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A impressão deste número da Viragem teve o apoio
especial da editora Assírio & Aivim

Um agradecimento especial à pintora Ilda David', pela
cedência das ilustrações que acompanham este número. As
pinturas aqui reproduzidas integram a edição da «Bíblia
Ilustrada)),que José Tolentino Mendonça realizou com Ilda
David', com o texto da tradução de João Ferreira
de Almeida. A edição é da Assírio & Alvim e Círculo de
Leitores, editoras a que a Viragem também agradece.
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EDITORIAL

.Jesiis. Que i~iisti.rio,que fascínio 110sligaiii a este noiiie? Porventui-;i a possil)ilitlíic!c
qilc Elt* iios abre de tima terra ucom desejos de altura, de céu».
de iiiiia radical htimanidade. de uma casa para todos os povos.

Jesus
- por este nome nos amamos
»» António Marujo

esus. Neste nome nos revemos, nele nos desafiamos, nele nos sonhamos. E nele nos amamos. Na
história de Jesus, está a nossa vida e a nossa
história. Nele olhamos tantas vezes a nossa própria
história. Seja na história da vida de Jesus, seja nas
histórias que Ele conta.
Sim: a vida de Jesus é uma história com final feliz.
Como escreve Jean-Noel Aletti (((Voltar a Falar de Jesus
Cristo)), ed. Cotovia), ((dizer Jesus Cristo não é antes de
mais enunciar dogmas, mas sim contar uma história, uma
experiência, a de um amor que nos atingiu)).
O amor, portanto. O Deus de Jesus, o nosso Deus, não
é alguém que não se conhece, atirado para um céu da
transcendência humana, revelado apenas pelas intuições
de profetas, mensageiros ou mestres espirituais - importantes, sem dúvida, mas imperfeitas, incompletas. Essa e
a primeira originalidade: o Deus de Jesus despiu-se da
sua transcendência, revelou-se numa pessoa concreta e
fez da humanidade o seu poder, a sua ciência, a sua presença.
A segunda originalidade de Jesus e do seu Deus está contida num pedido: ((Amai-vos uns aos outros.)) Habituados
que estamos a ver Deus proclamado com dogmas, verdades
absolutas ou, até, utilizado para anátemas de exclusão,
somos levados a esquecer que o Deus de Jesus nos pede,
((apenas)), a perfeição da relação humana. A amizade, o
amor, a benignidade, a ternura, a compaixão, são, afinal, os
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nomes para os dogmas deste Deus tão transcendentemente
humano.
Jesus é o reflexo da misericórdia de Deus. Lemos essa
história de amor nos encontros, nas conversas daqueles que
se cruzam com Jesus, como nos recordava José Tolentino
Mendonça, no Encontro de Reflexão Teológica de 2006,
cujos textos são publicados neste número especial da
Viragem. Nesses encontros - com a mulher pecadora, com o
cego, com Maria Madalena depois da ressurreição, com os
dois discípulos de Emaús -, Jesus revela o seu grande sonho
da inclusão de todos.
Nas nossas vidas, cometemos muitas vezes o pecado de
não saber concretizar esse sonho de Jesus, esse sonho de
incluir a todos. Desde os mais próximos aqueles que para
nós são o estrangeiro - os que não gostamos tanto, aqueles
que marginalizamos por uma razão ou por outra, aqueles
que não pensam como nós, os que não fazem ao nosso
jeito.. .
Como, por outras palavras, nos era recordado no mesmo
encontro, há gritos que as pessoas nos gritam, há toques que
as pessoas nos tocam, há perseguições que as pessoas nos
perseguem. É precisamente nesses gritos, nesses toques,
nessas perseguições, que se encontra a possibilidade de
construir uma relação, de construir esse amor, de concretizar
essa humanidade a que Jesus nos chama.
Descobrir na humanidade das outras pessoas a possibilidade da minha humanidade é o desafio extraordinário a que

JESUS

I

somos chamados. Por vezes, esse apelo está nos silêncios,
está nos gestos, está nos olhares - como terá sido belo o
olhar de Jesus para todas as pessoas que o olharam!
Neste itinerário sobre Jesus, fala-se da importância que
Ele dá a casa, a mesa, ao corpo. Nos Salmos e por toda a
Bíblia, re-fere-se muitas vezes a casa como símbolo da
morada de Deus. Mas quantas casas faltam para serem a
morada de tantos seres humanos? Jesus convida-nos para a
mesa. Mas quantas mesas não têm um naco de pão ou um
copo de água potável? Jesus comunga connosco dizendonos: «Isto é o meu corpo.)) Mas quantas pessoas são
arrebatadas da sua dignidade, violentadas no corpo e na
alma pelas suas ideias, pela sua fé, pela sua vontade de
justiça?
Jesus. Que mistério, que fascínio nos ligam a este nome?
Porventura a possibilidade que Ele nos abre de uma terra
«com desejos de altura, de céu)) (Erri de Luca), de uma radical humanidade, de uma casa para todos os povos.

A publicação, na Viragem, das intervenções de José
Tolentino Mendonça feitas no Encontro de Reflexão
Teológica, mantém alguma marca da oralidade com que
foram proferidas. A forma como as palavras são enunciadas,
repetidas, traduzidas no discurso oral permitem-nos perceber, imaginar, alcançar mais profundamente o seu sentido.
Por isso se optou, nestes textos, por manter esse tom. Essa
opção é também uma forma de fazer memória de uma experiência que marcou as pessoas que nela participaram. Essa
memória deixa também entrever, intuir, perguntas e intervenções de outras pessoas, aqui sugeridas pelos comentários
finais. E permite recordar passos como a encenação, pelos
mais novos, do episódio dos discípulos de Emaús, num dos
tempos de oração do encontro. Ou a visita de amigos, companheiros e do bispo D. João Alves, cuja amizade temos sentido no Metanóia ao longo destes encontros.
Cabe uma palavra especial de agradecimento carinhoso a
pintora Ilda David', pela cedência das ilustrações que acompanham este número. As pinturas aqui reproduzidas integram a edição da ((Bíblia Ilustrada)), que José Tolentino
Mendonça rea-lizou com Ilda David', com o texto da
tradução de João Ferreira de Almeida. Esta edição, da
Assírio & Alvim e Círculo de Leitores, devolve-nos o texto
bíblico na sua inteireza narrativa, aprofundada pela beleza
das imagens que Ilda David' pintou.

