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Desta vez a Viragem vem dizer e ouvir testemunhos,
reflexões e poemas que nos falam de mulheres, do seu sentir, de como se dispõem ao gratuito pelo serviço, de como
sonham e acreditam num mundo melhor e das suas dúvidas
perante novos desafios. E também dos gestos que discriminam e, sobretudo, de uma Igreja que não acolhe, não respeita e proíbe.

rn Ana

Cordovil

Estamos perante uma reflexão delicada.
A igualdade de direitos e deveres entre
mulheres e homens nas nossas
sociedades é ainda uma aspiração.
Quando falamos desta desejada igualdade
dentro da Igreja, o caso complica-se.

Estamos perante uma reflexão delicada.
A igualdade de direitos e deveres entre mulheres e homens nas nossas sociedades é ainda uma aspiração.
Quando falamos desta desejada igualdade dentro da Igreja,
o caso complica-se.
Foi com alguma tristeza que notámos como, na última
campanha eleitoral, os políticos se confundem quando pretendem abordar temas onde a mulher tem maior protagonismo, mas pouco reconhecimento; como no nascimento e criação dos filhos, na sua educação, nas tarefas dentro de casa,
na saúde dos que a rodeiam, no acompanhamento dos
idosos, no acolhimento do diferente, etc.. . Mais longe estará
o dia em que reconheçam que o mundo dos homens - a
gestão, a política, os niveis de decisão - terá de mudar para
ganhar a presença das mulheres que não querem abdicar de
tudo o mais para darem o seu contributo.
Ouvimos alguns responsáveis da Igreja defender ideias e
princípios que não deveriam ter tido lugar, nem dizem do
Jesus que amou sem limites e pediu para amarmos a todos
sem diferenças.
Será que soubemos fazer ouvir a nossa voz? Ou ficámos
apenas pelos círculos de amigos para dar lugar a nossa
indignação e tivemos dificuldade de exercer a nossa cidadania e a nossa condição de crentes?. ..
«As mulheres são a Igreja no mundo)) diz-nos a Manuela
Silva, reconhecendo o seu papel nos diversos níveis de
acção na pastoral, o que no entanto não as leva a serem
reconhecidas como iguais.
A Igreja não tem sabido como adaptar-se a modernidade
e tem ainda medo de valorizar o papel da mulher no seu seio
e na sociedade, preferindo, na maior parte dos casos, não
arriscar no seu reconhecimento e dignificação.
Sabemos que as nossas comunidades têm de mudar...
estão a mudar!
um bom desafio para a Igreja no mundo!
A paróquia não reúne a diversidade de procuras e nem
sempre sabe acolher na diferença.
Ela continua fechada em ritos e modelos de serviço
(casamentos, baptizados e funerais) que excluem mais do
que acolhem. As celebraçóes reúnem poucos dos que se
dizem crentes e vivem de fenomenos localizados de maior
aceitação. Importa, no entanto, valorizar o que jCi se faz num

espírito aberto e dar voz a muitas experiências que souberam responder ao mundo moderno.
Como criar novos modelos e falar deles com coragem,
desafiando o estabelecido?
Retomemos São Paulo e o sonho da Ilda Pires quando
nos diz: ((Continuarei a sonhar com comunidades onde não
haja 'judeu nem grego, nem homem, nem mulher', mas apenas filhas e filhos bem-amados de Deus.» Façamos do nosso
dia-a-dia uma atenção constante ao outro, construindo comunidades de crentes que querem acolher, em vez de dominar.

E façamos, como no desafio da Maria de Lourdes
Pintasilgo, do nosso gesto esperança renovada.

Fevereiro de 2005

Leonardo da Vinci, A Virgem com o Menino e Santa Ana
(pormenor), 1502-16; Paris, Museu do Louvre

1. O LUGAR DAS MULHERES E DO FEMININO
NAS SOCIEDADES CONTEMPORÂNEAS

Manuela Silva*

A transformação radical por que passou
a condição das mulheres nas sociedades
modernas, sobretudo no mundo ocidental,
não podia deixar de ter um forte impacto
na vida eclesial e, em especial, na situacão
.,
das próprias mulheres na Igreja e no modo
como elas percepcionam o seu lugar
na vida eclesial.
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A modernidade ficará para a história como um tempo de profundas e radicais transformações nos múltiplos planos em
que se desdobra a vida humana: na ciência, no conhecimento e na cultura; na organização da produção da riqueza e nas
tecnologias que servem os processos produtivos e, em geral,
a economia; na habitação e urbanização; nos transportes e
comunicações; na organização da vida social e política; no
desporto e no lazer; na educação, na saúde e na reprodução
humana; etc.
A esfera do religioso não poderia escapar - e de facto não
escapou - a mudanças tão radicais e profundas como as que
sucederam no último século. Para ser breve, direi que a secularização é, hoje, um dado adquirido, isto é, as sociedades contemporâneas organizam-se com inteira autonomia relativamente
as crenças e ao modo como as diferentes confissões religiosas
se exprimem na vida pessoal e colectiva dos seus fiéis.
Não se poderá dizer que a religião esteja em vias de
desaparecimento, como pretendem alguns; pelo contrário, há
observadores qualificados da realidade social que sustentam
a tese de que estará mesmo a haver um recrudescimento da
religião ou, como é costume dizer-se, estamos a assistir a um
retomo do religioso. Porém, paradoxalmente, isso não se
traduz, por ora, em maior frequ0ncia e participação nas
religiões institucionalizadas e, em particular, na Igreja
católica.
Ao invks, a chamada ((prática religiosa)) parece declinar
significativamente. Em Portugal, como em outros países de
matriz cultural cristã.
Um dos sectores de mudança societal que caracteriza a
modernidade tem muito a ver com o nosso tema. Refiro-me a
condição sócio-económico-política das mulheres, a afirmação da igualdade de género e à descoberta do ((feminino))
como valor relevante e insubstituível ne edificação das
sociedades humanas do futuro.
Sem entrar na explanação deste fenómeno societal e
saltando sobre as lutas que foi necessário travar para termos
chegado ao ponto em que nos encontramos, quero destacar
apenas alguns dos contornos mais salientes da condição
s6cio-económico-política das mulheres nas sociedades contemporâneas que conhecemos.
Assim:
- As mulheres entraram na vida económica mercantilizada, através, sobretudo, do acesso ao trabalho profissional
nos diferentes domínios da actividade económica; estão,
hoje, presentes em praticamente todas as profissões e sectores de actividade; encontram-se representadas em todas
as categorias profissionais. Pela via do trabalho profissional,
as mulheres adquiriram autonomia económica e estatuto
sócio-profissional e participam da socialização cdectiva que
os meios de trabalho proporcionam e geram.
- AS leis vigentes estabelecem princípios e nomias de
não-discriminação em função do sexo, o que não sucedia há
30 anos atrás; contudo, convirá não esquecer que, no entan-

to, as práticas sociais continuam, até certo ponto, a denegar,
subrepticiamente, tais recomendações e preceitos legais. São
conhecidos indicadores de situação que revelam que os
níveis de salários e remunerações das mulheres, no seu conjunto, são cerca de 20 por cento a 25 por cento inferiores aos
da população masculina. 0 s indicadores estatísticos provam
também que o desemprego afecta mais severamente as mulheres e que, analogamente, a pobreza e a exclusão social
fazem as suas vítimas, sobretudo entre a população feminina.
- As mulheres dispõem, hoje, de níveis de educação e
qualificação profissional tão elevados -, em certas áreas,
superiores - quanto o dos homens, o que as habilita com um
capital de conhecimento e de cultura que as sociedades modernas não podem ignorar ou subestimar.
- É notória a presença das mulheres nas várias
expressões da cultura: literatura, filosofia, cinema, artes plásticas e outras.
- Menos satisfatória é a evolução que vem ocorrendo na
organização da vida política; as mulheres, ainda hoje, têm
grande dificuldade em trespassar as espessas cortinas das
estruturas politicas partidárias e, embora presentes nas
várias instâncias da vida política, deparam com múltiplas
resistências, como é próprio das minorias.
- Em contrapartida, a vida colectiva, tal como a conhecemos, é possível, porque é sustentada pelas mulheres, quer
como profissionais particularmente dirigidas a esses sectores
quer como voluntárias exercendo trabalho benévolo nos vários
domínios da saúde, da educação, da acção social, etc. São
ainda as mulheres que asseguram a maior fatia dos chamados
«cuidados pessoais)), relativamente a família e vizinhança.
Pareceu-me importante destacar estes traços da modernidade para melhor se perceber o contexto em que, hoje,
se coloca a problemática em torno da condição eclesial das
mulheres. Há, porém, ainda um outro factor a salientar. No
percurso das lutas pela afirmação do direito á igualdade de
genero, foi-se tornando claro que a igualdade não pode abafar a diferença e que o feminino e o masculino enquanto categorias sócio-culturais, ultrapassam a diferenciação dos
sexos. E, hoje, um dado adquirido que o feminino e o masculino devem merecer idêntico apreço, já que ambos estes
polos são necessários a construção de uma vida colectiva de
desenvolvimento humano e sustentável.

2. O IMPACTO DA MODERNIDADE NA CONDIÇAO
DAS MULHERES NA IGREJA: FACTOS E DESAFIOS
A transformação radical por que passou a condição das mulheres nas sociedades modernas, sobretudo no mundo ocidental, não podia deixar de ter um forte impacto na vida eclesial e, em especial, na situação das próprias mulheres na
Igreja e no modo como elas percepcionam o seu lugar na
vida eclesial.
As igrejas cristãs, e em especial a Igreja Católica, sempre
mantiveram relações de proximidade (por vezes, e não raro,
de promiscuidade) com as sociedades humanas onde estão
inseridas. Não admira que a Igreja, hoje, se apresente, quer

o reconheça quer não, como uma realidade também secularizada, onde caberá destacar, por um lado a maior autonomia
dos fiéis em relação as estruturas hirárquicas (os fiéis habituaram-se a pensar por si próprios e a assumir pessoalmente
os riscos das suas opções individuais); por outro lado, mais
do que normas ou princípios, nutre-se o desejo ou reivindicação de uma participação plena nas orientações e destinos
das comunidades de pertença.
O modelo clerical da Igreja já foi, abertamente, denunciado pelo Concílio Vaticano II. Estávamos, então, em meados
da década de sessenta. Já lá vão quase 40 anos, mas as
reais mudanças padecem de uma lentidão confrangedora.
A Igreja Católica tem tido imensa dificuldade em lidar com
a modernidade e em encontrar caminhos proféticos para
enfrentar os seus desafios. O feminismo é um exemplo paradigmático dessa dificuldade estrutural.
A Igreja, na expressão visível da hierarquia, não esteve
ao lado das mulheres nos primórdios das suas lutas em prol
da igualdade em questões fundamentais como o acesso a
instrução, o direito ao voto, a igualdade no trabalho, na
economia ou na política. Como, aliás, lhe competiria, a luz do
ensinamento e testemunho do Mestre. Preferiu acompanhar
de longe, e eu acrescentaria e de pé atrás, estes movimentos. Ou, pior ainda, de algum modo os entravou, desviando a
atenção para o enaltecimento da mulher abstracta, da sua
dignidade essencial, e da sua função de esposa e mãe.
Creio que esta fronteira está, hoje, ultrapassada, mas não
tenho a certeza de que o «feminismo» enquanto fenómeno
societal de tomada de consciência dos direitos das mulheres,
incluindo o direito a diferença, esteja, perfeitamente, assimilado como um sinal dos tempos, para usar a expressão do
Papa João XXIII (cf. «Pacem in terris))).
Mas não é desta questão que quero, hoje, falar.
O que nos ocupa, aqui, é, antes, o esforço de perceber
em que medida o feminismo e, mais amplamente, a transformação operada na condição sócio-económico-política
das mulheres das sociedades modernas se repercutem na
vida eclesial hodierna, em termos de vivência e experiência
eclesial.
Se nos reportarmos a Igreja Católica na sociedade portuguesa, aquela que melhor conhecemos, podemos afirmar,
sem rodeios, e de forma sucinta, o seguinte:
As mulheres constituem uma significativa maioria do
conjunto dos fiéis e estão largamente representadas na participação nas celebrações da Eucaristia como nos demais
actos litúrgicos.
São as mulheres que garantem a maior parte dos
serviços organizativos e pastorais; fazem o acolhimento;
asseguram a catequese aos vários níveis; organizam a
ajuda fraterna; mantêm os lugares de culto; fazem parte dos
coros e demais práticas de animação litúrgica; desempenham tarefas sócio-caritativas; etc. Se não fossem as mulheres, o que aconteceria?! Esvaziar-se-iam as nossas
assembleias litúrgicas ... a vida eclesial esvanecer-se-ia ...
* De notar também que as mulheres católicas são presença de Cristo e da Igreja nos múltiplos lugares onde tra-

balham, militam ou convivem e aí aportam o seu sentir
e testemunho de fé; são elas a Igreja no meio do mundo.
As mulheres cristãs estão na direcção dos vários movimentos e obras de apostolado.
O ensino religioso e as escolas ditas católicas estão, em
boa parte, confiadas a congregações religiosas femininas e
muitas são as mulheres que desempenham tarefas de educação nesses estabelecimentos.
* Analogamente, são as mulheres que, em maior número,
asseguram o funcionamento das instituições de solidariedade social da Igreja e dos serviços sociais que as integram.
Já me tenho referido em outras circunstâncias a este
facto, porque considero que não é demais salientá-lo, uma e
outra vez, até que se tome consciência da presença real das
mulheres na Igreja e, por conseguinte, se advirta da contradição que, presentemente,subsiste no que se refere a três
direitos fundamentais de toda a comunidade organizada:
O direito a palavra
O direito a representatividade
O direito a participação no exercício da autoridade e na
governância.
Ora, a Igreja Católica, sendo de inspiração divina, não
perde a sua condição de realidade humana e, por conseguinte, não deverá eximir-se ao cumprimento destes
princípios basilares.
Cabe notar que não são apenas as mulheres que, nas
presentes circunstâncias, se encontram privadas de exercer
estes direitosldeveres fundamentais na Igreja. Todos os leigos, mulheres e homens, sofrem da mesma ((menoridade)).
Com uma diferença, que não será irrelevante no plano simbólico. É que os varões podem ter acesso ao sacerdócio e,
por essa via, superar tais limitações. As mulheres, até agora,
esse caminho tem-lhes sido vedado.
Nas presentes circunstâncias, creio, pois, que deparamos
com três tipos de desafios:
* A aspiração legítima de as mulheres virem a ter acesso
pleno a todos os ministérios ordenados, designadamente ao
presbiterado;
* A aspiração também legítima, penso, de um adequado
reconhecimento da importância e da visibilidade dos diferentes ministérios, na certeza de que todos eles são vitais
para a riqueza da vida eclesial;
A re-definição de estruturas de participação de todos os
fiéis, homens e mulheres, na vida da comunidade eclesial e sua
implementação efectiva em temos de funcionamento regular.
E já estamos a entrar no terceiro e último tópico da minha
exposição.

3. AS MULHERES E A CONSTRUÇÃO DOS CAMINHOS
POSS~VEISPARA UM NOVO PARADIGMA DE VIDA ECLESIAL
Pelo que acabo de dizer se percebe que, subjacente a problemática relativa a condição das mulheres na Igreja Católica
contemporânea, está em foco a emergência de um novo paradigma de vida eclesial.

Não é uma questão nova, mas é um assunto da máxima
actualidade.
Não é um tema que diga respeito exclusivamente
a condição das mulheres na Igreja, mas, obviamente, que
dela não pode dissociar-se.
Não e um tema passível de uma reflexão teológica circunscrita ao segredo das câmaras eclesiásticas e dos dicastérios da Santa Sé, ainda que seja importante mantê-lo no
topo das respectivas agendas.
Não é assunto a resolver apenas com alterações do direito canónico, ainda que indispensáveis; é, sobretudo, uma
questão de práticas tão sábias quanto humildes, tão conseguidas quanto aprofundadas e dadas a conhecer como
objecto de reflexão e desenvolvimento.
Gostaria de sublinhar que não se trata de uma questão
nova. Como se sabe, o conceito de Igreja e o correspondente
paradigma de vida eclesial foi a questão que mais ocupou e preocupou - os padres conciliares e aquela que obrigou a
um maior esforço de convergência e consenso.
No final dos trabalhos do Concílio, emerge uma formulação que foi recebida, com entusiasmo e esperança, pelo
povo cristão.
A Igreja é o Povo de Deus no seu todo. A Igreja está ao
serviço da comunidade humana e nela se edifica, como o fermento na massa do pão.
Têm sido muito lentos os passos dados no sentido de retirar da doutrina conciliar as devidas implicações em termos de
estrutura organizativa e do modo de funcionamento da Igreja
Católica. Inclusivamente, as inovações propostas em termos
de maior participação e maior responsabilização de todos
têm deparado com resistências sócio-culturais e outras, bem
como com as conhecidas barreiras levantadas pelos poderes
estabelecidos que as tornam, em muitos casos, inexistentes
ou irrelevantes.
Creio que um dos caminhos a percorrer será, justamente,
o de viabilizar essas estruturas, pressionando bispos e presbíteros no sentido da criação das estruturas de participação
previstas e seu respectivo funcionamento. Por isso, digo que
a questão, não sendo nova, é de inteira actualidade.
Não são apenas as mulheres que poderão contribuir para
fazer mudar esta situação, mas certamente que, em suas
mãos, está um enorme potencial de mudança que importa
accionar. Desde logo, pela sua importância numérica, mas
também pelo nível de responsabilidades efectivas e compromissos reais que já assumem em tarefas parcelares de animação da vida eclesial e, ainda, porque as mulheres, hoje,
dispõem de saberes e qualificações que as habilitam a
assumir papéis de liderança, ensino e representatividade
sem complexos, e com reconhecida competência.
Mas terão as mulheres a formação teológica adequada
para Ihes proporcionar o suporte de que carecem para viabilizar perspectivas e soluções inovadoras, no duplo sentido
de uma postura feminista assumida e de uma visão conciliar
da Igreja e sua relação com o mundo contemporâneo?
Reconheço que, em geral, o ensino e a investigação em
teologia entraram tardiamente em Portugal. O interesse das

mulheres pela teologia é, entre nós, um fenómeno ainda mais
recente; talvez dos últimos 10-15 anos e só agora começa a
dar os seus primeiros frutos. Creio, porém, que muito haverá
a esperar de uma maior intensificação da presença das muIheres na docência e na investigação nos vários domínios da
teologia. Deste modo, o acesso das mulheres a teologia bem
merece ser tido como uma questão relevante por que vale a
pena lutar.
Contudo, enquanto não dispomos de suficientes recursos
nacionais, o que só virá a acontecer a médio prazo, deveríamos aproveitar melhor dos contributos que nos poderão
advir de outras proveniências. Penso, em particular, na eventual colaboração que nos poderá chegar da vizinha Espanha,
onde existe, hoje, uma teologia feminista séria e consolidada,
que cobre um vasto elenco de temáticas e está acessível em
várias publicações.
Não basta, porém, confinar a reflexão ao meio académico e especializado doslas teólogoslas. É o povo cristão, no
seu todo, religiososlas e leigoslas que carecem de aprofundar as suas vivências de mulheres e homens da modernidade (ou pós-modernidade, para ser mais actual!) a luz
da fé e aprender a permeabilizar com elas a sua própria identidade eclesial.
Estou profundamenteconvicta de que mais importante do
que um eventual ponto de chegada rápida a ordenação das
mulheres para o sacerdócio, o que mais urge é uma tomada
de consciência alargada por parte de todos os baptizados,
mulheres e homens, da sua condição de membros de pleno
direito do Povo de Deus, com os consequentes reflexos na
participação e na responsabilização pela organização interna
da comunidade eclesial a que pertencem e na relação desta
com o mundo de que é parte indissociável. É que a Igreja não
deve - nem pode, pela sua própria natureza - constituir-se em
gueto incrustrado na modernidade. O feminismo, no seu sentido mais amplo, de afirmação do direito a igualdade de
género e de reconhecimento do valor da diferença, é um
ingrediente básico da modernidade tal como a conhecemos
e é um factor inquestionável de uma dinâmica de futuro.
Tomar a sério o «feminismo» é, de algum modo, abrir as
portas certas para que ele vivifique, a partir de dentro, a realidade eclesial. parece-me, assim, ser um enorme desafio
prenhe de consequências para o próprio paradigma eclesial
e sua relação dialógica fecunda com a modernidade.
Recordo - e com isto termino a minha intervenção - uma
citação de Raimon Panikkar a qual me parece uma síntese
de grande perspicácia e sensatez em relação as desejáveis
mudanças.
«As formas ou expressões actuais do cristianismo,
mesmo as teológicas, podem parecer caducas, mas não
é possível desfazermo-nos delas, ou substituí-Ias por Òutras
que possam parecer-nos mais adequadas a esta conjuntura
particular, sem ter em conta os direitos da tradição, quer
dizer, o vínculo histórico entre passado e futuro. Actuar assim
não só seria brutal, como falso, e, em última instância, impossível. A continuidade não deve romper-se, a evolução deve
decorrer harmonicamente, o enriquecimento deve fazer-se

de forma progressiva e a transformação de maneira natural.
Este processo pode ser levado a cabo por uma assimilação 'sui generis' de novos valores ou também trazendo a
luz certos aspectos esquecidos até agora; em resumo, por
um processo vital de crescimento no qual a substituição ocorra menos por recusa do que por assunção.))
Relativamente ao tema que nos ocupa, a chave
da mudança, parece assim, estar no investimento a fazer
na acumulação de capital de conscientização do feminismo
e do saber teológico de matriz feminista, com vista a indução
de boas práticas em direcção a um novo paradigma eclesial.
Isto faz-se com adultez na fé e na esperança e oferecendo
resistência, por todos os meios ao nosso alcance, a menoridade imposta pelo modelo dominante, quaisquer que sejam
as roupagens com que se apresente.
Está nas nossas mãos o não continuar a cultivar uma
certa estética de ((mulheres bonsai)), na sociedade como
na Igreja.
13 de Março de 2002

