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Evangelizar:uma luta,
pequeno passo,
o Reino de Deus
I>»

António Marujo

Como evangelizar? A pergunta faz sentido,
hoje, cada vez mais, em geografias onde o cristianismo já impregnou o quotidiano das pessoas e das vidas. Actualmente, mesmo se ainda
maioritário na tradição, o cristianismo já não
marca o ritmo social. Não é, sequer, uma experiência significativa para muitas das pessoas que o afirmam
como parte da sua identidade.
Talvez nunca tenha sido muito diferente ao longo da
história, mesmo se as sociedades europeias, ao contrário do
que hoje acontece, estavam moldadas pelo cristianismo nos
hábitos, formas de se organizar e de viver. Hoje, como
ontem, há pessoas para quem a experiência do encontro pessoal com Jesus é a identidade da sua vida, enquanto outras
assumem do cristianismo apenas o que lhe é exterior.
2. Vivemos, nos últimos tempos, manifestações que
procuraram assinalar a presença e a voz da Igreja Católica
no meio da sociedade: em Agosto de 2005, em Colónia, o
Papa Bento XVI esteve com um milhão de jovens na
Jornada Mundial da Juventude; em Novembro, em Lisboa,
uma nova etapa do Congresso Internacional da Nova
Evangelização (ICNE) procurou colocar a Igreja a falar com
a cidade; há poucos dias, em Julho deste ano, o Papa esteve
em Valência para o Encontro Mundial das Famílias.
O que fica deste tipo de iniciativas - as mais mediáticas,
por isso as mais visíveis - são grandes manifestações e os
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números por vezes gigantescos que envolvem. Elas contêm
um risco sério: por exemplo, a realização do ICNE em
Lisboa deixará na memória colectiva da cidade apenas a
procissão da luz com a imagem da Senhora de Fátima ou a
vinda das relíquias de Santa Teresa - ela, que quis relacionar-se sobretudo com a Bíblia no tempo em que esta era
proibida a não-clérigos e muito mais as mulheres.. .
As expressões da religiosidade popular têm o seu lugar
próprio lugar quando se fala de evangelização. Mas mesmo
essa religiosidade tem que ser evangelizada: muitas das pessoas que se aproximam do catolicismo fazem-no não tanto
através das verdades centrais do cristianismo - a fé na pessoa de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou -, mas sobretudo pela devoção mariana ou as figuras dos santos.
Nessas expressões populares tem que se falar mais do
Evangelho e menos das devoções. Devem ser repensadas,
igualmente, as formas em que tantas vezes se exprime a religiosidade popular; já não pode bastar fazer uma procissão
ou uma Via-Sacra ou a oração do rosário. Há largos anos,
numa paróquia de Lisboa onde se juntam classes pobres e
ricas, cada estação da Via-Sacra foi pensada para ser relacionada com os lugares em que se sabia que havia problemas: a prostituição, o alcoolismo, a droga, a violência sobre
as mulheres, a pobreza ... A forma como essa Via-Sacra
tocou as pessoas foi, nesse ano, muito diferente daquilo que
era tradicional. Promovendo sem mais a realização das procissões ou devoções tradicionais, não estamos a concretizar
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senão velhas expressões de religiosidade, que, por vezes,
devemos admiti-lo, tocam o paganismo. Esta afirmação contém, é evidente, um desafio a criatividade a que somos
chamados em permanência, como Igreja - nos grupos, nas
paróquias ou mesmo individualmente.
3. Outro dos riscos de algumas destas manifestações é o
de ficarmos a falar sozinhos, para aqueles que já estão convencidos. No ICNE de Lisboa, isso aconteceu por vezes.
Mesmo as acções de rua, que têm algumas virtualidades,
devem ser questionadas acerca da espessura teológica e pastoral que traduzem. Por alguma razão os protestantes - que
as fizeram durante décadas - têm abandonado este tipo de
actividade.
Nas ocasiões em que o congresso conseguiu sair dq si
mesmo, o discurso interpelou. Mas isso foi conseguido
sobretudo com actividades na área cultural - concertos, cinema, a "Noite da Misericórdia" -, com os debates sobre
questaes sociais ou ainda com o debate entre os cinco bispos
promotores.
Uma outra ideia - o pavilhão-exposição «A Bíblia em
Festa))- levou ao centro da cidade um texto de milénios que
tem a capacidade de se recriar permanentemente na linguagem e nas formas. Por isso, é um texto que leva as pessoas a descoberta intensa da presença de Deus e da história
que Deus escreve com cada um de nós. A Bíblia é, talvez, a
primeira prioridade da evangelização.

4. Há problemas novos e antigos a serem debatidos e a
exigir outra intervenção dos cristãos: a maior participação
de todos nas estruturas da Igreja; o lugar das mulheres; o
diálogo da fé com a cultura e a ciência; o debate sobre
questões morais como o aborto e a contracepção, a homossexualidade, a velhice e a morte, a procriação medicamente
assistida; o papel dos cristãos em estruturas sociais de pecado como são hoje tantas empresas em que a pessoa é espezinhada; os problemas da miséria, do desenvolvimento e da
justiça; os migrantes; a não-violência como afirmação de
que um mundo pacífico é possível; a globalização; a ecologia e o ambiente como criação de Deus tantas vezes estragada pela acção humana.
Vários destes temas voltam a ser objecto de debate nas
páginas do presente número da Viragem. Já não podemos
olhar mais para questões como a dos divorciados que
voltaram a casar ou a da homossexualidade com as grelhas
arrumadas em que tantas vezes o fazíamos. Nem podemos
deixar de olhar para tantos conflitos do mundo contemporâneo sem nos comprometermos cada vez mais com a construção de sociedades mais pacíficas.
A forma como se olha a realidade também é reveladora
do modo como nos situamos. Jesus nunca condenou
ninguém. A sua palavra era sempre um apelo a mudança:
((Também eu não te condeno. Vai e não voltes a pecar.)) Mas,
muitas vezes, como cristãos, somos os primeiros a ver o
mundo com olhos tapados de negro. Como em Agosto de

2005 escrevia Ana Vicente, num texto no ((Público)),talvez
a Europa nunca tenha sido tão cristã como na actual fase da
sua história: é que, apesar de haver menos gente nas missas
do que há alguns séculos (ou poucas décadas), hoje não há
pena de morte, os direitos humanos são reconhecidos, a miséria tende a ser combatida, as ditaduras vão dando lugar a
democracia política.. .
O desafio, numa sociedade assim, é o de propor o cristianismo como questionamento do modelo económico-político dominante, o âmbito da vida em que se jogam
muitos dos problemas pessoais e sociais.
Muitas destas questões devem também ser debatidas
num contexto ecuménico, inter-religioso, mesmo com não
crentes. Passamos a vida a repetir que, entre cristãos, é mais
aquilo que nos une do que o que nos separa. O que somos,
então, capazes de ousar que demonstre essa afirmação?

5. Evangelizar passa por tudo isto. Implica também,
acima de tudo, um compromisso pessoal de cada pessoa.
Não podemos mais continuar a reclamar apenas que outros
resolvam os problemas a nossa volta. Mesmo perante o
gigantismo de algumas tarefas, cada um de nós pode sempre
ajudar com um pequeno passo.
O apelo de Jesus (Mateus 6, 33) é este: ((Procurai
primeiro o Reino de Deus e a sua justiça.))
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Esta é uma das três «frentes»dos famosos «nós doutrinais e disciplinares»
de que o cardeal Martini falava, em 1999, corno estando na origem
dos bloqueios que a Igreja Católica encontra nas suas fileiras e no diálogo
com a sociedade moderna,

O novo Papa
e as igrejas locais
»» Le Monde des religions, Maio-Junho 2005,

*LtAvenirdu catholicisme» »»

Outros dois temas reie.rldor no texto odginal serão tratadoa no próximo n u m o da VIRAGEM

oão Paulo I1 quis instituir «contra-poderes)) de
autonomia às Igrejas locais, segundo o Vaticano 11.
Mas eles foram bloqueados pelos reflexos centralizadores da Cúria. E esta estava tanto mais livre
para governar quanto o Papa manifestava, desde o
princípio do seu pontificado, preferência pela
((missão até às extremidades da terra)). Tivemos a preferência dada às viagens, a frequência dos acidentes de saúde e
mesmo a sua concepção de autoridade. Entretanto, a Cúria
estendia o campo das suas intervenções, bloqueava questões
consideradas ((delicadas)), aumentava os poderes contra o
espírito de ((colegialidade))que o Concílio quis reorientar no
sentido das igrejas locais.
Houve aqui um paradoxo: nunca as igrejas locais foram
tão visitadas pelo Papa nas suas visitas apostólicas. Nunca
os bispos foram tantas vezes recebidos em Roma; nem o
Sínodo dos Bispos (pequeno senado restaurado pelo
Concílio em nome da colegialidade do governo da Igreja) se
tinha reunido tanto.
E, contudo, jamais a crítica da centralização do papado,
mesmo da sua esclerose e do seu autoritarismo, fora tão
constante como sob João Paulo I1 - por causa de decisões
autoritárias, do bloqueio de várias questões disciplinares, de
impasses no diálogo ecuménico.
O poder pontifício «chamou à ordem)) as igrejas turbulentas e inovadoras (a da Holanda, logo desde o princípio do
pontificado, nunca mais recuperou); aperreou os bispos

indisciplinados, como Jacques Gaillot em França, as ordens
religiosas demasiado turbulentas (jesuítas), teólogos a quem
todo o direito de dissidência foi recusado, como Hans Kiing,
Leonard Boff, Eugen Drewerman...
Foram impostos bispos a diferentes ordens religiosas,
provocando explosões locais nos Países Baixos, Alemanha,
Suíça, Áustria.
Nada se decidiu quanto à ((inculturação))em liturgia. O
rito zairense levou vinte anos a ser aceite. Pelo contrário,
houve um claro apoio aos ramos de influência mais próximos de Roma, como a Opus Dei.
João Paulo I1 mediu os inconvenientes de um sistema tão
centralizado, personalizado, mediatizado, fonte de contestação de dentro da Igreja e até nas outras confissões cristãs.
O seu sucessor não pode esquecer essa lição.
Na encíclica «Ut unurn sint)), João Paulo I1 referiu-se ao
exercício do primado de Roma, ao estilo, à repetição de fórmulas históricas. Esta é uma pedra de toque: deve-se continuar ou romper com o sistema do papado universal baseado na primazia e infalibilidade do bispo de Roma, que são
disposições adquiridas há relativamente pouco tempo
(Concílio Vaticano I, 1870), quando Roma perdia o seu
poder temporal? Desde essa época, o papado esteve enredado num governo central (Cúria), prolongado em cada país
pelos núncios e bispos nomeados como prefeitos, e unificado por um magistério normativo.
A Cúria não é tanto a burocracia tantas vezes atacada,
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mas continua crispada face a todas as contestações ou
mudanças.
A primeira reforma do novo pontificado deveria voltar a
dar relevância as igrejas locais. Trata-se da inculturação da
fé cristã; e do regresso as igrejas das origens, cuja estrutura
de governo repousa sobre os patriarcados, autónomos mas
solidários (Jerusalém, Antioquia, Roma, etc.).
É necessária uma descentralização - em primeiro lugar,
uma mudança do processo de nomeação dos bispos. Houve
demasiados erros, abusos de poder dos núncios, pressões
junto de Roma. É assunto urgente.
A maior parte dos grupos contestatários (como "Nós
Somos Igreja"), em vários países da Europa, reclamam um
direito de controlo local antes de qualquer nomeação, mais
impositivo que a simples opinião na resposta a consulta,
que se usa actualmente, dos nuncios as conferências episcopais.
A segunda reforma devia incidir no Sínodo dos Bispos
em Roma, que já é só uma caricatura do que foi planeado no
dinamismo reformador do Vaticano 11. Não que o Concílio
quisesse uma assembleia parlamentar com poderes próprios
- mas o sínodo devia representar a voz das igrejas locais.
Ora o que acontece é que funciona como uma câmara de registo e a escolha do tema nunca é debatida: em 26 anos de
pontificado, jamais se abordou o estatuto das mulheres ou o
celibato dos padres. Aliás, as proposições dos delegados são
confidenciais.

Levantam-se os mesmos problemas nos sínodos locais
(diocesanos), que pedem uma informação melhor distribuída e deliberações mais livres, etc. Note-se que os votos dos
sínodos locais são geralmente transmitidos para Roma,
ficando sem resposta.
Claro que a Igreja não tem que conformar o seu modo de
funcionamento aos modelos políticos da sociedade civil.
Mas a sua administração central, o sistema piramidal em que
todo o poder parte do alto, vai-se afastando cada vez mais da
prática dos Estados modernos e das sociedades liberais,
onde aumentam os pedidos de autonomia, de responsabilidade, deliberação e participação.
A descentralização do sistema de autoridade católica
passa por uma limitação do campo de competências da
Curia; por delegações mais alargadas as conferências
nacionais de bispos; por reforma dos processos de
nomeações; por novas práticas dos sínodos locais e episcopais.
A Igreja parece mais livre do que nunca para reflectir
sobre as condições da sua missão, desenvolvimento, reforma
institucional, adaptação as culturas e as necessidades dos
homens do século XXI.
Será que o novo Papa saberá tirar partido da conjuntura?
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A questão é saber qual foi o impacto do movimento das mulheres
no interior das Igrejas, especialmente na Igreja Catúlica Romana,
O que aparece a nível oficial e na imprensa é considerar o movimento
das mulheres como uma heresia - talvez, até, a mais nefasta heresia dentro
da Igreja, desde o modernismo...

As mulheres e a Igreja,
na América Latina
»» Ivone Gebara Camaragibe »» in .~er~éresuxdes pivk.,no 23,Setembro 2004

omecemos
por
duas
questões:
- O movimento das mulheres constitui um
caminho alternativo da justiça nas relações humanas na América Latina?
- Este movimento plural está na linha da
escolha de uma nova organização cultural e
económica mundial, de «um outro mundo possível))?
Num primeiro impulso, a resposta da autora deste texto
é positiva. O mundo feminino está a acordar em todos os
países da América Latina. As mulheres saíram do silêncio
doméstico e começaram um processo de visibilidade em
todos os sectores da sociedade. Alcançaram conquistas sociais notáveis ao nível das leis, da igualização de salários, da
autonomia física, dos sindicatos, do nível de estudo.
Aumenta o número de publicações feministas que estudam a presença das mulheres ao longo da história dos vários países daquele continente, aumenta o número
de organizações que lutam contra a violência doméstica;
o número de pequenas cooperativas para apoio económico,
o número de grupos de pressão, os «lobbies» junto das
grandes instâncias políticas...
Mas as forças reaccionárias, com o apoio das derivas
capitalistas actuais, não nos permitem prever os diferentes
contornos que tomará a história das mulheres até alcançar
o seu objectivo: uma história diferente, igualitária, entre
homens e mulheres.
As mulheres aperceberam-se de que, durante os 500 anos

C
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da história da América Latina, a sua história oficial se confunde com a história masculina. Éramos as figuras de
enfeite; as submetidas; as aproveitáveis para a cama, para os
filhos e para os pequenos serviços na Igreja. Definidas, a
partida, como mães.
Agora, a questão é saber qual foi o impacto do movimento das mulheres no interior das Igrejas, especialmente
na Igreja Católica Romana. O que aparece a nível oficial e
na imprensa é considerar o movimento das mulheres como
uma heresia - talvez, até, a mais nefasta heresia dentro da
Igreja, desde o modernismo...
Queremos mudar aquilo que é definido como a ordem
natural das coisas. Queremos outra compreensão do ser
humano. Com isso, introduzimos uma referência nova para
compreender o mundo e o cristianismo.
A Igreja «oficial» afasta-se sempre mais da humanidade
real, das questões que têm a ver com o quotidiano da vida
das mulheres e dos homens. Não está interessada nessas
questões. Esconde-se numa linguagem do passado, em antigas fórmulas teológicas identificadas com princípios
imutáveis, sem densidade espiritual para o mundo de hoje. O
que a Igreja reserva as mulheres é o lugar de serventes
(mesmo se a linguagem já não é essa...). É uma grande
ilusão acreditar que o facto de duas mulheres terem sido
convidadas este ano para fazer parte da Comissão Teológica
Internacional significa um grande avanço ou uma grande
abertura da Igreja Católica.

AS MULHERES

Para já, parece-me ilusório julgar que se podem guardar
os mesmos significados, os mesmos gestos, os mesmos rituais, as mesmas leis, a mesma concepção de poder imperia1 - e, por outro lado, acolher de um modo diferente as mulheres e anunciar a mensagem ética de Jesus de Nazaré.
As mais lúcidas - intelectuais ou condutoras de movimentos populares - estão desencantadas face a Igreja
Católica e as outras Igrejas cristãs. Estamos a viver cada vez
mais fora das instituições religiosas. Cada vez mais, estamos
convencidas de que a herança ética de Jesus não habita necessariamente os locais oficiais da religião ...
O cristianismo institucional não abre espaço para o pensamento, e, portanto, também não para as mudanças actuais do
mundo - em particular, as mudanças vividas pelas mulheres.
Na América Latina, as Igrejas disputam entre si a maior
ou menor afluência de fiéis, fazendo ((rnarketing))religioso.
No Brasil, há uma organização que serve a Igreja Católica e
que se chama, precisamente, ((marketing católico)). É gente
que não se preocupa com os problemas do quotidiano: fome,
sede, falta de trabalho, violência doméstica, tráfico de
raparigas. Para eles, o papel espiritual da Igreja deve manifestar-se por espectáculos religiosos, curas miraculosas,
cânticos litúrgicos barulhentos - para revelar o que chamam
«o poder de Deus)). O momento espiritual é o esquecimento
das questões de cada dia. É o momento de acreditar individualmente na força de Deus, capaz de me dar apoio em todas
as afliçks, de maneira quase mágica.