- POR ESTE NOME NOS AMAMOS

experimentamos de perto quando nos deixam as pessoas
mais queridas. Fica-nos a amizade e o amor que nos uniu,
que nos une, a essas pessoas - porque o amor conjuga-se
sempre no presente e a memória não integra apenas o passado. Nos últimos tempos, o Metanóia e alguns de nós viveram essa experiência de ver partir alguns dos que foram
referência, amigo, companheiro. E essa memória que fazemos também neste número da Viragem.

Lemos na Primeira Carta de S. João:
«O que desde o princípio era, o que ouvimos, o que com
nossos olhos vimos, o para que bem atentámos, e nossas
mãos tocaram, da palavra da vida:
(Porque manifesta é já a vida, e nós a vimos, e testificámos, e vos denunciámos a vida eterna, que com o Pai estava, e manifesta nos foi.)
[Assim que] o que vimos e ouvimos, isso vos denunciamos, para que também connosco comunhão tenhais, e esta
nossa comunhão também com o Pai, e com seu Filho Jesus
Cristo [seja].)) H

Por vezes, o que guardamos no nosso coração é o que
não entendemos - escutávamos também nesse encontro.
Mistério maior que tantas vezes escapa ao nosso entendimento é o da morte. Da morte que sabemos que virá e que
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As buscas pela identidade de Jesus são verdadeiramente iriesgotá\.cis.
A hiiinariidade de Jesus pode ser dita, proferida, ciiuriciada,
iaas seiitimos sempre que ela í.iiiclassificavel. Mesmo o rosto de Jesus está sempre
a ser refeito, apesar de rios terinos já habituado a uma deteriniliadn ieoriogratia.

I. O enigma como pacto
comunicativo
»» José Tolentino Mendonça »» bibiista; professor de Novo Testamento na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa;poeta
»»Textos transcritos a partir das Intervenções orais no Encontro de Reflexão Teológica do Metanóia. de 27 a 30 de Julho de 2006; transcrição e ediçáo da responsabilidadeda Viragem

Quando nos apetecem claridades súbitas
ainda há a gordura das palavras
(Eugénio de Andrade)

ser para nós. Jesus escapa sempre. E a singularidade da sua
humanidade, a sua radical humanidade em todas as representações que temos, dizem e escondem ao mesmo tempo o seu
mistério. É como se a sua humanidade se manifestasse e,
nesse manifestar, estivesse também o seu escondimento, o seu
próprio
segredo.
Podemos dizer que isso se passa com todos os homens, que
com todos nós acontece o mesmo. Somos acessíveis, manifestos e, ao mesmo tempo, possuímos uma inacessibilidade
irredutível. Cada um é uma palavra, sem deixar de ser um segredo. Como dizia Paul Valéry: ((Estás cheio de segredos a
que chamas eu, tu és a voz do teu desconhecido.)) Todos nos
revemos nesta expressão. Ou o que escrevia Yourcenar nas
((Memórias de Adriano)): «Tudo nos escapa e todos e nós
mesmos. A vida do meu pai é-me mais desconhecida que a do
Imperador Adriano. A minha própria existência, se eu
quisesse escrevê-la, seria reconstruída por mim, de fora,
penosamente, como a de outra pessoa. Teria de recorrer a cartas, a lembranças de outrem, para fixar essas flutuantes
memórias. Nunca são mais que paredes desmoronadas,
divisórias de sombras.)) Por fim, ela acrescenta, tirando as
consequências para o livro que estava a escrever: «Por isso
tentaremos que as lacunas dos nossos textos, no que se referem a vida de Adriano, coincidam com o que teriam sido os
seus próprios esquecimentos.)) Ela quer escrever não o que se
pode recordar mas o que foi esquecido de Adriano, o seu
próprio esquecimento.
*

que sentimos revisitando as imagens que
herdámos de Jesus é que elas se acumulam
no tempo e têm proveniências diversas: vêm
dos textos do Novo Testamento, da tradição
eclesial na sua diversidade. E, contudo, acumulam-se sem permitir que toquemos de
uma maneira imediata e concludente o mistério de Jesus.
Olhemos um texto como o de Marcos 8,27 e a pergunta de
Jesus «E vós quem dizeis que eu sou?» Apesar de termos tantas imagens, de todos podermos acrescentar traços de caracterização de Jesus, e dizer «tu és isto, tu és aquilo.. .)), sentimos que nos interstícios das nossas nomeações, há silêncios
inapagaveis e um mistério que continua tão vivo como antes
de a pergunta nos ter sido colocada.
É claro que poderíamos adiantar: já temos a resposta de
Pedro. Mas a verdade é que, mesmo em relação a essa resposta, Jesus avisa: «Não foram a carne nem o sangue que to revelaram)). Seguindo o relato, percebemos que Pedro não sabia
bem o que dizia ou não o sabia, até ao fundo. Também para
Pedro, o conhecimento de Cristo, a noção de Cristo, a identificação de Jesus era tão enigmática e fugidia como continua a

