha vida profissional e do modo
como penso que isso me marcou e me modificou no modo de
trabalhar e viver. Testemunhando assim, e reflectindo a partir da
minha experiência de vida, como é que aquilo que nos fez cuidar
(de nós e dos outros) foi também experiência de espiritualidade.

António José Boita Paulino*

i

Falando do:
CUIDARICUIDADO - cogitare (latim) = {pensar em),
atenção ao outro, tomar em conta, dar segurança, ocupar-se
de (situações, vidas,...), preocupar-se com, inquietação,
encarregar-se de, responsabilizar-se por,...
Ir ao encontro de alguém, procurar satisfazer as suas
necessidades.
Algumas referências bíblicas:

Apresento-vos alguns retratos do que tem
sido a minha vida profissional e do modo
como penso que isso me marcou
e me modificou no modo de trabalhar
e viver. Testemunhando assim,
e reflectindo a partir da minha experiência
de vida, como é que aquilo que nos fez
cuidar (de nós e dos outros) foi também
experiência de espiritualidade.

Texto da intervenção no 13' Encontro de Reflexão Teoldgica, promovido
pelo Metanoia, sobre «Percursos de espiritualidade»(Tocha, 26 a 29 de Julho de 2003)

Logo no Genesis, cap. 4:
%Entretanto,Caim disse a Abel, seu irmão: ((Vamos ao
campo.)) Porém, logo que chegaram ao campo, Caim lançou-se sobre o irmão e matou-o.
'O SENHOR disse a Caim: ((Onde está o teu irmão
Abel?w Caim respondeu: ((Não sei dele. Sou, porventura,
guarda do meu irmão?)) ' O 0 SENHOR replicou: «Que
fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra até
mim.»
Aqui temos talvez a raiz do mal humano.
No cap. 10 do Evangelho de Lucas:
[O mandamento do amor] 25Levantou-se,então, um
doutor da Lei e perguntou-lhe, para o experimentar: ((Mestre,
Jesus:
que hei-de fazer para possuir a vida etema?»26Disse-lhe
((Que está escrito na Lei? Como lês?» 270
outm respondeu:
((Amarás ao Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com
toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu
entendimento, e ao teu PRÓXIMO como a ti mesmo.)) Z8Disse-lhe Jesus: ((Respondeste bem; faz isso e viverás.))
Parábola do Bom Samaritano "Mas ele, querendo justificar
a pergunta feita, disse a Jesus: «E quem é o meu próximo?))
30Tomandoa palavra, Jesus respondeu: ((Certo homem descia de
Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores que,
depois de o despojarem e encherem de pancadas, o abandonaram, deixando-o meio morto. 31Porcoincidência, descia por
aquele caminho um sacerdote que, ao vê-lo, passou ao largo. 32Do
mesmo modo, também um levita passou por aquele lugar e, ao
vê-lo, passou adiante. 33Masum samaritano, que ia de viagem,
chegou ao pé dele e, vendo-o, encheu-se de compaixão.
34Apmximou-se,
ligou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho,
colocou-o sobre a sua própria montada, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. 35Nodia seguinte, tirando dois denários,

deu-os ao estalajadeim, dizendo: 'Trata bem dele e, o que
gastares a mais, pagar-toei quando voltar.' "Qual destes três te
parece ter sido o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos
salteadores?))
37Respondeu:«O que usou de misericórdia para com
ele.)) Jesus retorquiu: «Vai e faz tu também o mesmo.))
Na minha experiência profissional, de 28 anos, cruzam-se
experiências diversas, de que vos quero dar algum testemunho.

A - NA EDP
Logo no inicio da minha actividade profissional como enge
nheiro-estagiário nos Serviços Municipalizados de Loures, fui confrontado, uma noite, com a seguinte situação: nos arredores de
Lisboa, na Póvoa de Santo Adrião, as mas e as casas estavam
completamente às escuras, por volta das oito da noite. Era a hora
do Telejomal, e meia hora mais tarde, seria a hora da telenovela.
As pessoas estavam a janela, as ruas eram apenas iluminadas pelos faróis dos.automóveis que passavam, de vez em
quando viam-se velas que iam alumiando o jantar. O desespero
era grande. E quando aí cheguei com outros colegas, em dois
carros do piquete de electricidade, fomos literalmente assaltados pelas pessoas que, coléricas, vociferavam contra tudo
e contra todos, «que não bastavam os impostos, a vida dura de
trabalho, o desgaste dos transportes,..., e agora até o prazer
de ver televisão [a telenovela] Ihes estava vedado, por
culpa da incompetênciados serviços e dos seus técnicos».
Mas o problema que se nos deparou foi o facto de nem
sabermos muito bem o que tinha acontecido, detectar onde
é que seria a origem da avaria, que nos permitisse rapidamente dar conta do recado e, reparada a avaria, restabelecer
o fornecimento de energia eléctrica.
O problema começava pela ausência de um cadastro rigoroso
da situação, numa altura em que o crescimento habitacional na
zona era muito grande e os Serviços não estavam preparados
para responder as crescentes necessidades das populações.
Os meios que estavam a nossa disposição eram limitados
e mesmo desadequados para responder a estas situações.
E era o bem-estar das pessoas que estava em causa, e n6s
(eu, na altura, ainda nem sequer poderia ser englobado neste
nós) não podíamos fazer de conta que não sabíamos o que
nos faltava e a forma como nos deveríamos organizar para
responder a estes desafios.
Era preciso tomar decisões, identificar bem onde estavam
os problemas e começar a cuidar do Futuro.
Foi de facto uma noite difícil e que acabou por me marcar
para o futuro.
para não passar A frente sem vos contar como é que a coisa
se resolveu:

Fizemos o que podíamos durante essa noite. Identificámos
como pudemos a situação da rede, lá pelas 23 h a avaria foi
identificada e, isolado esse troço, conseguimos dar luz a toda
a gente. Mas o episódio da telenovela já tinha passado, e
naquele tempo não se faziam as repetições que se fazem
agora. No dia seguinte, logo de manhã, avancei com uma
pequena equipa com plantas topográficas, projectos antigos,
tudo quanto nos apareceu cS mão, para começamos a identificar toda a rede, e a preparar aquilo que veio a dar numa
equipa de trabalho, que durante cerca de 10 meses visitou
todas os postos de transformação do concelho de Loures e as
passou depois para os desenhos, sem descurar um aspecto
que era fundamental, ou seja, que a partir daí, ninguém estava autorizado a mexer na rede sem nos comunicar.]
Daí resultou a concretização do meu contrato com
os SML e, mais tarde, a integração na EDP.
Esta e outras situações equivalentes, noutros bairros do
concelho de Loures, foram uma constante no inicio da minha
experiência profissional.
Foi assim um tomar consciência de que esta minha actividade seria um constante cuidar das necessidades dos outros.

Situações equivalentes foram passando com a minha
mulher, Anita, que ao longo da sua já longa experiência como
farmacêutica, passa o tempo a tentar minorar o sofrimento
de quem está doente, ou mais propriamente a acompanhar
os familiares dos doentes, porque são estes que, na farmácia, a abordam para saberem o que fazer.
E a maior parte das vezes apenas precisam que os
oiçam, que se Ihes dirija uma palavra de alento, que depois
os medicamentos acabarão por fazer o resto.
que a ida ao médico foi tão apressada que as pessoas
não tiveram tempo para explicar o mal que Ihes vai no espírito e assim não podem ser aconselhadas convenientemente.

A minha experiência profissional na área internacional, em
especial para Africa, foi marcada também por esta forma de concretizar uma atenção as necessidades dos outros, de ai levar a
experiência que a minha empresa e os seus técnicos dispõem
para ajudar a levar a energia a toda a gente e assim viver melhor.
Mas para isso é fundamental a organização.
Um dia ao pequeno-almoço, em Luanda, em 1991, dei-me
conta que bebíamos leite e sumos que vinham da Holanda!
Como era possível, num pais com tantas capacidades
agrícolas, não dispor destes bens essenciais?
O problema é que não basta ter boas pastagens e uma
vaca para dar leite. É preciso energia para poder armazenar
o leite em condições, transportes para o juntar num posto de
recolha, para a partir daí ser tratado, embalado e levado até
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a um qualquer mercado que fique perto do consumidor final.
E isso, essa organização, não havia em Angola.
Basta ver o que se passa a volta das nossas casas. Num
raio de 300m é possível encontrarmos leite de diversas qualidades e marcas, em diferentes estabelecimentos comerciais.
Que sabemos nós daquilo que se passou antes, dos
cuidados que houve, até a chegada daquele leite até nós.
É que apesar de tudo, nós somos um país organizado!
A nossa vida é o resultado de muitos cuidares,
de muita gente, que em organização (ou não) se preocupa
com o nosso bem-estar.

Quando for velho, não quero ir para um lar.
Quero que os meus filhos cuidem de mim.
Os nossos pais fizeram o mesmo pelos nossos avós, e nós
fizemos (e continuamos a fazer) o mesmo pelos nossos pais.
A nossa forma de ser feliz passa pela promoção da qualidade de vida, daqueles que nos deram origem. É isso que pensamos transmitir aos nossos filhos. E isso foi muito importante
na disponibilidade que descobrimos noutras pessoas, que nos
ajudaram a cuidar e a minorar o sofrimento do meu pai
e da minha mãe, antes de partirem para a viagem definitiva.
Na minha vida profissional tenho passado alguns tempos
pelo Norte de Africa. Nestes paises (e creio que nos paises
islâmicos) não existem laces da terceira idade.
A ideia de família é sempre o de uma entidade alargada
onde cabem sempre todos.
[Na avaliação para um dos negócios da EDP em
Marrocos, percebemos que, lá, tínhamos de contar que,
em média, em cada casa vivem sete ou oito pessoas, e não
três ou quatro, como por cá].

A minha participação mais activa na Oikos esta também ligada a EDP e ao facto de ter tido 15 dias de férias a mais, ao completar 25 anos de trabalho. O que é que eu ia fazer com esses dias
sem poder ter por companhia o resto da família? Daí a decisão
de tentar oferecer esses dias a Oikos para algum trabalho em que
eu pudesse ser útil. Apalavrou-se a identificação de um projecto
de reabilitação de infraestruturas em El Salvador, alguns meses
após o terramoto de Janeiro de 2000.
Mas logo aí se verificou que também a solidariedade tem
modas. Hoje há uma inundação no Bangladesh e a solidariedade, a recolha de fundos funciona.
Mas, se daqui a uns dias houver um terramoto na Turquia,
é para aí que as atenções se viram.
E em El Salvador, alguns meses após a desgraça, já as
atenções estavam viradas para outra zona do planeta e já não foi
possível arranjar financiamento para um projecto de reabilitação.

De uma forma geral, verifica-se que estamos muito mais
sensibilizados para acudir (ou cuidar) na desgraça, mas para
isso é preciso que dê na televisão, do que para ajudar
a desenvolver.
Daí resultou o desafio que me lançaram para fazer parte
da Direcção da Oikos.
Trata-se assim de ajudar uma ONG que procura globalizar a solidariedade, de ajudar a cuidar dos outros,
para que a cidadania tenha outro significado. Apoiar
a cooperação e a solidariedade entre os povos.
Mas este objectivo não pode ficar apenas por pôr em marcha projectos de desenvolvimento para paises em vias disso,
mas fundamentalmente na promoção de uma Educação
para o Desenvolvimento.
Isto é feito nos projectos que temos com as escolas, onde
se procura informar alunos e professores, e assim conduzir
a que exista um maior empenhamento social, que ajude cada
um a ter uma melhor consciência de como ultrapassar
as grandes assimetrias que são, como sabemos, a causa
e o efeito do subdesenvolvimento dos povos.
O mesmo se passa com o Movimento dos Cidadãos
Solidários. Nesta iniciativa pretende-se que com uma contribuição monetária periódica, as pessoas se comprometam
num projecto e se informem sobre o desenvolvimento das
actividades da Oikos.
Entre as muitas coisas que vou recebendo e trocando pela
Intemetem forma de e-mail, passoupor lá esta parábolajudaica:
Um rabino pediu a Deus: ((Deixa-me ir dar uma espreitadela ao céu e ao inferno.)) Deus satisfez-lhe o desejo
e indicou-lhe como guia o profeta Elias.
O rabino foi então levado para a grande sala. No meio ardia
um fogo que aquecia uma panela enorme com um cozinhado
que enchia tudo com um aroma de criar água na boca. A roda
deste apetitoso manjar estava muita gente. Cada pessoa tinha,
na mão, uma colher muito grande, mas estavam todos com
muito mau aspecto, esfomeados, macilentos, tristes.
E isto porque as colheres eram maiores do que os braços.
Nunca conseguiam levá-los a boca. Tristes e desejosos
frente a frente, com os olhos vazios.
O rabino foi então levado a uma outra sala, em tudo igual,
a mesma panela enone com óptimos manjares, muita gente
a volta com colheres mais longas do que os braços. No entanto,
via-se que era gente alegre, sã, cheia de vida. As conversas e as
gargalhadas enchiam o lugar. Devia ser aí o Paraíso. Mas
porquê?
É que ali, as pessoas estavam frente a frente. A grande
colher de cada um servia para levar a comida a boca do outro.
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BUSCA.