E

A IGREJA, N A AMERICA LATINA

Desgraçadamente, são as mulheres que frequentam mais
estes «shows» da Igreja, conduzidos por padres artistas sem
boa formação humanística.
É nesse meio religioso que muitas mulheres vão buscar consolação... e também a ocasião de fugirem da violência quotidiana... É a complexidade das situações existenciais ...H
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As Equipas de Santa Isabel têm proporcionado um importante contributo
não sú para os casais que nelas participam, mas também para a Igreja como
um todo, em termos do testemunho da procura de uma vivência cristã por parte
de baptizados que se encontram em condições delicadas face à própria doutrina
da Igreja Católica: a situação de um segundo casamento, que os impede de casar
pela Igreja e de comungar na eucaristia.

As Equipas de Santa Isabel:
um testemunho
»» Ângela e Fernando Lacerda Nobre n»

Tekto apresentado num ateiier do Con-

Internadonal da NOVE Evangellzação (Usboa),

em 8 de Novembro de 2005; este 6 um testemunho pessoal e não reprwnta wnhuma posição oRdal de uma equipa ou de um movimento

A

s Equipas de Santa Isabel foram criadas na
década de 80 com o objectivo de dar resposta à situação dos casais ditos wecasados))ou
num segundo casamento, portanto não casados pela Igreja. A iniciativa partiu de um
casal veterano das Equipas de Nossa
Senhora - Anita e Pedro Pessoa de Carvalho - e do cónego
Carlos Paes. A ideia era proporcionar àqueles casais uma
oportunidade de vivência de Igreja e um acompanhamento
que lhes permitisse aprofundar a sua relação à luz de uma
espiritualidade cristã.
Desde o início que o paralelismo com as Equipas de Nossa
Senhora (ENS) esteve muito presente. Assim, a dinâmica das
Equipas de Santa Isabel (ESI) segue os passos das ENS com
as reuniões mensais, precedidas de um jantar, rotativo, e são
acompanhadas por um padre assistente. As reuniões consistem na partilha de uma reflexão sobre o Evangelho e ainda
sobre um tema de estudo que é definido ao longo do ano. A
forma como tem sido vivido o ((dever de sentam, a oração
familiar e conjugal, e a partilha de intenções para o mês são
aspectos impo&tes das reuniões.
Na década de 90 surgem novas equipas, incluindo grupos
de casais de paróquias interessadas em dar resposta a esta
situação e que já se reuniam espontaneamente.As ESI organizaram diferentes iniciativas conjuntas como encontros de
Natal, retiros espirituais e encontros de divulgação do próprio
movimento. No ano 2000 houve uma celebração especial na

Sé, por convite do senhor patriarca, o ((Jubileu)) das ESI.
Apesar destas iniciativas conjuntas, tem sido dificil estmturar
os esforços comuns das diferentes equipas no sentido de criar
um movimento coeso e dinâmico.
As ESI têm proporcionado um importante contributo não só
para os casais que nelas participam mas ainda para a Igreja
como um todo em termos do testemunho da procura de uma
Mvência cristã por parte de baptizados que se encontram em
condições delicadas face à própria doutrina da Igreja Católica.A
par destes benefícios, as dificuldades que as ESI têm defkontado
são de duas ordens. Por um lado, a nível interno, é importante
mobilizar e dar um certo grau de institucionalização ao movimento, uma vez que este consiste numa proposta válida e positiva. Por outro lado, a nível externo, o esforço de divulgação tem
apresentado resultados ainda lentos, pois, apesar de serem em
grande número os casais nestas condições -,de segundo casamento - a sua ligaçb à Igreja não é fácil nem imediata.
Um outro aspecto que é importante referir é que as ESI
são compostas também por casais de primeiro casamento
que aceitam participar pois agrada-lhes o carácter de certa
forma menos formal que têm estas equipas. Muitas vezes
um dos membros do casal não adere a uma participação
tão activa num grupo de Igreja e, nestas circunstâncias, o
ambiente das ESI torna-se mais flexível e atraente. Esta
mistura de casais de primeiro e de segundo casamento é
relevante para evitar o carácter de gueto que poderia surgir caso as ESI só fossem compostas por estes últimos.
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As ESI, seguindo a dinâmica das ENS, vão desenvolvendo
uma espiritualidade e uma vivência que lhes é própria.
Independentemente da diversidade existente dentro de cada equipa

e ainda entre equipas, incluindo as diferentes sensibilidades e
ritmos de acç2lo, existe um propósito comum que constitui,potencialmente, uma força mobilizadora e integradora. Este propósito é
o aprofùndamento da vivência cristã: dentro das circunstâncias que
nos são peculiares. O ser-no-mundo das ESI é desenvolver ao
máximo as nossas possibilidades, o nosso potencial, tendo em
conta as nossas restriw e hgtlidades - desenvolvermo-nos em
casal e em termos pessoais, e ainda em grupo ou em equipa, ao
nível do poimcial do movimento das ESI e da Igreja como um todo.
Somos ainda um movimento em gérmen, em potencial,
cheios de vontade e de mãos cheias para dar, mas com dificuldades e pontos fracos que temos de ultrapassar. Precisamos
de todos, dos que são de dentro, dos que já participam nas
ESI, das potenciais interessados em juntar-se a nós, e ainda da
igreja como um todo, principalmente daqueles mais próximos
da nossa realidade. O processo da "Nova Evangelização"
também passa por aqui e talvez traga fnitos até aqui impensáveis! Uma nota importante: as reuniões das ESI terminam
com a oração do Magnificat - e aqui fica a benção de Maria!

O testemunho pessoal
NZio é fácil pôr por palavras o tipo de experiência que se
vive ao longo de vários anos de pertença a um grupo de

Igreja como as ESI. Somos um casal 'recasado' ou de segundo casamento e a nossa aproximação ou reaproximação a
Igreja deu-se através do percurso feito numa ESI. É interessante verificar, retrospectivamente, que muitas vezes a acção
decorre pela negativa, isto é, surge a necessidade de responder a mais e mais questões e esse questionamento leva a outras iniciativas. A título de exemplo, os primeiros Exercícios
Espirituais (retiros inacianos), os cursos da Escola de Leigos,
os cursos de espiritualidade da Universidade Católica, o contacto e as actividades propostas por outros movimentos de
igreja como o EM - Encontro Matrimonial, Schoensttat, ou o
Metanoia, as idas em família a Taizé, surgiram todos a partir
do encontro inicial com as ESI. Não se trata de acumular
experiências avulsas, mas, sim, de identificar claramente que
um percurso de procura e de busca espiritual passa por algum
grau de desinstalação e de pôr em causa as verdades assumidas até então. E esta busca alimenta-se pelas vivências de que
vamos tendo a oportunidade de beneficiar - é como a mesa
do banquete que está posta para quando os convivas
chegarem ...
Para além desta busca intensa no seio da Igreja, com altos e
baixos, pontos fortes e momentos de impasse, também é possível fazer uma leitura paralela da nossa relação a dois.
Também aqui a vivência espiritual, que teve o seu início formal
com as ESI, permitiu incutir um dinamismo e uma realidade
radicalmente diferente a nossa relação. Eu não partilho uma
visão idealizada da família ou do casamento como instituição e
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considero que ambos trazem muitos mecanismos perversos que
interessa desmontar se queremos criar espaços de liberdade no
sentido mais profundo da palavra, espaços em que cada um
desenvolve o seu melhor. Neste sentido, considero que tem sido
a vivência cristil que tem permitido um caminho de fé e de
esperança perante situações nem sempre fáceis de ultrapassar.
Esta descrição um pouco abstracta pode parecer superficial e de conveniência mas não é fdcil descrevê-la noutros
moldes. Talvez ajude explicar o seguinte: quando há dificuldades numa relação é fácil surgirem impasses em que, com a
melhor das intenções, nos vamos afundando ainda mais, com
tentativas de racionalização e de argumentação de coisas que
não se podem explicar. Nestas alturas, é necessário criar uma
distância crítica e trazer um olhar novo e luminoso à situação
de cada um. Há muitas propostas no mercado para resolver
este tipo de situação e não pretendo argumentar que a prática
religiosa seja unicamente uma terapia e uma pedagogia - mas
também o é, e é exactamente isto que me parece importante
reconhecer e, mais ainda, usufruir e dar a conhecer aos outros.
Repito, é absurdo dar um sentido utilitarista a Deus - como o
padre Carlos Paes tantas vezes repete, «Deus é aquele que não
serve para nada e que, no entanto, muda tudo nas nossas
vidas)). É a experiência da ((esperança para além de toda a
esperança» e do olhar sempre novo e criador de Deus e é a
vivência do ímpeto da palavra de Jesus ((levanta-tee anda».
Num contexto especial como o das ESI, é fundamental
repensarmos conceitos de certa forma estáveis e dados com
adquiridos por muitos. O próprio sacramento do casamento,
que objectivamente nos está vedado, pode ser vivido como
ideal de vivência diária, como uma aproximação gradual a
qualquer coisa que nos transcende, como será um caminho de
santidade, Não se trata de criar novas utopias, mas, sim, de
reconhecer que Deus nos acompanha sempre - «estamos
empapados em Deus, temos é dificuldade em acolhê-lo)),
como diz o padre Cerqueira. Ao tentar viver esta presença e
acolher as graças que nos são dadas, não fazemos mais do que
viver cada vez mais plenamente a nossa relaçiio a dois. Este
discurso pode dar a entender que temos uma relação fácil e
pouco acidentada, o que não é de todo verdade. Contudo, há
&a solidez e uma confiança que está muito para além daquilo que cada um de nós como pessoa tem para oferecer. Quer
dizer, é como se, quando conseguimos resolver crises de início aparentemente insolúveis, é como se fosse por efeito de
qualquer coisa que está para além de nós, uma corrente criadora que nos liberta. São Paulo diz-nos: «Já não sou eu que
vivo, mas é Cristo que vive em mim.» Quando conseguimos
recriar um novo fôlego e uma nova confiança na nossa
relação, para além de todas as nossas limitações, vivemos um
pouco desta experiência de São Paulo.
O exercício de oração é sempre um exercício de confiança
e esta vivência de transformação não é um truque de magia,
mas, sim, um tocar cada vez mais fundo naquilo que realmente
somos. Aprendemos transformando-nos, pelo que a nossa
identidade mais profunda é sempre uma identidade dinâmica e
em desenvolvimento. O casamento implica uma parceria a
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dois, mas implica muito mais do que aquelas duas pessoas.
Deus é um interveniente contínuo e óbvio para os crentes mas
ainda temos que contar com a família próxima e a alargada, os
círculos de amigos, as modas do bairro e da sociedade, da
época, etc. Quer dizer, pensar num casamento e no casamento
como um sacramento e como uma bênção de Deus implica
reconhecer que aquele - casamento - passa por tudo aquilo por
que aquelas duas pessoas também passam e o caminho de santificaçlo e de desenvolvimento espiritual passa por tudo isso,
por todas as rotinas e impasses da vida do quotidiano.
É exactamente a este nível que importa reconhecer o
enorme alcance que têm, ou que podem ter, iniciativas como
as ESI ou, evidentemente, as ENS. É que os encontros regulares, as partilhas dos desafios e das dificuldades que vamos
enfrentando no dia-a-dia, permitem criar formas de lidar com
a realidade diferentes daquelas que nos são oferecidas pelo
mercado ou pela sociedade em geral. O caminho proposto
pelo cristianismo encerra inúmeras espiritualidades e esta
diversidade é uma enorme riqueza para a Igreja. Não propomos aqui uma abordagem única, mas antes um caminho a ser
percorrido.
Outro aspecto importante relacionado com o anterior com a impossibilidade de celebrar o sacramento do casamento para os casais de segundo casamento - é a impossibilidade
de participar no sacramento da reconciliação e da eucaristia.
Esta limitação pode ser discutida a muitos níveis, mas o que
pretendo realçar aqui é que também é possível uma leitura
pela positiva, no sentido de explorar o sentido mais profundo
destes sacramentos e de viver estes actos não apenas como
ritos em que, infelizmente, tantas vezes se tomam, mas antes
como oportunidades de mergulhar no mistério que nos é proposto por Jesus. Quer dizer, sem masoquismo ou vitimizações, a vivência cristã é um caminho, não é um ponto de
chegada. No nosso caso, de casais nesta situação, o caminho
é outro, mas também temos a possibilidade de comungar com
Deus e com os nossos irmãos de outras foinas. Isto para
realçar que a nossa situação de casais «em pecado)), segundo
a doutrina ortodoxa católica, também pode trazer sinais de
esperança e de confiança, pois implica, potencialmente, um
aprofundamento do que significam estes sacramentos, que são
tantas vezes vulgarizados e mal acolhidos no sentido mais
profundo da palavra.
Este texto pretende apenas dar um testemunho, um testemunho de que tem valido a pena. E ainda faz um apelo a que
mais se juntem e que possam usufruir destas iniciativas que a
nossa Igreja tem para oferecer. No contexto da "Nova
Evangelização" são os nossos corações, dos crentes convictos
e activos no seio da Igreja, que mais precisam de conversão
no sentido de dar testemunho da graça que nos habita.
É a força do «vede como eles se amam)).
Que a proposta que as ESI transportam seja acessível
a sensibilidade de quem delas precisa é o voto que deixamos
a quem nos vier a ler. Bem hajam! !i

Lisboa, 14de Junho de 2005
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DESAFIOS PARA A EVANGELIZAÇAO

O que é urgente é formar padres para uma real «maturidade afecti\~a»,
capazes de se relacionar sem ctifieuldade com mulheres e homens.
8 documenta que temos estado a considerar procura identificar crittrlot;
que ajudem a diseernir esta qualidade e aponta questiíes inegavelmente
importantes e que se aplicam a todos os candidatos, independentemente
da sua orientação sextiãl.

Os homossexuais
podem ser padres?
»» Timothy Radcliffe Ex-mestre-geral da Ordem Dominicana »» Texto publicado no "'me Tablet", outubro de 2005;
traduçAo de Maria Adelaide P. Correia

á duas semanas, eu estava na Nova Escócia
orientando um retiro de bispos e padres da
zona oriental do Canadá. Um dos padres
enviou a mesa um papel com uma questão
que teria ele próprio vergonha de apresentar
publicamente: ((A recente instrução do
Vaticano condenando a ordenação de homossexuais e dos
que apoiam a cultura gay quer dizer que eu não serei aceite
daqui em diante? Quer dizer que as pessoas como eu são
padres de segunda classe?))
Já ouvira esta questão, posta de várias maneiras, por
padres de todo o mundo. A referida instrução do Vaticano é
um foco de imensa ansiedade, que nos obriga a um exame
atento do que ela de facto quer dizer.
Há dois princípios a ter em conta:
1 - Dar a interpretação o mais positiva possível. Não é
assunto para ler e arrumar: trata-se de discemir quais as verdadeiras intenções dos autores. Os «media» estão cheios de
acusações, e este documento é denunciado como mais um
ataque aos homossexuais. A mesma denúncia percorre a
Igreja. A Congregação para a Doutrina da Fé deu, muitas
vezes, interpretações tendenciosas aos escritos teológicos. Por
seu turno, muitos teólogos dão interpretações negativas aos
documentos que vêm do Vaticano, como se nada de bom
pudesse vir de Roma! Como Igreja que somos, devemos
encontrar outro modo de dar a atenção uns aos outros e ao que
realmente foi dito. A justiça e a rectidão exigem isso mesmo.
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2 - Uma vocação é um chamamento de Deus. É verdade,
como aquele documento diz, que esse chamamento é recebido através da Igreja, na Igreja e para o serviço da Igreja mas é o Senhor quem chama! Já trabalhei por todo o mundo
com bispos e padres, diocesanos ou de ordens religiosas - e
não tenho dúvidas de que o Senhor chama homossexuais a
vida consagrada - e são os mais dedicados e impressionantes
que conheci. Acho que nenhum padre seguro da sua vocação
deve entender que este documento o classifica como deficiente para o ministério. Devemos aceitar que o Senhor continua a chamar homossexuais e heterossexuais à vocação de
padre, porque a Igreja precisa de dons próprios de uns e de
outros.
A Igreja tem o direito e o dever de exercer um discernimento cuidadoso na admissão de seminaristas.O documento diz que
esse discernimento se tornou ((mais urgente pela situação actual»; provavelmente, refere-se a crise de crimes sexuais que
atingiu a Igreja no Ocidente. - Levantamos aqui duas questões:
esse texto dá-nos bons critérios para discemir quem tem
vocação? O texto ajuda a enfrentar a crise de abusos sexuais?
O documento insiste: um candidato ao sacerdócio deve
ter alcançado a maturidade afectiva que lhe permita relacionar-se com homens e mulheres, num verdadeiro sentido
de paternidade face a comunidade eclesial que lhe for
confiada. Deixemos de parte, por agora, a ((paternidade
espiritual)), e fixemo-nos na maturidade afectiva. O que é
que esta expressão significa?