O
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Confrontar-se com alguém é enfrentar a lacuna, a natureza
fragmentária do saber, é aceitar lidar com o esquecimento. E
o próprio esquecimento não perde a sua força significativa.
Muitas vezes, é aí que se aloja a verdade mais viva do ser. Se
podemos fazer este discurso acerca de cada um de nós, é verdade que, no que toca a Jesus, tudo ganha uma intensidade
incontrolável.
As buscas pela identidade de Jesus são verdadeiramente
inesgotáveis. A humanidade de Jesus pode ser dita, proferida,
enunciada, mas sentimos sempre que ela é inclassificável.
Mesmo o rosto de Jesus está sempre a ser refeito, apesar de
nos temos já habituado a uma determinada iconografia.
Pensemos na iconografia da Jesus. Porque é que Jesus tem
barba? Porque os homens sábios daquela época eram representados com barba. Porque é Jesus desenhado com aquele
rosto de efebo? Porque os artistas foram influenciados pela
tradição clássica. Porque é que Jesus aparece com a sua túnica com pregas? Basta aproximar os primeiros retratos cristãos
dos sarcófagos com aquilo que era a arte grega do tempo. Os
rostos humanos serviram para desenhar o rosto de Jesus.
Mas quando temos o rosto de Jesus, sabemos que o seu
rosto continua por decifrar, continua por dizer. Esta dificuldade encontramo-la também quando pegamos nos textos do
Novo Testamento. Sentimos que há uma desadequação, uma
não-coincidência. Por um lado, Jesus é-nos contado, é-nos
dito; mas, entre as imagens que servem para dizer Jesus e que
nos são relatadas, e o mistério de Jesus, sentimos que há
corredores, sentidos por abrir, coisas que nunca conseguirão
ser expressas.
São João escreve: o que dizemos de Jesus é apenas uma
parte, porque se fosse para dizer o que ele fez e o que ele
disse, enchíamos o mundo de livros e o mundo era pequeno
para tudo o que se podia dizer (Jo 2 1,15).
Os próprios evangelistas têm bem esta consciência da
impossibilidade de dizer Jesus. E não apenas de dizer Jesus
como filho de Deus e manifestação do Pai, mas dizer Jesus na
sua radical humanidade.

A história da investigação moderna acerca de Jesus
O século XVIII constitui uma espécie de fronteira nas
abordagens a figura de Jesus. Até essa época, podemos dizer
que triunfou uma leitura dos textos bíblicos de certa forma literal: aquilo que era anunciado de Jesus era o que era crido. A
figura de Jesus que ressalta dos textos do Novo Testamento
era a que se acreditava Jesus ter sido.
No século XVIII, aparecem factores como a história comparada das religiões, a preocupação científica na abordagem
dos textos bíblicos, o interesse histórico mais agudo em
relação a figura de Jesus. Ao mesmo tempo, há uma relativização do discurso oficial da Igreja ou das igrejas, a libertação do espírito laico que sentia que a ciência tinha uma
autonoqia justificada em relação ao discurso da fé. Tudo isso
fez com que se começasse a olhar para os textos do Novo
Testamento com outros olhos.

Detectam-se dificuldades e contradições que, por exemplo, os Padres da Igreja já haviam anotado, mas envolvido no
bosque espesso da sua fascinante exegese alegórica, tipológica ou simbólica. Agora o ponto de vista era outro: mais
analítico e científico. Os resultados imediatos tinham de ser
diferentes: descobrem-se entre os Sinópticos (Marcos,
Mateus e Lucas) e na relação destes com João discrepâncias
enormes quanto a caracterização de Jesus.
O que parecia um bloco de afirmações unânimes acerca de
Jesus revelava-se, afinal, um barril de pólvora. Porquê?
Porque os evangelhos, aparentemente, estão de acordo. Mas
literalmente, quando são analisados e se tenta reconstruir historicamente o que vão dizendo, os níveis de desacordo e de
contradição entre eles são surpreendentes. Os estudiosos
começam a explorar essas contradições e a perceber que o
discurso sobre Jesus, nos textos do Novo Testamento, mediatiza Jesus através de um aparelho de crença, uma hermenêutica teológica. Percebem que não há ali um olhar isento sobre
Jesus, mas um olhar implicado, parcial, um olhar comprometido na narração, e comprometido com a mentalidade da
época.
Na visão de um estudioso do século XVIII, essa mentalidade aparecia como muito mitológica, demasiado disponível
para acreditar no divino e no maravilhoso e para esconder,
através desses revestimentos quase de epopeia, aquilo que era
a singular e contraditória humanidade de Jesus. A partir do
século XVIII, vai emergindo então um critério diferente de
abordar Jesus.
O critério que estudiosos como Reimarus e Strauss encontraram e que irá durar até ao século XX é o da diferenciação.
Diz essencialmente o seguinte: para encontrarmos a
humanidade de Jesus naquilo que são as lendas e mitos reproduzidos pelos evangelhos e pelo Novo Testamento, temos de
aplicar sistematicamente um critério de diferença e só é verdadeiro aquilo que separa Jesus do discurso e do aparelho
ideológico da primeira comunidade cristã.
Ainda de acordo com esse princípio da diferenciação, a
primeira comunidade cristã mitificou a pessoa de Jesus e deu-lhe um colorido maravilhoso e divino que, com certeza, a sua
humanidade radical não tinha. Os milagres, por exemplo, seriam interpretações maravilhosas de uma actuação de Jesus
que, obviamente, teria sido muito mais simples. Constituíam
um reforço do estatuto de Jesus. Por isso, deveria cultivar-se
uma desconfiança sistemática em relação aquilo que as fontes
do Novo Testamento e as das tradições eclesiais contam acerca de Jesus.
Este critério de diferenciação é, aparentemente, muito
purificador. Ele expurga o texto de tudo o que são os seus
casulos, os seus véus, as maneiras de relatar que escondem a
humanidade de Jesus. Contudo, quando hoje se faz a história
desde o século XVIII (o primeiro texto de Reimarus data de
1778) até meados do século XX, percebemos que a aplicação
sistemática deste critério de diferenciação para tentar alcançar
a verdade de Jesus produzia também ele resultados contraditórios. Porquê? Cada autor aproximava-se da figura de
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Jesus e acabava por criar um Jesus; vinha depois outro que
sublinhava um determinado aspecto e aparecia outro Jesus.
Desde o século XVIII não é que o enigma de Jesus se tenha
resolvido, embora, sem dúvida, o contributo de um olhar científico em relação aos textos bíblicos nos tenha ajudado a mergulhar mais profundamente no espaço interior desses textos.
Mas também aconteceu uma sucessão, uma multiplicação de
imagens de Jesus: o Cristo das Luzes, o Jesus liberal, o Jesus
jacobino, o Jesus romântico, o Jesus pietista. São novas imagens de Jesus, que tentam distanciar-se do Jesus dos evangelhos mas que, no fundo, acabam por se interpor como um
novo enigma, sem resolver a questão: «E vós quem dizeis que
eu sou?))
A terceira vaga de estudos sobre Jesus
A partir dos anos 70 do século passado, vivemos aquilo
que se chama a Terceira Vaga de estudos sobre a pessoa de
Jesus. Na Primeira e na Segunda Vagas o grande critério era o
critério de diferenciação: só iremos tocar a humanidade de
Jesus quando Jesus aparecer muito diferente daquilo que as
comunidades cristãs diziam dele ou daquilo que a tradição
eclesial acredita a seu respeito. Esse Jesus diferente é que é o
verdadeiro.
Esta Terceira Vaga de investigação irá valorizar o critério
oposto. Agora, aquilo em que se aposta é no critério da plausibilidade, isto é, acredita-se que está mais perto do Jesus
histórico aquilo que é mais plausível em relação ao contexto
judaico e ao contexto cristão do mundo mediterrânico e
daquele século I em que viveu Jesus. Se o primeiro movimento era retirar Jesus do seu contexto, o que aqui se diz é
que ((precisamos de colocar Jesus no contexto)) - contexto
antropológico, cultural, religioso daquele mundo específico para podermos perceber quem é Jesus.
A imensa bibliografia que hoje se publica, quer nos
Estados Unidos, quer na Europa, sobre a figura histórica de
Jesus, tem por base este critério: situar Jesus. Pretende-se que
a humanidade de Jesus seja iluminada por aquilo que é o seu
universo cultural e epocal.
Então que Jesus, que humanidade de Jesus emerge com a
ajuda deste critério? Antes de tudo, Jesus é um judeu. Não se
consegue entender Jesus sem entender profundamente o que é
o judaismo da altura. Para isso, muito têm contribuído os
olhares de exegetas judeus que ensinam Estudos Judaicos, e
que fizeram uma aproximação a pessoa de Jesus.
Já não se tenta perceber aquilo que opõe Jesus ao judaísmo
mas, pelo contrário, procura-se ver quais são as grandes linhas de continuidade entre a pessoa de Jesus e o mundo
judaico da altura. Só se entende Jesus na tradição profética do
judaismo. Jesus é o grande herdeiro de tudo o que foi o profetismo e do profetismo de natureza apocalíptica que, por si
só, é um pensamento que acentua os discursos de crise, o
olhar de crise.
Conclui-se que a interrogação que Jesus faz ao sistema
religioso do seu tempo não é completamente inédita. O per6 viragem