1. O ponto donde falo: sou uma pessoa que procura lidar
com a vida, minha e dos outros, tentando ter como referência central Jesus Cristo.
Neste percurso sucede que exerço uma profissão sou psiquiatra - que me tem permitido aceder de modo
especial a vivências de pessoas com experiências de vida
muito diversas e mundos internos muito diferentes. Esta
experiência tem-me enriquecido muito, interrogando-me
sobre a minha maneira de ser e de estar e ajudando-me a
reflectir sobre a vida, aquilo que nos move, o que queremos uns dos outros, quais são os nossos desejos e necessidades.

ESPIRITUAL
E CONSTRUÇAO

-

2. Busca espiritual e construção do Eu de que Eu estamos

Ernília Leitão*

i

0 nosso horizonte é da ordem
da fusão.ou da diferenciação?
Queremos o mesmo Ou O diferente?
Se queremos o mesmo como podemos
acreditar num Deus que é trino?
E o que f a ~ m o sde Jesus, modelo
de individuação do próprio ser humano,
rosto no qualrenovamos o encontro
diferencial de cada um de nós
com a sua humanidade?

O Oriente fala-nos na dissolução do ser individual no
espaço Nirvana ou no ~rahmanlafirmando que os nossos
problemas psicológicos e emocionais resultam dum equívoco
acerca da realidade, que é o da crença inata na existência
das coisas tal como elas se nos apresentam, ignorando
a discrepância entre a sua aparência e a sua verdadeira
forma de existência. Assim, para correntes da espiritualidade como o budismo é necessário apreender a ausência de
existência intrínseca das coisas - aoreender a vacuidade das
coisas - tal como evidencia por' exemplo esta frase de
Einstein ((Poderemos saber tudo sobre a sopa, mas nunca
saberíamos qual o seu sabor))'.
O Ocidente, por seu lado, dá importância aos processos
de individuação, afirmando a importância do EU e dando
ênfase ao indivíduo.
Estamos pois perante a problemática do INDIV~DUOPESSOA versus NÃO ACEITAÇÃO DA EXISTENCIA DE
UMA INDIVIDUALIDADE: DISSOLUÇAO ...?
O nosso horizonte é da ordem da fusão ou da diferenciação? Queremos o mesmo ou o diferente?
Se queremos o mesmo como podemos acreditar num
Deus que é trino? E o que fazemos de Jesus, modelo de individuação do próprio ser humano, rosto no qual renovamos
o encontro diferencial de cada um de nós com a sua
humanidade?

T ~ X ~da
O inteivenção no

13~~ncontro
de Reflexão Teológica, promovido

pelo Metanoia, sobre ((Percursosde espintualidadeu (Tocha, 26 a 29 de JUI~O de 2003)

3. O psicológico e o espiritual
O psicológico parece-me ser o lugar, uma via, que nos permite aceder aos vários seres do nosso SER - é um caminho que nos pode ajudar a estarmos disponíveis para
nomear, ou aprender a nomear para nós próprios e para
outros, as emoções e os afectos que transportamos (amor,
raiva, tristeza, alegria, sede de reconhecimento, inveja,
ciúme...). o tempo de se sentir sentido e, assim, tentar
criar a disponibilidade para perceber que o outro existe olhar a sua face.
Porque A nomeando que podemos tentar perceber
o que nos impede de estarmos atentos à vida; o que nos
tolhe os sentidos: termos olhos e não vermos; termos ouvidos e não escutarmos; termos pensamento e não com-

preendermos, tornando-nos mais vulneráveis a tomar atitudes com os outros ou connosco de subjugação, retaliação e vingança.
Não creio que seja salutar continuar a negação dos
nossos desejos de aniquilamento, das nossas partes mais
agressivas (aqui não entendo bem o que é que o budismo
faz a agressividade) - desde acharmos que a ultima
palavra tem que ser a nossa; que o que pensamos e
somos é mais importante do que aquilo que os outros pensam e são; até ao limite de humilhar o outro como forma
de o subjugar e, portanto, de sentirmos que temos poder
sobre.. .
Portanto o psicológico pode, em ultima análise, ser
o lugar onde poderemos tomar a consciência do Medo (de
mãos dadas com a ameaça da rejeiçãolabandono) ou
da Confiança (de mãos dadas com um olhar terno
e amoroso).
Mas não basta saber, nomear, para aceitar e subverter,
eu diria transfigurar ou metamorfosear, essas partes do
nosso ser e dos outros - há o perigo de confundir a mera discursividade linguística, lugar de racionalização meramente
justificativa da cristalização do SER, com Conversão - ((Nem
todo aquele que me diz «Senhor, Senhor)) entrará no Reino
dos Céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai
que está nos céus)) ( Mt. 7, 21).
O ESPIRITUAL e o convite ao esvaziamento do nosso
mais íntimo desejo de controlo dando lugar ao despojamento, ao desaprender o aprendido, ao não saber sabendo e,
aceitando, ainda que timidamente, mergulhar NUM OLHAR
terno e amoroso que nos acolhe e nos convida a confiar
mesmo sem sabermos o fim da história.
((Deixa tudo, renega-te a ti mesmo, toma a tua cruz
e segue-me)).
Como falar disto aos que não têm como referência
Jesus?
Eu pensei que talvez pudesse dizer-se assim:
Esvazia-te do que sabes e escolhe entre o medo e a
confiança - renuncia ao que não dá vida em ti e nos outros,
olha ternamente as tuas fragilidades mas não deixes de as
chamar pelo nome e lidar com elas. E vem abrigar-te em
mim.
4. Busca Espiritual
É a procura do homem na sua liberdade e angústia
em saber dos seus múltiplos seres.
E a expressão duma consciência de si, nomeando-se
nas suas possibilidades e limites.
É um aceitar morrer, despojando-se de si: é um não
querer saber de si sabendo.
É um abrir-se para alem de si - a graça de querer o BEM.
Nus, desapossados do desejo de dominar seja
o que for, sem nada, submergimos para o Amor: a não morte.
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- Um ramalhete de sentidos
josé M. S. Rosa

Neste breve eco, irei cruzar o testemunho
e a reflexão sobre a nocão de es~iritualidade.
O que
respiritualidader, apesar
da grande flutuação de sentidos e da sua
diversidade históricocultural, pode apresentar
alguns traços objectivos. A espiritualidade,
não enquanto discurso, mas como actividade,
está muito mais proxima do regime artístico
ou sapiencial do que de um saber universal.
Uma das características mais
extraordinária das mulheres e dos homens
realmente espirituais é sua quase
provocadora simplicidade, o modo intenso
como vivem e sofrem o que para outros
é banal, o quotidiano, rotineiro e aí mesmo
descobrem energias de transfiguração.

* Texto da ntervenção no 13' Encontro de Reilexão TeoIbgica,pmovido

pelo Metanoia, sobre «Pt)rcursosde espintualidadew (Tocha, 26 a 29 de Julho de 2003)

1. De modo a contextuar o que adiante partilharei, começo
por uma ou duas observações sobre o tema - ((De que falamos, quando falamos de espiritualidade?)). E digo ((partilharei)) de propósito. Com efeito, entendi o titulo como se
fosse uma interrogação e, nesse sentido, mais do que a elucidação de um conceito ou de um tema, ele parecia sugerir
um regime testemunhal de comunicação, registo que de resto
se adequa bem ao encontro e ao espírito ((metanóico)), em
geral. Neste caso, deveria vir tentar fazer aqui uma espécie
de rastreio ou de radiografia do que é, de facto, para mim a
((espiritualidade)),tendo em conta as situações em que utilizo a expressão e esperando, ao mesmo tempo, que alguém
se pudesse reconhecer nessa experiência.
Outro entendimento do intitulado, porém, e que me pareceu estar mais subjacente ao proposto, seria este: o que A
que, de jure, a noção de espiritualidade quer dizer? E nesse
caso aquela interrogação - «De que falamos quando falamos de espiritualidade?)) - deveria entender-se em sentido
objectivo. Ou seja: independentemente do que cada um de
nós quer dizer, da intencionalidade semântica que lhe introduzimos ou do universo de diferentes evocações que
a mesma acorda em cada um de nós, o que é que a noção
de espiritualidade enquanto tal quer dizer?
Neste breve eco que me foi pedido, mais do que seguir
exclusivamente um destes caminhos, irei cruzar os dois - o
do testemunho, por um lado, o da reflexão sobre a noção,
por outro. E não quero falar exclusivamente na primeira pessoa do singular porque reconheço que é possível falar na
terceira; ou seja, reconheço que o que chamamos ((espiritualidade)), apesar da grande flutuação de sentidos e da sua
diversidade histdrico-cultural, pode apresentar alguns traços
obiectivos.
Mas importa sublinhar desde logo que, neste domínio,
sã0 muito
as genera~iZaç~e~.
C O efeito.
~
cada Um
de nós tem uma configuração espiritual própria - poderíamos
dizer: Deus não se repete - e, em função disso, um acontecimento, uma moção .interior, um desejo, uma intenção, um
acto aparentemente iguais, podem requerer tratamento muito
diverso no âmbito do discemimento dos espíritos ( I Cor 12,l O),
conforme a teologia dos carismas.
A espiritualidade, não enquanto discurso, mas como
actividade, está muito mais proxima do regime artístico ou
sapiencial do que de um saber universal. Veja-se, por
exemplo, que uma das práticas presente em qualquer tipo
de espiritualidade - a ascese (áskhesis) - começa por significar, em grego, os cuidados necessários para acender
uma fogueirinha (askheô, acender), ou ainda as técnicas
de lapidação de uma jóia. Aliás, e apesar do que isso ainda
pode ter de ilusório, como adiante direi, a noção de espiritualidade começa por evocar em mim, sobretudo esta
experiência de afeiçoamento de algo: modelar o barro,
afeiçoar a madeira, preparar a comida... Não deixa de ser
um motivo de reflexão que certos regimes de espiritualidade muito exigentes (que vão desde o beneditino ((Ora et
labora)) até ao mestre sapateiro judeu, iniciado na Cabala,
do séc. XIII) insistam tanto na importância de, ao mesmo

tempo que se progride em elevados estádios de conhecimento e de contemplação espirituais, se ter um trabalho
manual. Como se a santa matéria - glória ou corpo
de Deus - fosse uma espécie de âncora que nos protege
do nefelibatismo e da esterilidade espirituais, se bem que
sempre se diga que a obra é interior, que é a construção do
eu. (E é aqui que pode residir outra ilusão, mas isso fica
para mais adiante).
Devo por isso insistir, nesta situação de testemunho convidado em que me encontro: falar na primeira pessoa comporta um enorme risco, se não mesmo a possibilidade involuntária de alguma hipocrisia - quando falamos de ou sobre
nós mesmos, raramente somos aquilo de que falamos.
Tendemos a tecer sobre nós inúmeras histórias, a ficcionarmo-nos, a reler os registos das nossas pretensas coerências,
o que, no fim de contas, mais nos esconde do que nos revela, a nós mesmos e aos outros. Um aforismo muito conhecido dos regimes sapienciais de vida é «quem fala não
sabe, e quem sabe não fala». E não fala porque um saber de
experiência feito é ele mesmo a sua fala e o seu testemunho,
não precisando de se desdobrar em discurso sobre si. Com
efeito, ((não é quem diz: ((Senhor, Senhor)), que entra no
Reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai...» (Mt 7,21).
O homem ou uma mulher realmente espirituais não pensam
muito nisso; talvez aceitassem com toda a simplicidade dar
testemunho público, mas creio que não gostariam de proferir
uma conferência sobre isso. « A espiritualidade é uma obra)),
dizem os ascetas; um saber de experiência, como reza
o Salmo 34,8: ((Provai e vede como o Senhor é bom!)); consiste em uma acção experimental e não necessita da fartura
de palavras ou de profundos conhecimentos. Quero dizer:
quem vive do Espírito não confere, mas vive simplesmente,
o que não significa de modo nenhum ausência de consciência, mas, pelo contrário, o fomento de uma espécie de intuição do essencial, o cultivo uma presença capaz de pegar
o fogo a outros e de ir como uma seta ao coração das coisas
- dir-se-ia, na linguagem dos místicos, daquela oração que
vai directa ao Trono do Altíssimo.
De facto, uma das características mais extraordinária
das mulheres e dos homens realmente espirituais é sua
quase provocadora simplicidade, o modo intenso como
vivem e sofrem o que para outros é banal, o quotidiano,
rotineiro e aí mesmo descobrem energias de transfiguração.