Do DEUS
DOS MEUSPAIS
AO DEUS
MINHAVIDA
llda Pires*
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Não foi Um Deus muito atractivo
e amoroso que ganhou corpo em mim
nesses tempos longínquos da minha
infância. Bem pelo contrário, foi a imagem
de um Deus vingador e castigador,
um grande e, as vezes, quase visível olho,
que vigiava permanentemente e em toda
a parte as minhas menores infracções,
para me pedir contas delas e me castigar.
E era este Deus do medo e dos medos
que era convidada a amar.
Como passei, já bem tarde na minha quase
adultez, a uma imagem de um Deus
amoroso, cheio de bondade, compreensão
e ternura para comigo e para com todos
os homens, nem eu sei bem.

Testemunho publicado no livro uDizer Deus - Imagens e Linguagens
(Os Textosda FB na Leitura das Mu1heres)u. coordenaçlio de Manuela Silva
(ed. Gótica); Ilda Fontoura Pires nasceu em 1938 em Mairos (Chaves). Foi religiosa
(Franciscanas Missionlirias de Nossa Senhora) durante c e m de 30 anos. É diplomada
em Catequese e Pastoral pelo Inst/tuto Lumen Vitae (Bniwelas) e licenciada
em Ciências Religiosas pela UCP (Lisboa). Exerceu actividades pastorais
em Moçambique e nas dioceses de Vila Real. Setúbel. Presentemente trabalha
na Diocese de Aveiro e B associada do Metanoia.

Pediram-me para escrever um testemunho que reflectisse
a minha forma da viver a fé enquanto mulher crente, e sobre
a-forma como encontro ou não espaço para expressar essa
mesma fé nas assembleias e celebrações litúrgicas das
comunidades eclesiais a que pertenço Óu pertenci. Aceitei
o convite como um desafio a uma reflexão sobre a minha vida
de fé desde que me conheço e sobre as várias formas que fui
encontrando para expressar essa mesma fé em comunidade.
É o resultado dessa reflexão que aqui deixo só e apenas
como o meu testemunho para o quiser ler.
Deus foi-me transmitido no seio da minha família e ensinado pela pequena comunidade da aldeia onde nasci. Não
foi um Deus muito atractivo e amoroso que ganhou corpo em
mim nesses tempos longínquos da minha infância. Bem pelo
contrário, foi a imagem de um Deus vingador e castigador,
um grande e, as vezes, quase visível olho, que vigiava permanentemente e em toda a parte ( Deus esta em toda
a parte, tinha eu aprendido), as minhas menores infracções,
para me pedir contas delas e me castigar. E bem severamente: ao menor descuido, a menor infracção, aí estava
o inferno a minha espera. E era este Deus do medo e dos
medos que era convidada a amar. Era a ele que tinha
de respeitar e a quem tinha de obedecer.
E assim, os meus anos foram decorrendo numa conturbada caminhada entre o medo e o dever. O exacto cumprimento das mil e uma regras que compunham a minha
existência de todos os dias era o preço a pagar para que
Deus estivesse contente comigo e, en consequência,
a minha consciência estivesse sossegada e tranquila.
Como passei, já bem tarde na minha quase adultez,
a uma imagem de um Deus amoroso, cheio de bondade,
compreensão e ernura para comigo e para com todos
os homens, nem eu sei bem.
Creio que devo isso, em primeiro lugar, a descoberta
da Bíblia que a certa altura me chegou as mãos, que, num
primeiro momento devorei com verdadeira paixão, e que
mais tarde fui aprofundando devagarinho, mas com entusiasmo. Com ela aprendi a ler a minha vida a luz dos grandes
crentes da História da Salvação. Senti-me a duvidar e a confiar com Abraão, a percorrer os desertos da libertação com
Moisés, a lutar na noite com Jacob, a lançar-me no coração
de um Deus cheio de compaixão e amor com os Profetas, a
ir-me abandonando nas suas mãos com Maria e com Jesus
em quem fui encontrando o meu grande amigo e confidente
nas longas horas de solidão e silêncio.
Depois, houve pessoas...pessoas notáveis, libertas,
cheias de Deus e do seu amor que foram deixando na minha
vida marcas desse mesmo amor sempre presente e libertador. com elas aprendi que Deus gostava de mim tal como era
e me queria feliz e livre. Livre sobretudo do medo dele e dos
seus castigos, caminhando na vida de cabeça bem erguida,
consciente da minha dignidade de filha de Deus e filha
do Universo.
E esta nova imagem de Deus cresceu mim e no meu
coração de mulher sensível, espontânea e decidida. Tomei

consciência da minha aliança com Ele feita de avanços
e recuos, de fidelidade e as vezes longas infidelidades,
de tempos de fervor e de vazios, de securas e de entusiasmos, como o fluir e refluir da própria vida.
Aprendi que Deus está sempre e que volta sempre,
mesmo quando tudo parece dizer-nos o contrário. Senti e
sinto toda a minha feminilidade perpassar toda a trama desta
relação, nas variadas expressões da minha fé. È como mulher
que me relaciono com as pessoas, numa atitude fundamental que procuro seja de disponibilidade, de abertura e de
serviço e é como mulher que sempre me relacionei e relaciono com Deus, tentando que o meu agir cristão seja pautado por essas mesmas atitudes.
E foi este Deus que assim foi tomando posse do meu
viver, o mesmo que fez nascer e crescer em mim a necessidade imperiosa do anúncio directo através do compromisso
apostólico.
O meu gosto pelo compromisso apostólico dentro
da comunidade eclesial nasceu nas então chamadas ((terras
de missão)) (Moçambique) quando, de uma forma imprevista,
me vi a liderar uma comunidade cristã, uma Missão, que,
de um dia para o outro, se viu privada dos seus missionários.
Era uma Missão complexa, com todas as suas estruturas em
vivo funcionamento, desde as catequeses aos vários níveis,
passando pelas escolas, também a vários níveis, ate ao hospital, escolas de formação doméstica e mesmo estruturas de
entretenimento. Foi uma experiência muito marcante e gratificante na minha vida, não só porque me permitiu actualizar
capacidades de liderança e outras que nem eu sabia existirem em mim, como me fez descobrir um gosto profundo por
este tipo de actividade. Eu, que até aí tinha sido só e apenas
professora senti crescer em mim uma outra mulher com
novas capacidades e novos sonhos.
Olhando hoje, a uma distância de cerca de trinta anos,
para essa experiência, sinto que pus nela toda a dedicação,
entusiasmo e espírito de serviço que o meu ser de mulher,
que apenas começava a existir, mo permitiu. Entravam-me
pelos olhos dentro as imagens desses homens e mulheres,
jovens e crianças que, no meio de tantas dificuldades, caminhavam na vida com um desejo autêntico de encontrar Deus
e de crescer humana e espiritualmente.
Quando, no tempo em que vivemos, e em certos ambientes, tanto se discute sobre a questão dos ministérios das
mulheres na Igreja, recuando no tempo, vejo-me aí a fazer
quase tudo: ministro da comunhão, orientação das
Celebrações da Palavra, preparação para baptismos e casamentos, sem que para isso tenha recebido algum envio ou
mandato especial, contando embora com o apoio e mandato
informal da autoridade diocesana hierárquica. Simplesmente,
era necessário que a comunidade continuasse a acolher
os que a ela recorriam para terem sobretudo o pão da
Palavra e da Eucaristia. Era necessário que alguém assegurasse tudo isso e eu fi-lo em espírito de serviço e disponibilidade.
Desde então para cá, sempre me vi envolvida em equipas

de planificação pastoral ou fazendo parte de equipas de formação, nomeadamente a nível do sector adulto, para o qual
me sinto particularmente vocacionada.
Com posteriores estudos teológico-pastorais foram ganhando corpo em mim algumas convicções das quais destaco algumas.
A primeira, tem a ver com a catequese de adultos na qual
as nossas comunidades teriam vantagem em investir muito
mais. A grande maioria dos adultos que formam as comunidades das nossas paróquias continua a ter como ponto de
referência a catequese que Ihes foi ministrada na infância,
e que não responde de forma alguma, as exigências de uma
adultez que tenta equilibrar-se numa resposta mais ou menos
adequada e mais ou menos cristã, aos diversos problemas
e solicitações da sociedade descristianizada de que fazem
parte. Depois, ainda dentro deste mundo dos adultos, penso
que é necessário um trabalho de formação humana no sentido do pleno desenvolvimento do eu profundo de cada pessoa, na certeza de que não teremos cristãos adultos na sua
fé, enquanto não tivermos homens a mulheres de pé na
grandeza de todo o seu ser humano-divino que procurem,
antes de mais, o sentido para as suas vidas.
Uma terceira convicção passa pela questão do papel das
mulheres nas nossas comunidades que é urgente repensar
e revalorizar, colocando-o no seu devido lugar.
Quando olho para a comunidade da paróquia a que
pertenço e para outras por onde passei nestes largos anos
de empenhamento pastoral, o que observo é um exército de
mulheres que se movem, quais formigas trabalhadores, para
que tudo funcione. Vejo mulheres-mães que, depois de um
dia de trabalho, depois de organizarem a vida da casa, ainda
encontram tempo para frequentarem um curso de formação
bíblica ou outro a fim de melhorarem o seu desempenho
como catequistas (ministério não reconhecido como ministério ordenado, o que, a meu ver, seria mais que justo),
e que ainda encontram tempo para irem preparar a catequese da semana com o seu grupo.Vejo mulheres que percorrem os caminhos da paróquia, visitando doentes, pessoas
sozinhas, pobres ou os mais desfavorecidos de qualquer
ordem. Encontro mulheres tratando da limpeza e embelezamento dos locais, para que as celebrações se processem
com a dignidade requerida. É certo que há alguns homens
nestes serviços. Mas, a sua presença é verdadeiramente
minoritária. Como o e ao nível das celebrações.
Por outro lado, quando passamos para órgãos como
o Conselho Pastoral, Conselho Económico ou órgãos
de gestão para qualquer coisa, que são, de alguma forma,
centros de decisão, aí, os homens aparecem em maioria.
E então, dou comigo a pensar: e se, de um dia para
o outro, todo este exército feminino se recusasse a servir?
E se decidissem fazer greve? E se essa greve se estendesse
a Celebração Eucaristica onde também elas são a maioria
como disse acima? Creio que os conclusões não seriam
muito animadoras.
Resulta então daqui que temos uma Igreja maioritariamente organizada por homens, para as mulheres. E, no

entanto, quem faz crescer a comunidade, quem forma
os cristãos são essencialmente elas, as mulheres.
Nestes já longos anos de empenhamento no serviço eclesial sempre me senti a trabalhar ao lado dos sacerdotes em
paridade, sempre me senti mais ou menos aceite nas minhas
convicções e respeitada nas minhas opiniões. No entanto,
e de uma forma mais abrangente, sinto que as nossas
paróquias e a Igreja de um modo geral, funcionam ainda
muito no masculino. A mulher é aí, muitas vezes, uma segunda ou terceira escolha e não a escolha por aquilo que ela é
na sua dignidade e competência, e por aquilo que de específico pode trazer h comunidade como visibilidade do rosto
materno de Deus, enquanto rosto de ternura, de acolhimento, compaixão e amor aos homens. E não penso que a actualização destes atributos seja de somenos importância. Penso
mesmo que, ou levamos muito a sério este saber estar
no acolhimento, na atenção ao outro e no serviço, por
oposição ao funcionalismo, ou perdemos uma oportunidade
óptima de sermos fermento e luz neste nosso mundo cada
vez mais conturbado e mais dominado pelo tecnicismo e pela
eficácia imediata.
Nas nossas assembleias dominicais, verifica-se, também
ai, a presença activa das mulheres emprestando o seu cariz
próprio a condução da Celebração. No entanto, sente-se que
o poder continua do outro lado, daquele que é dado pelos
degraus do altar e, até certo ponto, pela afinidade dos sexos.
E, se a mulher transpõe esses degraus não é, em geral, para
ter voz (poder), mas ainda e apenas para um outro tipo
de serviço como o de ministro da comunhão ou leitor.
Numa época em que a comunidade civil vai caminhando
a passos largos e em muitos sectores, para uma dignificação
crescente do papel da mulher, creio que também vai sendo
tempo de as mulheres verem reconhecido, de uma maneira
mais oficial, todo o imenso trabalho que, de uma forma gratuita e muitas vezes com grande competência, desenvolvem
nas comunidades cristãs católicas. Refiro-me, como é evidente, a um reconhecimento através do ministério ordenado.
O de catequista, por exemplo, seria mais que justo. Não
é aqui o lugar para reflectir sobre as condições em que isso
teria lugar, mas penso que seria bom que, quem de direito,
se sentasse para estudar o assunto. Será que é assim tão
intransponivel a criação de novos ministérios para além
daqueles que vêm inscritos na Tradição? E a Tradição não
é ela dinâmica? Penso antes que é toda uma mentalidade
marcada pela masculinidade e que vem de muito longe que
nos prende, e nos impede de encontrar autênticos caminhos
de renovação neste campo.
E que dizer da ordenação sacerdotal depois de tudo
quanto se tem dito e escrito sobre o assunto? Pessoalmente,
não me seduz a participação num sacerdócio clerical tal
como o sinto e observo na nossa Igreja. Não me vejo ai, pelo
menos enquanto ele significar poder-poderes-funcionalismo.
Mas ver-me-ia, sim, a liderar uma comunidade verdadeiramente carismática e ministerial onde cada membro
exercesse o seu ministério não por causa de uma qualquer
lei ou tradição, mas única e exclusivamente por obediência

e fidelidade ao Espírito que se manifesta onde e como quer,
sem acepção de pessoas e independentemente da raça ou
do sexo, em ordem ao bem comum de todos os crentes, e ao
crescimento de todos em Cristo.
Sim, eu sonho e continuarei a sonhar com comunidades
onde não haja ((judeu nem grego, nem homem, nem mulher))
mas apenas filhas e filhos bem-amados de Deus, presença
luminosa, irradiando justiça, paz e amor, os grandes sinais
da presença do Reino.
Para ai chegar impõe-se uma longa e profunda reflexão
sobre o nosso actual modelo de paróquia, e a coragem
necessária para avançar com novas experiências e inovações, onde talvez sejam necessárias rupturas, mas que
resultarão em mais vida e numa presença mais significativa
no coração do nosso mundo.
Dei como título a este testemunho «Do Deus dos meus
pais ao Deus da minha vida)). Gostaria de concluir assim:
o Deus que hoje sustenta a minha vida e, na sua essência,
o Deus dos meus pais e que conduziu as suas vidas. Mas,
é também outro. Aquele que se me foi revelando ao longo
da minha procura, um Deus que me quer bem e que quer
bem a todas as mulheres e a todos os homens, um Deus que
exige e que envia, convidando a um compromisso cada vez
mais generoso com a Igreja do seu Filho e com o mundo em
que ela está inserida.

Alfreda Ferreira da Fonseca*
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A religiosa salesiana Enrica Rosannas
de 66 anos, professora universitária
de sociologiada religião, foi nomeada
por João Pau'o I' para um posto executivo
no topo da C h i a Romana.
A notícia difundida a 25 de Abril de 2004,
é uma revolução, com R grande!

A religiosa salesiana Enrica Rosanna. de 66 anos, professora universitária de sociologia da religião, foi nomeada por
João Pau10 11 para Um posto ~ X ~ C U ~no
~ Vtopo
O
da Cúria
Romana, para subsecretária da Congregação para os
Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida
Apostólica, que é como quem diz, em linguagem corrente, ter
a cargo tudo o que diz respeito as freiras e aos frades.
A noticia difundida a 25 de Abril de 2004, é uma revolução,
com R grande!
No centro do poder do mundo católico, até agora um lugar
exclusivamente reservado a gerontocracia masculina,
as mulheres começam a entrar, sem ser para fazerem
as limpezas, mas com direito a gabinete e tudo!
A anormalidade era a sua ausência de postos relevantes
da vida eclesial!
Ao corrigir, por esta nomeação, este pecado social de
omissão do contributo das mulheres, o Papa ultrapassa a sua
Carta Apostólica «Mulieris dignitatem)) (de 1988) onde, a par
de reafirmar a dignidade feminina, fazia o habitual discurso
sobre as mulheres como virgens ou mães.
Igualmente no dia 8 de Março, as primeiras três mulheres
teólogas foram nomeadas para a Comissão Teológica
Internacional. Também foram nomeadas, nos últimos meses,
duas mulheres para presidentes de duas academias pontifícias.
O Papa verificou que as mulheres também têm cérebro
e que há toda a vantagem em pô-lo ao serviço da comunidade eclesial, inclusivamente no Vaticano! Aleluia!