curso de Jesus não é de todo insólito. A realidade difusa do
profetismo no século I, os desejos de reforma, os sonhos de
mudança que habitavam aquela época são, de certa forma,
corporizados na sua pessoa.
Outro aspecto importante, hoje, e a ligação entre Jesus e
João Baptista. Nos evangelhos essa relação aparece como
uma ligação familiar, hipotética, em que as suas mães seriam
parentes, e também uma relação ao nível dos discípulos:
alguns dos discípulos de João Baptista passaram a ser discípulos de Jesus, através de um rito de iniciação, que causa
alguma dificuldade aos próprios evangelistas. Alguns dizem
que Jesus foi baptizado por João, outros deixam esse acontecimento um pouco vago, de modo que não se percebe se foi
ou não baptizado.
Mas sem dúvida que há uma relação muito forte entre João
Baptista e Jesus. Isso quer dizer que a realidade do messianismo que Jesus vai protagonizar é, de certa forma, colectiva,
no sentido em que varias vozes e tentativas messiânicas ocorreram neste contexto judaico do primeiro século. Jesus tem
uma profunda ligação a elas.
João Baptista aparece a baptizar nas margens do rio Jordão
- porque é que vai ele para o Jordão? O rio Jordão tinha sido
o lugar, a fronteira de entrada do povo na Terra Prometida.
Quando João Baptista obriga as pessoas a passar outra vez o
Jordão pelo baptismo, de certa forma obriga-as a voltar ao
ponto zero. Por isso ele cria uma espécie de contra-poder em
relação a Jerusalém. Ali, nas margens do Jordão, afirma-se
contra o judaísmo oficial.
João Baptista é uma voz de dissensão, porque obriga a uma
reforma, a uma mudança que é espiritual mas também de atitude, de comportamento. As margens do Jordão e o deserto da
Judeia acabam por ser quase um viveiro da oposição ao
judaísmo oficial. O espírito reformista e aí que fermenta, o
que se entende até pela situação geográfica: por oposição a
Jerusalém, que tinha um aparelho e era controlada, a heterodoxia estava remetida para a margem. E não é por acaso que,
no princípio, Jesus nos aparece na margem, e não em
Jerusalém.
Para Jesus, Jerusalém é o fim. E nas margens - quer seja o
deserto da Judeia, quer seja a grande estação de Galileia - que
Jesus vai fixar a emergência do seu anúncio. Jesus aparece
na zona geográfica destes movimentos - pensemos por exemplo na comunidade de Qumran, dissidente da comunidade de
Jerusalém e que se estabelece também ali nas vizinhanças do
Jordão.
Jesus não aparece de um dia para outro como um iluminado, mas é também produto do seu tempo, das grandes ideias,
do grande espírito reformista, profético e messiânico, que em
grande medida se respirava nestas margens.