2. Posto isto, podia começar simplesmente com uma daquelas verdades de Monsieur de La Palisse: a espiritualidade
é a qualidade daquilo que é espiritual. Assim posta,
a questão inicial regride para uma outra: o que significa ser
espiritual? Que responder? Procuremos para já algum apoio
na história.
De acordo com a terminologia paulina, espiritual significa
viver segundo o Espírito por diferenciação a viver segundo a
carne ou a dimensão psíquica. Ou seja, espiritual define-se
quer negativamente, por oposição, quer positivamente por
determinação, que supõe toda uma antropologia sobre as

diferentes dimensões e faculdades do homem. Neste caso,
a antropologia de Paulo (mas não só a dele) procura integrar
elementos bíblicos e gregos de acordo com a clássica tripartição corpo, alma, espírito (Mt 22, 37; Mc 12, 30s). V.g., na
Carta aos Tessalonicenses 5, 23: «O Deus da paz vos santifique para que todo o vosso espírito, toda a vossa alma
e todo o vosso corpo...)), etc. (itálico nosso)
Assim, em função da parte predominante para que vivem
os homens poderiam ser qualificados em tipos, de acordo
com a terminologia que os gnósticos cunharam: os hílicos,
os psíquicos e os pneumáticos.
0 s hílicos, conforme diz o nome, são aqueles que vivem
sob o regime da matéria e do corpo, descurando ou ignorando as outras dimensões. Esta é uma concepção recorrente, que tem assumido muitos nomes e configurações ao
longo da história (v.g., o actual culturismo do corpo poderia
ser visto como uma versão do mesmo, em update) assentando numa espécie de desconfiança básica em relação
a tudo o que não apresenta a solidez das coisas físicas: com
efeito, apesar de tantas manifestações grandiosas, consideram que o homem é apenas e radicalmente uma «pedra
rolante)), «um calhau perdido no universo, entre os movimentos dos astros e dos átomos)), «um cadáver adiado)),
«uma paixão inútil)), «um gorado desejo de infinito)), etc., de
onde resulta amiúde já o sábio e consequente preceito:
«Come, bebe, goza, porque amanhã estás morto.))
(teríamos aqui as diferentes metamorfoses do «carpe
diem))) já, no pólo oposto, as formas anoréxicas ou angelicais de cultivo do corpo.
Os psíquicos, de acordo com a mesma terminologia, são
aqueles que admitem a existência de um principio que não
é de natureza física, mas também ainda não é de natureza
espiritual, mas antes de numa realidade psiquica intermédia, daimónica, erótica, vital; descobrem-se uma realidade
com vida, com uma alma, experiência que começa por ser
a da atenção particular as funções vitais (respiração, hálito,
o vapor que evola do sangue, da urina, o ritmo cardíaco,
ocular) e, depois, a descoberta de um princípio de identidade que se mantém nas mudanças e que possibilita
o movimento, o crescimento, a reprodução, eventualmente
a transmigração das almas - daí ser identificado com o «eu))
-, permitindo igualmente a outros níveis as moções interiores de medo, tristeza, alegria, desejo e a sua satisfação;
a imaginação, a fantasia, o devaneio, o sonho, as paixões
como a ira e a cólera, sede da memória associativa,
dos hábitos ... e hoje acrescentaríamos talvez o inconsciente, as memórias biopsiquicas, os engramas, os invólucros astrais, etc., etc. A dimensão psiquica é bastante complexa e apresenta uma riquissima topografia que
poderíamos visualizar numa teoria dos lugares da alma, tal
como se encontra em muitos autores clássicos. V.g.,
as Purificações de Empédocles, o Górgias, o Fedro e a
República de Platão; o livro X das Confissões de Agostinho,
as Moradas de Teresa de Ávila, ou ainda a Montanha dos
Sete Patamares, de Thomas Merton, apenas para darmos
duas ou três referências diferenciadas.

Existem muitas formas, que todos conhecemos, de
cristalização ou de fixação nesta dimensão psiquica (seria
caso para nos perguntarmos se quotidianamente não vivemos quase só riela), mas uma que se costuma aduzir,
porque tipicamente excêntrica e incapaz de se espiritualizar, isto é, de se transformar de paixão em acção,
é o donjuanismo, essa irrequietude paradoxal dos Dom
Juans, uma vez que comporta uma fixação infantil e narcísica e uma incapacidade de decisão, exactamente ao contrário do Dom Quixote obcecado com a sua Dulcineia
(Unamuno, creio, interpreta algures as figuras de Sancho
Pança, Dom Juan e Dom Quixote como o corpo, a alma
e o espírito em estado alterado).
Adiante ainda direi algo a este propósito, mas deixem-me
expressar um lamento que não é retórico: todas estas forças
e estes dinamismos interiores da alma são admiráveis
e espantosos, e rião há razão para desprezar nenhum; são
o combustível da nossa vida física, psíquica e espiritual,
e é uma dor d'alma que o que nos dá força e nos pode iluminar seja o que nos queima e impede de avançar. Existem
entre nós tantos dons, tantos talentos desperdiçados, malbaratados, afogados em colecções de experiências, decepados em leitos de Procusto, tantas margaritae ante porcos por
falta de isagoge e mestria espirituais.
Refiramos por último os pneumáticos ou espirituais.
E aqui há logo uma distinção a fazer. Por um lado, na
gnose, no maniqueismo, nos movimentos cátaros, em certas teosofias actuais, etc., os espirituais são considerados
os libertos, os eleitos ou iluminados que já reconheceram a
sua situação de prisioneiros no corpo, no mundo, na prisão
central do cosmos - que é a Terra, na cosmografia gnóstica - e que dai se conseguiram libertar pelo conhecimento.
Esta espiritualidade é uma espécie de espiritualismo
asséptico que recusa radicalmente as outras duas dimensões - a corpórea e a psíquica - porque elas não constituem a nossa verdadeira identidade, o nosso verdadeiro
eu espiritual, sendo ao invés invólucros forjados para nos
manter presos na ilusão. O mal vem do exterior, é radicalmente outro. O mundo, o corpo e a psychê são realidades
ontologicamente más, grilhetas propositadamente postas
em nós por uma entidade diabólica. Pelo contrário, o espírito é halógeno, foi gerado em outro lado, tem a sua identidade purissima no céu, é filho do Pai das Luzes, etc.
Enfim, não é aqui o lugar para desenvolver a grandiosa
odisseia do espírito, segundo a gnose, o maniqueísmo e as
infindas teomaquiias míticas que os acompanham, mas tão-só de sublinhar que nestes movimentos a valorização da
dimensão espiritual se faz a custa da diabolização do corpo
e da alma.
Em outro sentido vão aqueles espirituais que, para valorizarem o espírito e os seus superiores dinamismos a memória, a inteligência e vontade -, não só não precisam
como até consideram perniciosos e impeditivos do progresso espiritual quaisquer dualismos e oposições que demonizem o corpo e a matéria. É verdade que, contra a gnose,
a aristocracia espiritual dos filósofos estóicos ou neo-

platónicos ou mais tarde a ética kantiana, foram grandes
tentações para espiritualidade cristã, e quer Paulo quer
Agostinho vivem dramaticamente aquela tensão espírito-carne. Mas o imenso trabalho de diferenciação da tradição
cristã consistiu em manter entre corpo-alma-espírito uma
tensão harmónica a luz de uma das suas afirmações centrais: a Encarnação do Verbo. Podemos dizer que esta
é a via real da espiritualidade cristã (v.g., Capadócios,
Agostinho, Boaventura, Tomás de Aquino, Teresa dlAvila,
Teresinha de Jesus, etc.) que diferencia e hierarquiza, em
vez de opor. O mundo, a matéria, o corpo e alma são criaturas ontologicamente boas (Gn 1, 31), e desde que ordenadas não são oponentes, mas adjuvantes do espírito.
É neste âmbito que ganha relevância a noção de exercício
espiritual. Ou seja, tal como são necessários exercícios corporais - a ginástica do currículo platónico; a filosofia como
modo de vida, na filosofia tardo-imperial; o jejum,
a abstinência sexual, a vigília, o ritmo litúrgico, etc., da disciplina monástica medieval; o gesto, a oração vocal,
o sacramental na devotio moderna, no jansenismo, etc., -,
assim são necesshrios exercícios espirituais, como se
o nosso espirito constituísse também ele um outro corpo,
de natureza espiritual, é certo, mas a precisar igualmente
de treino e de exercícios adequados.
Ora, mas então, como é que se exercita o espírito? Bom,
bem melhor do que eu o padre Vasco Pinto de Magalhães
vai explicar-nos o que são os exercícios espirituais - mas
talvez fosse melhor levar-nos a todos 30 dias, para Braga,
fazer os exercícios de Santo Inácio... Eu diria simplesmente
que exercitar o espírito é cultivar-lhes as virtutes, isto é,
as forças imaginais, memoriais, intelectivas e volitivas.
Poderíamos falar da meditação, da diferentes formas
de oração, da antecipação da própria morte, da concentração sobre si, do auto-esvaziamento, da imitatio Christi,
etc. Mas quero dar apenas um exemplo algo contraditório
com o que acabei de afirmar acima, que é o princípio do
agere contra - do agir ao contrário. Alguns monges
medievais e, mais tarde, algumas ordens religiosas colocaram no centro da sua pedagogia espiritual precisamente
o principio do agere contra, isto é, agir contra si próprio,
ao contrário da tendência imediata, dos atavismos naturais.
É claro que isto supõe uma certa visão do homem, que eu
qualificaria de nem optimismo ingénuo, nem pessimismo
acabrunhado, mas de sábio realismo: reconhece que somos
perpassados por dinamismos de contradição, de vida
e de morte, de homem velho e homem novo, de necessidade
e de liberdade, de pecado e de graça. Em suma: que há um
drama bem fundo no interior do homem e que é nesta luta
interior que o espírito se fortalece.
Alguém poderia ser levado a deduzir do agere contra um
princípio de insubmissão, de rebeldia ou mesmo de subversão pessoal e social. Importa frisar, ao invés, que o agere
contra está em íntima relação com o aprender a obedecer.
A obediência, com efeito, foi sempre considerada a condição
fundamental do progresso na vida espiritual (cf., por exemplo, São Bernardo, De praecepto et dispensatione, 1-43).