OS HOMOSSEXUAIS PODEM SER PADRES?

O mesmo documento afirma que a Igreja não pode admitir ao seminário ou ordens religiosas os que são homossexua.is, apresentam tendências homossexuais bem
definidas, ou apoiam a cultura «gay». O primeiro critério é
claro; podiam ter dito o mesmo dos que são activamente heterossexuais.. .
O que é que se quer dizer com ((tendências homossexuais bem definidas))? O contra-exemplo dado em seguida é dos que passam por uma fase de atracção homossexual e afirma-se que deve ter renunciado a ela há mais de
três anos antes da ordenação diaconal. (. ..) Talvez se possa
admitir que o texto queria significar que quem tem uma
orientação sexual central para o sentimento de si mesmo
pode tornar-se obsessivo, com a sua própria imaginação aí
fixada. Isso pode, realmente, levantar questões sobre a
capacidade de viver como padre celibatário, mas um heterossexual demasiado focado na sua sexualidade também
terá problemas. Julgamos que o relevante é a maturidade
sexual, mais do que a orientação.
Detenhamo-nos na expressão ((apoiar a cultura gay)). É
correcto que os seminaristas e os padres não devem frequentar bares gays e outros centros com a mesma orientação. Seria como que celebrar como central nas suas vidas
o que não é fundamental. Devem, é claro, aprender a estar
sem constrangimentos com as pessoas, qualquer que seja a
orientação sexual delas, e a viverem contentes com o
coração que Deus Ihes deu. Uma subcultura machista, cheia
de referências heterossexuais seria igualmente inapropriada. . .
O documento assinala que a Igreja se deve opor a uma discriminação injusta contra os homossexuais, tal como a discriminação racial. O que significa que todos os padres devem
dar apoio, a quem é discriminado, incluindo os visíveis gays.
Mas esta afirmação levanta problemas complexos. Opor-se a
um casamento gay pode ser visto como discriminação.. . mas
não assim no sentido católico oficial. Cada vez que alguém se
envolve contra uma discriminação pode ser mal-entendido. É
um risco que se deverá correr, por vezes.
Temos, ainda, por esclarecer a ((paternidade espiritual)).
Não é um conceito que me seja familiar. S6 os heterossexuais é que podem oferecer este tipo de relação? Esta é a
opinião do bispo das Forças Armadas americanas, que disse
recentemente:
(tNBo queremos que a nossa gente pense, como diz a cultura que nos rodeia, que diz: não há diferença real entre heterossexuais e homossexuais. Para a nossa vocação,
achamos que há diferença. Devemos apresentar padres masculinos, que acentuem o forte papel do modelo masculino.))
Não quero acreditar que o documento de que falamos se
proponha isto! Nem encontramos isto no Vaticano!
Se o papel do padre é ser um modelo de masculinidade,
teríamos que aceitar que menos de metade do «elenco» sacerdotal caberia dentro desta exigência. Nessa linha
poderíamos exigir que fossem ordenadas mulheres como
modelos de feminilidade!

O que é urgente é formar padres para uma real ((maturidade afectiva)), capazes de se relacionar sem dificuldade
com mulheres e homens. O documento que temos estado a
considerar procura identificar critérios que ajudem a dis- cemir esta qualidade e aponta questões inegavelmente
importantes, e se aplicam a todos os candidatos, independentemente da sua orientação sexual.
A nossa sociedade dá, por vezes, a impressão de que
homo- e heterossexuais são virtualmente duas espécies dentro do género humano. Mas o coração humano é complexo,
e as formas do desejo mudam, evoluem. Conheci padres que
se consideravam gays quando tinham 30 anos e subitamente
descobriram depois que não o eram; e vice-versa. Se queremos formar padres que vivam fmtuosamente o seu celibato,
têm que estar a vontade consigo próprios, encarando de
facto a sua complexidade emocional, mas sem se baralharem
com a exclusiva consideração deste aspecto, como se fosse
o cerne da sua identidade. «Ainda não se manifestou o que
havemos de ser. O que sabemos é que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal
como Ele é)) (João 3, 2 - tradução da Nova Bíblia dos
Capuchinhos).
A nossa sociedade anda obcecada com o sexo; a Igreja
deve oferecer um modelo de aceitação saudável e não compulsiva da sexualidade. O catecismo do Concílio de Trento
dizia: «Os padres devem falar de sexo com mais moderação
que abundância.)) Devemos ter mais atenção a quem os
nosso seminaristas se inclinam para odiar do que para amar.
Racismo, misoginia, homofobia, são sinais incompatíveis
com um bom modelo de Cristo.
A instrução do Vaticano de que aqui falámos termina
aconselhando os seminaristas a serem francos com os seus
directores espirituais. «A mentira não corresponde ao espírito da verdade e lealdade que deve caracterizar a personalidade dos que se sentem chamados a servir Cristo e a sua
Igreja no ministério presbiteral.)) É fundamental. Mas, se os
critérios do documento forem interpretados em sentido estrito, para concluir que nenhum gay pode ser ordenado, alguns
seminaristas ver-se-ão numa situação impossi-vel: se
falarem abertamente, não serão aceites; se o não fizerem,
sentir-se-ão falhos de transparência. Os mais honestos abandonarão; ficarão os menos verdadeiros. Formaremos padres
imaturos, de mal consigo próprios, e sujeitos a continuar
assim ...
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LIBERDADE E CONSTRUÇAO DA CIDADE

O ser Iíuniano, desde que nasce, é vocativo, precisa do tu, alguém que o cuide
(genitivo). Sem um genitivo o vocativo morre. Sermos amados torna-nos dativos.
Encontrar a alegria e depois devolver o dom. Encontrar a disposição de dar.
Perdoando é dar permanentemente.

Não perder o tu
pelo caminho
>>»

TeBo redlgldo com base na Sessão de Estuda organizada pelo Metanola, a ii e 12 de Fwerelro de 2006, noPoito, wbre .Uberdade e Construção da Cldadm,

Wntada por Carlos Maz

ele dizem que ((é um desses fiizedores feitos pelo
caminho.Ele mesmo queria ser proade nave para
sulcar todas as ondas, ao mesmo tempo dentro e
por cima delas, nunca sem elas, tratando de evitar
a dialéctica dos náufragos que crêem salvar-se
porque ignoram as tempesbdes da vida. No
mesmo barco, o da Fundação Mounier, vai remando com ou-tros
remadores a maior parte da sua travessia, a vista da terra prometi-

Portugal seria possível para todos os povos se repartíssemos igualmente o património da humanidade. Porém, cada vez há mais
fome. Cada vez se produz mais e se socializa menos. Vivemos
todos num «an@opocídio».Três em cada quatro pessoas têm fome
e são cada vez mais pobres em relação aos enriquecidos.
Há uma enorme assimetria entre inteligência e coração.
Estamos (&hnes», desequilibrados no nosso caminhar. Cada
país é uma bomba contra outro. A infirmeza é agressiva, produz

dar>.(*)

mal-estar.

Em dois dias de celebração dos 20 anos do Metanoia, 11 e 12
de Fevereiro de 2006, Carlos Diaz, filósofo personalista, veio
encontrar-se connosco, demoradamente, dar-nos tempo, livros,
testemunho cristão.
Dizendo-se encantado, tratou-nos por tu, agradeceu e respondeu com entusiasmo a nossa discordância, aos nossos protestos.
Tocou-nos com temura.
Dessa conferência anotamos aqui algumas ideias que nos convidam a conhecer melhor o seu pensamento, expresso em mais de
cem livros publicados, e a ouvir o seu testemunho.
Os comentários que se seguiram foram também reflexo do
nosso quotidiano, na procura de ((escutaro outro».
Afirma Carlos Diz.
O homem C um animal shbio e mau.
O homem descobre os mistérios do Universo mas conhece mal
o seu próprio mistério. Cada ano, no presente, corresponde a centenas no passado em progresso do conhecimento. Segundo dados
da UNESCO, sabemos que, hoje, o nível médio de vida de

Eu e tu sHo os dois únicos nomes pessoais.
Ele é distante, não tem rosto, é uma relação instrumental.
Miseridrdia quer dizer coração temo. Perder o tu é um risco. Não
podemos perder de vista o tu, ausente no capitalismo e no comunismo. An-ónirna = sem nome. Não há este homem. As ideologias
não nasceram do rosto do homem.
Que fazer para niio perder o tu pelo caminho?
Como chegou a humanidade a perder o tu?
Para que serviu a cultura?
Podemos considerar três ciclos na história, três grandes
momentos:
1 - Mundo antigo, kwênírico (até ao Renascimento) - Deus
sabe, diz, fala, o homem ouve, e deve seguir confiante a palavra de
Deus.
2 - Mundo antropocêntrico (desde o Renascimento até ao fún
do segundo milénio) - Deus está morto, o homem rouba o fogo a
Deus (mito de Prometeu). O movimento operário acreditava que
construía o paraíso na terra, desaparecendo a injustiça. Com o pro-

'

14 viragem

NA@ PERDER

gresso, olhava para o futuro confiante no Homem. Deus não fala.
3 - Depois da queda do Muro de Berlim - o projecto actual é
Narciso, cada um com o seu rnicroprojecto de se fazer a si mesmo.
Não acreditar em nada, nem em Deus nem no Homem. «Deus está
morto, o Homem está morto e eu também não me sinto nada bem»
(grafiti no muro de Berlim, invocando o Maio de 68).
O ser humano fracassou como projecto?
A cultura serviu para sermos mais irmãos, mais felizes?
Haverá algum tipo de humanismo capaz de superar a tragédia
de Narciso?
Que projecto de ser humano? Que antropologia?
Há em cada um dos seres humanos algo mais do que um narciso. É preciso encontrar uma antropologia do universal e humano
que há em cada homem, este homem. E trabalhar. Querer para os
outros o mesmo que para mim. Há alguma maneira de se despertar humanamente? O personalismo comunitário pode apontar-nos
caminho.
O ser humano, desde que nasce, é vocativo, precisa do tu,
alguém que o cuide (genitivo).
Sem um genitivo o vocativo morre. Sermos amados toma-nos
dativos. Encontrar a alegria e depois devolver o dom. Encontrar a
disposição de dar. Perdoando é dar permanentemente.
Para que dar se tome um hábito vital é preciso deixar-se
((cuidam,ser ((querido)).
Projecto de vida, com dificuldades e crises, é converter-se a
uma antropologiado amor. Persona é amor. «Amor ergo sum, sou
amado logo existo. Nesta antropologia o amor é dom, tenda de
campanha que há que manter amando.
O que vem em primeiro lugar - Eu ou tu ?
Há três possibilidades de comportamento hoje. Antropologia
pré-convencional (o egoísmo puro e duro), convencional e pós-convencional. A antropologia pós convencional o que é? Não
querer para o outro o que não se quer para si. Justo, aquele cuja
vida é um exemplo, é quem compra barato e vende caro? O problema é o dinheiro, a nossa rela@o com o dinheiro numa economia de mercado! Só o perdedor social vive como um justo.
E n6s, quem dizem os outros que somos? Metanoia é mudar
o coração do próprio coração.
Os que somos membros da Igreja Católica, somos sacerdotes,
profetas e reis? O nosso baptismo está activo em nós? Sacerdote é
sagrado que se dá. Somos oferta permanente para os outros?
Profeta - dizer ante o outro o que Deus me disse que diga, não me
caiar? Somos profetas? Somos reis de um reino de Deus, de
justiça?
O que devemos procurar? O justo cristão. Cristo.
Dizer e cumprir. Somos herdeiros do sangue de Cristo.
Depois de ouvirmos o Carlos Diaz, sentimos vontade de silêncio e oração.
Agradecemos a sua capacidade de nos falar claramente e com
esperança, com o seu testemunho nos desafiar a uma pedagogia de
acção que nos liberte.
Em breve comentário, recordamos também as palavras recentemente ouvidas ao padre João Eleutério ((Evange1iz.ré escutar o
outro, ajudá-lo a dar nome is coisas que procura e encontrar-se.))
Sentimo-nosaqui também a ser ajudados a dar nome às coisas
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que procuramos e a entender evangelizar no compromisso, na
relação de ajuda que tentamos estabelecer com o outro.
Que testemunho queremos dar uns aos outros nesta procura de
quem é o nosso próximo, no nosso dia-adia, no tempo da nossa
vida pessoal e profissional?
Quem é o meu próximo?
«Quem é o meu próximo, mais vulnerável, a quem cuidar, por
quem me sinto e quero ser responsável com quem quero construir uma cidade nova)?
O nosso próximo tem um rosto, é um tu.
O nosso próximo, o mais vulnerável, que é excluído da constru* da cidade, aparece-nos diferente em cada tempo das nossas
vidas. Quem nos cabe cuidar, para nos tomarmos livres e responsáveis?
Teremos de decidir, muitas vezes com incerteza, a quem
chegar. Cada pessoa deve encontrar o seu modo pessoal. Saber
reconhecer quem é o tu e não o tratar como um ele distante. Ser
livre na construção da cidade é escolher de quem queremos cuidar,
não de modo solitário, mas em compromisso solidário.
Pedir Ajuda
O sohento, a doença, a perda, ou melhor, a vivência e meditação das perdas, pode ser o que nos abre caminho para encontrar o nosso próximo, porque nos ajuda a saber «pedir ajuda,), «ser
fiágih pode ser o primeiro passo para receber e ajudar o outro, que
se aproxima de mim como um enigma, que eu ainda não conheço,
que eu devo (escutarpara o ajudar a dar nome As coisas que procura e a encontrar-m.
Esta procura aproxima pessoas que s o h . Pode ajudar-nos a
cuidar uns dos outros.
E como cuidar quem nunca foi cuidado, quem nunca recebeu
amor?
Criar laços
Por algumas experiências parmhadas com «excluídos» acreditamos que ajudar «excluídos» no processo de aprender a construir
a sua cidade, afirmar a sua voz, a sua presença, começa por criar
laços de solidariedade com outros também @eis, e juntos fazerem caminho pela liberdade.
Os excluídos têm de começar por se aproximar dos seus pares,
de outras pessoas em situação de @
£.edad$
Ninguém se liberta
por ser muito ajudado por alguém que é mais forte e aparece como
protector.
Passamos da condição de exclusão a prática da liberdade por
hternidade. No agora, dia-adia.
Temos o melhor dos exemplos em Jesus e nos seus discípulos
de que queremos fazer parte.
Mais tarde em pequeno grupo, partilhámos testemunhos pessoais, situações vividas, algumas em actividade profissional, com
o nosso próximo que também é aquele com quem trabaihamos no
dia-adia LI

(7 Carlos Diaz, #No perder e1 tú en e1 caminow (Ser Persona en e1 cambio de

Bpoca), Fundaci6n Emmanuel Mounier, Madtid, Janeiro 2006 (editona@rnounier.org;
www.mounier.otg)
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Na fragilidade da cidade, intentou-se demasiado mudar, mudar,
e construir para o colectivo. Querer mudar e não ver mudança é decepcionante,
talvez devdrnos antes focar a melhoria, a começar por nós próprios,
e alargá-la ao que nos é mais proximo.