Jesus, um taumaturgo carismatico
Como é que Jesus traduz este espírito de mudança? Como
formula a mensagem nova que se contrapõe de maneira tão
evidente ao judaísmo oficial? Jesus expressa-o da maneira

que um mestre de província, um judeu marginal, alguém com
a cultura de um campesino do mundo mediterrâneo do século
I, pode expor. Jesus expressa-o através das curas - ele é um
taumatusgo. E interessante sabermos hoje que a Galileia era
um lugar onde estas formas de medicina e de curas existiam,
muito mais que na Judeia. Por isso é natural que os próprios
evangelhos nos contem todas estas curas em maior número no
período em que Jesus está na Galileia.
Outro aspecto interessante é que, enquanto na Primeira e
na Segunda Vagas um dos aspectos que fazia maior dificuldade a fé em Jesus eram os milagres - dizia-se ((acredito em
Jesus, apesar dos milagres)) - hoje, pelo contrário, um dos
aspectos mais seguros da humanidade de Jesus é, precisamente, o dos milagres e curas. Aquilo que, de certa forma, no
retrato que os evangelhos traçam de Jesus é mais histórico,
coincide precisamente com este aspecto das curas e milagres
que ele desenvolvia. Milagres, chamemos assim àqueles
sinais taumatúrgicos.
Tomemos o texto de Marcos 7, 31-37:
((Continuou até ao mar da Galileia. Levaram então até
Jesus urn homem surdo e que falava com dificuldade e pediram a Jesus que pusesse a mão sobre ele. Jesus afastou-se com
o homem para longe da multidão, em seguida pôs os dedos no
ouvido do homem, cuspiu e com a sua saliva tocou na língua.
Depois olhou para o céu, suspirou e disse: ccEffeta», que quer
dizer «Abre-te». Imediatamente os ouvidos do homem abriram-se, a língua soltou-se e ele começou a,falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a
ninguém; no entanto, quanto mais Ele recomendava, mais eles
apregoavam. Estavam muito impressionados e diziam: Jesus
faz bem todas as coisas,faz os surdos ouvir e os mudosfalar))
Este modo de curar tem uma tipologia muito primitiva.
Jesus actua a maneira de um curandeiro, com saliva, com o
toque, enfim, todo um processo de cura que os evangelistas
que escreveram a seguir vão tentar estilizar, apagando, assim,
a aspereza desta imagem.
Vejamos o texto paralelo de Mateus 9-32:
(dlgumaspessoas trouxeram a Jesus um mudo possuído por
um espírito mau. Jesus expulsou o espírito mau e o mudo pôs-se
afalar Todosficaram admirados e diziam: 'Nuncase ouviu uma
coisa assim em Israel.' Os fariseus, porém, diziam: é com o
poder do diabo,principe dos espiritos maus que ele os expulsa.»
E ainda o relato de Lucas 11, 14:
«Jestis expzilsou um demónio.))
Aquilo que é uma descrição cheia do ofício de Jesus, de
repente fica reduzida a saída de um demónio, uma cura muito
mais instantânea. Quando compararmos as curas contadas por
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Marcos com as mesmas curas contadas por Mateus e Lucas,
temos sempre esta espécie de revisão alterada que Mateus e
Lucas fazem no sentido de despojar Jesus destes aspectos
mais arcaicos.
Repito: hoje, um dos aspectos tidos como indiscutíveis da
humanidade de Jesus era o facto de ele ser um taumaturgo
carismático que, dessa forma, expressava a sua mensagem.
Mas estas curas Ele fazia-as não apenas porque era um curandeiro e ganhava assim a sua vida, mas porque eram uma
expressão de um desejo maior que Jesus tinha: a afirmação do
Reino de Deus.