'

E repare-se que a um nível elementar (diria ontológico) todos
somos obedientes: não saimos pelo tecto nem pela janela:
saímos pela porta; temos que seguir pacientemente os passos que o computador nos exige, as vezes com que exasperação; o choro de um bebé é ipso facto uma ordem ...
A realidade é, de facto, a melhor das mestras. Mas apesar
disso, e porque nem sempre os nossos olhos estão limpos
para ver, nem o coração capaz de rememorar, nem a vontade forte para querer, esse exercício obediencial deve ser
acompanhado pelo discernimento de outrem, pois é sob o
ideal de perfeição que amiúde se alapa o pior vírus da vida
espiritual: o orgulho.
Importa insistir neste ponto: o cultivo das disposições
e virtudes é apenas um meio e não um fim. A heroicidade das
virtudes é apenas uma etapa, jamais uma finalidade. Podes
falar as línguas dos anjos, entregar o teu corpo para ser
queimado, martirizado, comido pelas feras, etc., mas se não
tiveres caridade nada és (1 Cor 13, 3). A caridade é o cume
da espiritualidade. É isso o que todos as gnoses desconhecem.
3. Uma das ideias basilares de todos os regimes espirituais
é a de que não se progride sozinho na vida espiritual. 6 preciso obedecer a outrem, a alguém diferente de nós. Thomas
Merton afirma, na p. 172 da edição portuguesa de Sementes
de Contemplação, que «o homem mais perigoso neste
mundo é o contemplativo 1 espiritual que não é guiado por
ninguém)). Mesmo no estoicismo, que poderia ser invocado

como a afirmação extrema da autarcia, se insiste na
importância da direcção espiritual prática, concreta (cf. v.g.,
Séneca nas Cartas a Lucílio).
Porém, um dos reais problemas do nosso tempo é a
quem obedecer, face a raridade de verdadeiros mestres
espirituais. Até entre os sacerdotes começam a rarear
homens com saber ou disponibilidade para ajudar outros
na vida espiritual. Mas não falo só deles. Falo, em geral, da
dificuldade que há em encontrar homens e mulheres
disponíveis e capazes de uma sólida e benéfica direcção
espiritual; e chamo sólida e benéfica a pedagogia da
ilusão, aquele discernimento d'almas que é capaz pegar
o estrume das nossas vidas - o egoísmo, as invejas,
o ressentimento, a malevolência, as ilusões, etc. - e transformá-lo em rosas, em energias positivas de bondade,
de verdade e de caridade.
Note-se que não falo apenas em alguém que nos ensine,
que nos ajude a conhecer-nos, que nos diga como é, etc.,
mas de alguém que faça a obra connosco. Também na vida
espiritual há grande diferença entre um regime meramente
didáctico e um regime pedagógico; entre aquele que aponta
o caminho e aquele que está disposto a caminhar. E devo
acrescentar que não creio que os grupos, como o Metanóia,
ou quaisquer outras dinâmicas colectivas, movimentos religiosos ou outros, possam ser substitutos desta relação pessoal na primeira pessoa. Há energias em nós que só um
olhar do outro, directo, olhos nos olhos, pode catalisar; existem níveis do nosso ser que só são acordados num «tu a tu)).

Deixem-me, porém, insistir na obediência - na difícil obemente, vai tecendo e construindo para si a sua importância;
diência! -, pois considero que no âmbito da vida espiritual
vamos tecendo para nós, como a larva o seu casulo, uma
é nela que atingimos o máximo daquilo que de nós depende.
personalidade de natureza meramente psíquica, que é imporÉ nela que se manifesta a liberdade em relação a própria
tante como mediador, mas que e falsa, quando não chega
liberdade. Só a obediência verdadeira, não a fingida ou
a ser mesmo malévola. E depois multiplicamo-la obtendo
a mecânica, consegue o milagre de fazer de duas liberdades
imagens e reflexos deste falso 'eu', brilho que nos torna
uma só. Esta é uma das maiores revelações do Evangelho
imensamente orgulhosos, arrufados de vanglória e de amor-próprio: querer ser o centro da festa da vida, da roda de amide João (5, 17ss) a propósito da relação de Cristo com
Deus: é na obediência, na subordinação total ao Pai,
gos, ser o mais sábio, o mais rico, o mais capaz, o mais
na mais extrema humildade, que se cumpre a divindade
veloz, etc. Há em nós um gosto entranhado pelo elogio, pela
de Cristo. Ora, o correlato espiritual da verdadeira obediênadulação (mesmo que a saibamos falsa), pela boa reputação,
cia é a humildade. Só o humilde obedece verdadeiramente,
pela glória e a fama, e um imenso receio da fragilidade,
i.é, com uma plena adesão interior, com rectidão de
da calúnia, da perda da reputação, etc. Enfim, somos as
intenção, o que lhe traz uma luz muito diferente daquela atiprimeiras vítimas das nossas vitórias. E ainda aí, nessa
tude luciferina, i.&, da que transportando a luz se ir apropria
indigência esmoler que vai pedinchando reconhecimento,
dela, raptando-a para si, apagando-a ou artificializando-a.
se manifesta em negativo a grandeza do ser humano. Mas só
Num tempo em que todos somos ou queremos ser muito
a humildade destrói o egoísmo e o narcisismo que gangrenam a vida espiritual.
importantes, onde grassa a arrogância, onde existem estre0 s filósofos cínicos e estóicos elogiavam muito a virlas e luzes por todo o lado, em que certas existências públitude do sábio porque, diziam eles, ela representava a libercas são literalmente obscenas, esta afirmação é anacrónica,
tação das duas grilhetas mais opressivas que o homem
mas temos de ser dita: não há espiritualidade verdadeira
põe a si mesmo: o prazer e a opinião. Era por causa disso
sem humildade.
que Antístenes, por exemplo, propunha um ideal de vida
E o que é a humildade? A simplicidade franciscana dizia
assente na sobriedade, na abstinência e na pobreza.
que a humildade é a verdade. Nesse sentido, ser humilde
Tornar-se cada vez menos dependente das opiniões e dos
consistia em encontrar a medida própria, nem acima nem
.
prazeres significava crescer em liberdade interior e, por
abaixo. Não querer ser nem mais nem menos do que se e.
isso, amadurecer espiritualmente. Outro dos exercicios
E só começaremos a saborear um pouco disso, não quando
espirituais mais interessantes destas escolas, referido v.g.
nos humilharmos a nós mesmos, com uma boa vontade
por Pierre Hadot, era o da antecipação da própria morte.
quase-masoquista, mas quando soubermos agir e lidar com
Mas queremos nós antecipar a morte? Não vivemos nós,
a humilhação e a injustiça sofridas, as que os outros nos
ao invés, exorcizando-a na prática sob a insistente ilusão
infligem, sem começarmos logo a invocar as nossas razões.
da imortalidade ou nas tentativas de perene juventude venIsto é muito difícil! Não é como um passeio ao fim da tarde na
dida por todos os anúncios de televisão? E todavia, hoje
Linha de Cascais; ou na Ribeira; requer uma força quase
mesmo, dentro de dois minutos, amanhã, depois, daqui
sobre-humana que só a graça outorga. A humilhação, com
a alguns anos, não sabemos quando, todos nós vamos
efeito, desencadeia as mais poderosas energias da nossa
morrer. Cada um de nós: tu, tu e tu... Uns de acidente, outros
vida espiritual, as quais podem ser ou uma fonte de devasde doença, outros de velhice... E esta certeza, se vivida
tação e destruição interiores - o luciferino «non serviam!)) -,
e interiorizada voluntariamente no sentido da antiga mediou, ao contrário, podem redundar em nosso benefício
tatio morfis, sem morbidez, pode ser uma fonte de sanie serem os momentos mais profundos de crescimento e madade
espiritual.
turação espirituais.
E
já que estou a fazer uma espécie de variação em
Paulo, que também a este propósito parecia ter um
registo
duplo, positivo e negativo, sobre a espiritualidade,
aguilhão na carne, aprendeu duramente as lições da humildeixem-me
acrescentar que a via que mais directamente
dade, acabando por ter uma extraordinária afirmação final:
pode conduzir a ilusão de já sermos espirituais é hoje
((pela graça de Deus sou o que sou)). Diria que a humilo caminho da cultura e o do conhecimento. Na minha
dade é esta santa coincidência consigo mesmo, onde nos
opinião, há um perigo real na redução da vida espiritual
tornamos homens e mulheres simples. Mas insisto: como
a uma visão meramente culturalista. Com efeito, pensar
ela é difícil! Parece que a nossa volta e dentro de nós tudo
a espiritualidade apenas como dimensão cultural, alargaestá cheio de espelhos de diminuir ou de aumentar, que
mento dos conhecimentos, apuramento e refinamento do
continuamente nos deformam e impedem o ajuste. E se
gosto pelas artes, pelas ciências (sobretudo as ciências
víssemos as figuras psicológicas e os aleijões espirituais
psicológicas), pela filosofia ou ainda pela religião, etc. que ai representamos, que grotescas anamorfoses não
ou, sobretudo, pensarmos a espiritualidade como alargacontemplaríamos! Saber aceita o louvor simplesmente,
mento e descoberta de novos níveis de consciência, 'eus'
como aquele vidro que recebe a luz e a deixa passar,
ocultos, outras experiências, outras personalidades em
é uma graça que nunca agradeceremos totalmente por
nós, etc., pode ser o que mais nos impede de nos
inteiro.
realizarmos espiritualmente. Que o homem seja um ser
Com efeito, cada um de nós, mais ou menos consciente,

de cultura, isso não é de si mesmo cultural: é ontológico.
Por isso, a cultura e o saber, no homem, ou remetem para
um horizonte de transcendência ou são um puro ludus,
política e socialmente útil, mas pernicioso no progresso
espiritual (cf. Serge Bulgakov, La lumière sans déclin,
p. 46 et passim).
Quero com isto dizer que uma visão meramente fruitiva
e consumista do conhecimento ou da cultura - mesmo das
suas expressões estéticas mais elevadas, como a música,
a pintura, a literatura, o teatro, a dança, etc. -, corre o risco
de nos tornar frivolamente cultos, incapazes de compreender
o alcance ontológico e espiritual da obra humana. A beleza
é uma iniciação a transcendência, não algo para nos satisfazer. Uma certa visão consumista e utilitarista dos bens, já
materiais já supostamente 'espirituais', como que se nos
impôs, e nessa profusão de coisas disponíveis reside a possibilidade de oclusão para a frugalidade essencial que deve
acompanhar a vida espiritual. Diria que, face a uma certa
prática meramente desportiva, prazenteira e satisfeita, que
vê a cultura como um hobby, é necessário e urgente uma
ascese laica, isto é, uma frugalidade que devolva o sentido
ontológico e poiético a cultura.
E depois das observações sobre a obediência e a humildade, queria referir-me de passagem a um aspecto que será
tema amanhã: a espiritualidade como 'construção do eu'.
Deixando logo de lado aquele conhecimento que nos vai revelando ou construindo múltiplas facetas, que mais nos
amarram e nos tornam excêntricos do que nos libertam,
quero sublinhar que há um trabalho de autognose e de construção do eu que é, de facto, indispensável e benéfico. Quase
todas as sabedorias, filosofias e religiões começam por uma
admonição para que o homem se conheça, se converta. Mas
o conhecimento de si mesmo é apenas metade do caminho;
mais uma escada do que a finalidade. Lá bem no fundo, ou
no cimo, da nossa alma há um lugar onde, perante uma
doação originária absolutamente excessiva, toda a autognose falha. A partir de certa altura, a insistência no conhecimento de si mesmo tem qualquer coisa de diabólico (e estou
a pensar concretamente em José Régio). Quero dizer: temos
grande responsabilidade pelo nosso crescimento espiritual,
mas não somos os donos da nossa vida espiritual no sentido
de fazermos de nós o que queremos. A partir de certa altura
a atitude mais importante é a paciência (no sentido de passividade activa).
O livro X das Confissões de Santo Agostinho é o exemplo de como é indispensável auto-conhecer-se, percorrer
a via da interioridade, congraçar técnicas de transformação,
mas, ao mesmo tempo, como é ilusório ficar por aí, perdido
nos infindos caminhos da alma e do alargamento da consciência. A interioridade clama por uma transcendéncia: «tu autem
eras interior intimo meo et superior summo meum.)) ((Semper
tibi displicet quod est si vis penlenire ad quod nondum est.
Quia ubi remansisti ibi periisti. 1)
Quando não se percebe isto, corre-se o risco de o 'eu'
ser colocado num pedestal de forma tão subtil que, em
certo momento o que era uma graça se pode tornar num