Na fragilidade da cidade,
alargar o amor e a mudança
»» Ana Nunes »»

Texto redigido e p W r do trabalho de um dos gnipor na Serriio de Estudw organizada pelo Metanola, a ii e 12 de Fevereiro de 2006, no Porto,

sobre .Liberdade e Construção da Cidade.

onscientes de que lidamos com a vida no
princípio da realidade e de que o mal existe,
a partilha de vivências e de reflexões sobre
como nos sentimos, ou não, construtores da
cidade levou-nos ao sofrimento existente
nesta e a dificuldade do nosso olhar o focar
claramente, oscilando entre a indiferença, mesmo quando
esse sofrimento nos interpela na rua e nos transportes públicos, e a aflição. Mas, partilhando, foram surgindo os
humildes tijolos que vamos criando e consolidando.
Sentimo-nos a construir quando, pelas nossas actividades profissionais ou sociais, de algum modo, parece que
desfazemos a rede do determinismo social que paralisa tantos filhos da cidade. Muitos nós grossos dessa rede provêm
das linhas com que se tece toda uma incompetência social
em que não raras vezes sentimos os nossos esforços ruírem,
no entanto, por vezes, há situações em que tudo se complementa e harmoniza numa resposta adequada para alguém,
num real caminho de salvação.
Na fragilidade da cidade, intentou-se demasiado mudar,
mudar, e construir para o colectivo. Querer mudar e não ver
mudança é decepcionante, talvez devamos antes focar a melhoria, a começar por nós próprios, e alargá-la ao que nos é
mais próximo.
Em vez de visar um colectivo (os pobres, os moradores
daquele bairro degradado...) para o qual programamos algo,
importa olhar cada pessoa, levando-a a sentir-se de tal modo

C
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amada que se torne agente da sua própria melhoria, transmitindo a outro esse fogo qúe o levará a outro e a outro,
ainda que para isso seja necessária toda uma formação
específica e todo um modo diferente de conceber o fim da
acção social.
Ter a possibilidade de co-criar um projecto pode ser considerado um privilégio pelos que, sentem que no ambiente
de trabalho específico em que se movem, e principalmente
se é uma profissão que atende os filhos da cidade, apenas se
pode tentar mudar a mentalidade dos que são nossos pares,
sem meios para tocar no sistema.
É, então, responsabilidade essencial avançar o amor,
construir o olhar.
No entanto, esta responsabilidade pode por vezes questionar-nos quanto ao avançar do amor para com o nosso
próximo mais próximo, a família, quando a fragilidade da
cidade nos interpela e absorve. Sendo o sofrimento o grande
problema, onde quer que ele esteja, há que não nos distrairmos no olhar, saber onde é que d6i a cada pessoa, à mais
próxima e A mais distante.
Frequentemente perturbamo-nos por não sabermos quais
as soluções, quais as respostas exigidas em cada situação,
sendo essencial sentirmo-nos amados incondicionalmente,
viver esta consciência e também a memória da caminhada
cristã na história da humanidade, revigorando-nos na fonte,
na entrega ao Espírito Santo, eterno reconstrutor das nossas
fragilidades. L l
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Nrii~imuiido em transforniação aceleracíla, cada vez mais desenvolvido,
globalizado, mas onde as diferenqas entre os povos permanecem tão marcadas,
que sentido f a falarinos
~
cXe relações Eu-Tu, aplicando essa i~aqãoinesma
aos que estão di&antes e pertencem a mundos totalmente difcrentcs do nosso?

Como pode ã glohaliza@o evoluir iio sentido da construção de uma proximidade
mais humana, 'esgcitadora das difercircysis?

Reflexões e
de uma antropologia do Tu
u»

Teresa Coelho »» * tedo redigido a partlr do trabalho de um dos grupos na Sessão de Mudos organlrada pelo Metanbla, a I1e 12 de Fevereiro de 2006, no Porto,
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uando falamos de uma antropologia que valoriza a relação Eu-Tu estamos a falar concretamente de que relações? Nas nossas
relações mais próximas, com aqueles que
amamos e com quem partilhamos ideias,
valores e projectos, não parece demasiado
dificil. Ma . como construir relações Eu-Tu, em que o
Outro é alguém igual, livre e amado se:
- o Outro se recusa a reconhecer a sua fragilidade e
necessidade de ser amado, se afirma auto-suficiente e não
quer ser Tu, fechando-se a relação Eu-Tu. Como podemos
abrir caminho em direcção ao seu coração?
- o Outro representa tudo (ou quase tudo) o que queremos rejeitar como a utilização dos outros, a violência, o fundamentalismo? Ate que ponto somos capazes de separar o
que pensam e defendem, das próprias pessoas, rejeitando
ideias e comportamentos, mas aceitando o Tu, enquanto
alguém que queremos amar?
Num mundo em transformação acelerada, cada vez mais
desenvolvido do ponto de vista tecnológico, globalizado,
onde as distâncias são ultrapassadas graças aos avanços da
técnica, mas onde as diferenças entre os povos, as suas
crenças e modos de viver permanecem tão marcadas e são
tantas vezes exacerbadas pela propaganda política e cultural, que sentido faz falarmos de relações Eu-Tu, aplicando
essa noção mesmo aos que estão distantes e pertencem a
mundos totalmente diferentes do nosso? Como pode a glo-

balização evoluir no sentido da construção de uma proximidade mais humana, respeitadora das diferenças, em que a
tecnologia é um meio e não um fim em si mesmo?
Qual o caminho para tornar eficazes estas convicções? O
mal existe, a manipulação é real, o desânimo domina-nos.
Procuramos encontrar formas de divulgar e transmitir esta
mensagem, mas deixamo-nos enredar nas dúvidas sobre a
forma concreta de agir. Não conseguimos definir com
clareza os critérios para sermos solidários e as prioridades a
estabelecer.
Por onde passa o Personalismo Comunitário de que
quase só ouvimos o nome?
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Não podemos abdicar de ser
responsáveis na construção da cidade
dos homens, de viver intensamente
todas as cruas realidades que nos
rodeiam, reflectir sobre elas e manter
uma postura coerente e correcta,
sem nos esquecermos de procurar
adequadas respostas aos desafios
que se nos coloeam,

- O empenhamento na CONSTRUÇÃO
da cidade
2

Não vale a pena ignorar: hoje há, a nossa volta, muito gesto
e vivência de empenhamento para a atenção, a entrega, a
escuta e a partilha com os mais fragilizados, os mais pobres,
os mais marginalizados, os mais excluídos. E, no entanto,
agrava-se, cada dia mais, o fosso entre ricos e pobres, fruto
dum sistema económico-social em que todos, duma forma
ou doutra, embarcamos, passiva e inconscientemente talvez,
mas que nem por isso deixa de nos respon-sabilizar.
Tudo isto pode não se ver, mas vive-se, e isso é que é
grave. Não podemos abdicar de ser responsáveis na construção
da cidade dos homens, de viver intensamente todas as cruas
realidades que nos rodeiam, reflectir sobre elas e manter uma
postura coerente e correcta, sem nos esquecermos de procurar
adequadas respostas aos desafios que se nos colocam.

Construir urna cidade inclusiva,

no respeito pelo outro
»» V-

»» texto redlgldo a paitlr do trabalho da um do, gupos na Sessão de Mudo, organlzeda pdo MotaJIa, a 21 e 12 de Fevereiro de 2006, no Porto,
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- O EU e o TU - O caminho do AMOR

ma antropologia baseada na relação EulTu
cola-se ao mais profundo duma visão verdadeiramente cristã. Afinal, o Evangelho, a
autêntica boa nova anunciada e que anunciamos, sintetiza-se numa só palavra, palavra
não apenas dita, mas tornada realidade e
razão de ser da vida: o Amor. Mas para que ela seja isso não
basta uma relação vaga e impessoal com o Outro, é preciso
que exista uma atitude de olhos-nos-olhos, de verdadeira
escuta, de ser capaz de sair de si e aproximar-se do diferente.
Mas atenção: é muito forte a tentação de olhar o mundo
apenas a partir da nossa janela pessoal. O difícil, mas imperioso, é ser capaz de olhar pela janela do outro, daquele que
não tem intemet, nem tv, e cuja única verdade por vezes se
limita a da sobrevivência. Temos que pensar no Outro, naquele que provavelmente nem tem espaço para pensar. Temos que
saber escutar o clamor dos que não têm voz e nos apelam a
que sejamos ((genitivos)),quer dizer, a darmo-nos muito mais
com aquilo que somos, e muito menos com aquilo que possuímos. De tal forma temos que o conseguir que o nosso
Amor tem mesmo que se adiantar ao grito do Outro, ao
mesmo tempo que aceitamos quanto somos fiágeis. Temos
que estabelecer um pacto com aquilo que se vive a nossa
volta, e não nos isolar na nossa pequena ilha como se nada se
passasse.
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3 A LIBERDADE
É preciso levar a sério a questão da liberdade, não tanto a nossa
própria, mas sobretudo a dos outros, a forma como se autodeterminam. A cidade que queremos construir é um bem, no
qual tem que haver espaço para a liberdade, não esquecendo
obviamente os seus limites, no respeito pelo outro, na convicção
de que o ser diferente não o toma inferior nem desprezível.
É bem claro que, perante situações em que temos de
optar, não existe um caminho único, mas, sim, vários caminhos, e o que importa não é ter nunca uma verdade fechada, mas, sim, um enriquecimento que abra caminhos, janelas
de oportunidades para além da dureza do quotidiano. Não
desertemos nunca da cidadania. Temos que manter viva em
nós a intenção de construir a cidade, como uma preocupação
central, é uma questão de responsabilidade assumida.
Quando, hoje em dia, nas nossas cidades, o ideal a que todos
aspiram parece ser o do condomínio fechado, temos que nos
opor frontalmente a esse conceito, o da criação de guetos
isolados. O nosso ideal é precisamente o da abertura, o dos
espaços de conversa e de diálogo, na liberdade e na responsabilidade. PI
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Mull~eresque amam demais f e ~ - s de
e m i t a conwrsas sem c2mara
de filmar - primeircai com as mulheres que ianlam as mulheres que amam demais,
as freiras Qhlatas rt todos os hncionhrios da abra que são muita mais do que
funcir~náLlos,porclue sc dclxasarn en~~ol%rer
por um espírito de missão qtrc fnz çleles
seres superiores. E depois, no terreno, tentando, a essas n~ulheres,conqrrista~-lhes
a confiança.

Mulheres
que a
demais
»»Pedra Coelho»» Jornalista da SIC; lntervenç8o na recepção do Prémlo de Dlreltos Humanos, da Aseembleia da República;título da responsablildadeda VIRAGEM

r. presidente da Assembleia da República,
srs. vice-presidentes, Sr. presidente e vice-presidente da Comissão de Assuntos
Constitucionais, Direitos, Liberdades
e Garantias, srs. deputados da referida comissão, obrigado pela distinção;
Aos que também me escutam, sobretudo aos que vieram
em nome das Mulheres que amam demais, obrigado pela presença;
AS mulheres que amam demais, protagonistas desta
história, agradeço-vos a coragem do testemunho que deu
corpo a reportagem;
A Paula, a Júlia e a filha Susana, a Diana e a Sónia, a Ana
e a Teresa, a Fernanda;
Ao Luís Pinto, que escondeu o rosto dessas mulheres
atrás de uma extraordinária imagem, jornalista que, comigo e
com o editor de imagem Marco Carrasqueira (obrigado
Marco), completou a forma televisiva desta história, amigo
com quem partilho a mesma ideia de televisão, há muito que
já nada lhe agradeço, peço-lhe, apenas, que nos esforcemos
para cumprir a missão profissional que escolhemos.
((Mulheresque amam demais)) fez-se de muita conversas
sem câmara de filmar - primeiro com as mulheres que amam
as mulheres que amam demais, as freiras Oblatas - as irmãs
Fernanda, Maria dos Anjos, Cármen, e todos os funcionários
da obra que são muito mais do que funcionários, porque se

S

deixaram envolver por um espírito de missão que faz deles
seres superiores. E depois, no terreno, tentando, a essas mulheres, conquistar-lhes a confiança.
Há ideias e frases ditas ao longo desta história que guardo por serem espelho de vidas díficeis.. .
A Sónia, que deixou a rua no dia em que lhe rebentaram
as águas e que o filho, recém-nascido, conseguiu, só ele o
conseguiu, tirar da rua e da droga. Mulher que luta diariamente para ser inteira.
A Diana que teve uma filha há 14 anos a quem nunca
mais viu. Quando lhe nasceu o segundo filho enterrou os
erros da vida, tornou-se mulher. Não passa um minuto em
que não pense em sentir de novo a filha mais velha nos
braços.
A Fernanda, a quem um dia o filho de sete anos viu
encostada a uma esquina,do Intendente porque o pai da criança, no fácil papel de chulo, decidiu que o filho deveria conhecer a verdadeira profissão da mãe. Terá sido esse o pior dos
dias de Fernanda. É essa a imagem que em nenhum momento
esquece. Fernanda, que baixava os olhos sempre que andava
de autocarro por sentir o peso social da profissão, é hoje mulher de cabeça levantada em todos os lugares do seu mundo.
AAna e a Teresati viverem, ainda, o drama da prostituição
de rua, permanecendo, por isso, fictícios os seus nomes- ...
A Júlia e a filha, Susana. A Júlia parece continuar perdida, incapaz de adaptar-se a vida longe de Monsanto. Susana
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tem pouco mais de 20 anos. Cresceu numa espécie de colégio interno onde tomava contas dos três irmãos. Susana é
uma daquelas mulheres que fintam o destino de uma maneira
que nos deveria servir a todos de exemplo. A nós, que temos
família e trabalho, vidas construídas, objectivos. A Susana
construiu isso tudo do nada e sem a ajuda de ninguém. Tem
força para ela e para a mãe a quem ela trata como filha.
E por fim a Paula. A mulher que deu a cara, que sofreu
por ser prostituta, mas que, em nenhum momento, deixou
de sentir-se mulher. A Paula desceu todos os degraus da
escada da prostituição e da vida, chegando a estar clinicamente morta. Hoje, ainda sobe a pulso os degraus da vida.
Falta-lhe trabalho. Sabe que não pode depender muito mais
da caridade. A Paula está todos os dias a um passo de voltar
a rua.
As freiras Oblatas, para quem as desconhece cativam
mulheres pai.a deixarem a rua, recuperam-lhes a dignidade,
num trabalho árduo que parece não ter fim. E quando por
dentro, essas mulheres se sentem mais sólidas, as freiras
encaminham-nas para o mercado de trabalho - local que
parece exótico de tão inalcançável. Gastamos, todos, dinheiro na recuperação destas mulheres, porque a obra das
Oblatas vive de apoios dispersos, mas depois fechamos, a
essas mulheres, a porta que deveria dar acesso i vida de
todos os dias.
A Paula pode estar a um passo da rua.
Os estereótipos asseguram-nos que as prostitutas são
mulheres de vida fácil. Nenhuma destas mulheres teve essa
vida fácil. Perderam filhos, não enriqueceram, perderam
família, viajavam de cabeça baixa nos autocarros, divorciadas da vida. A imensa sabedoria que a constante má experiência lhes deu foi consolidada entre a esquina e as escadas
da pensão, num constante sobe e desce a 10 euros, em troca
de um tratamento que as transforma em objectos de uso corrente, desses a que habitualmente se dá mau uso.
Quando chegámos ao título da reportagem testámo-lo
com várias pessoas. Poucas o aceitaram. Argumentavam-nos que a rua é sempre opção. Falavam-nos das mulheres-a-dias que sobreviviam com o ordenado mínimo e que
fugiam da rua por, essas sim, amarem demais os filhos e a
família.
A resposta está nas sete histórias destas mulheres. Porque
algumas amaram demais o chulo que elas julgavam protegê-las, e amavam-no demais por ele ter sido, provavelmente, o
único ser humano que num qualquer momento da vida lhes
deu qualquer coisa semelhante ao carinho. A dívida eterna
pagaram-na encostadas às esquinas, sem saberem que o carinho era falso, apenas estratégico.
Cada caso, claro, é sempre um caso.
Há um mês, na preparação de uma outra reportagem, eu e
o Luís Pinto conhecemos uma miúda de 21 anos, prostituta
numa casa de «sobe e desce)), um lugar muito triste e esconso para os lados de Abrantes. Uma menina de 21 anos, mãe
de um casal de gémeos. Ganha mais numa noite do que a
maior parte de nós num mês. É brasileira. Está ilegal em
u
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Portugal. Percebemos, mais tarde, que a vida profissional
dela é muito mais curta do que a de um jogador de futebol.
Regressará para os filhos quando atingir a poupança que
idealizou. Andará perto, felizmente.
Podia ter sido outra coisa. Provavelmente se tivesse como
chegar rapidamente aos filhos sem lhes perder o crescimento.
Às quatro da manhã, um homem aproximou-se dela e disse-lhe, no vernáculo que habita estas paragens: «Vamos...» Ela
foi sem saber para onde. Ganhar mais uns euros para o
regresso, mas igualmente a incerteza de um encontro.
O cliente estava bêbado.
Para nós, para mim, para o Luís Pinto e para o Marco,
julgo que também para eles, esta reportagem teve o mérito de
abalar a estrutura estereotipada que segurava a nossa consciência.
Passei muitas vezes pela Praça da Figueira sem me
aperceber de que aquelas são as esquinas de Lisboa onde
existem mais prostitutas.
A mais velha tem 74 anos. Está lá todos os dias, há muitos
anos. Já foi casada, teve a tal vida normal com emprego
certo. Um dia a filha morreu. E ela desinteressou-se do marido. Perdeu o emprego e o norte. Tem um único porto seguro
- a Praça da Figueira, onde chega cedo e donde sai muito
tarde. Há uns meses envolveram-na numa confusão que deu
briga. Chegou maltratada ao hospital, num estado de inconsciência ainda maior do que o habitual. Quando recuperou,
regressou ao seu posto.
Falámos demoradamente, eu e ela. Fiz-lhe a pergunta
mais fácil: «Por que não deixa?)) Respondeu-me da única
forma que sente: «E vou para onde, meu filho?))
Discutimos sempre a rama e nunca a árvore. Andar dois
meses por esta floresta sombria permitiu-me conhecer um
pouco mais da árvore.
Demos a esta história um lado jornalístico, mas temos a
plena consciência de que o conhecimento dos factos não permitiu que a forma final da reportagem fosse exclusivamente
jornalística.
Agradeço a SIC por nos ter permitido, como sempre me
permite, pôr de lado o lado mais sensacionalista da história.
Acho que assim ficámos todos a ganhar. A medalha de ouro
é disso a prova. El

Gostava de pectras, escolheu a carreira cientl-frca, despertou para irma visão
transbordante na e c w a , e desde eintgu, passou a escrever, escrever rniiiito
nirm estilo poético de se dkzer, Não obstante, nunca puhlcarr nenhum. livro
por obcdiCncia aos superiores.