Um camponês do Mediterrâneo
anunciando o Reino de Deus
Outro dos traços hoje consensuais, em torno da
humanidade de Jesus, é que ele seria um camponês do
Mediterrâneo que anunciava o Reino de Deus.
Reino de Deus era uma expressão escaldante: antes de
Jesus, já os zelotas - um grupo de orientação política e religiosa que tentava a libertação de Israel - tinham anunciado o
Reino de Deus na sua luta de resistência contra os romanos.
Jesus pega também nessa expressão ((Reino de Deus)), que
tem conotação política e está no ouvido das pessoas. Por isso
há uma grande simpatia das multidões - sobretudo da gente do
povo, daqueles que não têm nada a perder, não tanto das elites
- que se reconhecem no discurso de Jesus.
A pregação que Jesus faz do Reino de Deus é, no entanto,
diferente das dos zelotas. Há traços típicos de Jesus no anúncio do Reino de Deus. Um deles - podemos defini-lo a partir
de um autor que tem trabalhado muito esta abordagem ao
Jesus histórico, John Dominic Crossan - é o desenho igualitário que emerge no discurso de Jesus.
Porque surge Jesus tão dedicado as curas, aos sinais?
Porque os doentes não eram simplesmente pessoas atormentadas pelos padecimentos: eram também excluídos sociais.
Um cego, por exemplo, nunca poderia entrar no templo, tal
como um coxo. Estavam privados mesmo da sua relação com
Deus. Na Comunidade de Qumran, acreditava-se que nem no
banquete messiânico entraria um cego ou alguém que tivesse
uma deficiência física.
Porque é que Jesus se aplica tanto como terapeuta? Porque
há nele, palpitante e evidente, um sonho de reintegração. É
interessante lermos segundo esta chave os relatos dos milagres de Jesus. Percebe-se que Jesus não apenas cura espectacularmente alguns doentes, ou muitos doentes, mas quer,
sobretudo, a integração da pessoa numa dinâmica social. Isso
concretiza-se quando ele envia cada pessoa para sua casa - o
doente não podia ficar em casa, tinha de estar de quarentena ou para o Templo, para se mostrar aos sacerdotes. Mandar ao
Templo um leproso - alguém que a lei do templo havia precisamente expulso - é um acto de quase insurreição porque
alguma coisa tinha acontecido: a chegada do Reino de Deus.
Estes excluídos começam uma marcha de retorno para o centro excludente que era o Templo.
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Outro elemento referido sistematicamente nos textos
Sinópticos são as expulsões de demónios, os exorcismos. Este
é um traço que, para a nossa mentalidade moderna, é praticamente ininteligível. Como é que este mundo aparece tão
habitado por demónios? Crossan, que estudou algumas
sociedades africanas durante o tempo de colonização, trouxe
uma luz interessante: estudou, do ponto de vista antropológico, os casos de possessão demoníaca deste período. E estabelece uma relação bem interessante entre a possessão individual e a possessão colectiva. Num contexto, diz aquele biblista americano, em que há uma figura externa que se interpõe - um outro poder, uma outra nação - essa realidade colectiva é assumida e somatizada pessoalmente por estas possessões demoníacas. O autor percebe, em todos estes exorcismos que se multiplicam na acção de Jesus, também uma
dimensão politica de libertação e de restituição da pessoa a si
própria, para poder ser senhor de si mesmo e não estar possuído, invadido por essas figuras exteriores.
Jesus aparece como um sábio, um rabino que é considerado mestre e que explica a escritura com uma clareza e sem a
casuística enredada com que os escribas tradicionalmente a
apresentam. Ele explica a palavra com uma grande liberdade
e as histórias que conta são, em grande medida, histórias paradoxais.
Todos olhamos para algumas parábolas de Jesus e percebemos que são paradoxos. São discursos de crise, que problematizam o saber comum com que orientamos a vida. O
discurso de Jesus não é de consenso: altera o ponto de vista
sobre a realidade. Ele tem consigo um grupo de pessoas simples, desenraizadas do seu contexto. Contudo, nas aldeias e
povoados, Ele vai mantendo também relações com pessoas
que estão fixas, além do grupo itinerante que o acompanha.
Jesus mantém apoios em aldeias e vai criando uma rede o evangelho também nos fala de uma rede - o que lhe permite,
por um lado, sobreviver e, por outro, criar capilaridades por
onde a sua mensagem pode ir passando. Há uma curiosidade,
um apoio, uma atenção que vai sendo fornecido por esta rede
a Jesus. Ele aparece-nos claramente como um profeta apocalíptico, com um discurso sobre o fim dos tempos, sobre a
substituição da ordem presente por uma outra.
Discute-se muito se o próprio Jesus tinha ou não consciência do seu lugar central nesta alteração ou se, pelo contrário,
Ele se sentia como alguém que anunciava aquela mensagem
mas que não estava no centro.
Uns dizem que Jesus morreu num desespero muito grande,
porque pregou uma coisa e acreditou nisso, mas depois percebeu que nada daquilo tinha acontecido. Há algumas décadas
atrás, Albert Schweitzer escreveu um livro célebre sobre Jesus
onde falava disso. Mas, por exemplo, um escritor como E.P.
Sanders, no livro ((Jesus, a biography)) («A biografia de
Jesus)), ed. Noticias), que teve grande circulação, também
assinala esta dimensão apocalíptica e de um tom crepuscular
na morte de Jesus. A sua morte teria sido assim um desfecho
que a ele próprio o teria surpreendido.
Outros autores dizem que não, que João Baptista seria um
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pregador de uma apocalíptica iminente, mas que Jesus teria
uma ideia diferente da apocalíptica e, que isso o teria levado
a separar-se do grupo de João Baptista. Estas são discussões
que estão na mesa, não são ideias feitas sobre Jesus, são
olhares que se cruzam.
Situar Jesus numa paisagem mais vasta
Há uma autêntica biblioteca de autores como Crossan,
Gerd Theissen, John Meier, R. Horsly, E. P. Sanders, Ch.
Perrot ou Daniel Marguerat. São nomes que nos habituámos a
ouvir e que têm avançando hipóteses que fazem pensar.
Rompem janelas para o texto que estávamos habituados a ler
de determinada maneira e que, agora, se entreabre em outro
modo. E um dado certamente importante é a reconstrução que
estes autores fazem do mundo mediterrânico do século I e o
uso que arriscam de escritos extra-bíblicos.
Para Crossan, por exemplo, são fundamentais o Evangelho
de Tomé e os Actos de Pedro. Ora estes apócrifos trazem uma
luz diferente sobre Jesus - o retrato que emerge é o de um
Jesus sábio, mais do que o fazedor de curas. No Evangelho de
Tomé, Jesus não faz nenhuma cura, nem a narrativa da Paixão
é contada - não importa a maneira como ele morreu, importa
é a sabedoria que Jesus põe em jogo. Percebemos que, também no Evangelho de Tomé - datado talvez dos meados do
primeiro século - está presente a radical humanidade de Jesus,
de um Jesus prevalentemente mestre, muito mais do que o
Jesus que para nós é tão essencial, que é o Jesus que emerge
da Paixão.
Perante esta pluralidade, os exegetas são, hoje, adeptos de
posições muito menos abruptas. Há uma abertura para, não
apenas conciliar opostos, mas para perceber quem é quem
nesta diversidade de uma história muito maior do que a que
nos está aqui contada. É numa paisagem mais vasta que temos
de situar a figura de Jesus e perceber como ele, por vezes, vai
recebendo iluminação de elementos que nos pareceriam distantes e que, contudo, acabam por formar o húmus, o ambiente histórico e mental em que a sua figura vai surgir.
A questão de Jesus permanece em aberto e essa abertura é,
de certa forma, uma marca genética de Jesus. Percebemos
isso no Novo Testamento. Nestes textos que nos parecem
unitários e que, afinal, são habitados por uma grande diversidade, vemos que já há tentativas de, na heterogeneidade,
chegar a Jesus. Só isso nos permite chegar a humanidade de
Jesus
Temos, por exemplo, genealogias em Mateus e em Lucas.
Como é que se tenta explicar Jesus através de uma genealogia? Para alguma sensibilidade cristã, Jesus aparece como um
ultra-messias, um super-messias e, por isso, se compreende a
ligação concreta aqueles referentes da teia messiânica: ligar
tão fortemente Jesus a figura de David, Ele ter de nascer em
Belém, ter de ser daquela tribo, ser saudado com o título de
filho de David, porquê? Porque a visão que tinham era a de
um Jesus que expressava o messianismo de Israel. Em outros
casos, porque é que se valoriza tanto as parábolas? Para algu-