Tal como ao chegar a lua, podemos dizer na Igreja, que
isto é um pequeno passo para uma pessoa, mas um grande
passo para a humanidade!
Texto da crónica «Mel com Felw na TSF, dia 4 de Maio de 2004

a menor agitação possíveldurante a sua miserávelexistência, que
se mantivesse no papel de Bécassine [imbecil].))
O autor não pretende condenar exdusivamente o catolicismo.
Por isso, recorda o entendimento de Atenas e Roma da «fraque
za de espírito da mulhen e, mais a frente, o comércio de sortilé
gios que naquelas civilizações se fazia; cita cientistas e académicos como Franpis Maynard, da Academia Francesa que,
no século XVII, afirmava que «o hálito das mulheres, fétido
e venenoso, fazia espirrar os gatos)). E dá uma panorâmica
do entendimento das outras religiões sobre as mulheres. Para
concluir que a proibição de violência para com a mulher foi, no
cristianismo, uma ((contrapartida favorável)), aliando «o pior
desprezo e a melhor sorte)).
O problema centrou-se no campo moral. E, aí, Guy Bechtel
é cáustico, na viagem que estabelece, desde o cristianismo
nascente que não valorizava a matemidade, mas sim a virgindade. A mulher foi, depois, causadora de mal - «Pode inspirar
o amor no sentido erótico, fazer-se desejar, enfim, ser uma puta));
acusada de bruxaria pelas tragédias que aconteciam; santa que,
apesar disso, foi vigiada, guardada, contraditada, importunada,
ferida; ou uma «bécassine», uma rapariga virtuosa, recatada
e virgem, ((excelente santa do quotidiano, a padroeira das domésticas)), espécie de idiota útil.
Onde Bechtel falha é na ignorância de muita da modema
exegese bíblica: como dizem outros estudos recenseados nestas
mesmas páginas, é provhvel que houvesse mulheres na Última
Ceia de Jesus; e o que o autor considera as ((ambiguidades de
São Paulo»- mesmo assim demonstrando «uma grande audácia
para a época))- são antes fruto, em muitos casos, de traduções
erróneas ou de interpretações opostas ao que está escrito, como
recorda um livro precioso publicado há alguns anos («S. Paulo
e a Condição da Mulhen, Amador dos Anjos, Ed. Salesianas).
As explicações para alguns dos fenómenos poderiam ser
mais sistematizadas, apesar de lá estarem, as vezes de raspão.
Sobre as bruxas, por exemplo, Guy Bechtel recorda que o diabo
esteve muito tempo no discurso católico, sem provocar pânicos
assassinos. Foram acontecimentos como a ctradicalização devida
a Refoma, a constituição de Estados absolutistas, as condiçijes
de vida desfavoráveis)), as vagas de frio que assolaram a Europa
e as péssimas colheítas que, aliadas ao medo, faziam com que
o clero e o povo procurassem bodes expiatórios. Mesmo assim,
matizando de novo, Bechtel diz que onde ã Inquisição foi
p o d e m houve poucas fogueiras de bruxas.
Percurso quase iniciático, diz Paulo Mendes Pinto na introdução, este livro vai até a tremenda conclusão (verificação?)
de que o «divórcio incontestável de há cinquenta anos e que
esvaziou as igrejas (e talvez tenha enchido os templos das seitas),
não é mais que resultado do desenvolvimento de gemens antigos)). E, em foma de pergunta: «As mulheres não abandonaram
a Igreja; desde o princípio, tem sido a Igreja, pela sua imperícia
sempre renovada, a persegui-las e mantê-las afastadas. O acolhimento que lhes reservou não foi sempre desdenhoso? Na realidade, foram alguma vez bem-vindas perto do altar?))
(As Q u a h Mulheres de Deus - a Puta, a Bmxa, a Santa
e a Imbecil; Guy Bechtel; ed. Muninova; 298 pág., £ 16)

Henri de Toulouse-Lautrec,Quadrilha (pormenor), 1892;
Washington, National Gallery of Art

Estou convencida de que muitas das questões relacionadas
com a forma como as mulheres são encaradas no discurso
do Magisterio da Igreja e muitas das expressões históricas
dessas formas de ver as mulheres terão uma explicação
mais psicológica do que teológica. Já que sou alguém «em
trânsito)) entre a .teologia e as ciências sociais, gostaria
de aproveitar esta oportunidade para fazer um primeiro
ensaio de aproximação entre a psicologia social e a teologia, nomeadamente, entre as noções de ((preconceito)),
((representação social)) e ((estereótipo?) e alguns textos
sobre as mulheres, provenientes do Magistério da Igreja, 'em
concreto, alguns textos da ((Mulieris dignitatem)) (João Paulo II,
1988).
Teresa Martinho Toldy*
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Muitas das questões relacionadas
com a forma como as mulheres são
encaradas no Magistério da Igreja e muitas
das expressões históricas dessas formas
de ver as mulheres terão uma explicação
mais psicológica do que teológica.
Faço aqui um primeiro ensaio
de aproximação entre a psicologia social
e a teologia, nomeadamente, entre
as noções de preconceito, representação
social e estereótipo e alguns textos sobre
as mulheres provenientes do Magistério
da Igreja, em concreto, alguns textos
da Mulieris dignitatem.

Ao debruçar-me sobre as teorias psicológicas e sociológicas explicativas dos mecanismos que levam grupos ou
sociedades a excluírem outros, encontrei um livro sobre
Linguagem e Políticas de Exclusão com o sugestivo subtítulo Os Outros no Discurso (Riggins, 1997). A obra debruça-se
sobre a análise de diversos tipos de discursos de exclusão,
particularmente, sobre várias formas de discursos racistas.
O editor - Stephen Harold Riggins - é o responsável pelo
primeiro capitulo, intitulado «The Rhetoric of Othering)),
o que não permite uma tradução directa, a menos que existisse no português a palavra ((outrização)),isto é, o acto de
fazer das pessoas outros. Citando Fairclough, Riggins define
o discurso como «um corpo sistemático de representações,
com consistência interna, no qual a linguagem utilizada
constitui uma representação de determinada prática social
encarada de acordo com determinado ponto de vista))
(Riggins, p. 2). Na perspectiva do autor, os discursos não
reflectem fielmente a realidade como se fossem espelhos.
Eles constituem artifícios de linguagem construtores
da própria realidade que pretendem reflectir. Além disso,
o objectivo da análise critica do discurso é avaliar o impacte
social do texto, respondendo a pergunta: «que grupo na
sociedade irá beneficiar das opiniões que o texto exprime?))
Sendo assim, a análise do discurso centra-se na questão da
relação que o mesmo tem com o poder e o seu objectivo
consiste em fornecer uma descrição detalhada das estrategias que os autores dos textos utilizam
((naturalizar))
o discurso, isto é, para fazer com que os discursos pareçam
ser do senso comum, afirmações apolíticas.

ara

1. ACERCA DE RELAÇÕES DE DOMINAÇÃO, PRECONCEITOS,
ESTEREOTIPOS E REPRESENTAÇOES SOCIAIS

* Professora de &ice na Universidade Femando Pessoa; texto da mnfe&ncia
no ~ o s t e i mde Santa ~ a t i adas
, Monjas Dominicenas (Lumiar, Lisboa),
em e de Maio de 2004

Diz-nos a psicologia social (cf., por exemplo, Amâncio, 1993)
que as interacções sociais desiguais se baseiam
em relações de dominação, nas quais existe uma diferença
de poder simbólico. O grupo dominado é uma entidade construída subjectivamente, que reune os seus membros sob um
destino comum, no quadro de uma definição categoria1 que
«colectiviza» OS indivíduos. «A identidade social dos dominantes será definida em termos de 'sujeitos' e a dos domi-

nados em termos de 'objectos'. Os primeiros não se vêem
a si próprios como determinados pelo seu grupo de pertença
ou pela sua afiliação social. Vêem-se, acima de tudo, como
seres humanos individualizados, singulares, 'sujeitos',
actores voluntários, livres e autónomos. O seu grupo é antes
de tudo uma colecção de pessoas. Tal não é o caso dos
dominados, que são definidos como elementos indiferenciados de uma colecção de partículas impessoais e são mais
vistos como 'objectos' do que como 'sujeitos')) (Deschamps,
1982, p. 90).

A determinação das relações desiguais de poder existentes entre dominadores e dominados corresponde um discurso de justificação e de manutenção da ((ordem social))
assim estabelecida, o qual passa pelos preconceitos, pelos
estereótipos e pelas representações sociais.
Jones (1972) define o preconceito como «o julgamento
prévio (pré-conceito) negativo dos membros de uma raça ou
de uma religião, ou dos que desempenham qualquer papel
social significante, que se mantém mesmo que os factos
o infirmem)) (p. 61). O comportamento normalmente associado a este tipo de julgamento é designado por ((discriminação)). Na perspectiva do modelo de Allport (1954), os preconceitos devem-se a generalização ou processo de categorização e a hostilidade.
O processo de categorização (cf. Allport, 1954, p. 21)
permite-nos tipificar qualquer acontecimento singular,
inscrevê-lo numa rubrica familiar e agir em consonância
com essa tipificação. As classes e conjuntos de objectos
e de ideias presentes na mesma são marcos orientadores
para o nosso quotidiano, permitindo que nos adaptemos ao
mesmo. A categorização integra o máximo de infoimação
num conjunto (a mente tem tendência para categorizar os
episódios que nos cercam do modo mais compacto possível) e permite-nos identificar rapidamente qualquer objecto
relacionado com ela (qualquer objecto tem marcas ou características que servem de sinal activador de uma categoria - quando «vernos» algo ou alguém que possui determinadas características adstritas a um tipo, tendemos a associá-lo a categoria estabelecida para a sua interpretação).
Esta categorização está também relacionada com uma
emoção ou um sentimento idênticos em todas as experiências ou casos particulares. Por último, as categorias podem
ser mais ou menos racionais, isto é, podem incluir algum
elemento justificável racionalmente, associado a um elemento irracional.
Diz ainda Allport (1954) que a expressão do preconceito
através da hostilidade pode assumir diferentes graus de
intensidade:
1. verbalização negativa - as pessoas limitam-se a verbalizar os seus próprios preconceitos entre amigos ou com
estranhos, por exemplo, sob a forma de anedotas;

2. evitamento - as pessoas evitam o contacto com membros do grupo que hostilizam;
3. discriminação - os membros do grupo hostilizado são
alvo de diversas formas de exclusão;

4. ataque físico - violência física contra grupos ou pessoas (skinheads, etc.);
5. exterminação - linchamentos, genocidio étnico.
O estereótipo, por sua vez, entende-se como uma imagem
interposta entre o indivíduo e a realidade, imagem essa com
carácter subjectivo e pessoal, cuja formação assenta no sistema de valores do indivíduo. É considerado como uma generalização falsa e reveladora de falta de co-nhecimento, apenas modificável por uma educação que consciencialize a pessoa da ausência de fundamento dos seus juizos, mas há
autores que o consideram uma construção sócio-cognitiva
neutra e uma forma de conhecimento aceitável e prática,
embora não muito precisa, que se substitui frequentemente ao
conhecimento real (cf. Amâncio, 1994).
Os estereótipos têm um significado afectivo, isto é,
baseiam-se em juizos de valor guiados por sentimentos
favoráveis ou desfavoráveis. Mas os estereótipos também
possuem um significado cognitivo: revelam uma percepção
simplificada da realidade, resultante de um processo
de selecção da informação (categorização). Por ultimo,
os estereótipos possuem um significado social: são construções da natureza das relações intergrupos com o objectivo de facilitar a compreensão dos acontecimentos sociais
complexos, justificar as acções colectivas dirigidas a determinados grupos sociais e criar ou manter diferenciações valorizadas positivamente de um grupo em relação a outro
grupo - o grupo de pertença em relação ao grupo dos outros (cf. Tajfel, 1981).
0 s estereótipos de género constituem um subtipo dos
estereótipos sociais, sendo definidos como ((um conjunto
de crenças estruturadas acerca dos comportamentos e características particulares do homem e da mulher)) (Neto et
al., 2000, p. 11). Estes estereótipos podem estar relacionados com papéis de género ou com traços de género. Os
primeiros designam as crenças sobre actividades tidas como
«típicas» do homem e da mulher e os segundos as características psicológicas que distinguem um do outro. Trata-se,
portanto, das crenças sociais sobre o que o homem e a mulher devem fazer e ser. Ora, estas são indissociáveis umas
das outras, já que se estabelece uma rede de inferências
recíprocas entre ambas. Assim, é frequente ouvirmos dizer,
por exemplo, que são as mulheres que cuidam das crianças
porque são mais carinhosas e sensíveis. Assim como se dirá
que os estivadores são homens porque são mais fortes.
Estudos citados por António Neto et al. (2000, p. 13) revelam
que «o estereótipo masculino se associava mais as dimen-

- Estas afirmações podem ser consideradas ilustrativas
da estratégia que concilia a negaça0 aparente da discriminação com a atribuição ao próprio grupo discriminado
de comportamentos «culpados» pela subalternização a que
é sujeito por parte do grupo dominante. No fundo, a Igreja
não tem nada contra as mulheres, mas se elas quiserem
deixar de ser ((femininas)),é «óbvio» que a Igreja tem uma
palavra a dizer sobre o assunto - uma palavra ((firme)) ainda
que «justa» (para utilizar os termos de Van Dijk).
Experimentemos alterar os termos do texto e substituir
a palavra mulher(es) por negro(s). Vejamos se nos revemos
no resultado: ((0negro - em nome da libertaçao do 'domínio'
do branco - não pode tender a apropriação das características dos brancos, contra a sua própria 'originalidade' negra.
Existe o temor fundado de que por este caminho o negro não
se 'realize', mas venha, ao invés, a deformar e perder aquilo que constitui a sua riqueza essencial. (...) Os recursos
pessoais da negritude certamente não são menores que
os recursos da 'branquitude', mas são diversos.))

- As palavras do Magistério relativas a interdição do ministério ordenado as mulheres podertio ser interpretadas
igualmente como uma estratégia de firmeza justa: a legitimação desta proibição, sendo «firme» (isto é, peremptória),
é enunciada como derivando a sua justeza dos elementos
centrais ao cristianismo:

Johannes Vermeer, A Senhora e a Criada (pormenor). 1667-68

,

a) da própria instituição da eucaristia, a qual, na perspectiva do Magistério, está também ligada a masculinidade
do sacerdócio: ((eles estão com Cristo durante a ultima Ceia;
só eles recebem o mandamento sacramental - 'fazei isto em
minha memória' -, ligado a instituição da eucaristia)), como
diz o texto da Mulieris dignitatem (no 26);
b) da simbologia da Igreja como Esposa e de Cristo
como Esposo, o que, na perspectiva do Magistério, significa
que, embora a Igreja - Esposa - possa ser simbolizada por
homens e mulheres, Cristo - Esposo - só pode ser representado por homens.

- A sequência da Mulieris dignitatem na qual se desenvolve a argumentação contrária ao acesso das mulheres
ao ministério ordenado articula-se novamente com base na
estrategia das afirmação mitigadas, entre o «não temos
nada contra elas, mas», fazendo-se uma resenha das «mulheres santas)) ao longo da história da Igreja, mas conciliando-se esta listagem com a afirmação de que a essência da
Igreja não permite ((transferir [para ela] critérios de compreensão e de julgamento que não dizem respeito a sua
natureza)) (no 27). Maria de Nazaré ((precede todos no caminho rumo a santidade)) (Mulieris dignitatem no 27), segundo se diz, mas toda a argumentação leva a concluir que esse
rumo não passa pelo ministério ordenado. A argumentação

não só é peremptória, como apodíctica, articulando-se o discurso de modo a associar-lhe a força dos factos (cf. Van
Dijk) fundadores da Igreja.

- Este discurso aparece a par de afirmações de simpatia
e solidariedade aparentes, que exaltam o feminino, parecendo
inferir-se da argumentação que, embora esta possa parecer
dura a certos ouvidos, é aquela que é coerente com
a própria ((dignidade e vocação da mulher)) a luz de Cristo,
«promotor da verdadeira dignidade da mulher)) (Mulieris dignitatem 12). Outro ponto nevrálgico desta estratégia, associada a
de transferência do topo para a base, parece estar na referência que a Carta em análise faz a questão do aborto, sem que a
palavra seja proferida. Assim, o texto, que aparece associado
ao episódio da mulher adúltera, diz o seguinte:
((Uma mulher é deixada só, é exposta diante da opinião
pública com 'o seu pecado', enquanto por detrás deste 'seu'
pecado se esconde um homem como pecador, culpado pelo
'pecado do outro', e até co-responsável do mesmo. E, no
entanto, o seu pecado escapa a atenção, passa sob silêncio:
aparece como não responsável pelo 'pecado do outro'! Às
vezes ele passa a ser até acusador, como no caso descrito,
esquecido do próprio pecado. Quantas vezes, de modo
semelhante, a mulher paga pelo próprio pecado (pode acontecer que seja ela, em certos casos, a culpada pelo pecado
do homem como 'pecado do outro'), mas paga ela só e paga
sozinha! Quantas vezes ela fica abandonada na sua maternidade, quando o homem, o pai da criança, não quer aceitar
a sua responsabilidade? E, ao lado das numerosas 'mães
solteiras' das nossas sociedades, é preciso tomar em consideração também todas aquelas que, muitas vezes, sofrendo diversas pressões, inclusive da parte do homem culpado,
'se livram' da criança antes do seu nascimento. 'Livram-se',
mas a que preço? A opinião pública de hoje tenta, de várias
maneiras, 'anular' o mal desse pecado; normalmente,
porém, a consciência da mulher não consegue esquecer que
tirou a vida do próprio filho, porque não consegue apagar
a disponibilidade a acolher a vida, inscrita no seu ethos
desde o 'princípio')). (Mulieris dignitatem no 14).
Em que medida estamos perante uma estratégia de
simultânea solidariedade aparente e transferência do topo
para a base? O texto denuncia realmente o abandono e as
pressões sofridas pelas mulheres nestas circunstâncias,
manifestando compreensão por elas, quando se encontram
nestas situações, mas transfere a culpa exclusivamente
para os indivíduos directamente envolvidos na circunstância
- os homens, que abandonam as mulheres na sua maternidade, e as próprias mulheres, pelo facto de ((tirarem a vida
do próprio filho)). Não se faz qualquer referência a motivos,
nem a persistência de contextos sócio-culturais em que os
métodos contraceptivos continuam a ser algo alheio, senão
mesmo condenável, perspectiva para a qual o próprio
Magistério da Igreja contribui, fazendo um discurso manifestamente contrário aos mesmos.

- A última estratégia referida por Van Dijk é a da força dos
factos, já mencionada, aliás, a propósito da argumentação
para justificar a interdição as mulheres do acesso ao ministério ordenado. Existe, contudo, uma distinção fundamental entre a forma como os discursos parlamentares estudados
pelo autor recorrem a esta estratégia e a forma como a Igreja
o faz: enquanto, nos primeiros, as decisões negativas são
atribuídas a conjuntura, como vimos, na Igreja, estas
decisões são fundamentadas na vontade do Criador, que
determina «a essência da mulher)), na mensagem de Cristo
e na Sua vontade.
Aliás, a Carta em análise faltam factos relacionados com
o quotidiano das mulheres, recorrendo-se, antes, a uma linguagem essencialista, onde não se fala de mulheres, mas
sim «da mulher)), de acordo com categorias típicas de um
discurso estruturado com base em estereótipos tipificadores
de papéis e de traços de género:
«A Igreja (...) dá graças por todas e por cada uma das
mulheres: pelas mães, pelas irmãs, pelas esposas; pelas
mulheres consagradas a Deus na virgindade; pelas muIheres que se dedicam a tantos e tantos seres humanos, que
esperam o amor gratuito de outra pessoa; pelas mulheres
que cuidam do ser humano na família, que é o sinal fundamental da sociedade humana; pelas mulheres que trabalham profissionalmente, mulheres que, as vezes, carregam
uma grande responsabilidade social ; pelas mulheres 'perfeitas' e pelas mulheres 'fracas' - por todas: tal como saíram
do coração de Deus, com toda a beleza e riqueza da sua
feminilidade [...I.» (Mulieris dignitatem no 31)
A Carta Apostólica não inclui qualquer análise das situações sócio-económicas condicionantes da dominação a que
as mulheres estão sujeitas, nem qualquer análise das estruturas fundamentais de uma sociedade patriarcal. Não inclui
qualquer referência ao significado salvífico dos papéis que
as mulheres assumem na vida pública, nem dos movimentos
de reivindicação da igualdade. Também não faz qualquer
referência a qualquer forma de auscultação das mulheres
cristãs sobre os modos como relacionam a sua vida quotidiana, os seus sonhos, projectos, ilusões e desilusões com
a sua fé cristã, nem sequer se refere com profundidade
ao significado do trabalho pastoral das mulheres como a
primeira visibilidade da Igreja para muitos seres humanos,
algumas vezes, nas situações mais extremas.