Pierre Teilhard
de Chardin 1881-1955
Interlocutores e opositores no seio da crise modernista
»>,AnaLuísa Janeira»» Profeuiora Associada do Departamento de Química e Bioquímlea da Faculdade de Clênclas da Universidade de Lisboa; cdundadora, prlmelra
coordenadora e, actualmente, investlgadora do Centro Interdlsclpllnarde Clêncla, Tecnologla e Sociedade da Unlversldade de Lisboa (CICTSUL); matrlr da conferéncla realizada no Museu
de Astronomia e Ciências Afins, Rlo de Janeiro, em Julho de 2005; (ianeira@c.ul.pt; aljaneir&sapo.pt).

embre-se como houve um clima favorável ao
confronto exacerbado entre a doutrina tradicional da Igreja Católica e os avanços científicos modernos, entre os finais do século XIX e
os inícios do século XX. Na verdade, o modo de
i estar da Ciência, manifestamente projectada no
futuro e empolgada pela ideologia positivista, alimentava
uma comunidade de cientistas propensa a uma fidelidade
inquestionável sobre a sua própria prática, incluindo uma
concepção do mundo.
Circunstâncias que encontravam má receptividade nos
meios católicos mais conservadores, com tendência para
autodefesas limitantes e recurso a um tipo de discurso asfixiado e absurdamente pouco inteligente, relevando sobre
quem não possuía meios para ser crítico, ou seja, as massas
analfabetas e desprovidas de argumentos questionantes.
Mas que também serviam para despertar alguns espíritos
inquietos e capazes de assumir a capacidade inteligível, de
modo a utilizarem-na ao serviço da melhor linhagem da
inquietação filosófica e teológica, a ponto de enfrentarem as
autoridades com temeridade e coragem,
Entre eles, e dos maiores, um jesuíta pertencente a elite
francesa de Auvergne: gostava de pedras, escolheu a carreira
científica, despertou para uma visão transbordante na guerra, e desde então passou a escrever, escrever muito num estilo poético de se dizer.

,

Não obstante, nunca publicou nenhum livro por obediência aos superiores.
Foi um paleontologista apaixonado, preparou trabalhos
de reconhecido valor internacional, pertenceu a missões
científicas da mais alta importância, beneficiou de interlocutores, entre concordantes e oponentes, ao longo da vida.
Não obstante, foi exilado na China por vários anos e
aconselhado, melhor dito, impedido de aceitar o convite
para leccionar no Collège de France.
Limitações institucionais e arbitraridades romanas que
não se perdem num tempo longínquo, mas que aconteceram
há menos de cem anos e foram proclamadas com altivez
dogmática.
Entusiasta acérrimo do ((fenómenohumano)),vislumbrava-o dentro de uma ((energética))ascendente, orientada pela
«lei da complexidade-consciência));forma não só específica
de conceber uma evolução onde o espírito nunca se ausenta,
como modo determinado de exigir um Ponto Ómega inexorável.
Aspectos que o acompanhavam quotidianamente,
mesmo quando a existência era penosa: isolamento imposto
hierarquicamente, momentos de angústia perceptíveis pela
correspondência, hesitações sobre o sentido de permanecer
na Igreja.
Ardente defensor de uma ideia de matéria (((energia tangencial))), sempre acompanhada pela virtualidade-actualiviragem 21

dade do.espírito (((energiaradial))), celebrou o «hino do universo)) e a ((missa sobre o mundo)). E fê-lo procurando
assumir uma postura articulada entre as teses materialistas e
as teses idealistas, porquanto recusou qualquer posicionamento unilateral.
Com efeito, embora outorgue uma superioridade à
dinâmica espiritual, na ordem do ser, ela só é possível
porque preparada pela dinâmica material, na ordem do devir.
Concluindo, Pierre Teilhard de Chardin emergiu numa
configuração muito precisa, de que recebeu, aliás, formas
particulares de ser, positiva e negativamente.
Assim sendo, e num tempo em que o capitalismo-consumismo tanto amolecem o estar-no-mundo vigilante,
comemoremos, a partir dele e quando necessário diferentemente dele, a reflexão e o espírito crítico que ousam desafiar o obscurantismo, o comodismo, a apatia cega e a letargia sem inquietação.
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É natural que as pessoas denni~eiema .riolência,sobretudo qiiantlo llies toca
direetanrente, Mas esta perspectitrt é insxifieiente, pois a violência Inscreve-se
e enraí~a-senos arquetipos estrtrtixrais, nlentais, de cada um e do serx qiratidiano,

Questões em torno
da não-violência
snAnt6nio Matos Ferreira
não-violência é entendida e encarada muitas
vezes como uma utopia sem consistência,
esvaziada de real pertinência histórica,
quando não considerada como atitude
perigosa porque anti-social. Todavia, estas
reservas, no sentido mais comum, resultam
de formas mentais (mentalidades) que, acompanhadas por
determinadas representações da realidade, não só confundem
agressividade com violência, como consideram ser esta
inevitável e, em determinadas circunstâncias, uma necessidade dos indivíduos e das sociedades, nem que não seja pela
necessidade de defesa e de preservação.
É natural que as pessoas denunciem a violência, sobretudo quando lhes toca directamente, donde resulta também a
pressão colocada sobre a necessidade e a valorização feita da
segurança policial, militar e judicial como antídoto. Mas esta
perspectiva é insuficiente, pois a violência inscreve-se e
enraíza-se nos arquétipos estruturais, mentais, de cada um e
do seu quotidiano, donde o grau patológico atingido nas suas
manifestações, com elevada intensidade de destruição pessoal e colectiva, das relações interpessoais as relações entre
sociedades e culturas.
Contudo, a relevância da não-violência reside exactamente,
e antes de mais, na sua dimensão utópica, isto é, porque se constitui como um horizonte de devir, de humanização. A não-violência não decorre nem se legitima com a simples verificação

histórica, nem daquilo a que o homem e a mdher (o ser
humano) foram e são - isto para não se utilizar uma conceptualização carregada de ambiguidade: o que é próprio da ((natureza
humana)). A não-violência é, fundamentalmente, uma atitude
individual; e, neste sentido, pode encontrar-se sempre, no percurso da humanidade, vestígios de procura e da realização de
actos e de comportamentos não-violentos.
A não-violência é um processo, lento e longo, de consciência e de acção, cujo amadurecimento transita por osmose
do indivíduo para o grupo e para a sociedade, não como ideologia, nem como programa redutor, mas através das potencialidades de cada um, deste na relação com os outros. Anão-violência é um processo de interiorização individual, onde,
antes de mais, considera o modo como cada um lida consigo.
É uma aprendizagem - por vezes difícil e dolorosa - de abdicação dos mecanismos de sujeição e de subordinação
psíquica e social, mas implica simultaneamente uma dimensão espiritual, isto é, com tudo aquilo que preenche e dá sentido ao viver.
Não existe uma só percepção da não-violência, pois esta
é transportada por diferentes (variados) níveis de consciência, muitas vezes um contraponto. Todavia, a não-violência não pode ser nem absolutizada, nem fundamentalizada. A sua riqueza encontra-se na polissemia e no diálogo
(conversa e complementaridade), o que não exclui a
divergência de opiniões e atitudes.
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A não-violência implica constantemente detectar e
escalpelizar as situações, os procedimentos e as representações (imagens) da violência que ocorrem e que, em muitas
circunstâncias, encontram graus de existência e de perpetuação nas tradições e noutras legitimações sócio-culturais e
políticas. A não-violência parte da violência, e é esta que
constitui o fulcro da interrogação e do equacionar, possibilitando a emergência de outros comportamentos. São as formas vividas da violência, porque praticadas ou porque interiorizadas, em relação às quais nos submetemos - individual ou
colectivamente - que importa considerar e questionar.
Actualmente existe, partilhado por outras pessoas,
mesmo se em níveis diferenciados, uma consciência alargada
e incluidora de muitas situações da violência: desde a esfera
interpessoal às relações entre países e culturas definidoras do
convívio humano nos seus distintos planos. Há como que um
acatamento resignado de que a realidade é assim e não
poderá ser de outro modo. Contrariamente, e em contraponto, a esta quase atitude de resignação, o que está em causa
não corresponde a uma lógica de transformismo ingénuo e
simplista. Pelo contrário, as atitudes e a consciência da não-violência implicam a atenção à realidade, o afinar da visão
que se tem dos diversos níveis das relações humanas, com a
preocupação de as libertar de todas as formas e modos de
esmagamento, desenvolvendo uma constante aproximação
fraterna e de parceria de uns em relação aos outros. Não se
trata de construtivismo mecanicista, mas de um procedimento constante de enamoramento em relação aos outros que tornamos próximos por uma abertura permanente a todos os
outros, não escamoteando as desilusões, as insuficiências e
até as rivalidades que nos limitam. Por isto mesmo, a não-violência tem também a ver com o processo de auto-consciência no que respeita os limites de cada um, não só no sentido das limitações, mas também no que cada um considera e
constrói como espaço do seu ser.
Existe, no presente, uma atenção particular no que respeita As condições de vida das crianças, as relações entre homens
e mulheres, o exercício do poder político, social ou cultural e
religioso, as várias formas de manipulação e sujeição dos
indivíduos. Da violência doméstica, passando por formas de
exploração sexual e no trabalho, ou de subjugações etnoreligiosas, até ao exercício das diversas forças (económicas,
políticas, sociais, culturais ou religiosas) que esmagam e
aniquilam pessoas, grupos ou sociedades. Em grande medida, a percepção crítica destas situações tem resultado da valorização, do aprofimdamento e da centralidade conferida ao
exercício dos direitos humanos, com destaque para o reconhecimento fundamental da liberdade individual e da solidariedade social, a qual, considerando a importância da
coesão, sublinha simultaneamente o sentido da responsabilidade pela vida e pela liberdade dos outros.
A não-violência, como escolha e comportamento pessoal,
sendo um percurso e concretizado por um processo
pedagógico de interiorização, tem consequentemente
impacto social. Podendo envolver o pacifismo, contudo, a
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não-violência é um horizonte de problematização e de afirmação que não escamoteia nem os problemas de defesa, nem
de segurança. Todavia, revelando um grau elevado de
impotência diante dos conflitos militares, da corrida ao armamento e em face de todo o tipo de tráfico de armamento, o
nível da não-violência deve formular-se no interior de cada
país e no plano internacional, antes de mais como um
desiderato ético. Todo o empenhamento pela defesa dos
direitos humanos constitui um primeiro degrau de uma acção
não-violenta, a qual passa por um processo de sensibilização
pública, por alimentar um debate cujo centro se deve situar
em tomo dos paradigmas que marcam as mentalidades e os
modos de vida existentes e praticados. Passando pela valorização da construção pacífica de relações - a promoção da
paz -, a não-violência interroga-se constantemente pelas
condições em que se exerce a harmonia social.
Sem cair na ingenuidade de um optimismo que nega o
mal existente nos humanos e nas sociedades e que é gerado
por estes, a não-violência não pode acomodar-se ao pessimismo legitimador das situações existentes com o argumento de que, enquanto houver um ser humano, haverá sempre mal e violência. Contrariar esta acomodação estereotipada é também uma exigência de cidadania, por onde passa
necessariamente a conjugação entre a dimensão pessoal e
social.
Alguns consideram que a não-violência como pensamento e acção é um factor que debilita as sociedades. Isto é,
existe uma tendência generalizada e culturalmente assumida
de que o desenvolvimento das sociedades necessita de agressividade e de que a violência existe e sempre existirá porque
a concorrência entre comunidades, considerada natural e
necessária, desenvolve necessariamente processos de subordinação e de subjugação. Ora, tomar atitudes não-violentas
inicia-se, desde logo, com o questionar estes paradigmas
comummente aceites, relativizando-os e propondo outros
horizontes de possibilidade de vida, de construção e preservação social.
Todavia, os patamares da realização da liberdade individual e das sociedades (dos diferentes grupos humanos)
não se alcança em definitivo pela luta violenta, mas pela
implementação de formas de convivência não-violenta,
situando nesta o âmago da humanização dos indivíduos é
das sociedades. Neste sentido, a dimensão da contratualização democrática, não como simples funcionamento político
das instituições, mas como apelo constante de participação
responsável de todos, como construção possível de
comunhão, constitui uma mediação fundamental para
reduzir e acantonar os níveis de violência, possibilitando a
não-violência como terapia da consciência e do viver
humanos, tecendo um horizonte de «salvação», isto é, de
«saúde social)) - a não-violência potenciada nas suas melhores condições.P1

Lisboa, Outubro de 2005

A justificacão para a i~~vasão
do Irayiie era que Saddam Piusseia possiiía
um perigosíssimo arsenal de u m a s de destruiqão em n~asssr.Asscgiirarani-nos
que isso era lrerdade. Não era verdade. Disseram-nos que o Iraque tinha
uma relaqão com a Al Qacda. Asse~wraram-nosque isto era verdade.
Não era verdade. l~isserram-xiosque a ]Craqueameaçava a segrxrtlnçli do ~nrxndo.
Asscgiiraram-nos que era verriade. Não era verdade,

Realidade e ficção,
verdadeiro e falso
»»Harold PiIlter»» Excettos do dlscuno de acelteção do Prérnlo Nobel da Literatura 2005; titulo e subtítulos da responrabllldade da VIRAGEM
não-violência é entendida e encarada muitas
vezes como uma utopia sem consistência,
esvaziada de real pemnência histórica, quando
não considerada como atitude perigosa porque
anti-social. Todavia, estas reservas, no sentido
r mais comum, resultam de formas mentais (mentalidades) que, acompa-nhadas por determinadas representações
da realidade, não só confundem agressividade com violência,
como consideram ser esta inevitável e, em determinadas circunstâncias, uma necessidade dos indivíduos e das sociedades, nem
que não seja pela necessidade de defesa e de preservação.
Em 1958, escrevi o seguinte:
(são há grandes diferenças entre a realidade e a ficção, nem
entre o verdadeiro e o falso. Uma coisa não é necessariamente ou
verdadeira ou falsa; pode ser ao mesmo tempo verdade e mentira.))
Creio que estas afirmações ainda fazem sentido, e ainda se
aplicam a exploração da realidade através da arte. Assim, como
escritor, mantenho-as, mas como cidadão não posso; como
cidaáãa tenho de perguntar: Que é verdade? Que é mentira?
A verdade na arte dramática é sempre esquiva. Nunca a encontramos completamente,mas a busca por ela é compulsiva. A busca
é claramente o que motiva o empenho. A busca é a tua tarefa.
Muitas vezes, tropeçamos com a verdade na escuridão,chocando
com ela ou vislumbrando uma imagem ou uma forma que parece
corresponder a verdade, fiequentemente sem nos darmos conta
disso. Mas a verdade real é que na arte áramáíica não há tal coisa

como uma verdade única. Há muitas. Estas verdades desafiam-se
mutuamente, recusam-se mutuamente, reflectem-se mutuamente,
ignoram-se mutuamente, provocam-se mutuamente, são cegas
umas em relação às outras. Às vezes, sentimos que temos a verdade de um momento na mão, então escapa-se entre os nossos
dedos e perde-se.
Perguntaram-me com frequência como nascem as minhas
peças. Não sei dizê-lo. Como também não posso resumir as minhas peças, a não ser para dizer que foi isto o que aconteceu. Isso
é o que elas dizem. Isso é o que elas fizeram.
A maior parte das peças são geradas por uma fiase, uma
palavra ou uma imagem. A palavra é com frequência rapidamente
seguida pela imagem. Darei dois exemplos de duas k s que
apareceram na minha cabeçado nada, seguidas por uma imagem,
seguidas por mim.
As peças são «The Homecomingw e «OldTi~nes)).
A primeira
frase de ((The Homecoming) é: «Que fizeste com a tesoura?,) A
primeira frase de «Old Times))é: f escuro.»
Em ambos os casos, não tinha mais informação.
No primeiro caso alguém estava, obviamente, a procura de
uma tesoura e perguntava pelo seu paradeiro a alguém de quem
suspeitava que provavelmente a tinha roubado. Mas eu, de alguma
maneira, sabia que a pessoa interrogada pouco lhe importava a
tesoura ou, já agora, o interrogador.
«Escuro» tomei como a descrição do cabelo de alguém, o
cabelo de uma mulher, e era a resposta a uma =ta.
Em ambos
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os casos vi-me compelido a dedicar-me ao assunto. Isto ocorreu
visuaimente, numa muito lenta graduação, da sombra para a luz.
Começo sempreuma obra chamando aos personagens& B e C.
Na peça que se tomou «The Homecoming), vi um homem
entrar numa sala austera e fazer a sua -ta
a um homem mais
jovem, sentado num sofá feio a ler um jomal de comdas de cavalos. De alguma forma suspeitava de que A era um pai e B era seu
filho, mas não tinha provas. Isto foi, no entanto, conhnado pouco
dGis quando B (que depois seria Lenny ) disse a A (que depois
seria Max), «Pai, importas-te que mude de assunto? Quero perguntar-te uma coisa. O jantar que tivemos antes, como se chama?
Como o chamas tu? Por que não compras um cão? És um cozinheiro, de cães. A sério. Pensas que estás a cozinhar para cães)).
Assim, como B chama (cpai» a A, pareceu-me razoável assumir
que eram pai e filho. E havia também claramente o cozinheiro e a
sua comida não parecia ser muito valorizada. Queria isto dizer que
não havia uma mãe? Não sabia Mas,como disse a mim mesmo
então, os nossos princípios nunca sabem os nossos fins.
(Escuro)). Uma grande janela. Um céu ao entardecer. Um
homem, A (que depois seria Deeley), e uma mulher, B (que depois
seria Kate) sentados com bebidas. ((Gordaou magra?)),pergunta o
homem. De quem falam? Mas então vejo, de pé junto à janela,
uma mulher, C (que depois seria Anna), alumiada por uma luz
diferente, de costas para eles, com o cabelo escuro.
É um momento estranho, o momento de criar personagens que
até esse momento não tinham tido existência. O que se segue é
irregular?vacilante, mesmo alucinatório, ainda que por vezes possa
ser uma avalanche imparável. A posição do autor é esquisita. Em
certo sentido, não é bem-vindo pelas personagens. As personagens
resistem-lhe, não é facil conviver com elas, são impossíveis de
definir. Ceríamente não podemos dar-lhes ordens. Até certo ponto,
jogamos um jogo interminável com elas, ao gato e ao rato, à cabra-cega, is escondidas. Mas finalmente descobrimos que temos pessoas de carne e osso nas nossas mãos, pessoas com uma vontade e
com uma sensibilidade individual próprias, feitas de partes componentes que somos incapazes de mudar, manipular ou distorcer.
Assim, a linguagem na arte continua a ser uma ambiciosa
transacção, umas areias movediças, um trampolim, uma poça gelada que pode ceder sob os pés, os do autor, em qualquer momento.
Mas, como disse, a busca da verdade nunca pode parar. Não
pode ser suspensa, não pode ser adiada. Tem que ser enhntada, ali
mesmo, no acto.