obstáculo insidioso. Na vida espiritual, a partir de certa
altura é essencial renunciar ao 'eu', deixá-lo a porta, abandoná-lo e aos seus desejos, mesmo os mais santos e espirituais. E aqui encontra-se um grande paradoxo da espiritualidade: é que esta renúncia ao 'eu' pode ser ainda a Última forma de o eu' se afirmar e se esconder nessa reduplicação. É por isso que todas as suas construções: psicológicas, sociológicas, políticas; os exercícios corporais
ou espirituais, o cultivo das virtudes, o desejo, mesmo o de
ser feliz, o de ser santo, a oração, a ascese, etc., etc., têm
de ser abandonados, deixados para trás. Até lá tudo foram
meios, pauzinhos ajuntados para acender a tal fogueira,
mas outro é quem vem acender. Deixar o 'eu', neste sentido, é menos um trabalho da nossa parte, no qual ainda
poderíamos pôr ainda todo o nosso enlevo, do que um
abandonar-se, um consentimento ontológico. Consiste
mais num pôr-se a jeito, não ser obstáculo a uma vontade
anterior; deixar que um vento que vem de mais longe levante
as velas da alma; uma arqui-passividade e disponibilidade
para se deixar trabalhar e transformar em Deus pelo
próprio Deus. Alguns místicos, como São João da Cruz,
dizem-no de uma forma muito expressiva: ((Viestes, e eu
não estava em casa.))
O que é fascinante para as nossas ilusórias e ainda vãs
tentativas de sabero que é a espiritualidade, é que, chegados aqui, o homem e a mulher espirituais continuam a fazer
as coisas que sempre fazem: sorriem, comem, falam, vão
por o lixo no caixote, aquecem o café ou varrem a cela,
acariciam a criança, etc. Mas é ai mesmo, no coração
desses gestos, que borbulha uma experiência de adoração
contínua e uma oblação de vida, uma atitude orante,
um espanto quase infantil com tudo e uma serenidade
compassiva perante tudo, inclusive o sofrimento, a dor,
a morte.
Certos os misticos cristãos chamam a este estado comparticipação crística. Certa espiritualidade menos cristocêntrica chama-lhe a superação das oposições, estado de
coincidentia oppositorum, onde as pretensas oposições
matéria-espírito, corpo-alma, Deus-Mundo, et-tu, eu-Deus,
etc., deixaram de ter qualquer significado. Mestre Eckart,
por exemplo, regressando dos seus raptos, dizia coisas
estranhas, que escandalizaram e escandalizam os ouvidos
sensatos e ortodoxos: «Deus gera-se em mim mesmo)),
«Deus gera-me como a si mesmo)), etc. Raimon Panikkar,
num texto extraordinário - A Trindade. Uma experiência
humana primordial - chama-lhe experiência cosmoteândrica, i.é, onde Deus-cosmos-homem constituem eles mesmos uma relação trinitária primordial. Considera este autor,
que pode ser por aqui, por via da Trindade, que o diálogo
entre a espiritualidade ocidental e oriental pode ser mais
fecunda.
Não estou certo de que as formas de espiritualidade
convirjam neste sentido, ou devam sequer convergir em
algum sentido único. A comunhão trinitária é um mistério
de diferenciação radical, onde jamais há redução ao
mesmo, o que nos convoca para um processo de diferen-

ciação que permanece em aberto. Por isso, não se entenda que no percurso que acima delineei defendi qualquer
espécie de fusão no Uno. Não defendo uma espiritualidade
de diluição de tipo búdico, nem de despersonalização ou
de regressão a um estado originário, etc., propostas muito
antigas e que hoje atraem muitos (v.g., na Cientologia, nos
Neognósticos, na New Age) e as vezes trazem no ventre o
fel da felicidade que prometem. De facto, diz quem experimentou que «ser apanhado fora de casa)) traz consigo uma
Alegria que não é deste mundo, uma Alegria que não é
nossa, não é do 'eu'; nós é que somos Dela e Nela. A vida
espiritual verdadeira é alegre, libertadora, jamais sorumbática e depressiva. Por isso fico um pouco perplexo com
o facto de alguns ocidentais convertidos ao budismo, se
tornarem apáticos, soturnos, abúlicos. Do Buda diz-se,
com efeito, que espalhava continuamente Alegria a sua
volta.

4. Queria concluir este ramalhete de sentidos com uma
passagem do evangelho de São João onde aparece rigorosamente definido o que é a espiritualidade. Tudo o que
disse ou ganha aqui o seu sentido ou interessa muito
pouco.
«Havia entre os fariseus um homem chamado
Nicodemos, que era um dos chefes dos judeus. Certa
noite foi ter com Jesus e disse-lhe: 'Mestre, sabemos que
Deus te enviou para nos ensinares. Ninguém pode fazer
as obras que tu fazes, se Deus não estiver com ele. ' Jesus
respondeu-lhe: 'Fica sabendo que ninguém pode entrar no
Reino de Deus se não nascer de novo.' Nicodemos perguntou-lhe então: 'Como é que um homem idoso pode
voltar a nascer? Pode entrar no ventre de sua mãe
e nascer outra vez?' Jesus respondeu: 'Só quem nascer
da água e do Espírito é que pode entrar no Reino de Deus.
O que nasce de pais humanos é apenas humano, o que
nasce do espírito é espiritual. Não te admires por eu te
dizer que todos devem nascer novamente. O vento sopra
onde quer; ouves o seu ruído, mas não sabes de onde
vem nem para onde vai. Assim acontece também com
aquele que nasce do Espírito.' Nicodemos perguntou:
'Como é que isso pode ser?' Jesus respondeu-lhe: 'Tu és
um dos mestres do povo de Israel e não sabes estas
coisas? Repara bem no que te vou dizer: nós falamos do
que sabemos e do que vimos, mas vós não quereis aceitar
o que eu digoJ.»(Jo 3, 1-11)
Não é fácil compreender o que Jesus aqui propõe.
Nicodemos, que era mestre em Israel, teve dificuldades,
mas no fim deve ter intuído o essencial: as Únicas duas
vezes que, depois desta, nos aparece nos Evangelhos (Jo
17, 50; 19, 39), é para defender Jesus, primeiro dizendo
que não se pode condenar um homem sem o ouvir para
saber o que ele fez e, depois da descida da cruz, traz as
essências: a mirra e o aloés para preparar o corpo do
Senhor.

Mas o queria sublinhar nesta perícope é que Jesus define
aqui rigorosamente o que é ser espiritual e, por conseguinte,
o que é a espiritualidade: «...o que nasce do espírito é espiritual.)) Jesus fala de uma outra geração, diferente da geração biológica, de uma metamorfose radical do nosso ser. E
quem não tem vivido para si e para o seu grupinho, quem não
se tem dedicado a fazer caixinha, mas devotou a sua vida as
relações e a diferenciação pressente como esta geração
espiritual é realíssima, mais real do que os laços de sangue
que tantas vezes nos cativam. Não nascemos seres espirituais; a espiritualidade é em nós ainda uma possibilidade e
uma promessa. Ainda não temos nenhum certificado de
garantia espiritual.
Afirma Pierre Hadot, numa obra justamente famosa Exercícios espirituais e filosofia antiga, p. 175 -, que «a
ideia de conversão representa uma das noções constitutivas da consciência ocidental. (...) Pode representar-se
toda a história do Ocidente como um esforço, renovado
sem cessar, por aperfeiçoar as técnicas de 'conversão',
isto é, as técnicas destinadas a transformar a realidade
humana, quer reconduzindo-a a sua essência original (conversão-retorno [epistrophê]) quer modificando-a radicalmente (conversão-mutação [metánoia]).)) Esta distinção de
P. Hadot entre epistrophê e metánoia é fina e certeira.
Sabemos bem como quase todos os saberes, no ocidente,
desde a filosofia, a teologia, a religião, o direito, a política,
as ciências biológicas, etc., se erigiram em saberes sobre
a condição humana, desenvolvendo as correspondentes
pedagogias ou técnicas desta almejada conversão. Mas
ainda quando esses saberes falam de metánoia o conteúdo desta confunde-se amiúde com o de epistrophê
(retorno), e o que deveria apontar para o futuro acaba por
se voltar para o passado.
Ora o nascer de novo que Jesus apresenta como
essência do ser espiritual é uma metánoia (mutação) absolutamente rigorosa e orientada para o futuro - passar a ser
o que não era - dispensando aparentemente qualquer 'técnica de conversão'. Que técnicas, se «o.vento sopra onde
quer; se ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem
nem para onde vai»? Que exercícios, que autognoses te
podem conduzir lá? Aquilo por que alguém se esforçou
durante anos a fio de trabalho sobre si, pode ser dado ao
mais indigno de um momento para o outro, absolutamente
de graça.
A geração espiritual que Jesus testemunha
a Nicodemos não é fruto do esforço e do cuidado; põe
a ciência espiritual perante a sua precariedade e o seu carácter meramente instrumental; ela não é um estado de consciência induzível e ensinável; não pode ser exigida como um
direito, como se correspondesse a nossa natureza humana,
ou a nossa essência originária e esquecida, como no platonismo, na gnose e em praticamente todas as filosofias. Ao
invés, remete para uma graça antecedente, uma novidade e
uma disponibilidade radicais e incoercíveis; convoca para
algo que ainda não está feito, que jamais foi realizado, e para
o qual somos chamados pela primeira vez.

As palavras de Jesus causam arrepios e deixam
os saberes - os de Israel, com Nicodemos, os de Atenas
ou dos de Roma, i.é, os saberes da episthéme ocidental e
os de todas as aristocracias espirituais - literalmente a
gaguejar, porque abrem para o mistério abissal da liberdade dos filhos de Deus. «Ubi spiritus domini ibi libertas))
(2 Cor, 3). Mesmo os discípulos mais próximos ficaram
algumas vezes aterrados com a liberdade de Jesus. E ele
pergunta-lhes simplesmente: «Também vos quereis ir embora? Então ide. ))
E o paradoxo adensa-se porque, noutros momentos,
Jesus relaciona directamente esta liberdade dos nascidos
do Espírito com uma obediência radicalissima a Alguém
maior do que ele. Quando lhe dizem que estão lá fora a
mãe e os irmãos para o levarem, ((Jesus, passando os
olhos pela multidão, disse: 'Quem é a minha mãe e os
meus irmãos?' E, trespassando com o olhar os que
estavam sentados ao seu redor, disse: 'Eis a minha mãe
e os meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse
é meu irmão, irmã e mãe» (Mc 3, 31-35). Jesus encara
todas as relações humanas a luz de uma liberdade que
jamais se deixa instrumentalizar ou anexar a qualquer
dependência da carne e do sangue; é liberdade que nunca
se deixa apropriar, perante a qual nunca nada está
adquirido de uma vez por todas: «Tu não sabes de onde
vem, nem para onde vai.)) Não há negócios, não há manipulação, não há garantias, não há Lei, não há técnicas,
não há segurança ultima para quem está na presença
de Deus. Deus não está a mão: Ele é o radicalmente
indisponível e por isso é que pode estar sempre disponível.
No Getsemani, ao pedir ao Pai que «não se faça
a minha vontade, mas a tua» abre-se ainda mais profundamente o mistério daquela vontade que no esvaziamento, na
kenósis, se diviniza. 0 s gregos intuíram a força transformadora do pathetos mathetos, e a filosofia chegou a apologia da Gelassenheit face ao destino e a Ereignis, mas as
sabedorias do mundo não podiam suspeitar da força suspensa na cruz e oculta no abandono a vontade de Deus,
como se pode ler em alguns escritos notáveis de Edith
Stein.
Esta é uma das maiores revelações do Evangelho
de João (5, 1 7 s ) a propósito da relação de Cristo com
Deus: é na obediência ao Pai, num pathos originário e na
mais extrema humildade que a divindade se revela. Jesus
falava do sabia e do que experienciava. Mas esse abraço
originário com o Pai era excessivo para os ouvidos sensatos: com efeito, diziam, «só podia de estar possesso,
tinha de estar possuído pelo demónio)).
Não sei se alguma vez chegaremos a saber o que significa ser espiritual porque isso significa para cada um de
nós nascer de novo e isto é mais do que um saber.
Normalmente queremos saber primeiro para depois fazer.
Talvez não haja aqui muito para saber, mas antes tudo
para fazer e amar. A caritas é a essência da espiritualidade.