4. QUE GRUPO NA SOCIEDADE IRÁ BENEFICIAR
DAS OPINIOES QUE O TEXTO DA MULIERIS DIGNITATEM
EXPRIME?
Chegados a esta fase, coloca-se novamente a questão
enunciada inicialmente: que grupo na sociedade irá beneficiar das opiniões que o texto exprime?
Vimos que, na perspectiva da psicologia social, o grupo

dominado tende a ser um «grupo agregado)): um conjunto
de individualidades relativamente indiferenciadas, a que corresponderá uma identidade heterónoma, externa, indiferenciada, colectiva, sem especificidade própria. Parece ser isto
que acontece no discurso sobre as mulheres enunciado pelo
Magistério da Igreja Católica, para o qual não existem mulheres, mas sim «a mulher)), a qual se atribui uma série
de caracteristicas «eternas». Assim, diz-se concretamente
na Mulieris dignitatem:
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A ccoutrização)) de que falávamos inicialmente passa,
então, pela repetição de estereótipos, imagens interpostas
entre o indivíduo e a realidade, generalizações falsas e reveladoras de falta de conhecimento, ((crenças estruturadas
acerca dos comportamentos e caracteristicas particulares
do homem e da mulher)), que se transformam numa identidade atribuída e imposta ao outro, «a verdade do outro)),
((imutável e que não se desactualiza)) (como se afirma no
texto da Mulieris dignitatem no30). Ora é neste aspecto que
a argumentação da Igreja Católica para justificar a «ordem
das coisas)), que, segundo vimos, à luz da psicologia social,
pode ser considerada como uma ordem de subordinação ou
dominação velada, mitigada, é uma argumentação apodíctica, que se imuniza crítica, já que inscreve a ordem em
que crê na convicção de que a mesma terá sido estabelecida pelo próprio Deus: a ((naturalização)), por onde passa
a defesa dos valores sociais enquanto categorias descritivas da natureza humana, constitui o argumento ultimo
para justificar o comportamento do grupo dominante em
relaçiío ao grupo dominado: não te tinha dito que elas são
assim?

Calouste Gulbenkian. pp. 353-384.
Vend6me, G., PL 157, col. 168.

UMA INSPIRAÇAO
PARA MULTID~ES
DE MULHERES

Em nome do Deus da Criação e da Sabedoria.
Sinto-me extremamente honrada por a minha voz se dirigir
ao povo de todo o mundo a par.
deste lugar tão notável.
Para mim, foi grande a honra que me foi atribuída pelo
Comitê Norueguês do Nobel. Saúdo o espírito de Alfredo
Nobel e, com ele, todos os que seguem verdadeiramente

oseuexemplo.
Este ano, o Prémio Nobel da Paz foi atribuído a uma

UMA BÊNÇAO
PARA OS QUE

AMAM
Shirin Ebadi*
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Esta escolha será uma inspiração para
multidões de mulheres que se esforçam por
obter o reconhecimento dos seus direitos
- direitos que Ihes foram retirados ao longo
da História. Em muitos lugares por todo
o mundo, as mulheres acreditarão mais em si
mesmas depois deste acontecimento.
As mulheres constituem metade de todas
as populações humanas. Desprezá-las
e impedi-las de participação activa na vida
política, social, económica e cultural priva
toda a população de todas as sociedades
de metade da sua capacidade.

mulher do lrão, país muçulmano do Médio Oriente.
Certamente que a escolha da minha pessoa será uma
inspiração para multidões de mulheres que se esforçam por
obter o reconhecimento dos seus direitos, não só no Irão
mas em toda a região -direitos que Ihes foram retirados ao
longo da História. As mulheres do Irão, e em muitos lugares
por todo o mundo, acreditarão mais em si mesmas depois
deste acontecimento. As mulheres constituem metade de
todas as populações humanas. Desprezá-las e impedi-las
de participação activa na vida política, social, económica
e cultural priva toda a população de todas as sociedades
de metade da sua capacidade. A cultura patriarcal e a discriminação contra as mulheres, particularmente nos povos
islâmicos, não podem continuar para sempre.

Respeitáveis Membros do Comité Nobel:
Têm, certamente, consciência de que a honra e a bênção deste premio terão um impacto positivo e de longo
alcance para os comportamentos humanitários e genuínos
do povo do Irão e dos seus vizinhos. É uma bênção que
atingirá todas as pessoas que amam a liberdade e a paz,
sejam homens ou mulheres.
Agradeço ao Comité Nobel esta honra que me foi concedida, uma bênção para os amantes da paz do meu pais.
Hoje mesmo é o 55.' aniversário da adopção da
Declaração Universal dos Direitos Humanos; uma declaração que começa com o reconhecimento da dignidade
inerente a todos os membros da família humana, com iguais
e inalienáveis direitos, a quem devem ser garantidos a liberdade, a justiça e a paz. E que nos promete um mundo em
que os seres humanos gozem de liberdade de expressão
e de opinião, e sejam protegidos contra o medo e a pobreza.
Infelizmente, o relatório deste ano do Programa de
Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD), tal como nos
anos anteriores, mostra-nos o aumento do desastre que
atira a humanidade para longe do mundo idealizado pelos
autores da declaração Universal dos Direitos do Homem.
Em 2002,1,2 mil milhões de seres humanos vivem na maior
pobreza, com menos que o equivalente a um dólar por dia.
Mais de 50 países estiveram en.volvidos em guerra ou sofreram desastres naturais. A sida ceifou 22 milhões de vidas,
tornando órfãos 13 milhões de crianças.
Nos últimos dois anos, alguns Estados violaram
os princípios universais das leis e direitos humanos, usando os acontecimentos do 11 de Setembro como pretexto
para a luta contra o terrorismo internacional. A Resolução
571219 da assembleia geral das Nações Unidas, de 18 de Dezembro de 2002; a Resolução 1456 do Conselho

de Segurança das Nações Unidas, de 20 de Janeiro
de 2003; e a Resolução 2003168 da Comissão dos Direitos
Humanos, de 25 de Abril de 2003, determinam e sublinham
que todos os Estados devem acautelar que quaisquer medidas para combater o terrorismo respeitem as obrigações da
lei internacional, em particular os direitos humanos e as leis
humanitárias. Mas alguns Estados, no âmbito da luta contra
o terrorismo, têm justificado e legitimado - através
da nomeação de grupos decisórios ((especiais)) e tribunais
((extraordinários)), os quais tornarão mais difícil um julgamento justo, senão mesmo impossível - regulações que
restringem os direitos humanos e as liberdades fundamentais.
Todos os que advogam os direitos humanos estão preocupados, porque observam que as disposições referentes
aos mesmos direitos, que foram aceites internacionalmente,
são desrespeitadas, não só pelos que Ihes fazem clara
oposição, sob pretextos de especificidades culturais, mas
também pelas democracias ocidentais, que foram, elas
próprias, as legisladoras iniciais da Carta das Nações
Unidas e da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
E neste contexto que, há muitos meses, centenas de individuos presos durante conflitos militares estão prisioneiros
em Guantanamo, sem o beneficio dos direitos estipulados pelas Convenções Internacionais de Genebra,
a Declaraçáo Universal do Direitos Humanos e o Acordo
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.
A questão que milhões de cidadãos da sociedade civil
internacional têm levantado nos últimos anos, particularmente nos meses mais recentes, é esta: porque é que algumas decisões e resoluções do Conselho de Segurança das
Nações Unidas são imperativas, enquanto outras não têm
nenhuma força obrigatória? Porque é que, nos Últimos 35
anos, dezenas de resoluções das Nações Unidas referentes
a ocupação de Territórios Palestinos pelo Estado de Israel
não foram imediatamente executadas enquanto, nos Últimos 12 anos, o Estado e o povo do Iraque, apesar de uma
recomendação do Conselho de Segurança e, num segundo
momento, da oposição do Conselho de Segurança da ONU,
foram sujeitos a ataques, assalto militar, sanções económicas e, ultimamente, ocupação militar?
Deixem-me dizer alguma coisa sobre o meu país,
a minha cultura e a minha fé.
Sou iraniana. Descendente de Ciro, o Grande. Foi este
' imperador que proclamou, no auge do seu poder, hd 2500
anos, que «não reinaria sobre o povo se o povo não o quisesse)). Prometeu não forçar nenhuma pessoa a mudar
de religião ou fé; garantiu a liberdade para todos. A Carta
de Ciro, o Grande é um dos documentos mais importantes,
que devia ser estudado na história dos Direitos Humanos.
Sou muçulmana. No Alcorão, há uma citação do Profeta
do islão que diz: «Tu acreditarás na tua fé e na minha
religião.)) Esse mesmo livro divino encara a missão dos profetas como o convite a todos os seres humanos para sustentarem a justiça. Tamb6m a civilização iraniana, desde

o advento do islão, ficou embebida de humanitarismo,
de respeito pela vida, de aceitação da fé dos outros,
de defesa da tolerância e do compromisso, e de renúncia
a violência, ao derramamento de sangue e a guerra. As
luminárias da literatura iraniana, sobretudo na literatura
gnóstica - Hafiz, Mowlavi (mais conhecido no Ocidente
como Rumi), Attar Saadi, Sanaei, Naser Khosrow e Nezami
- são emissárias desta cultura humanitária. A sua mensagem transparece num poema de Saadi:
((0s filhos de Adão são membros uns dos outros
Foram criados a partir da mesma Essência.
Quando as calamidades do tempo afligem um dos membros
Os outros membros não podem cruzar os braços.))
O povo do Irão tem-se debatido em sucessivos conflitos
entre tradição e modernidade nos últimos cem anos. Em
respeito pelas suas tradições, alguns têm tentado olhar
para o mundo através do olhar dos seus predecessores,
e lutar contra as dificuldades do mundo actual com os valores dos antigos. Mas muitos outros, mesmo afirmando
respeitar o seu passado histórico e cultural, a sua fé
e religião, querem aproximar-se dos avanços do mundo
e não se deixar para trás na caravana da civilização,
do desenvolvimento e do progresso. Sobretudo nos últimos
anos, o povo do Irão tem mostrado que quer exercer
os seus direitos nos acontecimentos nacionais e ser protagonista do seu destino.
Não é um conflito só do Irão, mas de muitos estados
muçulmanos.
Alguns muçulmanos, sob pretexto de que a democracia
e os direitos humanos não são compatíveis com os ensinamentos islâmicos nem com a estrutura tradicional das
sociedades islâmicas, têm justificado governos despóticos.
De facto, não é fácil governar um povo seguro dos seus
direitos com métodos tradicionais, patriarcais e paternalístiCOS.

O islão é uma religião em que a primeira ordem divina
transmitida ao profeta pelo arcanjo Gabriel, é: ((Escreve
e prega!)) O Alcorão afirma-se no que está escrito. Mas as
injunções e a mensagem não podem estar em conflito com
a atenção aos acontecimentos, o conhecimento, a sabedoria, a liberdade de opinião e de expressão e o pluralismo
cultural.
A condição das mulheres nos estados islâmicos é discriminatória - na esfera da lei civil ou na da justiça social,
política e cultural - tem raizes na cultura patriarcal e dominada pelos homens (pais, maridos, irmáos ...) que prevaleceu nestas sociedades - não no islão! É uma cultura que
não tolera a liberdade nem a democracia, como também
não acredita em direitos iguais para mulheres e homens,
nem na libertação das mulheres em relação à dominação
masculina, porque isso ameaçaria a posição histórica
e tradicional dos chefes e guardas dessa mesma cultura.
Temos de dizer aos que cozinharam a ideia de um confronto de civilizações, ou decidiram a guerra e as intervenções militares na região e aí travaram a vida social, cul-

tural, económica e política, para justificar as suas acções
ou opiniões: se considerarmos as leis internacionais sobre
direitos humanos, incluindo o direito de cada nação
a decidir do seu próprio destino no quadro universal; e se
acreditamos na prioridade e superioridade da democracia
parlamentar sobre outros sistemas politicos - não pode
cada um pensar só na sua segurança, de uma maneira
egoísta e agressiva. As Nações Unidas têm que procurar
novos modelos e ideias quanto a desenvolvimentos futuros
e relações internacionais, de modo a permitir também as
regiões do Sul a fruição dos direitos humanos e da democracia, mantendo a sua independência política e integridade
territorial.
A decisão do Comité Nobel para a Paz, atribuindo
o prémio de 2003 a uma iraniana, a primeira mulher
de países muçulmanos a ser contemplada deste modo,
inspira-nos, a mim e a milhões de iranianos e de nacionais
de outros países islâmicos, a grande esperança de que os
nossos esforços, iniciativas e lutas - dirigidas a realização
dos direitos humanos e ao estabelecimento da democracia
nos nossos respectivos países - possam contar com
o apoio e a solidariedade da sociedade civil internacional.
Este prémio pertence ao povo do Irão. Pertence ao povo
dos estados islâmicos, aos povos do Sul, para os ajudar
a estabelecer os direitos humanos e a democracia.
Na introdução deste discurso, falei dos direitos humanos
como garantia de liberdade, justiça e paz. Se as leis que
são promulgadas não incorporam os direitos humanos ou
não são eficazes na actuação dos estados, acontecerá que,
tal como vem anunciado na Declaração Universal dos
Direitos Humanos, os homens não terão alternativa senão
«a rebelião contra a tirania e opressão)). Seres humanos
despidos da sua dignidade, privados dos seus direitos,
atingidos pela fome, pela guerra e pela doença, não estão
em condições de recuperar para uma vida digna.
Se o século XXI quer libertar-se do ciclo da violência,
dos actos de guerra e terror; se não quer repetir a experiência do séc. XX, que tantos desastres trouxe
a Humanidade, não há outro caminho senão compreender
e pôr em prática todos os direitos de cada um de nós, de
todos os humanos, sem diferenças por raça, sexo, religião,
nacionalidade ou estatuto social.
Em antecipação a esse dia
Com muita gratidão
Shirin Ebadi

Henri de Toulouse-Lautrec,A Lavadeira (pormenor), 1884

A INTERVENÇÃODE DEUS NA HISTORIA
Numa tal história, Deus não vem fazer aquilo que o homem
não foi capaz de fazer. Não vem responder as nossas carências
fundamentais. A cidade está sitiada, qualquer defesa é ilusória,
os homens são incapazes de melhorar a situação. O que significa
que o povo escolhido não se salva, não escuta os profetas, se preupii na sua própria perda.
Por isso, em vez de os ajudar a salvarem-se a tempo, Deus
deixa acontecer e toma a sua própria conta as fatalidades
da história, como se as tivesse provocado e querido. Deus
da história, mesmo assim? Sem dúvida. Mas não do alto, como
um produtor de marionetas. Deus da História nos seus avanços
e recuos.
No meio da desorientação da história a palavra de Deus suscita o gesto que rompe as cadeias, diz o não dito, sela o inédito.
A ACTUALIDADE DESTA SITUAÇÃO
E nós? No fundo de nós mesmos, sentimanos sitiados. De todos
os lados nos vem a imagem desoladora da nossa incapacidade
para gerirmos o planeta, a nossa cidade, as nossas coisas,
os nossos afectos.
O mundo está como que embrutecido e sem recursos face
a mega-uise em que vivemos.
As negociações para o desenvolvimento, em sessões
do Cnuced (Congresso regular das Nações Unidas para o desenvolvimento e o comércio)ou em encontros NortelSul, limitam-sea
venticar o estado das coisas e a emitir «votospiedosos)) de mútua
solidariedade - como se o poder de decisão não estivesse ali, nas
mãos dos que se sentam a volta da mesa das negociações.
O mesmo se pode dizer das negociações para o desarmamento. As marchas da paz revelam a vontade idealistados povos,
mas as práticas quotidianas anulam todos os esforços. Estamos
tragicamente solidários neste planeta, sitiados pelos meios
de destruição que aiamos, pelos mecanismos da chamada
«defesa» que as nossas sociedades produziram.
E mesmo se reduzimos a nossa intervenção a nossa escala
verificamos que não sabemos como realizar a tarefa árdua de
fazer da cidade, do país que são nossos, lugares habitáveis.
Olhamos para írás e verificamos que muito do que fizemos se perverteu e se tomou fracasso. Então, não é já a destruiçãofísica que
nos ameaça, mas sim o cerco dos nossos piores inimigos - a lassidão, a morte da generosidade, a redução das nossas próprias
perspectivas, os goulags da nossa própria determinação, o medo.
E, até ao nível das relações mais próximas, experimentamos
esse cerco. A afeição aparentemente mais sólida abafa-nos, tornada mero trampolim para a ambição do outro ou para o seu ilimitado culto do eu.
O RISCO DA DENUNCIA
Que fazer então? Denunciar. Dizer. Enunciar os erros em que
caímos, os becos-sem-saída deste mundo, do país, da sociedade, dos nossos afectos.
Mas, aí, rebenta o grande escândalo. Porque num mundo
sitiado, numa sociedade bloqueada, ninguém quer ouvir a ver-

dade. Porque nas'sociedades entorpecidas pelas falsas visões,
não é tido por conveniente denunciar a injustiça, o erro, a ilusão.
Dizer as transformações profundas exigidas pela autêntica
democracia hoje é ser idealista, crime de lesa-majestade, num
tempo em que o realismo é acreditar na ilusão que é o crescimento económico sempre possível...
É que a arte de gerir as coisas públicas deixou de estar
orientada para os seus objectivos específicos: satisfazer
as aspirações e as necessidades dos indivíduos e dos grupos.
Hoje foi substituída pela simples lubrificação da máquina
capaz de perpetuar indefinidamente a exploração das grandes
massas por um punhado de homens.
Por isso, para quem realiza uma tal política - dentro ou fora
de muros - não há cerco nenhum. Não, não há nenhum problema - apenas um zero mais nas dívidas. «Tudo vai bem)).
Não, não há nenhuma crise planetária. A megaçrise não
existe. «Tudo vai bem.))
Nem sequer a zona mais intima dos nossos afectos segue
leis diferentes. Também aí, denunciar o cerco da rotina,
da chantagem consentida, da cumplicidade gerada pelo hábito
- denunciar o vazio - é mal suportado. É o outro que é demasiado intelectual ou demasiado prático, é o outro que julga as
coisas mal. Não, em mim não há problemas. «Tudo vai bem.»
Se assim é, quem entre nós ousará ver para além das
pequenas histórias quotidianas, episódios reais da telenovela
com que substituímos a história?
Quem ousará dizer, com as palavras da verdade,
a amplidão das questões que nos cercam?
Quem, no concerto das nações, ousa denunciar o cerco
da civilização que criamos e aponta para outros caminhos?
Quem, entre nós, será porta-voz de todos os sitiados pela
abundância e pela indiferença dos outros?
Quem, entre nós, saberá proclamar a renúncia e continuar
a dizer, ao longo da vida, as palavras do afecto, sem ficar
a espera da resposta?
Quem, entre nós, será capaz de recusar o imperialismo dos
novos dogrnas, o cerco das novas ilusões, e se tomará capaz
de amar com nova força e em novos moldes?
Sabemos o que acontece a quem ousar dizer o cerco
e o seu fim. Metê-lo-ão na prisão, com grades ou sem elas,
tanto faz. Será reduzido a viver os seus sonhos e as suas convicções. Tirar-lhe-ão a sua plataforma, o seu lugar, o seu público. Para que se cale.
Dir-lhe-ão que não percebeu nada do que se passa, que
não há coincidência de registos entre a realidade e o que ele
pensa. Para que, perplexo, se feche em si próprio.
O seu comportamento será ridicularizado, vilipendiado.
Para que se sinta marginal.
Será reduzido ao silêncio pela própria solidão. Para que
desista.
Entrar-lhe-ão pela alma e pelos poros os caldeus de hoje
a quebrar a sua singularidade, a roubar o templo que erigira no
seu coração. Para que, com toda a justificação, traia. Para que,
com toda a aparência de autenticidade, se tome num número