A verdade vs. a manutenção do poder
O teatro poiítico apresenta uma variedade totalmente diferente
de problemas. Há que evitar os sermões a todo o custo. A objectividade é essencial. Deve-se deixar que as personagens respirem
por sua própria conta. O autor não pode confiná-las nem constrangê-las para satisfazer o seu próprio gosto, disposição ou preconceitos. Tem de estar preparado para se aproximar delas de uma
variedade de ângulos, de um sortido amplo e desinibido de perspectivas, talvez, ocasionalmente, tomá-las de surpresa, mas apesar
de tudo, dando-lhes a liberdade para irem aonde desejem. Isto nem
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sempre funciona. E a sátira política, evidentemente, não adere e
nenhum destes preceitos, na verdade, faz precisamente o contráric
o que é a sua autêntica função. (...)
A linguagem política, tal como é usada pelos políticos, não s
adentra em nenhum destes territórios dado que a maioria do
políticos, segundo a evidência disponível, não estão interessado
na verdade, mas no poder e na manutenção desse poder. Para man
ter esse poder é essencial que as pessoas permaneçam na ignorâr,
cia, que vivam na ignorância da verdade, mesmo da verdade sobrt
as suas próprias vidas. O que nos rodeia é, portanto, um enorme
entrelaçado de mentiras, das quais nos alimentamos.
Como cada indivíduo aqui sabe, a justificação para a invasão
do Iraque era que Saddam Hussein possuía um perigosíssimo mena1 de m a s de destruição em massa, algumas das quais podiam
ser lançadas em 45 minutos, provocando uma apavorante devastação. Asseguraram-nos que isso era verdade. Não era verdade.
Disseram-nos que o Iraque tinha uma relação com a AI Qaeda e
que partilhava a responsabilidade pela atrocidade de 11 de
Setembro de 2001 em Nova Iorque. Asseguraram-nos que isto era
verdade. Não era verdade. Disseram-nos que o Iraque ameqava a
segurança do mundo. Asseguraram-nos que era verdade. Não era
verdade.
A verdade é algo totalmente diferente. A verdade tem a ver
com a forma como os Estados Unidos entendem o seu papel no
mundo e como decidem encamá-10.
Mas antes de voltar ao presente, gostaria de olhar o passado
recente, refiro-me à política externa dos Estados Unidos desde o
final da II Guerra Mundial. Creio que é nossa obrigação submeter
este período a pelo menos algum tipo de escrutínio, ainda que limitado, que é tudo o que o tempo nos permitirá aqui.
Todos sabem o que aconteceu na União Soviética e por toda a
Europa de Leste durante o período do pós-guerra: a bnitalidade sistemática, as múltiplas atrocidades, a implacável supressão do pensamento independente. Tudo isto foi amplamente documentado e
verificado.
Mas a minha contenda aqui é que os crimes dos EUA no
mesmo período só foram registrados de forma superficial, não digamos já documentados, ou admitidos, ou reconhecidos sequer
como crimes. Creio que isto deve ser encarado e que a verdade
[sobre este assunto] tem muito a ver com a situação em que se
encontra o mundo actualmente. Embora limitadas, até certo ponto,
pela existência da União Soviética, as aqi% dos Estados Unidos
por todo o mundo deixaram claro que tinham concluído que tinham carta branca para fazer o que quisessem.
A invasão directa de um Estado soberano nunca foi, na verdade, o método favorito dos Estados Unidos. Na maioria dos
casos, preferiram o que descreveram como «contlito de baixa
intensidade)).Conflito de baixa intensidade significa que milhares
de pessoas morrem, mas mais lentamente do que se lançássemos
uma bomba sobre eles de um só golpe. Significa que infeciamos o
coração do país, que estabelecemos um tumor maligno e observamos o desenvolvimento da gangrena.
Quando o povo foi submetido - ou moído a paus, o que vem a
ser o mesmo - e os nossos próprios amigos, os militares e as
grandes corpo-,
se sentam confortavelmente no poder, vamos
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a frente da câmara e dizemos que a democracia triunfou. Isto foi
um lugar comum na política externa dos Estados Unidos durante
os anos a que me refiro.

d a guerra, as pessoasinocentessafi.emsempre»
A íragédia da Nicarágua foi um caso muito significativo.
Escolhi apresentá-lo aqui como um exemplo poderoso de como os
Estados Unidos vêem o seu papel no mundo, tanto então como
agora
Estive presente numa reunião na embaixada dos EUA em
Londres no final dos anos 80.
O Congresso de Estados Unidos estava prestes a decidir se dar
mais dinheiro aos contras para a sua campanha contra o Estado da
Nicarágua Eu era um membro de uma delegação que vinha falar
em nome da Nicarágua, mas a pessoa mais importante nesta delegação era o padre John Metcalf. O O& do grupo dos EUA era
Raymond Seitz (então número dois do embaixador, mais tarde
embaixador ele mesmo). O Padre Metcalf disse: ((Senhor, dirijo
uma paróquia no Norte da Nicarágua. Os meus paroquianos consíruíram uma escola, um centro de saúde, um centro cultural.
Vivíamos em paz. Há alguns meses uma força dos Contra atacou
a paróquia. Destruíram tudo: a escola, o centro de saúde, o centro
cultural. Violaram as enfermeiras e as professoras, assassinaram os
médicos, da forma mais brutal. Comportaram-se como selvagens.
Por favor, peça que o governo dos EUA retire o seu apoio a esta
revoltante actividade terrorista.))
Raymond Seitz tinha muito boa repuíação como homem
racional, responsável e altamente sofisticado. Era grandemente
respeitado nos círculos diplomáticos. Escutou, fez uma pausa, e
depois falou com alguma gravidade. (Padre)), disse, ((deixe-me
dizer-lhe algo. Na pena, as pessoas inocentes s o h sempre.))
Houve um frio silêncio. Olhamos para ele. Ele não pestanejou.
As pessoas inocentes, de facto, sokem sempre.
Finalmente, alguém disse: (Mas, neste caso, as 'pessoas
inocentes' foram vítimas de uma horrível atrocidade subvencionada pelo seu Governo, uma entre muitas. Se o Congresso concede
aos contras mais dinheiro, mais atrocidades deste tipo terão lugar.
Não é assim? Não será, então, o seu Governo culpado de apoiar
actos de assassinato e destruição contra os cidadãos de um Estado
soberano?))
Seitz manteve-se imperturbável. (+Ião estou de acordo que os
factos, tal como foram apresentados, apoiem as suas afirmações)),
disse. Enquanto abandonávamos a embatxada, um assessor norte-americano disse-me que apreciava as minhas peças. Não respondi.
Devo recordar-lhes que o enião presidente, Reagan, fez a
seguinte declaração: «Os contras são o equivalente moral dos nossos Pais Fundadores.))
Os Estados Unidos apoiaram a brutal ditadura de Somoza na
Nicarágua durante 40 anos. O povo nicaraguense, liderado pelos
sandhistas, derrocou este regime em 1979, uma impressionante
revolução popular.
Os sandinistasnão eram perfeitos. Tinham a sua quota parte de

arrogância e a sua filosofia política continha um certo número de
elementos contraditórios. Mas eram inteligentes, racionais e civilizados. Propuseram-se estabelecer uma sociedade estável, decente
e plural. A pena de morta foi abolida. Centenas de milhares de
camponeses acometidos pela pobreza foram resgatados dos mortos.
Mais de 100 mil famílias recebemm títulos de propriedade
sobre terras. Foram construidas duas mil escolas. Uma notável
campanha educativa reduziu o analfabetismo no país a menos de
um sétimo. Foram estabelecidos uma educação e um serviço de
saúde gratuitos. A morialidade infantil foi reduzida em um terço. A
poliomielite foi erradicada.
Os Estados Unidos denunciaram estas r e a l i i s como sub
versão marxista-lenlliisía. Do ponto de vista da Administração
americana, estava-se a estabelecer um exemplo perigoso. Se fosse
permitido a Nicarágua estabelecer normas básicas dejustiça social
e económica, se lhe fosse permitido subir os níveis de saúde e educação e akançar a unidade social e o auíurespeito nacionai, os
países vizinhos poriam as mesmas questões e fariam o mesmo.
Havia evidentemente nessa época uma feroz resistência ao ((statu
q u o ~em E1 Salvador.

Ditaduras militares engendradas
Falei anteriormente sobre (mentrelaçado de mentiras)) que
nos rodeia. O Presidente Reagan descrevia habituaimente a
Nicarágua como um ((calaboiço totalitário)). Isto foi tomado de
fonna geral pelos meios de comunicação e, certamente, pelo Governo britânico, como um comentário correcto e justo. Mas, na
verdade, não havia registo de esquadrões da morte sob o Governo
sandinista. Não havia registo de torturas. Não havia registo de uma
brutalidade sistemática ou oficial por parte dos militares. Nenhum
sacerdote foi jamais assassinado na Nicarágua. Havia, na verdade,
três sacerdotes no Governo, dois jesuítas e um missionário
Maryknoll. Os calaboiços totalitários estavam na realidade ao lado,
em E1 Salvador e na Guatemala. Os Estados Unidos tinham feito
cair o governo democraticamente eleito da Guatemala em 1954 e
estima-se que mais de 200 mil pessoas teinham sido vítimas das
sucessivas ditaduras militares.
Seis dos mais eminentesjesuítas do mundo foram brutalmente
assassinados na Universidade da América Central em São
Salvador em 1989 por um batalhão do regimento Alcatl treinado
em Fort Benning, Geórgia, EUA. Esse homem extremamente
corajoso, o arcebispo Romero, foi assassinado enquanto dizia a
missa. Estima-se que morreram 75 mil pessoas. Por que foram
assassinadas? Foram assassinadas porque acreditavam que uma
vida melhor era possível e que devia ser realizada. Essa crença
qualificava-os imediatamente como «comunistas».
Morreram porque se atreveram a questionar o «statu quo)),a
interminável situação de pobreza, a doença, a degradação e a
opressão que tinham recebido como herança.
Os Estados Unidos finalmente fizeram cair o governo sandinista. Levou alguns anos e uma resistência considerável, mas uma
perseguição económica implacável e 30 mil mortos finalmente
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minaram o ânimo do povo nicaraguense. Estavam exaustos e
acometidos pela pobreza uma vez mais. Os casinos voltaram ao
país. A saúde e a educqão gratuitas acabaram. As grandes empresas voltaram para valer. A « d e m m i a » tinha triunfado.
Mas esta «<política>)não estava, de modo nenhum, restrita a
América Central. Foi conduada por todo o mundo. Era interminável. E é como se nunca se tivesse passado.
Os Estados Unidos apoiaram e em muitos casos engendraram
cada ditadura militar de direita no mundo depois do final da I1
Guerra Mundial. Refiro-me a Indonésia, Grécia, Uruguai, Brasil,
Paraguai, Haiti, Turquia, Filipinas, Guatemala, E1 Salvador, e,
claro, Chile. O horror que os Estados Unidos infligiram ao Chile
em 1973 não poderá ser nunca purgado nem esquecido.
Centenas de milhares de mortes ocorreram em todos estes
países. Ocorreram? E são elas em todos os casos atribuíveis a
política externa dos EUA? A resposta é sim, ocorreram e são
atribuíveis a política externa dos EUA. Mas vocês não o saberiam.

Crimes sistemáticos, constantes,imorais, cruéis
Nunca aconteceu. Nada alguma vez aconteceu. Mesmo
enquanto acontecia não estava a acontecer. Não importava. Não
tinha interesse. Os crimes dos Estados Unidos têm sido sistemáticos, constantes, imorais, cruéis, mas muito poucas pessoas falaram
efectivamentedeles. É preciso reconhecer isto aos Estados Unidos.
Exerceram uma manipulação bastante cínica do poder em todo o
mundo enquanto se disfarçavam como uma força ao serviço do
bem universal. É um exercício de hipnose briihante, até espirituoso, aliamente bem sucedido.
Digo-vos que os Estados Unidos são sem dúvida o maior
espectáculo ambulante. Por brutais, indiferentes, desdenhosos e
implacáveis que sejam, são também muito inteligentes. Como
vendedores não têm rival, e a mercadoria que melhor vendem é o
amor próprio. Trata-se de um vencedor. Escutem todos os presidentes dos Estados Unidos na televisão dizer as palavras "o povo
americano", como na k:
"Digo ao povo americano que é hora
de rezar e defender os direitos do povo americano e peço ao povo
americano que confie no seu presidente na acção que vai empreender em beneficio do povo americano".
É um estratagema briihante. A linguagem é efectivamente utilizada para manter o pensamento descansado. As palavras "o povo
americano" produzem uma almofada de tranquilidade verdadeiramente voluptuosa. Não precisamos de pensar. Simplesmente
recostemo-nos na almofada. A almofada pode estar a sufocar a
nossa inteligência e as nossas capacidades críticas mas é muito
confortável. Isto não se aplica, evidentemente, aos 40 milhões de
pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza e aos dois milhões
de homens e muiheres prisioneiros no vasto gulag de prisões, que
se estende ao longo dos Estados Unidos.
Os Estados Unidosjá não se incomodam com os conflitos de
baixa intensidade.Não vêem nenhum interesse em ser reticente ou
dissimulado. Põem as suas cartas na mesa, sem medo nem favor.
Simplesmente &se marimbando para as Nações Unidas, para
a lei internacional ou a discordância critica, que encara como
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impotente e irrelevante. Também têm o seu próprio cãozinho, que
laára, seguindo atrás pela trela - a patética e indolente Grã-Bretanha.
Quantaspesoas é preciso matar?