JESUS
EXPERIENCIA
1

Luís Osório*

i

Quem esteve no Encontro de Reflexão Teológica
na Tocha, em Julho de 2003, pôde escutar
o testemunho do Luís Osório, que dizia procurar
((assumir, em todas as situações», ser ((filho
de Deus e levar esse tesouro no vaso de barro
dum homem enfronhado no seu tempo, procurando,
todos os dias, responder aos problemas que há».
Desde o ((diagnósticomédico difícil, as limitações
do doente em se assumir, aos bloqueios
das instituições,tudo)) era para ((tirar das
premissas que haja)). Em 12 de Junho de 2004,
o Luís Osório deixou-nos e, na Viragem, já não
fomos a tempo de lhe agradecer esse
testemunho, publicando o texto de modo a que
ele o pudesse ver reproduzido na revista
juntamente com as restantes intervenções
do encontro. O testemunho deixado pelo Luís
nesta reflexão foi revivido na celebração com que
dele nos despedimos. Ao publicá-lo agora,
fazemo-lo como homenagem a memória do Luís
Osório e do que ele foi para tantos de nós
- e de outros. Ficou a saudade de o Luís não ter
já conseguido conversar connosco sobre
os ((fundamentais Mistérios da Morte
e da Ressurreição)).
Texto da intervenção no 13O Encontro de Reflexão Teol6gica, promovido
pelo Metanoia, sobrs «Percursos de espiritualidader (Tocha, 26 a 29 de Julho de 2003)

Que não haja equívocos. Uma coisa é a consciência que
tenho do que é ser cristão e a afirmação de que é nessa
perspectiva que me sinto cristão; outra, muito diferente,
é que eu fosse. no concreto dos meus comportamentos,
o cristão que gostava de ser.
O autor

Pela Iógica das sessões anteriores, não teve muita lógica chamarem uma pessoa como eu para esta sessão.
Pedem-me que fale duma experiência que todos aqui temos
- a de nos relacionarmos com Jesus - e que muitos, nesta
sala, sabem explicar melhor do que eu. Mas também não
tinha muita lógica recusar. A responsabilidade é de quem
convida e achei que não tinha o direito de fugir ao esforço de
por no papel uma dimensão que é tão importante na minha
vida, mesmo se as coisas que achei valer a pena dizer
forem, para vocês, banalidades.
Quando tento raciocinar a minha relação com Jesus,
percebo nela o mesmo duplo movimento que a folha verde
do programa [do Encontro de Reflexão Teológica] introduzia: um movimento de identificação (de Jesus com o
Pailde mim com Jesus) que melhor se experimenta na
oração e na contemplação (como diz a folha); e um movimento feito de atitudes e comportamentos para com os outros, feito de (como lá se diz) atenção aos outros a maneira
de Jesus.
Bem vistas as coisas, o que me convidavam afinal
a encarar, neste duplo movimento, era o MISTÉRIO DA
ENCARNAÇÃOde Jesus e a sua ressonância na minha vida.
E achei que uma maneira de pegar nisso era pegar outra vez
nos Evangelhos e percorrer outra vez uma perspectiva que
me é cara: ver como Jesus viveu, ver como Jesus viveu no
seu tempo.
Foi fundamental para mim, na juventude, um artigo
da revista Concilium, ((Ciência e Consciência em Cristo)).
Argumentava o autor que Jesus tinha, por um lado, consciência de ser Deus mas, ao encarnar, só tinha a ciência de
homem. O corpo de Jesus não era um disfarce de Carnaval,
apenas um Deus a fingir que era homem. Deus tinha aceitado viver com um cérebro de homem e, mais ainda, plasmado, desde a infância, pela cultura hebraica do seu tempo.
Isto foi fundamental para me abrir a uma re-leitura dos evangelhos.
E foi a partir dai que me vim a compreender a mim
mesmo: Por um lado a consciência de ser filho de Deus. Por
outro, um dia-a-dia a ter de pensar a vida, sem qualquer
«ciência» que os não-cristãos não tenham. Na bioquímica,
na engenharia, mas também na política ou na psiquiatria,
somos iguaizinhos aos não-cristãos ... (e também iguaizinhos a Jesus de Nazaré). A única diferença é que eu vivo
essas experiências todas com a consciência (não sei se
diga ((com o entusiasmo)) ou «com o sofrimento))) de ser
filho de Deus.
Desde então, ver como Jesus viveu foi a coisa mais

importante da minha vida intelectual e espiritual. Por um lado
ver Jesus atravessar o dia-a-dia com a consciência de ser
Deus: ((Eu sou a Ressurreição)); «Eu sou o Caminho));
((Antes de Abraão existir, eu sou)); «Desci do céu ... para
fazer a vontade daquele que me enviou)); «Eu e o Pai somos
um)); «Pedra, não foi a carne nem o sangue que to revelaram (que eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo))); «Filipe,
quem me vê, vê o Pai».
Como corolário disso, como síntese numa só pessoa do
Deus e do homem, vê-lo ser uma PESSOA diferente
(a segunda pessoa da Santíssima Trindade) - que na
relação interpessoal é impecável, porque responde com
extrema adequação aos gestos de relação que os. concidadão~lhe dirijam - com uma aparente excepção, de que
já vou falar.
Mas, por outro lado, ver Jesus ter dúvidas: «Quem
dizem por ai que eu sou» será retórica, ou está a pedir
uma informação? Ou ter de ir até junto da figueira para
saber se tinha figos ou não ... (e até ficar chateado de os
não ter). Ou vê-lo, em momentos de viragem da sua missão, retirar-se para rezar. E ser surpreendido ... por exemplo pela fé do centurião ... ou pelas próprias emoções: «Ao
ver Maria (a irmã de Lázaro) chorar, Jesus comoveu-se
profundamente e perturbou-se. Onde o pusestes? Vem e
vê. E Jesus chorou)). Noutra altura, quando conversava
com os apóstolos: «E, de repente, estremeceu de alegria,
sob a acção do Espírito Santo e disse: ((Bendigo-te, ó Pai,
porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes
e as revelaste aos pequeninos.)) (Um cérebro divino - ??
palavras inadequadas -, ((omnisciente)), não pode ser sur-

preendido, muito menos pelas próprias emoções. Só se
fosse a fingir). Como é que Jesus se comporta tão mal
com a cananeia? Das duas, uma: ou aquilo foi só teatro, e
os evangelistas não entenderam, ou Jesus aprende, pelo
concreto do seu viver, o próprio alcance da sua mensagem: universal e não só (como a sua cultura impunha)
judaica.
Claro que estes aspectos, mais especificamente
((humanos)) de Jesus, não foram os que os evangelistas
mais se preocuparam em explorar. Que Jesus era um
homem ((estava na cara)) para toda a gente. Eles estavam
preocupados era em mostrar que Ele era mais do que
isso. Por isso estas linhas que eles escreveram não foi
para os contemporâneos, foi em nosso favor que foram
escritas.
Ver Jesus viver.. .
Não resisto a contar algumas voltas da vida de Jesus que
mais mexeram comigo (Quase tenho vergonha de trazer para
aqui assuntos que vocês conhecem tão bem como eu, ou
melhor, mas só venho dizer que eles mexeram comigo):
Ver como Jesus puxou pela sua lucidez, numa cultura
em que a mulher só se relacionava com o mundo masculino
através do marido (falar com um homem era razão suficiente
para ser repudiada), para ser capaz de: ter amigas (ir para
casa de Lázaro, passar horas no bate-papo, a sós, com as
suas irmãs); ter mulheres no seu grupo de pregadores
(quando todos os grupos de pregadores - fariseus - eram só
masculinos); meter conversa com uma desconhecida (fora
do seu grupo de itinerantes), a samaritana, de tal modo que

até os companheiros estranharam «que ele estivesse a falar
com uma mulher)), mas não foram capazes de lho dizer, de
pasmados que ficaram; pôr-se do lado da Madalena, adúltera ou prostituta, por duas vezes. E ter feito tudo isto, apesar de ter sido aculturadinho «na lei e nos profetas)), com a
singeleza de quem sente que não pode fazer doutra
maneira. (Reparo, no entanto, que não se lhe conhece
reflexão verbal sobre o assunto. Quem não estava preparado para o fazer?'')
Ou então procurar nos Evangelhos: a que é que Jesus
chamou Fé? - essa coisa tão espiritual que uns dizem ter,
outros ter perdido, outros não saber o que é. E encontrar
onze episódios, qual deles o mais intrigante. Por exemplo
o da mulher com metrorragias, num gesto de credulidade
mágica, a querer tocar-lhe na borda da túnica. «A tua fé
te salvou)). Fé? De que é que Jesus está aqui a falar? Deixo
O desafio.(2)
Ou ainda, ver Jesus meter-se na política e percebê-lo
a-rasca com as consequências da sua mensagem. Política
de evangelização: Agora prega o Reino IAgora cala-se e
manda os discípulos dois a dois fazer o mesmo IAgora
prega outra vez mas só em parábolas IAgora leva os discípulos quatro meses para o estrangeiro IAgora pára para
rezar IAgora toca e foge IAgora monta guarda num esconderijo 1 Agora enfrenta Pilatos. Teria Jesus um manual de
evangelização? Poderemos adivinhá-lo, reescrevê-lo e utilizá-lo? Mais me parece que não, mais me parece que
andou sempre a adaptar-se às consequências (e a ver projectos falharem). E no fim resultou! Como? Porquê? É
importantíssimo discutir a evangelização de Jesus, outra
vez e sempre.
E até na políticalpolítica. Com Zelotas, Romanos
e tudo. Por exemplo a multiplicação dos pães, que ontem
recordámos na missa, contada por S. João. Os sinopticos
colocam-na logo após o envio dos apóstolos dois a dois,
anunciar o Reino. Há quem sugira ter havido um qualquer
equívoco na pregação dos apóstolos. A verdade é que
apareceram milhares junto a Tiberíades (a residência do
governador romano - que nesse momento devia estar em
Jerusalém por ser a Páscoa), a quererem fazê-lo Rei.
Jesus não aceita a sugestão de os mandar ficar pelas
aldeias vizinhas. Dá-lhes pão para o caminho e despede-os, mandando-os voltar para casa. Mete os discípulos
num barco e recambia-os para a outra margem do lago. E
ele foge sozinho para o monte, rezar (Isto está nos
evange-lhos). É divertido ver nesta história o desmontar
dum «complot» político. Os especialistas que se pronunciem (eu podia ter escolhido outro episódio para falar de
Jesus face a política). Mas há aqui uma perspectiva que,
essa, me agrada. Põe Jesus as voltas com os problemas
do seu tempo, procurando caminhos no meio da confusão.
E vai rezar.
Podemos pegar em milhentos outros exemplos. No final
duas questões se nos põem, inevitáveis:
Iapergunta: ((Porque é que aquele homem era assim?))
Voltando ao que atrás recordámos que ele dizia de si mesmo

e acreditando nisso, temos que responder assim: Porque era
Deus, encarnado como homem.
2a pergunta: «E encarnou Deus, então, para nos propor
o quê?)) Correndo o risco de o que digo vos parecerem
banalidades, digo: Para mostrar (praticando) que se pode
ser homem, ou mulher, doutra maneira (e não há aqui
tempo senão para o convite a defrontarmo-nos, a sério, com
cada página do Evangelho); para que nos assumamos
como Filhos de Deus e não deixemos tratar ninguém como
menos do que isso; para nos revelar que Deus, afinal, é Pai
(e até, por exemplo, as leis religiosas devam passar por
esse crivo - como Jesus fez).
Em resumo: ao desafio que me foi posto de vir aqui
dizer como é que Jesus é, para mim, experiência e caminho de espiritualidade, respondo assim: Não sei se sou um
crente (sou demasiado racionalista). Não sei se sou ((religioso)) (acho que sou muito pouco). Mas não tenho dúvidas
é que sou cristão (com muitos defeitos, mas cristão):
a maneira como Jesus viveu é, realmente, a grande luz da
minha vida.
Ser cristão, para mim, é viver a espiritualidade da
encarnação, ao modo de Jesus: Viver, entre os homens,
aquele,amor a Deus ((sobre todas as coisas)), como Jesus
dizia. Assumir, em todas as situações, que sou filho de
Deus e levar esse tesouro no vaso de barro dum homem
enfronhado no seu tempo, procurando, todos os dias,
responder aos problemas que há. Do diagnóstico médico
difícil, as limitações do doente em se assumir, aos bloqueios das instituições, tudo tenho de tirar das premissas
que haja.
Apenas não posso trair que sou filho de Deus. E os outros
homens também.
Tocha, 28 de Julho de 2003

(Antes que mo apontem quero dizer aqui que, ao apresentar o Mistério da Encarnação como a grande luz da
minha vida, não quero com isso apoucar os fundamentais
Mistérios da Morte e da Ressurreição. Também gostava de
conversar sobre eles, a luz do que disse da Encarnação.
Mas, para já, calo-me.)

Notas

' Se calhar, o próprio Jesus...
Tenho umas ideias sobre isso (para mim muito fecundas, se calhar muito palermas).
Mas não quero armar em «interpretado»~ e, ainda menos, roubar-vos o prazer
de descobrir território novo. De que falava Jesus?

E onde é que isso leva?