mais no cortejo dos indiferenciados. Para que fique reduzido
a um número na estatística dos comportamentos sociais.
A ACÇAO INESPERADA
Mas não. Lentamente, com toda a serenidade, esboça-se uma
amo.
O profeta - o que sonhou grande e viu longe - vai tratar de
coisas muito simples. Ignora a prisão em que o meteram. Deixa
de lado as suas visões necessariamente globais e societais.
Do fundo da sua situação de prisioneiro, lança um desafio
a liberdade. Faz uma acçáo inesperada. Compra um campo.
Ensina a sua classe, aperfeiçoa o seu instrumento, inicia uma
actividade nova.
Compra um campo. Retoma o seu trabalho de outra
maneira, liga-se de amizade com desconhecidos, alarga o seu
universo.
Compra um campo. Canta a esperança.
E fá-lo como quem segue um ritual - com o procedimento
lento que exigem as coisas certas. Há nesta lentidão qualquer
coisa de ((miseen-scéne)) onde cada gesto é recortado na sua
singularidade. E há nesse pormenor, tão fielmente vivido, uma
resistência a condição de prisioneiro, um assumir de liberdade
mais profunda que qualquer outro bem, mais profunda até que
a própria liberdade material.
Que estranha situação! Eis-nos sitiados, põem-nos
na prisão porque dissémos os factos inevitáveis e, aí, deixamos
de lado os grandes discursos e compramos um campo!
AGIR A PALAVRA
É que, quando tudo se disse, nada mais resta senão agir
a palavra.
Denunciar as consequências do cerco que nos rodeia, que
vai devastar tudo, que possivelmente está minando tudo, não é
só dizer as palavras que o significam.
É dizer, imediatamente e da forma mais evidente, que
a liberdade não está num «depois» mas está no próprio ceme
da situação que vivemos.
É dizer que, contra o cerco, não há senão uma solução retomar os gestos quotidianos, semear, plantar, construir, edificar. tecer.
Comprar um campo. Dizer, pelo gesto, que o diálogo
e a troca entre os homens passam pelo que Ihes é mais próximo. O comércio entre os homens, a comunicação entre eles,
no sentido clhssico, diz que a vida pode recomeçar.
Agir a palavra. Exactamente o contrário do que se passa
a nossa volta onde todo o cerco não evoca senão evasão
e esquecimento.
Assim que o profeta desperta em cada um de nós e que o
mais pequeno índice de perseguição se revela, continuam a ser
as palavras que se substituem a a m o . O turbilhão dos comentários mil vezes repetidos, as conversas em plano inclinado
continuam a ocupar-nos. Todo o possível élan da resistência
afoga-se na vaga de conversas sem acto. A energia evade-se

e perde-se. E é aí que, sem darmos por isso, a nossa cidade
interior cede ao invasor. Quando afinal bastavam coisas simples para poder aguentar. Basta agir a palavra. Fazer o gesto,
realizar o acto que lhe dá consistência enquanto palavra
de vida.
Como se, dialecticamente, a palavra denunciadora
exigisse o gesto anunciador. Gesto já figurado nas palavras de
Deus que Jeremias relata: «Não é a minha palavra como um
fogo? Não é ela como um martelo que bate na rocha?))
(Jer. 24, 29).
A MISERICORDIA DE DEUS
A misericórdia de Deus não é assim algo que, de fora, viesse
mudar a história. Mas antes a perseverança da procura no seio
dessa mesma história.
Jeremias diz, de forma dramática, como ressentiu esta
acção de Deus a partir do ceme da história quando confessa o
tormento que passava, tentando não pensar em Deus, já que
falar em nome de Deus lhe acarretava tanta dificuldade.
Dizia ele: «Era como um fogo devorador no seu coração,
fechado nos meus ossos. Esgotava-me a tentar contê-lo mas
não o consegui.))
A misericórdia de Deus é irrupção deste fogo devorador
no universo fechado da prisão em que estamos. É a acção
concreta e nítida. a afirmação do ser sobre o não-ser. É o
poder da vida sobre tudo o que se encaminha para a própria
destruição.

c

É no meio da situação mais fechada que Deus diz uma
ordem nova de coisas. Não a estratégia para terminar o cerco.
Nem o milagre para sair da prisão. Mas uma outra perspectiva:
comprar um campo: ((Hãode comprar-se e vender-se campos
nesta terra de que dizes que está despovoada, entregue aos
caldeus.))
Outra forma de viver que nada tem a ver com as lutas entre
caldeus e judeus. O anúncio de Deus para o futuro não tem
outro conteúdo para além do imediato da sua presença.
A certeza de que amanhã, noutras situações de bloqueio,
gestos idênticos são possíveis e são exigidos. «Eu sou
o Senhor, o Deus de todos os corações; haverá algo que me
seja impossível?)) (Jer. 32, 27).
OS CRISTAOS EM SITUAÇAO DE BLOQUEIO
Hoje, neste mundo e neste tempo que são os nossos, tudo
é cerco para nós. Mas para muitos importa, acima de tudo,
negar a crise global que põe em causa a estrutura da vida social
ou, até, escamotear a verdade dos factos e fazer crer ao povo
que, com os instrumentos, a lógica (ou falta dela), as ideologias
ultrapassadas de que se servem ou que servem, é possível
ignorar a interrogação que pesa sobre a humanidade quanto
à possibilidade da sua própria sobrevivência. É uma nova forma
de ópio do povo.
Não é essa, não pode ser essa a atitude dos cristãos.
Queremo-nos lúcidos, dizendo a verdade das coisas e das

situações. Não somos dos que querem dar ao povo ilusões
sobre o «cerco».
Mas uma tal lucidez não nos vale de muito. Hoje, como no
tempo de Jeremias, cada um deseja ser tranquilizado e a vulnerabilidade das massas populares (que todos somos) faz
apelo, por assim dizer, as promessas ilusórias das forças
do poder.
Que fazer?
A Única palavra portadora de realismo na cidade é a que
denuncia o tipo de sociedade em que vivemos. Para dizer que
é imperativa uma outra ordem de coisas: de finalidades,
de objectivos, de meios, de solidariedades. Dando imediatamente a palavra que denuncia o seu complemento de acção
que anuncia.
Fazer, como Jeremias, uma acção sem nenhuma proporção aparente com os problemas levantados. Mas fazer o que significa tomar decisões, ultrapassar o limiar paralisante
da hesitação e da perplexidade. O que significa verter no real
a corrente incessante da imaginação, fazer corpo com a realidade mais imediata, por mais pequena que seja.
Dar-se conta de que só é insignificante o que não tem significado. E que todos os gestos quotidianos estão carregados
de significado humano.
Estruturar assim a vida a partir dela mesma, dos seus valores esmagados, das suas possibilidadesescondidas.

A PROMESSA E A SUA REALIZAÇAO
É certo que a acção de que falo aqui se insere no quadro
da promessa de Deus quanto ao seu povo. Poderíamos fazer
apelo a promessa, imaginar que em todo o deserto brotarão
flores um dia.
Mas a mensagem desta acção simbólica de Jeremias está
na simultaneidade da promessa e da sua realização, do deserto e das suas flores.
Jeremias parece dizer-nos nesta acção que a história
é o conjunto desconcertante de situações e factos aparentemente contraditórios.Como se quisesse desfazer os esquemas
de causas e efeitos com que encadeamos os acontecimentos.
Como se quisesse dizer-nos que não há estratégias válidas
se não aquela que nos faz agir hoje, já, e, assim, nos obriga
a existir.
A história aparece-nos, assim, como diferente da sucessão
linear de acontecimentos que mutuamente se provocam. Vive-se na vertigem de múltiplos turbilhões.
Tantas vezes a apresentação linear da histona reduz
a nossa capacidade de acção.
Resignamo-nos. Ou calculamos.
Especulamos. Ou esperamos.
Imaginamos. Ou fazemos estratégia.
De um modo ou de outro, acreditamos que a história vai
seguir em linha recta e com ela nos vamos encontrar no dia
e hora certos.
Ora toda a ciência do futuro diz que nada é previsível. Toda
a projecção histórica, a partir de um hoje qualquer, conduz
a cenários que o futuro já verificado desmente.

O único travão ao absurdo da história não é o longínquo
amanhã mas a abertura, a brecha, talvez o paroxismo, no seio
do próprio absurdo.
Assim, a eficácia de quem planifica não está nos resultados
que obterá (ou não) mas na própria ac@o de planificar; eu diria,
seja o que for - aqui e agora.
A coragem daquele que faz acçdes imediatas, por mais limitadas que sejam, no meio dos condicionamentos mais fortes,
não está, em primeiro lugar, no resultado dessas a@es mas
no que elas significam de transbordar de vida numa situação
de paralisia.
Que fazer, então?
Tudo é invenção nossa, numa história em que deixa
de haver o mais e o menos importante. A histona é policêntrica
ao infinito. Cada um de nós é, no momento e no lugar precisos,
um centro possível.
O que importa é abandonar o suposto centro da história
e procurar outro lugar, criar outro centro. Deslocações contínuas no turbilhão dos acontecimentos.
No meio do cerco, a grande subversão: ((Sim, os campos
serão vendidos e comprados, as escrituras serão redigidas,
e serão seladas diante de testemunhas...)) (Jer. 32, 44).

UMA ESPERANÇA OUTRA
A subversão é possível porque um outro processo está em
curso. Tudo é possível porque ((libertarei os cativos)), diz
o Senhor. O cerco pode ser levantado porque Deus abre um
caminho de libertação para todos os cativos das suas prisões
interiores. É uma liberdade nova que permite ousar, fazer
o gesto inesperado na história unidimensional de que toda
a expectativa fora excluída.
Será isto esperança?
6-0. No sentido que lhe deu, num livro maravilhoso, o poeta
Péguy: a esperança, a virtude de Deus que vai adiante de nós
e das outras virtudes, mesmo da Fé e da Caridade, a que abre
o caminho.
É porque há gente sitiada que compra campos hoje que
a esperança está viva, que a vida é viável. E, fazem-no, porque
no meio do cerco realizam a acção prosaica, limitada e concreta, de entrar em ((comércio)) com outros homens.
Egito Gonçalves escreveu, num momento difícil da história
portuguesa contemporânea:
((Diz-lhesque se resiste na cidade
desfigurada por feridas de granadas
e, enquanto a água e os víveres escasseiam,
aumenta a raiva
e a esperança reproduz-se.))
Se o profeta de há mais de dois mil anos encontrou o gesto
que reproduzia a esperança, não seremos nós também
capazes de fazer a acção concreta, de ter a atitude audaz, que,
no seio da ((cidade desfigurada)), diga a confiança ilimitada?
Seremos capazes. preciso comprar um campo. E então,
a ((esperança reproduz-se)).

A partida definitiva de pessoas que amo ou admiro, bem
como daquelas que não se vê quem as possa substituir,
deixa-me sempre bloqueado e a ruminar a dor que me vai
dentro. Por vezes, sinto vontade de escrever. de dizer.
de gritar. Mas tenho medo das palavras, de tal modo elas
descoram os sentimentos e atraiçoam o que dizemos

OM E MISSÃO
DE SERPONTE
E
FR PO N'TEs
Marcelino*

para mim
Quero sublinhar um
fundamental, de Maria de Lourdes
Pintasilgo: assumiu sempre,
corajosamente e por convicção
profunda, ser ponte entre gente que vivia
nos ambientes humanos, culturais
e políticosmais alheiosa Igreja'
Uma opção difícil a sua- Admirada
e estimulada por quem estava atento
a esta luta, onde ela era ponte e constnitora
das pontes sempre possíveis, mesmo
quando as margens afastadas não previam
a possibilidade de uma comunicação normal.

Bispo de Aveim; texto publicado no nPublicow de 13 de Julho de 2004

~á gente que passou pela minha vida e de quem
eu devia dizer. Levo comigo, todos os dias, essa omissão,
que empobrece os que tinham direito a saber mais.
Passadas horas do desconforto, a noticia de uma morte
inesperada traz sempre desconforto, decidi falar da Maria
de Lourdes Pintasilgo. Não podem ficar a ecoar apenas as
vozes dos que, tendo lido bem o seu viver, porventura não
tenham captado o segredo do seu dom, da sua riqueza,
da sua energia e da sua missão.
Conheci-a há mais de quarenta anos, quando a Diocese
de Portalegre acolheu, por sua proposta, o projecto
do Graal, e entrou no sonho contagioso do grupo que ela
chefiava. Um sonho lindo que abriu olhos e corações
naquela cidade alentejana e em aldeias vizinhas onde, pelo
método de Paulo Freire, gente idosa aprendeu a ler, saltando as baias do impossívei, já então aceites como um fatalismo. Fui testemunha deste milagre.
A Maria de Lourdes nunca mais saiu do meu horizonte.
Quando vim para Aveiro foi uma despedida obrigatbria.
Recordo, como ainda fresco, esse encontro na sua casa.
Porém, quero hoje sublinhar um aspecto, para mim fundamental. de Maria de Lourdes Pintasilgo: assumiu sempre.
corajosamente e por convicção cristã profunda, ser ponte
entre gente que vivia nos ambientes humanos. culturais
e poiiticos mais alheios à Igreja.
Numa perspectiva pouco imaginativa, classificaram-na
de esquerda. Quem vir a sua militância apenas por esta
óptica, tem razão em pensar assim. Mas a sua vida, porque
esteve centrada em Jesus Cristo e no seu Evangelho, fazia-a estar aberta a todos, com luz suficiente para perceber
o que de Deus existe e permanece em cada pessoa, para
além das suas opções ideológicas, políticas e mesmo religiosas. Uma capacidade, ia a dizer sem limites, para se
relacionar e afirmar, sem ferir, sem dividir, sem deixar que
alguem tivesse razões para ficar indiferente. Ela vivia, em
cada dia, a face mais difícil do Evangelho, perigosa, pouco
usual e suspeita para os cristãos instalados e a menos
comum para muitos cristãos militantes. Soube ir ao outro
lado e aos cristãos anónimos, para mostrar que há valores
comuns, sobre os quais é possível construir.
Uma opção difícil a sua. Admirada e estimulada por
quem estava atento a esta luta, onde ela era ponte e construtora das pontes sempre possíveis, mesmo quando
as margens afastadas não previam a possibilidade de uma
comunicação normal.
Foi a força do Evangelho que a levou, também,
a assumir-se como mulher militante da promoção da mulher, da sua dignidade e do seu lugar, de pleno direito,
na sociedade.

A luta foi sempre estimulada pela verdade da sua via
e da de outras mulheres que viviam, com igual entusiasmo
e determinação, o mesmo projecto.
A Maria de Lourdes não fazia alarde da sua condição de
cristã convicta, nem do seu compromisso evangélico, mas
também nunca os ocultou. As pessoas sabiam da sua
condição, admiravam-na e procuravam-na. Cultivava uma
relação aberta e respeitadora, uma relação cristã esclarecida e livre, que a nada obrigava e dava espaço A liberdade
de cada um para ser quem era e se exprimir, sem constrangimentos. Uma apóstola de fronteira. Assim se compreende que tenham sido na sua maioria os menos afectos
e por vezes críticos da Igreja aqueles que agora mais
exprimiram a sua admiração e gratidão.
Este caminho, sendo necessário, tem sido pouco aliciante. Os mais responsáveis da Igreja têm de se interrogar
porquê. Ser ponte e fazer pontes é um dom e, por isso
mesmo, uma missão. Viver a fé cristã na fronteira buliçosa
é um desafio que poucos têm coragem ou carisma para
assumir. A Maria de Lourdes rasgou o caminho. E agora?

Miláo, Pinacoteca de ~ r e r a
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ti sua vontade de que sejamos um. 'a fim de que o mundo acredite: Precisamos urgen-

temente de iniciativas profbticas para fazer sair o ecumenismo dos meandros nos quais
receio que se esteja a atolar. Precisamos urgentemente de profetas e de santos, a fim
de ajudar as nossas Ignsjas a converler-se atrav6s do perddo rec/pmco.w
(17) Aquando da sua visita a Taizd a 5 de Outubro de 1986, o Papa Joao Paulo I1
sugeriu uma via de comunh8o dizendo ti nossa comunidade: #Ao quererem ser vds
mesmos uma 'parábolada comunidade', ajudareis nao sb todos aqueles que encontrais
a serem fieis à sua pertença eclesial, que 6 o fruto da sua educa@o e da sua escolha
de consci8ncia. mas tamb6m a penetrar cada vez mais proiundamente no mist6rio
de comunhao que 6 a Igreja nos deslgnios de

Fmncesco Salvati, CompiantolCompaixho (pormenor) s6c XVI; Milho, Pinacoteca de Brera

TORNAR-ME PORTADOR DE CONFIANÇA
NO LUGAR ONDE VIVO

Irmão Roger, de Taize*

i

Em cada uma das orações da noite
do encontro de Lisboa da «peregrinação
de confiança através da terra)), o irmão
Roger, de Taizé, fazia cada uma pequena
meditação. No final, um dos irmãos
da comunidade citava os nomes dos povos
presentes no encontro. Havia jovens
de praticamente todos os países da Europa
(incluindo pelo menos cinco mil ortodoxos,
provenientes de países como a Sérvia,
Roménia ou Russia), de vários
latino-americanos (entre os quais o Brasil),
de África (incluindo de Angola,
Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique
e São Tomé), da Ásia (entre os quais
Timor-Leste, índia, Indonésia e Sri Lanka),
bem como dos Estados Unidos e Canadá.
As saudações incluíram também líderes
religiosos católicos (o cardeal-patriarca
e alguns bispos), protestantes e ortodoxos.
Ficam aqui registados os textos das quatro
meditações do irmão Roger.

título e sobtitulos da responsabilidade da Viragem

Estamos reconhecidos por nos encontrarmos em Lisboa.
Vivendo nas margens do oceano, os portugueses, na sua
história, foram os primeiros a percorrer o mundo inteiro.
A sua intuição fala-nos e inspira a Europa.
No Evangelho, Cristo, diz-nos: «Deixo-vos a Paz, douvos a minha Paz.)) Durante estes dias gostaríamos de nos
interrogar a nós próprios: que paz é essa que Deus nos dá?
É, antes de mais, uma paz interior, a paz do nosso
coração. É ela que nos faz lançar um olhar de esperança
sobre o mundo, mesmo se este é frequentemente dilacerado por violências e conflitos.
Esta paz de Deus é também onde nos podemos apoiar
a fim de contribuirmos para a construção da paz onde ela se
encontra ameaçada.
A paz mundial A essencial para aliviar os sofrimentos,
em particular para que as crianças que nascem não conheçam a angiistia e a insegurança.
Hoje, receberam uma carta que poderão meditar
durante todo o ano. Esta carta tem por título «Um futuro
de paz)). Se actualmente queremos viver uma peregrinação
de confiança através da terra, é porque estamos conscientes da urgência da paz.
Podemos contribuir para a paz na medida em que procuramos responder através das nossas vidas as seguintes
perguntas: poderei tornar-me portador de confiança onde
vivo? Estarei disposto a tentar compreender os outros cada
vez melhor?
Quando jovens, e tambem menos jovens, tomam
a decisão interior de viver para a paz e para a confiança, conseguem fazer das suas vidas uma luz que irradia ao redor.
Alguns deles fazem a seguinte descoberta: para
preparar caminhos humildes de paz, são conduzidos a simplificar as suas vidas com vista a uma partilha com os mais
pobres.
A paz constrói-se tambem através da oração.
Gostaríamos de dizer a Deus: «Tu que nos amas, inspira
o coração dos que procuram a paz tão indispensável
em toda a terra. Concede-nos levar a confiança onde existem oposições.))