ma sensibilidade cristã, Jesus é sobretudo um mestre. Então,
é o que ele diz aquilo que mais revela o enigma de Jesus.
Lemos os evangelhos e ficamos surpreendidos porque,
dizendo-nos muito de Jesus, também nos dizem muito pouco
ou demasiado pouco. Não sabemos como Ele era, não sabemos a cor dos olhos, a sua altura, os traços de caracterização
fisica. Parece que a humanidade de Jesus não interessa nada,
que só interessa a fé que os seus gestos e as suas palavras
podem despertar. Contudo, percebemos que nunca os evangelistas ou os outros autores do Novo Testamento - mesmo um
autor que parece tão distante da humanidade de Jesus como
Paulo - veêm que seja possível afirmar Jesus sem realçar a
verdade central de que Ele é o crucificado, de que Ele morreu
numa cruz. Se, por um lado, a abordagem que se faz da
humanidade de Jesus nos evangelhos é assim inscrita dentro
do movimento da fé, essa fé assenta, contudo, na mais contraditória das verdades da humanidade de Jesus: a sua
humanidade foi uma humanidade crucificada.
Uma última afirmação para justificar o título. Esta é a
experiência que acontece no jardim, quando Maria Madalena
percebe que aquele que ela tinha confundido com o jardineiro
é o próprio Senhor. Ela aproxima-se e Jesus diz-lhe «Não me
toques)).O termo grego - mais do que a tradução que depois
vem do latim, «Noli me tangere)),«não me toques))- significa «não me detenhas)), «não me retenhas)).
O filósofo Jean-Luc Nancy, numa extraordinária meditação sobre as representações desta passagem, escreve duas
coisas assinaláveis: a primeira é que este tocar sem reter obriga a abrir o coração a uma outra presença que não é a do presente que se pode agarrar e ter neste instante, mas abre-nos a
presença que passa, que vive no acto de passar. Essa presença,
diz ele, é muito mais a presença da humanidade e a presença
do próprio Deus.
A segunda ideia é que a pedagogia de Jesus para Maria
Madalena é a de ensiná-la a amar o que se escapa, aquilo que
sobe e não simplesmente o que está ao alcance da mão.
Quando nos propomos abordar a radical humanidade de
Jesus, temos que ter presente também que podemos tocar essa
humanidade, mas não a podemos reter. Não podemos deter
esta humanidade que nos ensina a amar aquilo que passa.

Comentário as intervenções no plenário
Paulo não se interessa, aparentemente, pela biografia de
Jesus. Se do Novo Testamento tivéssemos apenas ficado
com as cartas de Paulo, não saberíamos nada: nem onde ele
nasceu, nem quem eram os seus pais adoptivos, por onde
andou, quem eram os seus discípulos, se fez ou não milagres. Paulo não conta nem uma única parábola de Jesus.
Contudo, lendo as cartas de Paulo, percebemos que Paulo
fala de Jesus.
É possível, então, falar de Jesus abstraindo da sua
humanidade. Há um texto da I1 Carta aos Corintios (2
Coríntios 5, 16), que é uma passagem um pouco desconcertante:
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«Se até agora conhecemos alguém segundo a carne, apartir de agora não queremos conhecer mais ninguém segundo a
carne, ainda que tenhamos conhecido a Cristo desse modo,
agora já não O conhecemos assim.))
O ponto de vista que Paulo adopta é o de um conhecimento de Cristo que já não passa pela carne. Cerca de quinze ou
vinte depois da primeira carta de Paulo, Marcos escreve o seu
evangelho e escreve ao inverso daquilo que Paulo tinha valorizado - Jesus é o mistério, o filho de Deus, o sacramento da
salvação, aquele que nos dá vida, aquele que é a nova sabedoria.
Marcos sente necessidade de contar a vida de Jesus.
Enquanto que, para Paulo, é a partir do mistério pascal que se
entende Jesus, para Marcos nós tocamos em Jesus contemplando a sua humanidade. O retrato que Marcos traça é o de
uma humanidade muito simples, a humanidade provável de
Jesus: Ele é judeu, herdeiro do mundo campesino, com a linguagem e as formas de se exprimir que nos parecem muito
arcaicas mas que são as do seu tempo.
É interessante olhar, por exemplo, para as reacções a
actividade de Jesus: há um grande consenso em relação a
maior parte das coisas que Jesus faz ou diz. As curas de Jesus
não levantam grandes problemas. Levanta maior problema ele
fazê-las em dia de sábado, porque isso é uma transgressão a
Lei. Fazer curas não era um problema; elas eram justificáveis
no horizonte do profetismo e de cura consensual na época.
As coisas que Jesus dizia tinham uma grande ressonância
veterotestamentária: Ele discutia com os doutores da lei, com
os escribas, e havia códigos comuns entre eles de entendimento. De maneira que, a partir dos sinópticos, percebemos
um Jesus contextualizado naquela humanidade concreta.
Hoje, o esforço da exegese é o desenvolvimento deste critério
de plausibilidade: Jesus é plausível como um judeu daquela
época, daquele lugar. Contudo, este critério da plausibilidade
não pode levar ao seu extremo porque, se Jesus é um judeu
tão integrado, tão integrado, porque é que ele acabou na cruz?
Porque é que ele acabou rejeitado por aquele sistema religioso?
Há aqui um corte que é necessário ter em conta, e que
Jesus introduz: quando lemos os evangelhos a partir desse
corte, percebemos que, por um lado, Jesus está amplamente
integrado; por outro, há nele uma reivindicação de uma identidade que não é já integrável por aquele sistema religioso. O
que Jesus diz não dizendo, mandando calar ou guardando
silêncio, mas vai dizendo pelas suas palavras e gestos, faz-nos
perceber que ele tem uma identidade que o coloca em rota de
colisão com o sistema religioso fechado e ordenado.