O que aconteceu a nossa sensibilidade moral? Chegamos a ter
alguma? O que significam estas palavras? Será que se referem a
um termo muito raramente utilizado nestes dias - "consciência"-,
uma consciência que tem a ver não só com os nossos próprios
actos, mas também com a nossa responsabilidade partilhada nos
actos dos outros? Esta tudo isto morto? Olhem para a baía de
Guantánamo. Centenas de pessoas detidas sem acusação durante
três anos, sem representação legal ou o devido processo, tecnicamente detidas para sempre. Esta estrutura totalmente ilegítima é
mantida em desafio a Convenção de Genebra. Não só é tolerada,
mas mal é considerada pelo que se chama a ((comunidadeinternacional». Este ultraje criminoso está a ser cometido por um país, que
se declara a si mesmo «o líder do mundo livre».
Será que pensamos nos habitantes da baía de Guantánamo? O
que dizem os meios de comunicação sobre eles? Aparecem wasionalmente - uma pequena menção na página seis. Eles foram
consignados a uma terra de ninguém da qual, na verdade, podem
nunca mais voltar. No momento, muitos estão em greve de fome,
a ser alimentados a força, incluído os residentes britânicos. Não há
subtilezas nestes procedimentos de alimentação. Nem sedativos
nem anestésicos. Só um tubo inserido no teu nariz e dentro da tua
garganta. Tu vomitas sangue. Isto é tortura. Que disse o secretário
britânico dos Negócios Estrangeiros sobre isto? Nada. Que disse o
primeiro-ministro britânico sobre isto? Nada. Por que não? Porque
os Estados Unidos disseram: criticar a nossa conduta na baía de
Guantánamo constitui um acto pouco amistoso. Ou estais
connosco ou contra nós. Assim, Blair caia-se.
A invasão do Iraque foi um acto criminoso, um acto de evidente terrorismo de Estado, demonstrando um desprezo absoluto
pelo conceito de lei internacional. A invasão foi uma acção militar
arbitrária baseada numa série de mentiras atrás de mentiras e numa
grosseira manipulação dos meios de comunicação e, portanto, do
público; um acto visando consolidar o controle militar e económico dos Estados Unidos sobre o Médio Oriente, disfarçado - como
último recurso, depois de todas as outrasjustificações terem caído
por si mesmas - de liberíação.
Uma formidável afirmação de força militar, responsável pela
morte e mutilação de milhares e milhares de pessoas inocentes.
Levámos tortura, bombas de hgmentação, urânio empobrecido, inumeráveis actos de assassinato aleatório, miséria, degradação
e morte ao povo iraquiano e chamamos a isso "levar a liberdade e
a democracia ao Médio Oriente".
Quantas pessoas é preciso matar antes de se estar qualificado
para ser descrito como um assassino em massa e um criminoso de
guerra? Cem mil? Mais do que suficiente, pensaria eu. Por isso, é
justo que Bush e Blair sejam levados perante o Tribunal Penal
Internacional de Justiça. Mas Bush foi esperto. Não ratificou o
Tribunal Penal Internacional de Justiça. Por isso, se aigurn soldado ou, já agora, político americano se achar no banco dos réus,
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Bush avisou que enviará os marines. Mas Tony Blair ratificou o
Tribunal e está, portanto, disponível para a acusação. Podemos
proporcionar ao Tribunal o seu endereço, se estiver interessado. É
o número 10 de Downing Street, Londres.
O sangue é sujo

A morte neste contexto é irrelevante. Ambos, Bush e Blair
colocam a morte bem longe, nas contas atrasadas. Pelo menos 100
mil iraquianos foram mortos pelas bombas e mísseis americanos
antes de a insurreição iraquiana ter começado.
Estas pessoas não têm importância. As suas morh não existem. São vazios. Nem sequer estão registradas como estando mortas. (Não fazemos contagem de corpos)), disse o general americano Tommy Franks.
No início da invasão foi publicada na primeira página dos jornais britânicos uma fotografia de Tony Blair beijando a bochecha
de um mpazmho iraquiano. «Uma criança agradecida», dizia a legenda. Uns dias depois apareceu uma história com uma fotografia,
numa págm interior, de outro rapaz de quatro anos sem braços. A
sua f m í a tinha sido morta por um míssil. Ele foi o único sobrevivente. (Quando terei os meus braços de volta?)) perguntou. A
história foi esquecida. Bem, Tony Blair não o segurava nos seus
braços,nem o corpo de qualquer outra criança mutilada, nem o
corpo de qualquer cadáver ensanguentado. O sangue é sujo. Suja a
tua camisa e a tua gravata quando estás a fazer um discurso sincero
na televisão.
Os dois mil americanos mortos são um embaraço. São transportados para os seus túmulos na escuridão. Os funerais são discretos, a salvo. Os mutilados apodrecem nas suas camas, alguns
para o resto das suas vidas. Assim, os mortos e os mutilados apodrecem ambos, em diferentes tipos de tumbas.
Eis um extracto de um poema de Pablo Neruda, «Explico
Algumas Coisas)):

E uma manhã tudo estava ardendo
e uma manhã asfogueiras
saíam da terra
devorando seres,
e desde entãofogo,
pólvora desde então,
e desde então sangue.
Bandidm com aviões e com m m s ,
bandidos com aliançm e duquesas,
bandidos comfrades negros abençoando
vinham pelo céu a matar crianças,
epelas ruas o sangue das crianças
corria simplesmente, como sangue de crianças
Chacais que o chacal recusaria,
pedras que o camb seco mordena cuspindo,
víboras que as víboras odiariam!
F ~ n t ae vós vi o sangue

de Espanha levantar-se
para dogar-vos numa só O&
de orgulho e defacas!
Generais traidores:
olhai a minha casa morta,
olhai a Espanha quebrh:
mas de c& casa morta sai metal ardendo
em vez depores,
mas de cada vão de Espanha
sai a Espanha,
mas de cada criança morta sai uma espingarda com olhos,
mas de cada crime nascem balas
que vos acharão um dia o lugar
do coração.
Perguntareis por que a sua poesia
não nos@a do sonho, dasfolhas,
dos grandes vulcões do seu pals natal?
Vinde ver o sanguepelas ruas,
vinde ver
o sangue pelm rum,
vinde ver o sangue
pelas ruas!

Deixem-me esclarecer que, citando o poema de N e m não
estou de modo nenhum a comparar a República espanhola com o
Iraque de Saddarn Hussein. Cito Neruda porque em nenhum outro
lugar da lírica contemporânea li uma descrição tão visceral e
poderosa do bombardeamento de civis.
Disse antes que os Estados Unidos estão agom a ser totalmente
h c o s ao pôr as suas cartas na mesa Esse é o caso. A sua política
oficial declaradaé agora definida como "domínio de espectro total".
Este termo não é meu, é deles. "Domínio de espectro total" quer
dizer "controle da terra, mar, ar e espaço e todos os seus recu~sos".
Os Estados Unidos ocupam agora 702 bases militares por todo
o mundo em 132 países, com a honrosa excepção da Suíça, claro.
Não sabemos muito bem como chegaram lá, mas o facto é que lá
estão.
Os Estados Unidos possuem oito mil cabeças nucleares activas
e operacionais. Duas mil estão em alerta permanente, prontas a
serem lançadas 15 minutos após aviso. Estão a desenvolver novos
sistemas de força nuclear, conhecidos como destruidores de
((bunkers)). Os britânicos, sempre cooperantes, estão a planear
substituir o seu próprio míssil nuclear, o Trident.
A quem, pergunto-me, estão a apontar?A Osarna Bin Laden? A ti?
A mim? A Joe Dokes? China? Paris? Quem sabe? O que sabemos,
sim, é que esta l o u b infantil - a posse e a ameaça de uso de
m a s nucleares - está no cerne da actual filosofia política dos
Estados Unidos. Devemos recordar a nós mesmos que os Estados
Unidos estão numa permanente postura militar e não mostram
sinais de a relaxar.
Muitos milhares, se não milhões, de pessoas nos próprios
Estados Unidos estão manifestamente enojados, envergonhados e
zangados pelas acções do seu Governo, mas, tal como estão as
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coisas, não são uma força poiítica coerente - ainda. Mas a
ansiedade, a incerteza e o medo que podemos ver crescer diariamente nos Estados Unidos não é provável que diminua.
Sei que o Presidente Bush tem muitos escritores competentes
de discursos, mas gostaria de oferecer-me como voluntário para
essa tarefa. Proponho o seguinte breve discurso a nação, que ele
pode fazer na televisão. Vejo-o solene, com o cabelo cuidadosamente penteado, sério, confiante, sincero, fiequentementesedutor,
por vezes empregando um sorriso irónico, curiosamente atraente,
um autêntico macho.
(Deus é bom. Deus é grande. Deus é bom. O meu Deus é bom.
O Deus de Bin Laden é mau. O seu é um mau Deus. O Deus de
Saddam era mau, só que ele não tinhanenhum. Ele era um bárbaro.
Nós não somos bárbaros. Nós não cortamos as cabeças das pessoas. Nós acreditamos na liberdade. Deus também. Eu não sou
bárbaro. Eu sou o líder democraticamenteeleito de uma democracia amante da liberdade. Somos uma sociedade compassiva.
Ministramos uma electrocução compassiva e uma compassiva
injecção letal. Somos uma grande nação. Eu não sou um ditador.
Ele é. Eu não sou um bárbaro. Ele é. E ele é. Todos eles são. Eu
possuo autoridade moral. Vêem este punho? Esta é a minha autoridade moral. E não o esqueçam.))

Uma h n e determinaqão
A vida de um escritor é extremamente vulnerável, quase uma
actividade nua. Não temos que chorar por isso. O escritor faz a sua
eleição e fica colado a ela. Mas é verdadeiro dizer que estamos
expostos a todos os ventos, alguns deles certamente gelados. Estás
por tua conta, sobre uma perna. Não encontras r e m o , nem protecção - a não ser que mintas,nesse em cujo caso, evidentemente,
terás comiruído a tua própria protec* e, poderia argumentar-se,
ter-te-ás transformado num político.
Ref&-me a morte bastantes vezes. Vou citar agora um poema
meu chamado (Morte)):
Ondefoi o cadáver encontrado?
Quem encontrou o cadáver?
Estava o cadáver morto quando o encontraram?
Como estava o cadáver encontrado?
Quem era o cadáver?
Quem era o pai oufilha ou irmão
ou tio ou irmã ou mãe oufilho
do morto e abandonado cadáver?
Estava o cadáver morto quandofoi abandonado?
Foi o cadáver abandonado?
Por quem tinha sido abandonado?
O cadáver estava nu ou vertidopara uma viagem?
O que ofez declarar morto o cadáver?
Declarou morto o cadáver?
@&o bem conheceu o cadáver?
Como soube que o c&er estava morto?
Lavou o cadáver?
Fechou ambos os seus olhos?
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E n t m u o corpo?
Deixou-o abandonado?
Beijou o cadáver?
Quando olhamos para um espelho pensamos que a imagem
que nos &ta
é exacta. Mas, se nos movemos um milímetro,a
imagem muda. Estamos na verdade a olhar para um interminável
leque de refiexos. Mas algumas vezes o escritor tem que estilhaçar
o espelho - pois é do outro lado do espelho que a verdade nos olha.
Creio que, apesar das enormes dificuldades que existem, uma
f i e , inquebrantável, feroz determinação intelectual, como
cidadãos, para definir a autêntica verdade das nossas vidas e das
nossas sociedades, é uma obrigação w i a l que nos diz respeito a
todos. É, realmente, obrigatória.
Se tal determinação não estiver incorporada na nossa visão
política, não temos esperança de restaurar o que está quase perdido para nós - a dignidade do ser hurnano.0

PAZ, GLOBALIZAÇAO E IGREJA

Se qiriséssemas assinalar a vermclX~osobre uxl~mapa de rrnrxndo as zonas
onde existem. hoje conflitos armados, fiearian~oss~.rrpreerrdàcilas/~~s
coxn a mancha
de vermelho que cobre o planeta. Neste ctesenho do nlapa da nlundo aleste camelo
do século XXL, não pode Fdltar 8 referência Ui sombra de urn fenósnrcnu nova
- o terrorisnla internacioríid que eclodil-ude modo espectacular no 11 de Setembro
de 2001. Será esta situação inevithvel? Unra espécie de Fdtdidade
a que a Humar~idadeestaria sujeita?

Felizes os construtores
da paz
- As bem-aventuranças, uma provocação para o mundo
»»Manuela Silva>>»intervenção nas li Jornadas de Espiritualidade Secular Franciscana Hospitaleira, realizadas em Fátima, de 1 9 a 2 1 Março de 2004.

Um olhar sobre o nosso mundo no começo
do século XXI,na perspectiva da paz
o final da I1 Guerra Mundial os povos que a
viveram exprimiam por todos os meios o seu
desejo de «guerra nunca mais)). A onda de
destruição que cobriu os países do Centro e
Norte da Europa, os milhões de vítimas, as
atrocidades cometidas, a montanha de sofrimento e dor acumulados nesses oito anos de conflito bélico,
tinham unido os povos em torno de um desígnio comum: a
paz como bem supremo.
Deram-se passos diplomáticos e institucionais importantes, com destaque para o Plano Marshall, plano de cooperação oferecido pelos Estados Unidos, e a criação de uma
comunidade económica entre cinco países ex-beligerantes da
Europa (França, Alemanha, Bélgica, Holanda e Luxemburgo),
que viria a ser o embrião da actual União Europeia.
No pós-I1 Guerra Mundial também não foi esquecido o
resto do Mundo, em particular os países emergentes da África
e da Ásia, com os quais se iniciaram processos de cooperação
no desenvolvimento, na convicção de que o colonialismo deveria dar lugar a independência dos povos e o crescimento
económico dos novos países seria a porta de entrada num
mundo mais pacífico.
Os 30 anos que se sucederam ao termo das hostilidades

(entre 1945 e 1974) foram de facto anos de crescimento
económico e de promoção de bem-estar social para a Europa
e registaram-se igualmente alguns progressos em outras áreas
do Globo. Os economistas costumam chamar a este período
os «trinta gloriosos)).
O panorama é hoje, bem distinto.
Se quiséssemos assinalar a vermelho sobre um mapa do
mundo as zonas onde existem hoje conflitos armados,
ficaríamos surpreendidaslos com a mancha de vermelho que
cobre o planeta, designadamente em vastas zonas de África,
do Médio Oriente, da América Central e Latina, da Ásia e até
na própria Europa (pense-se nos Balcãs, na Tchetchénia e em
outras repúblicas ex-soviéticas). São guerras que já provocaram e continuam provocando milhões de vítimas em mortos, estropiados ou refugiados vivendo em condições
deploráveis. São cidades e seu património cultural e histórico
completamente destruídos, como recentemente sucedeu no
Iraque. São recursos humanos e financeiros desviados para a
guerra, deixando improdutivos os campos e outros meios de
produção, com consequências no agravamento das situações
de fome e pobreza no mundo. São os milhares de quilómetros
minados onde o perigo continua a existir, muito para além do
termo dos conflitos.
Neste desenho do mapa do mundo neste começo do século XXI, não pode faltar a referência à sombra de um fenómeno novo - o terrorismo internacional que eclodiu de modo
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espectacular no 11 de Setembro de 2001, e ainda há poucos
dias em Madrid, e que permanece de forma l a ~ a er preocupante em todo o mundo, constituindo como que uma ameaça
omnipresente a justificar gastos em armamento cada vez mais
elevados e sistemas de protecção cada vez mais sofisticados e
onerosos e fazendo desviar para esses fins recursos imprescindíveis para ocorrer a necessidades básicas ainda por satisfazer de uma grande parte da população do mundo.

Será esta situação inevitável? Uma espécie de
fatalidade a que a Humanidade estaria sujeita?
Neste momento da nossa reflexão, seria bom que cada um,
cada uma, se interrogasse a si mesmalo. Como responde a esta
questão no seu interior? Será que eu estou convenciddo de
que a paz é possível? É desejável?
A razão pode encaminhar-nos para uma resposta positiva,
mas é sobretudo a virtude da esperança que, em última
análise, nos move a responder pela afirmativa. A paz é possível porque é um desígnio de Deus que toda a família
humana se encaminhe para a unidade e a comunhão com o
próprio Deus. A paz é possível porque é uma promessa de
Jesus: deixo-vos a minha paz; dou-vos a minha paz
A Igreja através do seu magistério não se cansa de repetir
que a paz é possível, e vai mesmo mais longe, ao dizer que
«se a paz é possível, ela é obrigatória)) (Paulo VI, 1974).

Como tornar a paz possível?
Para tomar a paz possível temos de começar por compreender as causas das guerras entre os povos. Vou citar algumas dessas causas, para dar uma ideia da complexidade dos
problemas. Mas é óbvio que não podemos aprofundá-las
nestes poucos minutos de que dispomos.
- as lutas pela apropriação ou controlo de matérias-primas
e outros recursos básicos que se encontram localizados em
certas áreas estratégicas e que são cobiçados pelos mais
poderosos (o petróleo, os diamantes, a terra, a água, etc.);
- as grandes desigualdades de oportunidades económicas
entre regiões e grandes injustiças nas relações comerciais;
- os interesses de raça, de etnia, de autonomia política;
- os interesses de geo-estratégia, por razões de defesa ou
expansão económica e política;
- os interesses das indústrias de armamento e outros intuitos de carácter económico;
- razões de ordem ideológica e religiosa, oposição a certo
estilo de vida.
Neste elenco de razões estruturais para a ocorrência de
conflitos, não podemos deixar de mencionar a própria globalização da economia e da comunicação, em curso.
Teoricamente, a globalização da economia e da comunicação
deveria fortalecer as relações entre os povos e contribuir para
reforçar os laços de solidariedade entre eles, E os acréscimos
de produção e produtividade já alcan(ados deveriam servir
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para erradicar a pobreza e promover o desenvolvimento de
todos os povos. Contudo, não é isso que tem sucedido e o que
estamos a observar é que cada vez se cava mais o fosso entre
ricos e empobrecidos.
A globalização que conhecemos vem sendo guiada pela
prossecução do maior lucro e serve-se do poder de que dispõe
(concorrência desigual) para o conseguir, mesmo à custa de
pesados sacrificios para os mais vulneráveis. As desigualdades nos últimos dez anos aumentaram significativa e escandalosamente, tanto à escala mundial como no interior dos
países, criando clivagens e exclusão social.
Por outro lado, a globalização alimenta (porque vive
disso) um consumismo depredador de recursos não renováveis, com produção de lixos e outras formas de poluição
que atentam contra direitos dos mais desprotegidos, além de
produzir novas necessidades e aspirações difíceis de satisfazer por parte dos menos favorecidos, criando assim tensões e
conflitos.
Além disso, no plano dos valores, assistimos a uma
sobrevalorização do ter em relação ao ser, com o que isto
implica de apetência (eu diria mesmo ((voracidade))) pelo
conforto material, pela posse de objectos, pela propriedade e
a riqueza, em detrimento da solidariedadeentre as pessoas, as
gerações ou os diferentes povos, e de enfraquecimento do
valor do relacionamento humano e da harmonia com a criação.