28 de Dezembro 2004

DEUS AMA-TE COMO SE FOSSES ÚNICO
Em cada uma das nossas vidas reside um mistério. Que
mistério? Deus está presente no mais intimo da nossa
alma. Sim, Deus habita nas nossas profundezas.
Deus é invisível e nunca se impõe. Mas Deus diz a cada
um: ((Mesmo que a tua fé seja humilde e frágil, ousa seguir
a Cristo, nele o teu coração encontrara vida.))
Sabemo-lo suficientemente? Deus confia de tal maneira

em nós, que dirige a cada um de nós um apelo. Durante
estes dias passados em Lisboa, gostaríamos de procurar
aquilo que Deus espera de nós.
Qual é esse apelo de Deus? É que ele nos convida a
amar como ele nos ama. E não existe amor mais profundo
do que ir até ao dom de si próprio, por Deus e pelos outros.
Procurando responder a esse apelo, vamos conseguir
compreender que o seu Evangelho pode transformar
o nosso coração e a nossa vida. O desejo de Deus não
é o de nos tornar realmente vivos numa comunhão com ele
e com os outros?
Alguns perguntam-se: É possível ser fiel toda a vida
a um apelo a seguir Cristo? Ao ler o Evangelho, descobrimos que Deus, ele que nos convida a amar, abre para nós
um caminho. Nessa caminhada, Deus faz com que não nos
detenhamos a meio do caminho e não olhemos para trás.
Mesmo quando nos esquecemos da presença de Deus
em nós, ele não nos esquece. Para perseverar durante toda
a vida, Deus ajuda-nos sempre a retomar alento. O seu
Evangelho contém uma esperança tal que nela podemos
sempre reencontrar uma nova vitalidade.
Ao longo de uma vida, surgem frequentemente hesitações e mesmo dúvidas. Podemos então dizer a nós
próprios: «Vai em frente! Lembra-te que a inquietação não
a nenhum lado.))
Ao longo da nossa existência, é possível descobrir
no Espirito Santo o frescor do seu apelo. Sempre de novo,
Deus gostaria de nos dar uma limpidez de alma que torna
tudo simples e transparente.
A quem aspira dar a sua vida por Deus e pelos outros,
eu queria dizer: Tu que pressentes um apelo interior,
assumirás o risco de confiar no Evangelho?
Permanece na simplicidade e na alegria, a alegria
do amor ao próximo. Deus ama-te como se fosses Único,
e conceder-te-á que vivas uma comunhão com ele.
Aí reside uma das fontes da alegria.
No silêncio do teu coração, Cristo murmura: ((Nunca te
deixarei sozinho, enviar-te-ei o Espírito Santo, ele permanecerá sempre contigo.))
Então podemos rezar: Deus que nos amas, tu conheces
as nossas fragilidades. Mas pela presença do teu Espírito
Santo, tu vens transfigurá-las, a ponto de mesmo as sombras poderem iluminar-se do interior.

Durante estes dias passados em Lisboa, será que chegaremos a alcançar o que de profundo tem esta realidade?
Claro que em cada uma das nossas vidas há
provações, por vezes graves. Também há provações nas
sociedades humanas. Mas é possível fazer uma descoberta. Que descoberta?
Deus diz a cada um: ((Mesmo que tu estejas no desespero mais profundo, eu permaneço junto de ti, carrego
a provação contigo. Abandona-te com muita simplicidade
ao meu Espírito Santo.))
Sim, Deus é amor. Deus não pode senão amar. Nisso
reside todo o Evangelho.
Ontem a noite, dizia-vos: Deus convida-nos a amar
como ele nos ama. Mas o que significa amar? Será ter uma
infinita bondade de coração, chegar a esquecermo-nos
de nós próprios pelos outros? Sim, é mesmo isso.
Mais ainda: amar 6 perdoar. E perdoar faz brotar uma
primavera da alma. Aí encontramos uma das fontes da alegria.
Torna-se então possivel olhar para o outro com esperança. E podemos discernir no outro rastos de luz, sem
perdermos tempo com as sombras.
Uma das primeiras testemunhas de Cristo, Paulo,
escreveu estas palavras surpreendentes: «Se tivéssemos
o dom de falar em nome de Deus, se tivéssemos uma fé
capaz de transportar montanhas, se no nosso coração não
tivermos o amor, isso não serve para nada.»
Quando perdoamos podemos encontrar resistências
em nós. Não nos é muito fácil viver esta pura realidade do
Evangelho. Será que iremos até ao nosso último fôlego
para perdoar, quando nos magoaram, por vezes humilhando-nos?
Poderá acontecer que o nosso perdão não seja aceite.
O Evangelho não permite hesitações, convida a uma bondade que não está a espera de compreensão. Convida
a perdoar sempre de novo.
Sim, quando o amor em nós é antes de mais perdão,
o coração, mesmo posto a prova, pode voltar a viver.
30 de Dezembro de 2004.

TENTAR O IMPOSS~VELPARA VIVER EM COMUNHAO

29 de Dezembro de 2004

OLHAR O OUTRO COM ESPERANÇA
Rezamos em comunhão com as vítimas do desastre
na Asia. Espirito Santo, consola os povos da Asia nesta
sua provação.
No evangelho, São João exprime em poucas palavras
quem Deus é: «Deus é amor.)) O que Deus nos pede antes de
mais é que saibamos acolher o seu amor com simplicidade.

Rezamos em comunhão com as vítimas do desastre
na Asia. Espirito Santo, consola os povos da Asia neste
tempo de grande provação.
Para avançar no caminho do Evangelho, gostaríamos
de voltar sempre de novo a realidades simples. Uma delas
é esta: Deus é comunhão e pelo seu Cristo oferece a todos
a comunhão.
Mas eis que, na história, multidões de cristãos descobriram-se separados, muitas vezes sem saber porquê.
Velhas rupturas, mas também rupturas novas, vêm abalar
a comunhão recíproca.

Os cristãos rezam todos a um mesmo Deus de amor;
por que razão gastam por vezes tantas energias opondo-se
uns aos outros ? Esta questão, coloquei-a a mim próprio
desde a juventude.
Na minha infância, a minha mãe reunia-nos por vezes,
sete irmãs e eu o mais novo, para ler textos em voz alta.
Entre essas leituras, havia a história de uma comunidade
de mulheres que viveu há já muito tempo e que pouco
a pouco se foi tornando um lugar de grande irradiação.
Cativava-me descobrir a vida destas mulheres. Quando
tinha talvez dezasseis anos, um dia disse para mim
mesmo: «Se estas poucas mulheres, vivendo juntas e oferecendo a sua vida a Deus, puderam realizar tanto, será
que alguns homens reunidos em comunidade não poderiam fazer o mesmo?))
E cheguei ao ponto de me dizer: tenta o impossível para
que seja criada uma comunidade de homens na qual se
procurará viver em comunhão, na bondade e no perdão.
Foi assim que começou a comunidade de Taizé.
Hoje em dia, as divisões entre cristãos, antigas mas
também novas, levantam uma interrogação mais premente
do que nunca. Já não é possivel adiar indefinidamente
a comunhão entre os cristãos. Se todos pudessem deixar
crescer no seu coração um desejo ardente de vida em
comunhão...
Então poderemos discernir a seguinte realidade: toda
a reconciliação, mesmo a mais simples, traz alegria.
E compreendemos que Deus nos chama não a fazer
grandes discursos, mas a viver gestos simples e concretos de paz e comunhão com aqueles que estão a nossa
volta.
Compreendermo-nos, perdoarmo-nos, reconciliarmonos: eis um dos apelos mais essenciais do Evangelho.
Sabê-lo-emos? A comunhão entre cristãos pode contribuir para a construção da paz onde ela é ameaçada
pelos conflitos e violências. A paz mundial é tão urgente
para que se possam aliviar sofrimentos, e em particular
para que as crianças que nascem não conheçam a angústia e a insegurança.
Procurar reconciliação e paz supõe travar uma luta interior. Não é um caminho fácil. Nada de duradouro se constrói na facilidade. O espírito de comunhão não é ingénuo,
alarga o coração, é bondade profunda, não dá ouvidos
a suspeita.
Para sermos portadores de comunhão será que avançaremos na nossa vida no caminho da confiança e de uma bondade sempre renovada?
Neste caminho haverá por vezes fracassos. Lembremo-nos então de que a fonte da paz e da comunhão é Deus.
Em vez de desanimarmos, invocaremos o Espírito Santo
sobre as nossas fragilidades.
E, ao longo da nossa vida, o Espírito Santo há-de ajudar-nos a retomar a caminhada e a ir, de começo
em começo, para um futuro de paz.

31 de Dezembro de 2004

O Encontro Europeu de Jovens, integrado na ((peregrinação de confiança através da Terra)), promovida
pela comunidade de Taize, foi uma Epifania que
aconteceu em Lisboa, uma manifestação da presença de Deus.
Taizé é, desde há muito, um sinal do que pode
(deve) ser a experiência do cristianismo contemporâneo. Ela passa, desde logo, por um testemunho
de confiança e um desafio a reconciliação entre
cristãos - a comunidade é integrada por monges
católicos e protestantes; e traduz-se no acolhimento
a todos, incluindo aos que não crêem ou aos que
acreditam que ainda é possível ((encontrar Deus
pelos baldios)), como escreve Tolentino Mendonça
(«Os Dias Contados))).
Não pretendendo ser mais um entre tantos movimentos cuja tentação é ter mais adeptos e afirmar
uma verdade única, Taizé sugere-se como lugar de
acolhimento. E propõe, também, uma forma de rezar
esteticamente bela. Uma oração que, quanto mais
((simples e humilde)) se assume, mais ((responsável» torna cada um, levando-o a «amar e a expressar o amor através)) da sua vida, como diz o irmão
Roger, fundador de Taizé.
Esta preocupação responsável pelo mundo
significa que o modelo de desenvolvimento hoje
dominante é posto em causa também pelo estilo
de vida simples, pobre e solidário que Taizé propõe.
A partilha é uma palavra vivida pela comunidade
de uma forma intensa, desde os pequenos gestos
a organização da vida.
Tudo isto em contraste com um mundo onde por
vezes a partilha é uma forma de promoção pessoal,
onde as pessoas se dividem por nada ou são intolerantes para com a diferença, onde se reza como
forma de fugir aos problemas.
O encontro de Lisboa foi, além de tudo isso, também uma experiência de festa inolvidável, de acolhimento caloroso da parte de muitas famílias, de tempos de oração em compromisso, de esperança
na construção de «um futuro de paz)), como sugere
o título da carta proposta pelo irmão Roger.
Um dia, o Papa Paulo VI terá dito ao irmão Roger
que Taizé era um novo Assis. Em Lisboa, experimentámos esse nascimento.
António Marujo

grande ville encombrée
allant vers sa mort
[ O camelo

[A mão,
que entra em
contacto
com as coisas ]

COXO

que atravessa a
grande cidade
atravancada
a caminho da mode ]

Marguerite Yourcenar

i

-

17. La peau
toute Ia surface
du corpç

11. L'herbe
L 'odeur de I'herbe

[A pele toda a superticie
docolpol

[ A erva
.
O odor da erva ]

18. Le regard
et ce qu'il regarde

Tradução de Mário Rui de Oliveira
[ O olhar
e o que ele vê]
Essai d'un joumal sans
date et sans pronom
personnel
rentativa de um diário
sem data e pronome
pe-11
1. Mer au matin

[ Voo triangular
dos cisnes]

6. Agneau nouveau-né
beau bélier
brebis
[ Cordeiro recém-nascido
fomos0 anete
ovelha ]

[Mar pela manhã ]
2. Bmit de Ia
source dans
les rochers
sur les parois
de pierre
[Munnúno da
nascente nas
rochas
sobre os muros
de pedra1
3. Vent de mer
Ia nuit,
dans une l e

7. Le doux mufíie
de Ia vache
le mufíie sauvage
du taureau
[ O temo focinho
da vaca
o focinho selvagem
do touro ]

8. Le mufíie
patient du
bceuf
[O focnho
paciente do
boi]

[ Vento de mar

I

a noite,
sobre uma ilha ]

9. Le feu muge
dans I'âtre

4. Abeille

[O rubro fogo
na lareira ]

[Abelha ]
5. Vol triangulaire
des cygnes

10. Le chameau
boieaux
qui traversa Ia

13. La bonne teme
Le sable
et Ia cendre
[A boa tem
A areia
e a cinza ]
14. Le heron qui a
attendu toute Ia
nuit, a demi gelé,
et qui trouve
a apaiser sa
faim a I'aumre
[A garça mal que
espemu toda a
noite, quase gelada,
e pela a u m encontra
com que aplacar sua
fome ]
15. Le petit poisson
qui agonise
dans le gosier du
héron
[ O pequeno peixe
que agoniza
nas goelas da
garça mal1
16. La main,
qui entre en
contact
avec les choses

19. Les neuf portes
de Ia
perception
[As nove podas
da
pe~pça-0
1
20. Le t o m
humain
[O torso
humano]
21. Le son d'une
viole
ou d'une
flüte indigène
[ O som de uma
viola
ou de uma
flauta indígena]

22. Une gorgée
de boisçon
froide ou
chaude
[ Um trago
de bebida
fresca ou
cálida ]
23. Le pain

24. Les fleurs
qui sortent
de terre au
printemps
[As flores
que despontam
da tem
na primavera 1
25. Sommeil
dans un lit

[ Sono
em um leito ]

26. Un aveugle
qui chante
et un enfant
infirme
[ Um cego
que canta
e uma criança
enferma 1

27. Cheval qui
court
en liberte

[Cavalo que
com
em liberdade 1
28. La femme aux - chiens
[ A mulher - dos - cães]

29. Les chameaux
qui s'abreuvent
avec ieurs petits
dans I'oued
difiicile.

[ Os camelos
que se banham
com seus filhotes
no difcil oued]
30. Soleil levant
sur un lac
encore a demi
gelé
[Sol nascente
sobre um lago
ainda meio
gelado ]
31. Céclair
silencieux
La foudre
bruyante

[ O relâmpago
silencioso
O trovão
ft-agoso1
32. Le silence
entre deux arnis
[ O silêncio
entre dois amigos ]

33. La voix qui vient
de I'est,
entre par I'oreille
droite
et enseigne un chant
[ A voz que vem
de levante,
entra pelo ouvido
direito
e ensina um canto]

Henri de Toulouse-Lautrec. O Salão da Rue des Moulins
(pormenor), 1894; Albi, Museu Toulouse-Lautrec
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Aí erguer uma Casa. Sobre os cadáveres dos meus filhos,
sobre o irreçistivel apelo da carne de cabrito assado, sobre as
quebradas taças do mais fino cristal, no olor do fresco vinho.
Erguer ai a Casa feita de Nadas, a Casa das Escórias, onde
só circulem instrumentos de desiludia: o silêncio do desejo, a
poeira do corpo, a pragana do olhar, a pensativa fala do homem!
Uma Casa onde, só, possa, impregnar com a minha simples
presença o lugar, o espaço, a área onde me acocoro.
Senteme a um canto.
Olho o horizonte.
Sentemnos.
As horas caem.
Deixemos descer o crepúsculo.
Agora que a Paz da Noite chegou, recordemos os marcos
antigos, as palavras sensatas. As palavras que misteriosamente
sempre brotam de noite, para mim.
NOITE

((Quando se sacode a peneira figm os restos
como os defeitos do homem no seu falar.
O fomo põe a prova as vasilhas de barro
a prova do homem está no seu falar.
O fruto mostra o cultivo da árvore
como a palavra do homem faz conhecer seus sentimentos.
Não elogies a um homem antes de ele falar
porque esta é a pedra de toque.)) (Ed. 27,543)
«Faz para as tuas palavras uma balança e um peso.
Para a tua boca, porta e ferrolho.)) (Ed. 28,29)
((Compreendeo próximo a partir de ti
e reflecte sobre essas coisas.)) (Ed. 31, 15)
((Chora amargamente, bate no peito
observa o luto segundo merece o morto
um ou dois dias, por causa da maledicencia do povo.
Depois consola-te da tua tristeza.)) (Ed. 38, 17)
«Não sejas muito exigente com as pessoas
e não faças nada de injusto)) (Eci. 33,30)
((DiferenteA aquele que aplica a sua alma e medita a Torá (...)
conserva as narrações dos homens célebres
penetra na subtileza das parábolas
investiga o sentido obscuro dos provéhios
e se deleita com os segredos das parábolas. (...)
Se vive muito seu nome será mais glorioso do que mil outros;
e se morre , ISTO LHE BASTE)). (Ed. 39,l-3.11)
Após a deportação,
((restou um povo pouco)). (Ed. 48,16)
((Procurei abertamente a Sabedoria.
O pouco que inclinei meu ouvido
eu a recebi)). (Ecl. 51, 13.16)
«Para viver, as primeiras coisas são água, pão, vestuário
e uma Casa para abrigar a própria nudez (...)

«Com Pouco ou Muito mostra-te contente)). (Eci. 29,21.23)
«Não sejas insaciável.
Pouca coisa é suficiente a um homem bem-educado.
Em seu leito ele não irá ficar sem An) (Ed. 31, 17.19)
A fala do homem e defeituosa.
Deixa restos.
Mas a fala do homem-só deixa Muito Pouco Resto.
Deixa só um Resto de Resto. Um Pouco de Pouco.
«Das profundezas damo a ti, Senhor.
Senhor, ouve o meu grito)). (SI. 130)
((Como criança desmamada, estão em mim meus desejos))
(SI. 131)
«Não darei sono aos meus olhos
nem descanso a minhas pálpebras)). (SI. 132)
«Meus dias se consomem em fumo
atA mesmo de comer meu pao me esqueço)). (SI. 102)
«Minha força esgotou-se no caminho)). (SI. 102)
A Noite já vai alta.
Regresso a Casa,
Uma Casa de Restos,
Uma Casa de Pouco,
Uma Casa de Nadas.
A Casa a que regresso é a Casa da Parca-Palavra.

ALTAS HORAS DA NOITE
(DEITO-ME SOBRE A HORIZONTALIDADE DO SILENCIO.
AOS POUCOS, ERGUE-SE A MUSICA DA HARMONIA.
ADORMEÇO. QUE VOZ MEUS OUVIDOS OUVEM...?)

((0 meu coração é uma pequena lâmpada cansada.
Temo por ela
quando um vento um pouco mais forte se levanta.)) (Casimiro
de Brito, 'Da Frágil Sabedoria')
((Regresso a palavra, encero-me no meu convento.
O mundo não ficou lá fora)) (CB)
«A nossa vida? Uma gota de orvalho numa folha de figueira.
Vai cair no chão e não hB nada que possa prendê-la)) (CB)
((Onde se h a b i é um lugar de passagem.
O corpo é a portagem)) (CB)
«As minhas mãos vazias
estão cheias de lixo:
As escamas da tribo Io palavreado

Bruno Cardoso Reis*
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Que sentido faz hoje uma Concordata? Para os católicos
empenhados em que, nas palavras de D. Antonio Ferreira
Gomes, a Igreja seja realmente o reino do espírito e a pátria
da liberdade, que sentido faz hoje uma Concordata? Não
será este um sinal de que o catolicismo ainda não deixou
definitivamente para trás a mentalidade constantiniana
de uma Igreja de Estado, que, ainda nas palavras do antigo bispo do Porto, na tentativa de sacralizar o Estado tantas vezes profanou a Igreja? Mais ainda, e no mundo actual,
faz realmente sentido a Igreja manter o Estado do Vaticano
e a diplomacia papal?
Estas são perguntas importantes, e que não devem ser
simplesmente postas de lado como inconvenientes por
darem argumentos aos inimigos da Igreja, 'mesmo que haja
alguns que ainda assumem esse estatuto. A nossa reflexão
a este respeito é fundamentalmente marcada pela tentativa de compreender a relação entre Igreja e Estado, entre
o Vaticano e Portugal numa perspectiva histórica e comparada.
A IGREJA, O ESTADO E O VATICANO

Que sentido faz hoje uma Concordata?
Não será a sua existência um sinal de que
o catolicismo ainda não deixou
definitivamente para trás a mentalidade
constantiniana de uma Igreja de Estado,
que, na tentativa de sacralizar o Estado,
tantas vezes profanou a Igreja? Mais ainda,
e no mundo actual, faz realmente sentido
a Igreja manter o Estado do Vaticano
e a diplomacia papal?