José Maria Silva Rosa

i

onheci o Luís Osório há um bons anos, quando era secretário nacional do Metanóia, aí pelo
princípio dos anos noventa. Durante algum tempo, foi para mim apenas um nome dos ficheiros
do Metanóia, e uma ou outra vez, creio, uma voz afável ao telefone. Se a memória não me
atraiçoa, foi no Seminário dos Olivais, num dos Encontros de Reflexão Teológica, que o vi pela
primeira vez. Agora que olho para trás e tento recuperar esse momento, diria que a impressão
profunda que dele me ficou foi a de serenidade, a de um homem profundamente sereno.
Lembro-me de, mais tarde, ter perguntado ao António Matos Ferreira quem era ele e de, então,
ter sabido um pouco mais da sua vida. Mas não nos vimos muitas vezes depois disso, senão
esporadicamente. A última vez que estivemos juntos, foi no ano passado, na Tocha, em outro
Encontro de Reflexão Teológica. Falámos um pouco de várias coisas, da Serra que agora nos
dividia (ele, em Gouveia; eu, agora, na Covilhã), nas possibilidades de pensar e organizar alguma coisa 'metanóica' em conjunto, etc. Em todo o tempo, o Luis Osório tinha um Sorriso estampado no rosto. Sabia que ele tinha problemas de saúde, apesar de não conhecer pormenores.
Por isso, para mim, que vinha ali falar de ((Espiritualidade)), aquele sorriso sereno do Luís manifestava uma espécie de consentimento profundo com a Vida, uma paciência ontológica para
com a existência que excedia qualquer palavra.
E há dias, via e-mail, chegou-me a notícia da sua morte. Estranhamente, para quem era apenas conhecido e não um amigo chegado, senti um vazio, uma espécie de sentimento de
irreparável. Há algo de muito profundo e verdadeiro nas palavras do Poeta: ((sempre que uma
mãe chora ao peito um filho morto)) - ou um marido morto ou pai morto ou um irmão morto ((todos choramos ao peito um filho morto)), um marido, um pai, um irmão mortos. Pensei na
nossa conversa na Tocha e no porquê de nos irmos embora precisamente quando estamos
capazes de ensinar aos outros alguma coisa de essencial acerca do mistério da Vida. Dizia a
Alfreda que ele «teve uma vida cheia de ternura e de atenção por todos os homens e mulheres
que tiveram o gosto de com ele se cruzarem ao longo da vida)). É muito belo poder dizer-se isto
de alguém! É o sentido de uma Vida cumprida, como se fosse uma jóia lapidada! E como se
fosse «óleo de unção que desce até a barba de Aarão))!
No dia 12 de Junho de 2004, pelas 20h, ao mesmo tempo em que cá em casa festejávamos
o segundo aniversário do nosso caçula Francisco Miguel, teve o Luís Osório o seu dies natalis.
Vida e morte, morte e vida, misturadas e sustentadas por uma mesma memória de
Ressurreição. Sim, porque a Vida é Eterna. «Eu sou a Ressurreição e a Vida. Quem crê em
mim, mesmo que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá para
sempre. Crês nisto?)) (Jo 11, 25-26).
Para mim, o Luís ficará sempre, algures, entre a serenidade e um sorriso. Um sorriso cheio,
pleno. É esta a imagem que ficará, como brisa divina, do Luís Osório: um imenso Sorriso que
passou por nós.

A Igreja
Nasceu Plural
(extenso artigo in ctLes Réseaux des Parvis», no 21.
Março 04. Apenas destacamos alguns parágraJos)

O que fazia a comunhão entre todos
os discípulos de Jesus era, antes de
mais, a fé em Cristo morto e ressuscitado, tal como o kerigma (proclamação) que encontramos em Act. 1,
22-24 e 32-33: «Este Jesus, Deus
ressuscitou-o, do que todos fomos
testemunhas.))
É esta fé que reunia os discípulos.
Mas cada comunidade vai interpretar a
mensagem de Cristo segundo o seu
próprio contexto e os elementos que
pôde recolher. Aliás, os evangelhos
foram redigidos em função de contextos
culturais diferentes. Temos quatro
evangelhos, e assim a mensagem de
Jesus é plural conforme se desenvolveu num contexto hebraico ou grego,
num meio de origem judaica ou pagã,
num período de perseguição ou num
período mais calmo, e até segundo os
conceitos religiosos dos Autores. (. ..)
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PLURALIDADE
DAS IGREJAS
Na expressão da fé, assinale-se a
grande diversidade das «escolas» de
teologia, e em cada uma desenvolvimentos específicos sobre a sua interpretação do Mistério de Cristo. Citemos
apenas alguns nomes particularmente
conhecidos: a escola de Antioquia, com
Santo Inácio (início do século 11); Ireneu
de Leão, séc. II; S. João Crisóstomo,
na segunda metade do sec. IV; a
grande escola de Alexandria, com
Orígenes (início do séc. 111); Atanásio, o
grande combatente contra o arianismo,
no séc. IV; ainda no séc. IV, a grande
escola de Cesareia, com S. Basílio, S.
Gregório de Nissa e S. Greg6rio de
Naziança; etc.,etc.
Todas estas escolas desenvolviam
uma teologia que se enraizava na
história local. Foi a confrontação de
todas estas correntes de pensamento
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que permitiu fazer avançar a compreensão da mensagem de Jesus
Cristo, de que os primeiros Concílios
se fizeram eco.
O desenvolvimento da liturgia
conheceu igualmente este pluralismo,
que permitia celebrar o Senhor segundo os costumes e as tradições locais,
respeitando sempre o grande ritual da
Ceia. Assim, durante os quatro
primeiros séculos, «a liturgia cristã
parece ter sido, em grande parte,
improvisada, na base de alguns
esquemas recebidos. Em primeiro
lugar. dos costumes judaicos. adaptados a nova situação inaugurada pelo
ensino de Cristo - sobretudo no que
diz respeito ao rito baptismal e ao
memorial da Ceia do Senhor)) (entre
H. Dalmais, in ((L'Église en Priere))).(. . .)
A própria organização da Igreja conheceu nos primeiros tempos uma
descentralização que se perdeu ao longo
dos séculos. Ao ptincípio, cada Igreja
local tinha grande autonomia, embora em
relação de comunhão com as outras
Igrejas. A Igreja de Roma, sede dos
túmulos de Pedro e Paulo. sempre foi
reconhecida uma primazia de honra.
Pouco a pouco, as Igrejas locais
foram-se reunindo, para formar patriarcados. Desde o século II, a colegialidade episcopal exerceu-se através de
sínodos locais e regionais de bispos.
Tomavam-se decisões, com as quais
cada um se comprometia. (...) Na
altura do concílio de Niceia e
Constantinopla. no séc. IV, estava
reconhecida a autoridade das cinco
principais sedes episcopais (Roma,
Constantinopla, Alexandria, Antioquia
e Jerusalém) sobre as dioceses da sua
área. (...) O centralismo romano só
começou a acentuar-se depois da separação entre as Igrejas do Ocidente e
do Oriente, no século XI.
Deste esquema demasiado rápido,
retenhamos que o respeito das diversidades e da confrontação fraterna,
longe de ser um obstáculo a unidade,
foi e pode continuar a ser uma riqueza
para a Igreja de Jesus Cristo. O tema
da c(comunhão» está a voltar com
insistência - e não se trata de uma
moda mas expressão de uma realidade e desejo profundos (...)

O Canto Brota
Do Absoluto
[Do n" XII (2004) da revista rCulturas e Fé»,
do Conselho PontiJícropara a Cultura]

Em ((Música Sagrada para a Liturgia)),o
Maestro director da Capela Musical
Pontifícia recorda os ensinamentos de S.
Paulo para as primeiras comunidades:
«Cal., 3, 16: A palavra de Cristo
habite em v6s com toda a sua riqueza;
ensinai-vos e admoestai-vos uns aos
outros com toda a sabedoria; cantai a
Deus, nos vossos corações, o vosso
reconhecimento, com salmos, hinos e
cânticos inspirados.))
E continua: ((0canto da liturgia brota
do Absoluto, um Absoluto que, permanecendo Transcendente, se faz imanente. O canto da liturgia é palavra que
se faz canto, quando brota de corações
onde está presente o Verbo, por obra do
Espírito Santo. É o canto em sinergia
com a acção litúrgica e exprime a suavidade da oraçCio, a solenidade da celebração, a unanimidade da assembleia.))

A Nova Face
Da Descrença
No Quénia
[Resposta de um bispo do Quénia, no no X1I (2004)
da revista «C~rlturase Fé», do Conselho Potitifício
para a Cultura]

A minha diocese tem uma população de
cerca de 500.000 pessoas: Cristãos
(católicos ou de outras denominações);
Muçulmanos, Hindus ou seguidores das
religiões tradicionais. Ninguém se proclama ateu; alguns continuam a misturar a
sua fé com bruxaria, magia e superstição,
especialmente quando a medicina modema não os consegue curar ou a lei civil
não Ihes dá satisfação. Pode-se falar de
Deus em todos os lugares, e até pregar
em sítios públicos.
Entre os estrangeiros, há ateus,
maçons e satanistas. Estes últimos são
muito activos entre os jovens.

O currículo escolar prevê três aulas
semanais para ((Educação Religiosa)):
Cristã, lslâmica, Adventista do Sétimo
Dia. Além disso, uma vez por semana,
cada grupo religioso tem direito a uma
aula sobre a sua herança espiritual.
Mas os professores não estão interessados, e as lições são irregulares e
sem nível. 0 s párocos têm que andar a
insistir com os professores em que os
seus alunos têm direito a essas aulas. O
Ministério da Educação também preferiria
substituir as lições de religião por educação cívica. Só a Comissão Episcopal
mantém a pressão sobre o Governo.
A nova face da descrença: Os jovens
encontram-se entre a perda da fé (tradicional ou mais recente) e o materialismo,
consumismo, hedonismo, pornografia
trazidos da Europa e da América. O seu
grande desejo é «o sucesso na vida)): dinheiro, promoção, fama, amigos, vivendo
como se Deus não existisse. Em nenhuma das Igrejas há esforços significativos
para dialogar com eles. Os fenómenos
para-religiosos, o terror dos espíritos
assombram-nos continuamente.
Há conversões de pagãos, mesmo de
feiticeiras, mas nunca de Muçulmanos. É
muito difícil chegar a fala com os membros das seitas, muito fanáticos e particularmente inimigos dos católicos.
Procuramos dar coragem ao nosso
povo (cristão) com muita preparação
antes da recepção dos sacramentos, com
homilias o mais ricas possível, com seminários para os jovens e os lideres e
através das pequenas comunidades
cristãs.

A Prioridade
Política
Dos Cristãos
(Frei Bento Domingues, in «PNblicow. 6 de hr~rho
tfe 2004)

(...) É tempo de voltar a página das
guerras, encetar uma era de razoabilidade com o mundo muçulmano
moderado e alterar radicalmente
o relacionamento com a África.
Espera-se que os EUA aprendam
alguma coisa com o desastre
do Iraque e com as demências do
Estado de Israel. Mas é sobretudo
importante que se compreenda, também em Portugal, que a tarefa de
construir a União Europeia - como
grande ensaio para o encontro fraterno de todos os povos - é a prioridade
das prioridades. Deveria ser, pelo
menos, a prioridade política dos
cristãos.
(...) Diga-o ou não a futura
Constituição da União Europeia, a
Europa é cristã. Hoje, o que se discute, é outra coisa: ((Esta herança
constitui um fardo pesado que obstaculiza o caminho para o progresso
ou, pelo contrário, é o melhor capital
que a Europa possui?))
Para uns, a Europa é o que é
graças ao Cristianismo, e só poderá
subsistir na fidelidade a esta herança.
Para outros, a Europa é o que é apesar do cristianismo, e só na medida
em que conseguir superar definitivamente essa etapa do passado conquistará a sua liberdade.
Será possível procurar uma conciliação entre estas duas posições
aparentemente irreconciliáveis? Para
o cardeal Poupard (presidente do
Conselho Pontifício da Cultura), esta
foi a intenção dos fundadores da
União Europeia, homens de profundas convicções cristãs: Schuman,
Gasperi, Adenauer.
Frente aos nacionalismos que
causaram as duas Grandes Guerras,
era necessário recuperar a herança
comum, cultural, moral e religiosa da