A proclamação das bem-aventuranças .
Neste contexto, que sentido e alcance tem falar das bem-aventuranças e desta em particular: ((felizes os que constroem a paz))?
A proclamação das bem-aventuranças é, por certo, uma
das passagens mais conhecidas do Novo Testamento. É uma
espécie de resumo do evangelho no que se refere ao ensinamento de Jesus. Vêm mencionadas como tal pelos dois evangelistas, Mateus e Lucas, respectivamente nos capítulos 5 e 6.
Para Jacques Dupont, um dos autores mais notáveis na
exegese bíblica destes textos, «as bem-aventuranças são uma
boa nova e um anúncio de felicidade)).")
Queria notar em primeiro lugar que as bem-aventuranças
exprimem a novidade do mundo messiânico. Também no
tempo de Jesus e dos seus discípulos, a pobreza de alguns, as
guerras, a mentira, as más intenções e demais desvios da conduta humana faziam parte da sua experiência e dos seus quotidianos. Contudo, Jesus proclama felizes os que ousam remar
contra esta corrente. Entre eles, estão aqueles e aquelas que
constroem a paz.
A vida do ser humano é sempre uma sucessão de escolhas
face aos múltiplos desafios que se lhe deparam no decurso da
sua existência. Ser construtor de paz num mundo de conflito
e violência é, certamente, um desses desafios maiores. Um
desafio que tem a ver com a vida pessoal de cada um
(podemos viver em harmonia ou em guerra permanente
connosco própriasJos), com os nossos familiares, amigos e
conhecidos, com os nossosJas companheirosJas de trabalho,

com os chefes, com os clientes ou fornecedores, com os nossos vizinhos e concidadãos e concidadãs com quem nos
cruzamos. É um desafio que tem a ver também com o nosso
estilo de vida e as opções que fazemos em relação ao uso dos
bens, à solidariedade com os mais carenciados, à promoção
de instituições que favoreçam a justiça, a solidariedade e a
Paz.
No nosso tempo, é corrente identificar a felicidade com o
dinheiro, a riqueza material, a saúde, a segurança, a amizade
dos mais próximos. Nenhum destes parârnetros entra nas
bem-aventuranças,..
Nos momentos de alguma lucidez, também incluímos a
paz entre as componentes básicas da nossa felicidade. Mas
será que estamos dispostosJas a entrar em acção para nos tornarmos construtores de paz: removendo as causas que se lhe
opõem e promovendo caminhos que a ela conduzam?

A paz no ensinamento social da Igreja
A paz é um tema recorrente na Doutrina Social da Igreja.
Basta tomar uma qualquer complilação de documentos do
magistério da Igreja e seus índices remissivos para nos
apercebermos como a preocupação com as temáticas inerentes à paz ocupa lugar cimeiro no ensino do magistério da
Igreja.
Cabe lembrar alguns documentos fundamentais, como
sejam: a encíclica de João XXIII ((Pacem in Terris)), a
Constituição Pastoral ((Gaudiumet Spes)),bem com6 as mensagens pontificias que Paulo VI e João Paulo 11, em cada novo
ano, têm dirigido aos cristãos e a todas as pessoas de boa vontade, incitando à paz. Gostaria de recordar, de modo muito
sumário, esse riquíssimo pensamento da Igreja, com o intuito
de que ele passe para as nossas mundividências correntes,
para o nosso pensar e o nosso agir.
A paz é tida como um bem supremo, uma aspiração básica do género humano, simultaneamemte, como um ideal e
uma necessidade, uma verdadeira causa comum a toda a
Humanidade, uma exigência e uma lei fundamental da convivência humana, o princípio e o fim do desenvolvimento dos
povos.
A paz não pode ser uma questão de palavras e de retórica.
A paz constrói-se com base em quatro pilares fundamentais: a
verdade (ou sinceridade), a justiça, o amor (ou solidariedade)
e a liberdade.
A paz assenta raízes no reconhecimento da dignidade
humana e por isso está tão estreitamente associada ao cumprimento dos direitos humanos universais, ao respeito escrupuloso do direito internacional e à criação e funcionamento de
instituições nacionais e supra nacionais que previnam conflitos e ajudem a resolvê-los de modo pacífico.
A paz aprende-se e, daí, a importância de uma educação
para a paz a todos os níveis e desde a mais tenra idade. Na
educação para a paz tem papel de relevo a família e a escola.
É na família e na escola que se deve adquirir a consciência do
valor da paz e dos seus fundamentos mais remotos, ou seja, o

respeito pelo outro, o reconhecimento do direito à diferença,
o valor da cooperação, da solidariedade e do amor gratuito.
Na família e na escola se deve também aprender a lidar com
os conflitos e a resolvê-los de modo pacífico e cooperante e a
experimentar em si mesmola a felicidade de construir a paz.
Está aqui um grande desafio, que é dirigido de modo particular a todos os pais e mães e educadores aos vários níveis. Bem
gostaria de o levar também junto dos meios de comunicação
social, designadamente às televisões portuguesas e aos jogos
infantis e juvenis de multimedia cujos programas muitas
vezes são mais incentivadores da violência e da guerra do que
da cooperação e da paz.

Ser construtor de paz - uma tarefa para os
cristãos do século XXI
Devemos considerar como uma graça de Deus a consciência que hoje existe na Igreja acerca do valor da paz e objectivos conexos, como sejam o respeito pela multiculturalidade,
o dever de acolhimento do imigrante e estrangeiro, a urgência
de conter a proliferação de armamento e do emprego altemativo dos recursos bélicos no desenvolvimento dos povos, o
empenho na cooperação ou o reforço da solidariedade. Nem
sempre foi assim em épocas mais remotas. A própria Igreja
tem no seu passado uma história de violência e de guerras
ditas «santas». Reconhecê-lo é um acto de humildade fundamental para prosseguir com verdade no caminho da construção da paz.
Quando o texto das bem-aventuranças proclama como
felizes os que constroem a paz está, ao mesmo tempo, a fazer
uma constatação e a apontar um caminho.
Uma constatação: se construirmos a paz somos realmente
felizes, aqui e agora, porque o reino de Deus está no meio de nós.
Deus, através de n6s, está cumprindo a sua promessa de virmos
a ser uma única família, a sua família a caminho da comunhão
plena. Para tal fomos criados, redirnidos, santificados.
Um caminho: as bem-aventuranças apontam para um projecto de vida, um horizonte de promessa e de compromisso.
São dom de Deus, que importa desejar, pedir, acolher; mas
são também esforço e tactear humanos, na busca das pistas e
atalhos que conduzem i paz. Neste nosso peregrinar, cada um
de nós transporta consigo a responsabilidade e o compromisso de fazer acontecer a paz na sua vida quotidiana, a começar
pela conversão do seu próprio olhar sobre a realidade. É um
trabalho de cada dia para afinar critérios e os tomar mais
inclusivos, critérios em que o outro tenha lugar, em que o ser
prevaleça sobre o ter, em que a cooperação se sobreponha à
competitividade, em que a justiça e a solidariedade tomem o
lugar da força e do poder, em que o perdão esteja disponível
a toda a hora para o dar e receber.

lo de convivência caracterizado pelo acolhimento recíproco e
capaz de um perdão sincero.)) Poderíamos recordar outras
interpelações recentes, através dos títulos das mensagens para
o dia mundial da Paz. Destaco:
«Se queres a paz, trabalha pela justiça)) (Paulo VI, 1972).
«Para servir a paz, respeita a liberdade))(João Paulo 11,1981).
«Da justiça de cada um nasce a paz para todos)) (João
Paulo 11, 1998).
«Não há paz sem justiça, não há justiça sem perdão)) (João
Paulo 11,2002.
«Um compromisso sempre actual: educar para a paz»
(João Paulo 11,2004).
Referências bibliográficas sobre Doutrina Social da Igreja
CNJP (2002) - ((Mensagenspara a Paz)), ed. Principia.
Filibeck, Giorgio (2000) -«Direitos do Homem. De João
XXIII a João Paulo I1 (1958-1998$», CNJP, ed. Principia.
- Silva, José Dias da (2002) - «Viver o Evangelho
Servindo a Pessoa e a Sociedade)),ed. Gráfica de Coimbra.
Stilwell, Peter (coord.) - «Os caminhos da Justiça e da
Paz)). Doutrina Social da Igreja. Documentos de 1891 a 1981,
com prefácio do Cardeal Patriarca de Lisboa e introduções de
Michael Walsh e Peter Stilwell., ed. Rei dos Livros, 1987. P1
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(1) Jacques Dupont Les Mamudes,'2 ed. . Col. .hdes Bibligues, Gabalda. Vol.

Termino, fazendo minhas as palavras de João Paulo I1 na
mensagem para o dia mundial da paz de 1997: «A paz
depende de ti; o destino da Paz depende de cada um de nós; a
paz duradoura assenta, primariamente, na adopção de um esti34 viragem
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-

1 (1969) Le probldme litdraim, 388 pgs ;Vol. I1 La Bonne Nouvella, 426 pgs ; Vol111

-

(1973) Les Bvangélistes, 744 pgs..

Do mesmo autor, existe uma publicaçilo em português, com o tltulo A mensagem
das bem-aveniuranças: &tada pela Difusora blblica em 1991.

CAMINHANDO SOB O ESPLENüOR DA TUA FACE

Carta de uma irmã-dos-campos
que trabalha no Togo
há alguns anos
Maria Adelaide P. Correia

ntrámos no terreno de uma
das primeiras cristãs de Puda: a velha Maria. Estava toda contente, porque gosta muito das irmãs. Vão-se aproximando os
sobrinhos. Um deles tem dificuldade para sair da casota e andar.
Tem os pés e a barriga inchados, olhos amarelados, dificuldades
com a respiração. É o Dago. Diz-nos que está doente há meses,
mas não tem dinheiro para ir ao dispensário. Foi consultar um
curandeiro local, mas não viu melhoras. Acha que é vítima de
um ((mau-olhado)).
As outras irmãs pedem-me que o ajude. Levei-o ao dispensáno vários dias, no carro de que disponho. Mandam-lhe fazer
um tratamento de urgência, acham que o caso é muito grave. «É
preciso dar-lhe razões para viver)), diz o enfermeiro.
Nas idas e vindas a caminho do dispensário,pouco a pouco,
o Dago vai-se abrindo. Faz-se amigo dos enfermeiros, e de um
vizinho. Abre-se comigo, a conversarmos no carro; ou debaixo
das árvores. Falo-lhe dos antepassados, e da mãe: eles vão
ajudá-lo, porque já moram com Deus! Falamos de Deus, de
Jesus.
Um dia, lanço um desafio: nós dois procurarmos ((descobrir

Jesus)). (Achas que haveria outros vizinhos que gostassem de
nos acompanhar?))E vamos ter com a Maria, que é tia do Dago;
e com o Luiz, que é um vizinho cego. Ficaram contentes: há
alguns anos, com outra irmã,os jovens de h d a faziam «tardes
de Evangelho)). O Luiz foi baptiiado nessa altura. Decidimos
encontrar-nos todas as sextas-feiras a tarde.
O Dago já está melhor: ajuda na jardinagem, já não se isola.
Aparecem mais amigos dele: o Luiz e os seus filhos; o Kutamba,
que é irmão de Dago; o Yaku.. .Vão aparecendo também outros
vizinhos, crianças e adultos. Três dos jovens oferecem-se como
voluntários para traduzir e me ajudar na animação, porque eu
não falo bem a língua deles. Preparamos juntos, a partir de
Evangelho, a missa do domingo seguinte.
Um irmão de Dago pede para ser baptizado. O que é impressionante, desde o inicio desta relação, é ouvir e sentir a Palavra
a circular e a ir mais longe! Maria e Luiz, sábios locais velhos e
experimentados, trazem as suas experiências respectivas.
Levantam-se questões quanto às suas vidas, às tradições e costumes.. . O Luiz ensina as orações mais usadas aos meninos do
seu bairro. Vêm ter connosco e já sabem o Pai-Nosso, Avé-Maria, Credo, os Mandamentos.. . Quando perguntamos quais
os que querem preparar-se para o Baptismo, há 15 crianças e
jovens que se apresentam!
Resumindo o ponto em que estamos: o Dago «levantou-se»,
e agora é ele que atrai os outros; o Luiz é fisicamente cego, mas
é o mais fiel a Luz da Palavra; a Maria, uma vida de privações,
testemunha que Deus é para ela o Apoio, o Sustentáculo. Os
jovens que foram confirmados tornaram-se missionários,
dinamizam adultos e jovens e crianças. Há pouco tempo, um dos
adultos disse-nos: ((Dantes, eram os brancos que vinham falar
connosco, e nós compreendíamos mal. Agora são negros; compreendemos bem!)) C i
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Olhar
Ana Nunes

a manhã de sábado,
11 de Fevereiro, cheguei bastante cedo ao Porto, onde ia para
participar na Sessão de Estudos (ALiberdade e a Construção da
Cidade)), organizada pelo Metanoia, e a cidade recebeu-me
luminosamente wm um Sol tão temo e criativo que me pôs a
percorrer as ruas, sem nenhum destino programado, olhando
para cada prédio, árvore, varanda, loja, pomba, calçada e, sempre, para o céu miraculosamente azul,com o ar meio deslumbrado, meio apatetado de quem vê tudo numa vez primeira e
como dona do tempo e do acontecer.
Neste espírito ingénuo e confiante, encontrei alguns lugares
que não conhecia realmente, por exemplo, a famosa Livraria
Lello, onde r e a h e i a certeza de que os espaços têm também
uma alma que pode comunicar connosco na beleza e na
memória, podendo ainda chárnar-nos de longe, de muito longe...
Vagueando, chego a um largo onde me parece estar a ocorrer uma espécie de ((feirada l&). Curiosa, decido percorrê-la,
captando o ambiente, os objectos e as pessoas que a habitam.
((Dá-me uma ajudinha para eu poder comer?)) - soa-me do
meu lado direito, de um homem ainda bastante novo, com
aspecto desalinhado, mas não incomodativo.
Surpreendentemente, as palavras saem-me sem reservas:
(Nessecaso, vamos a um café e pago-lhe o que desejar comer.))

Hesita, considera que ainda é cedo (meio-dia e meia hora),
quer marcar uma hora comigo - o que recuso - e acaba por aceder, indicando o café mais próximo. Pelo caminho, afirma várias
vezes que não se droga, pois a droga já arruinara a sua vida,
sendo seropositivo.No café,pede um pastel & nata e uma cocacola e vai repetindo que não se droga. Ouço-o e acabo por
dizer:)) Sabe que deve seguir todos os tratamentos, sempre, não
sabe? Faça tudo.)) Diz que sim e pede-me dinheiro para o tabaco. Moralisticamente,digo-lhe que isso não ajuda.
Pago e saio. Deixo-o a terminar o seu pequeno lanche. Tenho
pressa Pressa para me inebriar com o sol do Porto e as suas vistas.
Pressa para viver a minha felicidade, o meu bem-estar, as minhas
circunstânciasbonançosas... pressa & me egocentrar...
Sinto-me bem com o que fiz, pois nunca o conseguira fazer.
Amigos meus fazem-no habitualmente (daí o ter-me vindo a
ideia), mas eu nunca o arriscara. Temerosa da «má companhia»?
Apegada ao meu tempo? Apegada, simpIesmente? Sentia-me,
portanto, satisfeita, de acordo com a luminosa e criativa manhã.
Não voltei a pensar no assunto, até à tarde desse mesmo dia,
no trabalho de grupos após a conferência. O orador, Carlos Diaz,
insistira no «Sou amado, logo existo))e na necessidade de, como
amados por Cristo, nos avançarmos no amor aos outros. Insistira
no olhar o outro como um Tu, real e concreto, avançando no
amor para esse Tu, independentemente do que possa ser, ou nos
possa dar ou n80.
Teria eu avançado no amor naquele.encontro da manhã?
Talvez contagiada pelo Amor avançado que se me ofertava
nessa radiosa divina manhã, sentindo-o em mim, mesmo sem
grande consciência, eu tenha, apenas, iniciado esse avanço. Um
pequenino passo. Um passo nunca antes dado. Um passo à
minha medida. O passo que eu podia dar naquele momento, nas
minhas circunstâncias.
Talvez nos próximas amanhãs, eu consiga avançar para
tomar eu também um pastel de nata e uma coca-cola com outro
ser perdido na cidade, comendo com ele e olhando-o nos olhos.
Talvez desse eu fique a saber a cor dos olhos. LI1

A perfeição nasce do eco dos teus passos,
E a tua presença acorda a plenitude
A que as coisas tinham sido destinadas.

A história da noite e- o gesto dos teus brapos,
O ardor do vento a tua juventude,
E o teu andar é a beleza das estradas.
Sophia de Mello Breyner Andresen