[Teixeira de Sampaio, Secretário Geral MNE) Disse-lhe que o Senhor Presidente
do Conselho [Salazar] quer sobretudo evitar dificuldades futuras; não quer que numa
Concordata destinada a acabar com quaisquer dificuldades existentes fique semente
de dificuldades futuras pela imprecisão ou ambiguidade de fórmulas. [O núncio Ciriaci]
replicou-me que o intuito era o mais louvável, mas era dificílimo senão impossivel
atingir fim tão perfeito. A experiência da Igreja diz-lhe que as dificuldades entre
o Estado e a Igreja renascem, ou se renovam sempre. ou persistem. através
do séculos e sob todos os regimes; varia a intensidade delas, varia a forma, têm longas
pausas, mas não se extinguem nunca. Para as resolver são preferiveis as fórmulas
um pouco vagas ás fórmulas rígidas ou muito precisas. Em Portugal as grandes
dificuldades foram sempre resolvidas pelo tempo, por um estado de facto resultante
do compromisso (transigbncia) de ambas as partes, consagrado depois por diplomas
do Estado, da Igreja ou acordo formal dos dois. Este, só por si, sem a acção
dos outros dois elementos. teria sido insuficiente.
Apontamento de Conversa, 1939
Apontamento de Conversa entre embaixador Teixeira de Sampaio e núncio
Ciriaci - 410711939 (ANTT - AOSICOINE-29)

A questão do estatuto do Vaticano e da diplomacia papal
tem-se colocado entre os católicos desde, pelo menos,
o II Concílio do Vaticano. De facto, de acordo com os princípios conciliares, não deveria a Santa Se abandonar o seu
estatuto de Estado que tem através da Cidade do Vaticano
(algo que, para muitos, está por detrás de uma tendência
excessiva para impor uma autoridade centralizada e legalista as diferentes comunidades cristãs)?
Do nosso ponto de vista, por muito que essas críticas ao
estatismo vaticano possam ser justificadas, e que haja
necessidade de reformas, nomeadamente no relacionamento entre as comunidades cristãs e na estrutura e exercício de poder no seio do catolicismo, como aliás lentamente tem vindo a ser feito, tal não significa que consideremos que o «abandono» do Vaticano seria uma contribuição
decisiva ou mesmo positiva para isso. Mais evidente ainda
e o facto de que o desaparecimento do Vaticano não eliminar milagrosamente o problema fundamental da necessidade de, hic et nunc, aqui e agora, todas as confissões religiosas terem de se relacionar de alguma forma com os
Estados.
Essa relação entre Igrejas e Estado em si mesmo não
tem nada de suspeito ou maligno. A não ser que se considere, como de facto parece suceder com algumas pessoas, que ou as religiões ou os estados, ou até ambas, são
entidades intrinsecamente malignas. As igrejas não silo evidentemente entidades puramente espirituais. São uma realidade humana, obviamente com um lado material. E não se
podem reduzir a simples fé individual que, essa sim, pode
ser puramente privada. São grupos organizados que têm
tanto direito ao espaço público como quaisquer outros
agrupamentos pacíficos numa sociedade livre. Pelo que
podem e devem relacionar-se com o poder que regula
e administra esse espaço público.

Isso pode ser feito no sentido do reforço de mecanismos
de controlo dos dirigentes do Estado e da Igreja sobre
os cidadãos crentes? Claro. Mas pode também servir para
criar condições melhores e mais claras para o exercício dos
seus direitos como cidadãos e crentes, promovendo uma
cooperação transparente entre organismos religiosos
e estatais.
Mas tal não podia e devia ser feito apenas a escala local
e nacional, sem envolver o Vaticano? Creio que ninguém
contestará que o envolvimento das comunidades locais
e nacionais e a sua contribuição é essencial neste tipo de
acordos. Na história portuguesa, isso sucedeu aliás frequentemente na Idade Média, com várias concordatas
a serem negociadas entre os bispos portugueses e o rei,
embora geralmente com a presença de um ((mediador))
papal e a sanção final da Santa Sé.
Mas em regimes autoritários isso nem sempre é possível, pelo menos abertamente. E na medida em que a Igreja
pretende ser uma comunidade universal, católica, faz sentido que tenha um centro que também contribua para
o processo. E a verdade é que as demais confissões com
uma presença internacional acabam por construir algum
tipo de estrutura central internacional. E também negociam
com os Estados, claro. Muitas vezes, são-lhe até tradicionalmente subordinadas.
No entanto, pode perguntar-se, qual é afinal
o papel da diplomacia do Vaticano no meio de tudo isto?
A verdade é que ela oferece vantagens do ponto de vista
da liberdade da Igreja, além de vantagens práticas em termos de experiência negocial - nomeadamente, garantias
de liberdade de comunicação, imunidade pessoal, de livre
circulação, e de liberdade de decisão face a pressão
estatal. E mesmo em estados democráticos estas Últimas
contam, como conta a independência visível em relação
a qualquer Estado.
Claro que há o exemplo dos quakers e de outros grupos
religiosos que têm uma presença internacional não-diplomática, ou pelo menos não estatal. Mas eles apenas
podem actuar por acordo com os Estados, nos limites por
eles tolerados, e em relação com eles. Mais, frequentemente esses grupos religiosos acabam por recorrer a diplomacia para defender os seus interesses e liberdades, mas
fazem-no por via de um Estado «amigo». Como sucedeu
ainda recentemente com os EUA a pressionar a Alemanha
e a França no caso da Igreja da Cientologia.
A CONCORDATA DE 2004 NO SEU CONTEXTO
O que dizer especificamente sobre as negociações agora
terminadas entre Portugal e o Vaticano, resultando numa
das primeiras concordatas do século XXI? O primeiro facto
a destacar é que, mais uma vez, este acordo entre Portugal
e o Vaticano resultou de um longo processo negocial.
Certamente prolongado, neste caso específico, pela
mudança de governo em Portugal.
Em termos genéricos, este acordo representa, do lado

papal, a continuação de uma estratégia que remonta pelo
menos ao final da Primeira Guerra Mundial, de negociar
com todo o tipo de Estados, e assinar todo o tipo de acordos por forma a assegurar condições mínimas de funcionamento para a Igreja em cada Estado. De facto,
a Santa Sé tem hoje algum tipo de acordo com a maior
parte dos Estados do Mundo. Mas a Concordata de 2004
faz também parte de um contexto nacional mais complexo,
em que é preciso recuar até a revolução de 5 de Outubro
de 1910, e o que ela significou de violência contra a Igreja
e de medidas legais discri-minatórias que culminaram
na lei da separação de 20 de Abril de 1911.
0 s bispos e figuras destacadas do movimento católico
tinham deixado claro que não se oporiam a uma separação, desde que ela não fosse hostil, e apontaram mesmo
para o modelo brasileiro, mas sem sucesso. A partir de
Abril de 1911, a Igreja Católica em Portugal deixou de ter
quaisquer bens, ou sequer de existir legalmente. Esta nãoentidade, no entanto, estava sujeita a uma série de regras
que, no essencial, discriminavam os católicos em relação
aos demais cidadãos quanto a coisas táo básicas como
a liberdade de organização ou de expressão.
Naturalmente este facto gerou uma oposição muito
forte dos meios católicos. Mas gerou também oposição de
repu-blicanos moderados. Desde cedo que estes moderados procuraram trabalhar para restabelecer as relações
com o Vaticano e negociar algum tipo de acordo mais equilibrado com a Igreja. Os primeiros contactos deram-se logo
em 1913, em Madrid. Entre 1916 e 1917 tiveram lugar
negociações secretas, em Roma, entre o representante
português em Itália, Eusébio Leão, e o embaixador do
Mónaco, para evitar um contacto directo com diplomatas
vaticanos.
As negociações foram encorajadas pelo presidente
Bernardino Machado e pelo mais destacado líder republicano moderado, António José de Almeida. Daqui resultou
um esboço de acordo, cujo futuro era incerto, no entanto,
quando Sidónio Pais tomou o poder, no golpe militar
de Dezembro de 1917. Foi este último que acabou por
suprimir unilateralmente as cláusulas mais discriminatórias
da lei de 1911. Facto que, a crer nas palavras do seu
assassino, pagou com a sua vida.
No entanto, os novos governos do Partido Republicano,
a partir de 1919, decidiram manter o melhor relacionamento possível com o Vaticano e a Igreja, de acordo com uma
política que fizesse o mínimo de concessões, por recearem
o peso da ala republicana jacobina e anticlerical. Apesar
disso, viram-se forçados, a partir do início de 1926, a entrar
numa negociação concordatária quanto a situação das missões portuguesas no Oriente, e ao regime de Padroado
que tradicionalmente tinha sido concedido ao Estado português.
Essas negociações transitaram para o governo
da ditadura militar que tomou o poder em Maio desse ano,
e estiveram quase a abortar em Abril de 1928, precisamente quando Salazar estava prestes a assumir a pasta

das Finanças. Mas o governo português acabou por ceder
«in extremis)).A partir de 1933, começaram pressões crescentes para ser negociada uma concordata que
abrangesse o restante território português e oferecesse
garantias mais seguras e mais generosas aos católicos.
Muitos esperavam, a imagem do projecto esboçado
pelo especialista em Direito Canónico, padre António
Durão, que Salazar devolvesse uma parte dos bens confiscados e indemnizasse a Igreja pelo resto. Mas Salazar foi
sempre adiando o início das conversações e deixou claro
desde o início que não iria pôr em causa o principio da separação ou a sua política de austeridade.
Se o fez por estatismo, se por temer o uso que
a Oposição faria de qualquer cedência, ou por ambas as
razões, a verdade é que o fez. Pelo que as negociações
que acabaram por se iniciar apenas em 1937, prolongaram-se por três anos, com momentos de grande tensão,
e por duas vezes a ruptura esteve mesmo eminente,
em 1938 e, de novo, em 1940.
A DURABILIDADE DE UM ACORDO
E O DEBATE INEXISTENTE
Foi essa Concordata de 1940, que depois de uma revisão
relâmpago, em 1975, para permitir o divórcio dos casados
catolicamente, se manteve em vigor até 2004. A sua durabilidade explica-se essencialmente por duas razões: o facto
ter havido de ambas as partes, desde o inicio, embora com
dificuldades nos pormenores, uma predisposição para fazer
uma concordata diferente, mais moderna e que aceitasse,
nomeadamente, a separação entre a Igreja e o Estado, limitando-se a regulá-la e a definir áreas de cooperação;
e porque o que, no fundo, se consagrava era, em grande
medida, uma situação de facto.
A Igreja cedeu no ponto fundamental das expropriações
de 1911, recuperando o usufruto perpétuo de uma série
de bens essenciais, e passando a beneficiar de várias
isenções fiscais e do pagamento de salários a uma série
de capelanias em serviços públicos. E o Estado cedeu
na questão da liberdade de comunicação e organização dos
católicos, assim como no divórcio e educação católica.
Mas, então, porquê a dificuldade das negociações?
Havia questões particularmente delicadas para os dois
lados. Do lado de Salazar, existia a desconfiança de que
Igreja procurava garantir imunidades a Acção Católica que
lhe permitiriam exercer actividades políticas. Do lado
do papado, havia o receio de ceder demasiado terreno e de
deixar a Igreja desarmada no caso de ter de lidar com um
poder hostil em Portugal.
Curiosamente, no entanto, a morosidade veio a ser
de novo a nota dominante nas negociações da nova
Concorda. E, provavelmente, por outras dificuldades
genéricas neste tipo de acordo: a necessidade de encontrar
um ponto preciso de equilibrio, quando as duas partes consideram que já fizeram cedências importantes, e o problema da linguagem adequada para salvar a face das partes,

exacerbada pela preocupação com a reacção de sectores
anticlericais.
Nos dois pontos da Concordata de 1940 que, provavelmente, provocaram mais contestação, as soluções inicialmente defendidas por Cerejeira e por Salazar foram as que
acabaram por se revelar mais sensatas, e foram agora
incorporadas no texto de 2004. Quanto ao ensino
de religião e moral, o pré-projecto com o qual se iniciaram
as negociações, da responsabilidade de Cerejeira, continha
uma fórmula afirmativa, ou seja, os pais deveriam mostrar
vontade de que os filhos participassem. Foi o Vaticano, certamente informado dos hábitos dos portugueses, que
resolveu alterar a fórmula para a negativa, ou seja os pais
teriam de rejeitar a participação na disciplina.
Quanto ao divórcio dos católicos, Salazar previu as tensões que criaria com a supressão dessa possibilidade,
avançando mesmo que elas poderiam pôr em risco a sobrevivência da Concordata e sugerindo, em vez disso, um
apelo papal a que os católicos não usassem essa faculdade. Foi o que acabou por se verificar a partir de 1975.
Exemplos que, aliás, só reforçam o argumento a favor
da importância de a diplomacia papal prestar atenção as
vozes locais.
O conteúdo do acordo de 2004, aliás tal como o anterior,
parece-nos ser no essencial um texto equilibrado, que
reflecte bem o estado das coisas no terreno, e tem
condições para durar e, sobretudo, estabelecer uma relação
mais transparente entre o Estado e a Igreja Católica. O que
nos parece ser positivo para todos os cidadãos portugueses, crentes e não-crentes, católicos e não-católicos.
Afinal, se tanto se insiste no valor da sociedade civil,
e na importância do Estado dialogar e trabalhar com
os organismos representativos da mesma, porque razão
se excluiria dessa regra geral a instituição não-estatal mais
importante e mais antiga do país, ou para ser mais exacto,
mais antiga do que o próprio país? Sindicalistas sim, bispos
não? Que sentido é que isso faz? Claro que há o modelo de
separação a francesa, o laicismo de Estado. Mas, mesmo
ai, as negociações e os acordos abundam, embora geralmente sejam mais clandestinos e ((ad hoc)). E claro, a separação a francesa, pressupõe, para ser uma coisa séria,
uma indemnização a francesa, como a que foi paga,
em 1926, pelos bens confiscados em França na sequência
da lei de Separação, de 1905. Disso, estranhamente, não
se ouve falar em Portugal.

Nesse aspecto a mensagem de paz que nos tem chegado é um
factor de esperança.
Contudo, poderemos tambem considerar que há uma estranha e quase incompreensível separação entre as posições da
Igreja no plano da vida política do homem (crítica dos desajustamentos e excessos do capitalismo, condenaçãodas guerras feitas
em nome de princípios éticos que dissimulam interesses geopolíticos e econórnicos) e as posições dessa mesma Igreja em relação
ao plano dos costumes. E a rigidez de certas posições (em
relação a intenupçãovoluntária da gravidez, a homossexualidade,
ao papel das mulheres, ao celibato dos padres, as técnicas anticoncepcionais, etc.) é por vezes tão acentuada que envolve uma
espécie de duplo discurso: muitosjovens têm uma manifesta simpatia pela figura do actual Papa, mas estão longe de cumprirem
na sua vida as normas que ele defende. A expansão cada vez
mais aceite por todos das relações préconjugais ou a idade com
que se iniciam as relações sexuais não correspondem de modo
algum aquilo que a Igreja pretende continuar a defender. (. ..)
Um certo número de avanços no conhecimento bioltgico permite que as famílias se estejam em muitos casos a reformular em
moldes absolutamente inéditos. Há cada vez mais, em termos
sociais, o reconhecimento das uniões de facto entre homossexuais, e daí deriva um progressivo reconhecimento jurídico e um
alargamento de direitos comuns. Há uma recomposição permanente do espaço familiar, em que casais de homossexuais adoptam crianças ou, quando se trata de mulheres, recorrem a técnicas que permitem o exercício da maternidade biológica. Há uma
manifesta perda da função paternal de tipo tradicional, com consequências em parte positivas (desaparece a violência da autoridade patriarcal), mas também desvastadoramente negativas
(uma perda de referências e de imagens identicadoras que
desestrutura o espaço familiar e provoca dificuldades na estabilização de uma identidade individual). Há uma diminuição manifesta de vocações sacerdotais. Há, sobretudo em certos países,
uma instalação de seitas religiosas que entram directamente em
concorrência com as formas tradicionais da Igreja, explorando
componentes pré-lógicas, emocionais e demagógicas. Há um
aumento muito sensível dos divórcios e diminuição dos casamentos. Em França, por exemplo, o número de casamentos diminui
gradualmente desde há cinquenta anos; em Portugal, essa
diminuição acentuou-se recentemente. Há um assustador aumento do consumo de drogas leves e pesadas. Em relação a quase
tudo isto, podemos ter posições de aceitação ou de condenação.
Mas a Igreja não pode optar por ignorar ou condenar em bloco,
em nome do que seria a decadência dos tempos e a barbárie contemporânea. A Igreja tem de mostrar como intervir nestes problemas delicados para ajudar cada um no seu próprio caminho.
E é aqui que eu continuo a pensar que a Igreja tem um problema que vem de muito longe em relação a sexualidade. É poçsível dizer que a sexualidade é um dom de Deus e que cada um
pode integrá-lo dinamicamente num projecto coerente de vida.
Mas vejo, de imediato, duas dificuldades. Em primeiro lugar, se há
qualquer coisa que possa definir a sexualidade é precisamente
essa resistência em ser integrada. Ela é sempre considerada, no
discurso da Igreja, como algo que está ao serviço de outra coisa.
Ora esta instrumentalização da sexualidade retira-lhe aquilo que