Europa, para configurar com ela a

i consciência dos seus povos. Sem
negar a própria identidade nacional,
era necessário superá-la como parte
de uma comunidade dos povos. Era
fundamental recuperar a história
comum como força criadora de paz.
Para os fundadores da Europa,
era evidente que, nos seus traços
essenciais, a herança cristã constituía o núcleo desta identidade histórica, muito para além dos estreitos limites
confessionais. Uma ((saeta)) cantada
na noite da semana santa sevilhana,
a Paixão segundo S. Mateus de Bach
ou os coros da liturgia ortodoxa são
diferentes só na aparência. As catedrais e as igrejas - que são marcos
em toda a Europa, desde Moscovo
até Lisboa e desde Malta até a
Islândia - são algo mais do que um
mero símbolo exterior. São a
expressão de uma determinada concepção do homem e da sua relação
com Deus, da presença do sagrado
no coração da cidade, da distinção
entre o temporal e o espiritual, entre
o que é de Deus e o que é de César.
(...) Os modelos de vida que
temos ou esmagam as diferenças e a
criatividade ou promovem a ganância, a rivalidade e as desigualdades.
Deslumbrados ou irritados com a
globalização financeira e a imposição
de um só modelo cultural, preferimos
continuar a ser imbecis, em vez de
cultivar simultaneamente a unidade
da família humana e as suas
admiráveis diferenças. (. ..)

sob o esplendor da tua face

Caminhando vou, Senhor,
na companhia do Teu servo
Marcel Légaut.
(Excertos de «Introduction a Iíntelligence du passé
et de I'avenir du christianisme)), pág. 14-19)

Maria Adelaide P. Correia
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m verdade, tal como um homem se atraiçoa não procurando conhecer-se a si mesmo, também
renuncia ao conhecimento do outro não fazendo dele mais do que um objecto. Ninguém pode ser
alcançado assim, Jesus menos do que todos por causa da sua excepcional dimensão. Um conhecimento científico de Jesus - mesmo o mais completo e aprofundado nos detalhes do que o
que é, de facto, possível - continuaria a ser ilusório. A história de Jesus, tão curta, e de consequências tão desmesuradas, torna-o ainda mais difícil de compreender.
Imaginar que se conhece Jesus de Nazaré porque se ouviu falar muito dele é um obstáculo
difícil de ultrapassar. Pela maneira como os cristãos têm acesso, habitualmente,na sua juventude,
a prática religiosa, acreditam facilmente no que Ihes ensinam. Julgam ter, de verdade, fé em
Jesus, mas ignoram-n'0. Imaginam que basta terem ouvido falar muito d'Ele para O conhecerem.. .
Existe uma maneira religiosa, fundada doutrinalmente sobre Jesus Cristo, que continua irreal,
apesar das práticas individuais e colectivas, sentimentais e intelectuais repetidas, porque estas
práticas continuam a superfície da vida. Dão-lhe um quadro, um clima; não abraçam todas as
potencialidades do homem, base de toda a espiritualidade autêntica. Limitam-se a regular o seu
curso, tanto quanto possível, e em perspectivas morais sobretudo de ordem social. É uma religião
que dispensa os seus adeptos de toda a procura pessoal sobre Jesus, tanto mais que marca
claramente o lugar que cabe a Cristo no mundo criado. Afirma-o misterioso; mas, finalmente,
despe-o do Seu mistério, porque Ele passa a ser apenas um conceito definido a partir de noções
coerentes, num contexto piedoso, seguindo os sentimentos instintivos do homem face ao sagrado.
A medida que estes cristãos avançam em idade, a sua maneira de conceber Jesus diz respeito, progressivamente mais, a comportamentos exteriores e mundanos, porque não é eco de nenhum apelo do
seu ser profundo; nem, em tempo ordinário, a resposta a nenhuma necessidade vital, a nenhum desejo
fundamental.
E se a sua religião não acaba por se afundar é porque ela é fácil de transportar consigo, em
condições sociológicas favoráveis e a partir de hábitos adquiridos desde a juventude. Não é paradoxal
afirmar que estes cristãos ignoram quem é Jesus, e estão condenados pela sua religião a nunca
O descobrir.
Conhecer Jesus é procurá-1'0 mais do que defini-1'0 a partir de uma teologia que satisfaz a
inteligência, que lhe dá algum alimento. Corresponder a Jesus é esforçar-se por se encher do
Seu espírito - mais do que conformar-se e obedecer escrupulosamente à letra do que Ele disse
ou ordenou no Seu tempo, em condições tão dife-rentes. É, quanto possível, assemelhar-se a Ele
- mas não imitá-1'0
Somos chamados a uma inteligência progressiva do que Ele viveu intimamente no seu tempo
- sem nos limitarmos ao que nos ensinaram quanto ao que devemos conhecer d'Ele. Conhecer
cada vez mais profundamente o que Jesus foi e é junto dos homens que O procuram, O recebem,
O seguem e O continuam.

O que sabemos de Jesus é semelhante aos vestígios de um edifício do passado, cuja
importância deixa ainda aos homens a possibilidade, não de os reproduzir com exactidão em
todas as suas partes - mas de conceber a sua grandeza excepcional e, sobretudo, de entrar pelo
espírito no seu estilo.
15deJunhode2004

o Nosso PÃo
Padre Dominique Fontaine
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Debrucemos-nos mais sobre o sentido
das palavras de Jesus, tal como
as encontramos no Evangelho.
Por vezes, há achegas providenciais:
uma criança da catequese, a segunda
vez que a catequista tentou explicar
este Mistério, trocou a explicação
que tinha sido dada e respondeu:
Jesus tomou o Seu corpo e disse
((Este é o pão que vos dou)).

Texto traduzido do jornal r(La Croix)),de 24 deAgosto de 2003

Quem come a Minha carne e bebe o Meu sangue terá a
vida eterna)). Estamos conscientes do carácter escandaloso desta afirmação de Jesus??
Se nos metermos na pele das pessoas a quem se explica a missa pela primeira vez, dando esse sentido literal
para a comunhão, compreenderemos a reacção dos
ouvintes de Jesus: «Como é que este homem nos pode dar
a sua carne para comermos?!)); ou a reacção de alguns
discípulos: «O que Ele está a dizer é intolerável, não
podemos continuar a ouvi-lo!)). Já no l0 séc. da nossa era
alguns criticavam os cristãos, dizendo: «É uma seita que
faz refeições clandestinas nas quais comem o deus deles))
...
Debrucemos-nos mais sobre o sentido das palavras de
Jesus, tal como as encontramos no Evangelho. Por vezes,
há achegas providenciais: uma criança da catequese, a
segunda vez que a catequista tentou explicar este Mistério,
trocou a explicação que tinha sido dada e respondeu:
Jesus tomou o Seu corpo e disse «Este é o pão que vos
dou)).
Talvez, de facto, seja preciso ler de outra maneira a
frase do Evangelho para que a possamos compreender.
Sim, na noite de Quinta-Feira Santa, Jesus tomou o Seu
corpo, a sua vida de carne e de sangue, e entregou-a na
mesa da refeição pascal. Ofereceu-a ao Pai com a sua
oração e bênção. E disse então aos discípulos essa frase
inacreditável: «Tomai, comei todos, aí está o Meu Corpo,
que entrego por vós)).
Jesus não deu a Sua vida como um justo ou um mártir
que se sacrifica pelos que ama, pela causa que defende ou
pelo bem da humanidade. Deu a vida para que todos os
homens se possam alimentar dela, para que cada um a
possa assimilar, a possa fazer passar para a vida quotidiana, e assim viver uma vida nova, a vida dEle, a cuja energia vital chamamos Agapè, e que é o Amor que recebe do
Pai. É por isso que diz: «Da mesma maneira que eu vivo
pelo Pai, assim aquele que me comer viverá por Mim)).
Eu próprio passei a dizer na Missa, antes da comunhão:
«Eis que ainda hoje Jesus Cristo vem fazer da Sua vida o
pão para as nossas vidas. Aqui está o Cordeiro de Deus
que tira os pecados do mundo)). E muitos cristãos vêm ter
comigo, para dizer que, nestes termos, podem melhor compreender e viver o Mistério da comunhão eucarística.

Ana Nunes
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Para mim, sinais do Espirito já eram
aquela dança de laranja, anil, púrpura,
branco e amarelo sobre fundo verde,
aquele aroma que me enchia os pulmões
e a alma, aquela luz, aquela melodia
de tantas aves, aquela harmonia
em que me sentia imersa... Mas procurei,
conscienciosamente, todos os «sinais»
deixados por diligentes mãos humanas.

Hesitei muito quanto a minha participação na ((Caminhada)) de
Pentecostes em Lisboa: razões diversas levavam-me a equacionar algum afastamento das actividades do Metanoia. Mas,
receando não ter possibilidade de viver o dia como ele merecia e
animada pela companhia de quem será sempre uma âncora de
amizade, decidi-me a ir (Pois, fui uma das que só confirmou na
véspera, muito tarde!. ..).
O dia estava luminoso, o espaço - Parque do Mosteiro de
Santa Maria, Monjas Dominicanas, Lumiar (Lisboa) -florido, colorido e aromático, as pessoas bem dispostas e afectuosas. Senti
satisfação por me verem. Entreguei-me, então, a vivência intensa
do presente, nos olhares e no sorriso, nas palavras e nos gestos
e na realização das actividades propostas: percorrer a quinta
e encontrar sinais do Espírito Santo...
Para mim, sinais do Espíritojá eram aquela dança de laranja,
anil, púrpura, branco e amarelo sobre fundo verde, aquele aroma
que me enchia os pulmões e a alma, aquela luz, aquela melodia
de tantas aves, aquela harmonia em que me sentia imersa... Mas
procurei, conscienciosamente, todos os ((sinais))deixados por diligentes mãos humanas.
Inscritas em papéis coloridos, dispostos nos mais variados
locais daquele mundo vegetal, as frases desejavam o germinar
em nós da aqão do Espirito. E objectos simbolizavam alimento,
protecção, luz, vida, diversidade, magia...
Uma frase reteveme mais do que as outras: «Que germine
em nós o Espirito para sabermos perdoar e consolar os que nos
ofenderem.)) (E consolar!? E consolar!?... Mas como consolar
se o outro não o permitir? Pois consolar não implica uma adesão
do outro? Um estender Iaceitar de mão? Como consolar se
o outro nem quiser sentir o perdão?...).
A amizade aconteceu na oferta de um pedaço de pão prontamente partido por quem não se importou se as suas mãos
estavam suficientemente limpas (ao contrário de mim que olhara
o «sinal» pão dentro do saco e não me atrevera a tocá-lo)...
((Assimtambém o Espirito age melhor em nós... se não nos centrarmos nas nossas ((impurezas)), pensei depois.

A tarde, após o almoço em piquenique em que o convívio brotou naturalmente, a irmã Maria Domingos falou ao grupo sobre o
Espirito Santo, num registo muito simples e informal. Sete dons
sem especificação, porque sete é Tudo... O Espírito mais próximo
do que Deus, e até do que Cristo, porque habita no mais íntimo de
nós... O Espirito renovador na mortificação(palavra difícil de escutar, acordando ultrapassadas doutrinas...), criador da vida...
Quando, numa altura difícil, a irmã não encontrava sentido em
nada e só a depressão permanecia, um amigo inspirara-a:
((Todosos dias, como um remédio, faz o que teris a fazer. Custa,
corno um remédio amargo, mas faz, faz o que tens a fazer!)).
E ela tizera e vencera a depressão.
Assim, nas dores inevitáveis, nas mortes sucessivas quotidianas, a entrega ao Espirito no ((fazer o que temos a fazem, em cada
novo dia, em cada novo Hoje, restabelece a Paz, recria a Vida.
Entendi... Como poderia não entender? ((Fazer o que temos a
fazer)), viver o Hoje, ser feliz aqui e agora... mas era exactamente
o que fizera naquele dia de Pentecostes!
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Quando tento raciocinar a minha relagão com Jesus, pe+h!:.
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nela [um] duplo movimento: um movimento de identificagsb;;+
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atenção aos outros à maneira de Jesus.
(...) Na bioquímica, na engenharia, mas
na psiquiatria, somos iguaizinhos aos
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eu vivo essas experi
com a consciencia (1180
diga «com o entu

(...) Não sei se sou
(sou d,ernasiado raçion

tenho dúvidas é que sou

da minha vida.
a espiritualidade da en

as situagóes, que sou filho
vaso de barro dum homem enfronhado n
rando, todos os dias, responder aos problemas
Do diagnóstico m6dico difícil, as limitaç6
assumir, aos bloqueios das instituições, tudo tenh
das premissas que haja.
Apenas não posso trair que sou filho d
homens também.