no fundo ela é: uma afirmação da vida tão enigmática e irredutível como a própria vida.
Em segundo lugar, parece-me que considerar a integração
num projecto coerente de vida é certamente uma ideia reguladora forte, mas pressupôe que tudo se passe ao nível consciente de
um porojecto. Ora existe uma relação entre sexualidade e inconsciente que tem aspectos de resistênciaa coerência disciplinada de
um projecto. De certo modo, uma parte do discurso da Igreja
é feito como se a psicanálise não existisse. Podemos certamente
questioná-la em múltiplos aspectos, e considerar que também a
psicanálise precisa de ler os sinais dos tempos, mas não creio que
possamos eliminar todo um material empírico que tem a ver com
a vida pulsional dos homens, os seus desejos e as suas fantasias.
Se o não fizermos, há uma parte da vida contemporânea que fica
por entender: da publicidade a vida de todos os dias, da arte
a própria religiosidade. (. ..)
CARTA 6 - D. JOSÉ POLICARPO
(...) Para a Igreja, a primeira fonte da verdade é Jesus Cristo
e o seu Evangelho. Isso não significa que ela menosprezeas outras fontes da verdade. Significa, isso sim, que nem o fulgor dos
sentidos, a interpelação das análises da realidade ou a força Iógica das conclusões a podem afastar dessa fonte primeira
e perene da verdade: Jesus Cristo. (...) Sem deixar de estar atenta a essas vozes da experiência e da cultura, ela não pode
esquecer que a sua fonte Última da verdade é Jesus Cristo
e o seu Evangelho. A mudança na igreja não pode ter o ritmo
da mutação cultural e sociológica.
Esta fidelidade do Magistério a fonte perene da verdade
nem sequer significa que os cristãos sejam capazes de viver
plenamente o que ensinam. É uma experiência contínua de
humildade o sentirmos que o Evangelho é maior do que nós
e que a Palavra que anunciamos começa por nos julgar a
nós, convidando-nos continuamente a conversão. Sinto que
tocamos aqui em algo que a sociedade contemporânea tem
dificuldade em compreender, que a doutrina da Igreja sobre
a realidade humana não é só corolário da experiência vivida,
mas o eterno convite de Jesus Cristo a que caminhemos,
com a força de Deus, para metas de perfeição apenas desejadas e anunciadas. O cristianismo tem o seu quê de utopia,
no sentido substantivo desta palavra. (. ..)
A visão cristã da sexualidade é o elemento estruturante
e decisivo de uma antropologia, ou seja, da compreensão do
ser humano. E é assim desde as primeiras páginas da Bíblia
sobre a criação do homem e da mulher. O ser humano
é homem e mulher; é aí que ele é «imagem de Deus».Todo
o discurso bíblico e teológico sobre a sexualidade só se compreende e tem sentido neste quadro da relação homem-muIher. O ser humano é esponsal na totalidade do seu ser, no
seu corpo e no seu espírito. Ser homem e ser mulher são
duas experiências diferenciadas e convergentes de ser
humano. (...) Penetrar no mistério do outro só pode ser uma
aventura de amor.
O que distingue o ser humano de todos os outros seres
vivos na vivência da sexualidade, a qual está ligado o instin-
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to de reprodução da espécie, é a possibilidade de fazer dela,
não apenas uma experiência física , mas uma aventura espiritual de relação e de amor, dando-lhe dimensão cultural e,
para os crentes, religiosa. E nessa aventura de relação
amorosa, o reconhecimento do mistério do outro faz-se,
antes de mais, pela ternura. O próprio dom do corpo, acolhendo o outro que se entrega, encontra na ternura o seu
sentido mais sublime. E então, a fecundidade física,
indesligáveldo sentido da sexualidade humana, enquadra-se
na fecundidade espiritual de toda a relação de amor.
A sexualidade vivida fora de uma relação de amor, intimo
e generoso, afasta-se da fonte do seu sentido pleno. (. ..)
A força decisiva do carisma feminino na Igreja, para que
esta se assuma como esposa do Senhor e experiência visível de amor, é indiscutível e aceite por todos.
Porquê, então, a sua exclusão do ministério sacerdotal?
Não escondo que, nesta questão, tem grande peso
a tradição, o facto de Jesus ter escolhido só homens para
o ministério apostólico e ter chamado as mulheres a outra
forma de presença amorosa na construção do Reino de
Deus. Admito mesmo que, também neste aspecto, nós,
homens sacerdotes, olhemos a mulher numa perspectiva
demasiadamente masculina. E não duvido que algumas muIheres poderiam exercer este ministério trazendo-lhe uma
complementaridade enriquecedora.
Mas a maneira como este problema tem sido colocado,
com sabor a reivindicação feminista, não é o bom caminho
para o colocar. O ministério sacerdotal é um dom que
ninguém deve reivindicar. A hipótese da Igreja vir a chamar
mulheres para este ministerio teria de brotar de uma maturação da Igreja toda, conduzida pelo Espírito. (...)
Porquê o celibato obrigatório para os sacerdotes? O problema não se põe bem assim. A Igreja apreciou, desde o
principio, o dom da virgindade, e «deu-se ao luxo» de só
escolher os sacerdotes entre aqueles que tinham escolhido a
virgindade. E esta opção a Igreja poderá mudá-la, quando,
conduzida pelo Espírito, o achar necessário e conveniente.
Eu não imponho aos padres o celibato; mas só ordeno aqueles que prudente e livremente o escolherem como modo de
vida. Há alguns que escolhem este caminho só porque
querem ser padres? É natural que sim, porque as duas
vocações andam muito juntas, parecendo por vezes que é
uma só. Mas isso não os dispensa de analisarem livremente
a sua opção de celibato.

Na primeira das três cartas de Eduardo Prado Coelho ao
senhor D. José Policarpo, apareceu uma alusão já frequente mas que sempre me engasga: a ((religião por
ementa)) (= a Ia carte), ou seja a bricolagem que os
cristãos fazem, escolhendo o que Ihes parece mais significativo e permanente dentre o acervo do que Ihes ensinaram em pequenos.
Mas - senhores!! - nós vivemos nos anos 2000,
a nossa liberdade de espírito é larga como convém aos
nossos tempos, e quem é que vem assumir que d e
veriamos aceitar como verdades inultrapassáveis tudo,
em bloco, o que era ensinado na Igreja - por exemplo,
antes do Comcílio Vaticano II?
Curioso é que os que só vêem a Igreja a partir
de fora, achem que a «nossa» Verdade é um bloco
indesmontável (nem eles saberiam dizer desde
quando.. .)
Claro que andamos a volta, rabeamos, forcejamos
e procuramos ser fiéis ao essencial: o Deus Vivo
e Criador; Seu Filho Jesus Cristo, nosso Mestre; a vivência da Fé em comunidade; o cuidado com os irmãos como
marca essencial dos cristãos.
Dou um exemplo, um acontecimento a volta do qual
os teólogos se contorcem. Vem narrado nos quatro
Evangelhos: trata-se da descida do Espírito Santo sobre
Jesus, após o seu Baptismo por João. «Os céus abriram-se»?; ((Desceu uma pomba))? ((Ouviu-se uma
voz))?. .. Os comentadores nossos contemporaneos
preferem dizer que Jesus teve uma íntima e fulgurante
experiência mística, e que se refugiou no deserto, como
que empurrado, para esclarecer a Sua relação com
o Pai e com este mundo.
Outro exemplo, mais delicado e mais controverço:
a Eucaristia, a presença real? Vinte séculos de experiências, meditações e discussões não podiam deixar de trabalhar o essencial e o libertar da sua eventual ganga
de expressões explicativas (como o vento faz, milénio
após milénio, trabalhando as rochas).
Actualmente, concentramos-nosmais no ((Fazeiisto
em memória de Mim»; e continuamos a acreditar que a
consagração do pão e do vinho é o acto essencial das
reuniões de qualquer comunidade cristã. E que manducamos para mais profundamente participar, em corpo
e alma.
o mesmo cristianismo; e não escolhemos aqui e ali
a «ementa».O que acontece é que a expressão contemporanea é diferente dos tempos idos, e a relevância
dada aos mesmos acontecimentos da Escritura
depende do espírito das épocas, do que a Humanidade
vai aprendendo.
Adelaide Pinto Correia

A Experiência
De Deus

O Sabor Esquecido
Do Evangelho

(de iiLIExpériencede Dieu», Raimon Panikkar; resumo
das pÁgs, 148 e ss.)

dos Encontros do Lumim, do Mosteiro de Santa Mana,

(Texto do folheto com o programa 2004/2005,

das Monjas Dominicm, em Lisboa)

Este comentário vai incidir na experiência subjacente aos caminhos dos que
querem avançar no sentido da abertura
a expe-riência de Deus pelo caminho
do amor: o desejo do coração de procurar encher-se: Deus vivido como Tu.
A maioria das espiritualidades abraâmicas vão por este caminho, e Deus
é o Tu a Quem se dirigem todas as
orações. Não se pode dizer com rigor
que se faz experiência de Deus como
Tu. A experência é pessoal; o Tu não.
Mas posso fazer- experiência de
Deus fazendo a experiência de mim
mesmo como um tu de Deus, quando me
descubro como Seu - quer dizer, quando
sinto que sou Teu. Descubro Deus não
como um Tu a Quem me dirijo, mas como
um Eu que se dirige a mim. Mvo, então
como um tu de Deus.
A experiência de Deus é tão pessoal
porque cada um de nós não é senão essa
experiência mesma de Deus em mim, na
qual me descubro, precisamente como
o tu desse Eu que me chama: «Tu és
Meu Filho)) (Mc 1,11; Luc 3,22), «Eu
engendrei-te hoje» (Sal 2,7; Act 13,33).
Sinto que, quando Deus me diz: «Tu és)),
é porque em verdade sou um tu, e Deus
o Único Eu.
A palavra com que Cristo abençoa
Pedro é muito significativa: «Quem é que
as pessoas dizem que Eu sou? E, para
vós, Quem sou?)) (Mt. 16, 13-15). Pedro
responde: Tu és o Messias, Filho do Deus
Vivo)). Cristo, então, abençoa Pedro
porque ele disse a única palavra que
O revela: «Tu», «Tu és)).

A Palavra é fonte. Traduzir, comentar,
anunciar não devia nunca impedir o fluxo
livre da fonte. A fonte deve ser permanentemente limpa de tudo o que a entulha,
a obstnii ou a polui. E a fonte que temos
sempre que voltar; ela tem sempre algo
a revelar; ela é sempre pura, livre, sempre
viva, nascimento perpétuo.
A riqueza e o poder acabam por
nos arrastar para longe da fonte como
um povo no exílio. Só Deus nos conduz.
Para continuar o caminho, não podemos
esquecer a fonte. Busquemos o sabor esquecido dessa água viva que é
o EVANGELHO.

Vós, Que Esmagais
O Pobre
Ouvi isto, vós que esmagais o pobre,
e fazeis perecer os desvalidos da terra
dizendo: ((Quando passará a Lua
Nova, para vendermos o nosso trigo;
e o sábado para abrirmos os nossos
celeiros, jogando com os preços, falseando a balança para defraudar?
Compraremos os necessitados
por dinheiro, e o pobre por um par
de sandálias; e venderemos até
os desperdícios do nosso trigo.
O Senhor jurou contra a soberba
de Jacob: Não esquecerei jamais nenhuma destas obras!!))

Sentimentos
Religiosos,
Um Espanto
Extasiante
(in «Ao encontro de Espinosa)),de António Damá~io)

«Ao descrever os seus próprios sentimentos religiosos - «os sentimentos
religiosos das mentes mais profundas))
- Einstein disse que tais sentimentos
«( ...) tomam a forma de um espanto
extasiante face a harmonia da lei natural, que revela uma inteligência de tal
superioridade que, comparado com
ela, todo o pensamento sistemático e
todas as acções dos seres humanos
se transformam numa reflexão perfeitamente insignificativa.)) Em palavras de grande beleza, Einstein
descreveu este sentimento como
((urna espécie de alegria intoxicada
e de espanto face a beleza e grandiosidade deste mundo, um mundo
sobre o qual o homem pode apenas
construir uma noção superficial. (. ..)
Creio que este sentimento que
Einstein chamou cósmico é um parente próximo do 'amor intellectualis'
de Espinosa.

Os Seus Passos
Silenciosos

Bombaim
E O Futuro

(Texto XLV de ctLbfiande Lyrique)). de Rabindranath

Bouveniura Soma Santos, na ccVisáo». Janeiro 2004.

Tagorr; fraduçãupara ofrancès de André Gde)

a propósito do 4" Fon~mSocial MundaA agora que

se realizou o 5" FSM)

Não ouviste os seus passos silenciosos?
Ele vem, vem, vem para sempre.
A cada momento, em cada época,
em cada dia, em cada noite Ele vem,
vem, vem para sempre.
Cantei cânticos diferentes, com músicas diferentes, mas cada nota e todas
elas proclamavam: Ele vem, vem, vem
para sempre. Nos dias olorosos e mágicos de Abril, pelos caminhos da floresta,
Ele vem, vem, vem para sempre.
Na angústia tempestuosa das noites
de Julho, sobre o carro das nuvens, Ele
vem, vem, vem para sempre.
De um trabalho a outro trabalho,
o Seu passo dulcificaa no meu coração;
quando me alegro, sinto o toque dourado
do Seu pé.

Desentorpecer
As Pernas
Depois Do Jantar
(MemorimencantadaF de umajovem mãe, agora na cara

dos tinta e tantos)

Quando eu era pequenina, depois do jantar, íamos desentorpecer as pernas.
[arnos'dar uma volta. [amos sair, apanhar
ar da rua. h vezes chovia, e íamos na
mesma. Uns quantos crescidos e outros
pequeninos. Eu ia sempre que me deixavam, não me lembro de ter de pedir
w insistir muito. Ficava concentrada
no que via e no que ouvia aos cresudos.
Os crescidos iam a falar, a mudar
o mundo, a contar histórias do fundo
da rua... fosse o que fosse, deram-me
esse mundo de mão beijada, e eu adorava aquela coisa de ir a saltar de poça em
poça, de dizer «boa noite!» a quem passava, e de os C a owir. (. ..) E os serões
em X? Isso é que era crescer a mudar
o mundo, deitar-me ali ao pé da lareira,
quase a adomiecer, e ficar a ouvir-vos.

(...) O êxito de Bombaim (Mumbai,
na sua nova designação) significou
que o espírito de Porto Alegre a crença de que um mundo mais justo
e mais solidário é possível e a vontade
política de lutar por ele - resulta de
uma aspiração universal. O FSM pôde
ser recriado na Ásia, e não há nenhuma razão para pensar que o não
possa ser em Africa ou noutras partes
do mundo, adquirindo tonalidades
próprias nas diferentes regiões.
(...) A escolha de Bombaim para
a realização do Fórum não podia ter
sido mais acertada, pois é o símbolo
vivo das contradições do capitalismo
contemporâneo. Importante centro
financeiro e tecnológico, sede da
pujante indústria cinematográfica da
índia, é uma cidade de pobreza
chocante, com mais de metade dos
cerca de 15 milhões de habitantes
a viver em bairros de lata (e cerca de
dois milhões na rua), enquanto 73 por
cento das famílias, em geral
numerosas, vivem em habitações de
uma só divisão. O crescimento recente
da economia informal faz com que
dois por cento da população total
sejam vendedores ambulantes. (. ..)
As desigualdades económicas, sexuais e étnicas somam-se aqui as das
castas que, apesar de constitucionalmente abolidas, continuam a ser um
factor decisivo de descriminação. 0 s
dalits, uma das castas inferiores, anteriormente conhecidos por«intocáveis»,
tiveram uma presença muito forte no
Forum: dos 100 mil participantes, mais
de 20 mil foram dalits que viram nele
uma oportunidade Única de denunciar
ao mundo a discriminação de que são
vitimas. (. ..)
Pelo seu próprio êxito, o encontro
de Bombaim cria novos desafios ao
processo do FSM. Identifico três
principais:
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Primeiro, o da expansão do
Forum. Não se trata apenas de expansão geográfica, mas tambem temática
e de perspectivas. Neste sentido, será
cada vez mais incentivada a realização de fóruns locais, nacionais,
regionais e temáticos, de modo
a aprofundar o ((consenso de Porto
Alegre)) com as lutas que mobilizam
os grupos sociais.
Segundo, o FSM tem vindo a acumular um impressionante conjunto
de conhecimentos sobre as organizações e os movimentos que o integram,
sobre o mundo em que vivemos e as
propostas que vão sendo apresentadas e postas em prática para o transformar. Este acervo tem que ser
avaliado cuidadosamente para potenciar a sua utilidade, tornar o Fórum
mais transparente para si próprio
e permitir a todos uma oportunidade
única de auto-aprendizagem. Daí que
se tenha discutido, mais do que antes,
a relação entre as ciências sociais e os
conhecimentos populares.
Terceiro, a medida que se acumula o conhecimento e se identificam
as grandes áreas de convergência,
cresce a necessidade de se desenvolverem planos de acção colectiva.
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CARPE DIEM
NO HOSPITAL
Nunes

Trocam-se histórias mais e menos
recentes, lnais e menos dramáticas,
divertidas até,. .por vezes. Mas O que mais
me toca é o Dredomínio doi olhares
vazios, a ideia da vida suspensa, a energia
perdida, o momento não vivido.

O tempo estende longos minutos, longas horas numa sala
de espera de consuItas hospitalares.
Adultos válidos, autónomos e independentes esmorecem
inclinadamente pelas cadeiras, aproximando-se, na postura
e no olhar, dos idosos sofredoramente estirados nas macas
ou dependentes das cadeiras de rodas. Desconhecidos trocam olhares cordiais unidos solidariamente na mesma
imposição: a espera de ouvir finalmente o seu nome.
Trocam-se histórias mais e menos recentes, mais
e menos dramáticas, divertidas ate, por vezes. Mas o que
mais me toca é o predomínio dos olhares vazios, a ideia
da vida suspensa, a energia perdida, o momento não vivido.
Penso nisso, numa pausa da leitura do livro que escolhi
para me acompanhar na espera. Tiro um papel e a caneta da
mala e anoto as minhas im~ressões.Então. sinto-me atentamente fixada e reparo numa menina, sentada a minha frente,
também ela de bloco na mão, desenhando e escrevendo
energicamente, a parte o olhar-me, naquele instante,
de forma tão insistente e quase cúmplice.
Noto largas cicatrizes nos seus braços infantis, profusas
manchas escuras nas pernitas e no pescoço. Vislumbro, sob
a blusinha, pensos nas costas e no peito. Interrogo-me com
alguma angustia sobre o seu mal, tentando não a transmitir
no meu olhar. Mas ela prossegue dedicada a sua actividade,
aparentemente indiferente ao seu problema e apenas ocupada em viver o momento.
Observo a mãe que a incentiva com palavras e também
com o seu olhar leve, descontraído, como se a sua filha nada
tivesse e fosse uma criança como qualquer outra. Brava,
corajosa mãe, penso.
Observo o pai, tenso, distante dali, com todo o peso
de uma angústia funda estampada no olhar e na curva da
boca. Por vezes dir-se-ia poder começar a chorar amargamente. Não olha a filha, não olha a esposa, olha-me a mim,
provavelmente mais sobrecarregado pela atenção que sente
que me despertam. Desvio o olhar.
A minha tia e a menina são chamadas ao mesmo tempo.
Mudamos de local. A idosa é de imediato atendida na sala
de tratamentos. A menina e os seus pais continuam a esperar, agora em pé, no corredor. A curva angustiada da boca
do pai vinca-se mais. A mãe olha-me com compaixão: ouve-se a minha tia a ser tratada. A menina senta-se no chão
e continua a escrita e os desenhos.
Sou chamada pelo medico e deixo-os para trás, mas
guardo esta imagem e esta reflexão: mãe e filha vivem
o momento descentradas das suas dores, uma compadecendo-se com a vida que a rodeia, a outra sendo feliz com os
seus desenhos; o pai perde-se na sua escuridão, afunda-se.
Trago uma lição comigo transmitida por duas mulheres,
uma criança e uma adulta: viver o momento presente, fecundando-o no que é possível, em qualquer lado e em qualquer
situação.
Deus te abençoe menina linda e sábia e te permita continuar a desenhar a vida cada vez mais bela.

6 de Julho de 2004
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sob o esplendor da tua face
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Maria Adelaide P. Correia

Adoro Te devote
Latens Deitas
Quae sub his figuris
Vere latitas
Tibi se cor meum
Totum subjicit
Qui a Te contemplans
Totum deficit

L

ino antiquíssimo e muito conhecido, feito para a Eucaristia,
mas que é bom cantar ao Deus que Se esconde para além
M a s ((figuras)) do céu, das estrelas, das árvores, dos
, do Mar, do Mundo. (O peso, o poder e a crueldade
do também entram inevitavelmente nesta panóplia).
Na corrida de quase todos os dias «não fechemos os
nossos corações)), nem os olhos e o espírito. Admirar é preciso; ajudar e estimular os mais pequenos para a admiração
feliz é fundamental.
((Alastra, sangue meu!, que és Espírito e excedes
0 s exíguos canais das minhas curtas veias,
E a quem, com sede vem molhar os lábios, pedes
Aspirações, paixões, sonhos, ideias ...
Que cego, cego andava!, e louco!, e surdo-mudo!,
Enquanto me arrastei, julgando ser viver
Esse fechar o olhar cansado sobre tudo,
Sem, sobretudo, Te sentir correr!!))
De quem?... Obviamente, José Régio.