Purificar o nosso olhar de um Jesus sobredotado
Esta humanidade de Jesus, por muito que nos custe, é sem
dúvida uma humanidade frágil. Temos que purificar o nosso
olhar de um Jesus sobredotado, de um Jesus super-homem, de
um Jesus que sabia tudo, de um Jesus que previa todas as
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coisas. Pelo menos a teologia que se pode fazer a partir dos
evangelhos sinópticos é a teologia de uma fragilidade e uma
humanidade frágil como a nossa. Mas, dentro da sua frágil
humanidade, Jesus tinha alguma coisa que o torna capaz de
sustentar, no coração dos outros que com ele se cruzaram,
uma construção verdadeiramente inesperada.
Podemos aproximar Jesus de outros fariseus. É interessante, para as parábolas, aproximá-lo de Hillel e outros rabinos. Nas curas, podemos aproximá-lo de outros curandeiros
que havia na Galileia, o que faz luz sobre os meandros da personagem Jesus. Depois, há uma diversidade que aparece
sobretudo nas releituras que os discípulos fazem de Jesus. Ele
não fez uma reivindicação clara da sua divindade, mas essa
reivindicação aparece na boca dos discipulos, não como uma
conspiração mas como uma boa nova de libertação.
Como é que surge esta releitura? Na frágil humanidade em
que Deus se dá a ver em Jesus, há a presença, acreditamos
nós, do próprio Deus. Mas esta presença de Deus é uma presença numa humanidade frágil e crucificada, e interessa-nos
entender, tocar este mistério.
No século I, a autoridade em Israel estava em crise: como
é que um pregador de Nazaré consegue ter o espaço e a
audiência que Jesus teve? Sem dúvida porque a própria
autoridade do Templo estava em crise, e Jesus emerge nestas
fracturas internas. O que será importante e este momento da
vida de Jesus em que a sua vida, a sua humanidade radical,
será relida do ponto de vista crente pelos seus discípulos.
Serão eles os primeiros a perceber nela a emergência de um
dado novo. São eles a perceber em Jesus a salvação, a perceber nele o centro.
Este século I é um tempo de mudanças religiosas. Por
exemplo, Israel foi sempre uma religião de sacrifício. Quando
se destrói o Templo, no ano 70, acabam os sacrifícios e o
judaísmo tem que se reinventar como projecto religioso. É
interessante como os cristãos pegam na ideia de sacrifício e a
relêem centrando o sacrifício em Jesus: o próprio Jesus passa
a ser o cordeiro que é imolado e passa-se a falar de um sacrifício, de um templo novo que já não é a maneira do judaísmo
mas centrado na figura e na pessoa de Jesus.
Estes textos com os quais nos confrontamos são escritos
quando Jesus era absolutamente insignificante para o mundo
e a cultura. Hoje, reinterpretamos estes textos a partir da centralidade histórica que Jesus foi adquirindo nestes 2000 anos.
É impossível não olhar para Jesus como a figura essencial, a
grande referência, a marca que estrutura o tempo, o calendário
- tudo deriva dele.
Quando estes discípulos começaram a contar a vida e a
identidade de Jesus, Jesus não tinha qualquer importância, a
não ser para eles. Jesus não era um grande homem, as vidas
contadas por Plutarco eram infinitamente maiores do que a de
Jesus. Os discípulos não tinham a certeza que a vida de Jesus
interessasse para lá das pessoas que sentiam a dor e a
ambiguidade desta presença/ausência que a Páscoa inaugura estes escritos também vêm daí, também são e trazem esse
pacto de um significado que se descobre no insignificante.a
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A RADICAL HUMANIDADE DE JESUS

I

Podeinos aproximar-nos de duas dimensões da radical Iiiimanidadr de Jcbsiis:
a 11ianeii.acomo Ele habitou o espaqo e o modo coiiio Jesus viveu a rrresa.
A frase "isto é o iiieu corpo" serve de mote para esta reflexão sobre a casa e a mesa,
que são, conio sabemos, grandes laboratórios da nossa coniuni Iiunianiciadc.

11. Isto é o meu corpo
- e o que é um corpo?
»» José Tolentino Mendonça

o livro de Jean-Luc Nancy, «Corpus» (ed.
Vega), a primeira página é dedicada a frase de
Jesus: «Isto é o meu corpo)). Ele diz que esta
é a frase fundadora da modernidade porque as
variantes, as modulações que as várias
releituras foram encontrando fizeram do
corpo (o de Deus e o do Homem) uma questão fundadora.
Quando Jesus diz: «Isto é o meu corpo)), há aqui algo de
escândalo. O corpo, por sua natureza, é algo que não se pode
objectivar ao extremo do objecto. O corpo introduz uma
experiência fundamental de ambiguidade - o corpo que somos
é o nosso isto, o nosso este, mas dizer do nosso este que é o
nosso isto, cria um intervalo cheio de significado.
São múltiplas as questões, mas remeto para o livro e para
o muito que se podia retirar daquela expressão de Jesus. Mas
há uma outra afirmação que ele faz e pode iluminar a nossa
reflexão: Jesus está situado nesse momento, ao mesmo tempo
último e inaugural, que é a Última Ceia. Essas palavras que
diz fundam ao mesmo tempo o princípio da sua ausência
(porque está para morrer) e o princípio da sua presença,
porque aquela ceia na sala de cima é o começo desta Páscoa
que não tem fim, na qual a presença do Senhor Ressuscitado
se toca, se vê, se encontra e se reencontra.
Nancy aproxima os dois conceitos, o conceito de corpo ao
conceito de corpus. Dizemos o corpus Paulino, o corpus
evangélico - sendo aqui o corpus uma extensão de significado, de sentido. Só percebemos o que é um corpo quando o
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corpo tem esta abrangência do corpus. É claro que Jesus não
disse «isto é o meu corpo)) para ficar limitado as espécies
eucarísticas, mas Jesus fez essa afirmação porque naquele
corpo esta o corpus, está todo o significado da sua presença.
Comungar Jesus é entrar em relação com a totalidade de
Jesus. Não se trata de partículas, trata-se de olhar para a totalidade de Jesus. Quando Jesus diz ((isto é o meu corpo)), o
desafio que Ele faz é sejamos capazes de passar do fragmento a totalidade.
Neste caminho, podemos aproximar-nos de duas dimensões da radical humanidade de Jesus: a maneira como Ele
habitou o espaço e o modo como Jesus viveu a mesa. A frase
((isto é o meu corpo)) serve de mote para esta reflexão sobre a
casa e a mesa, que são, como sabemos, grandes laboratórios
da nossa comum humanidade.
Nos evangelhos sinópticos, sobretudo em Lucas, encontramos, acerca de Jesus, duas dualidades importantes. A
primeira é a que opõe a cidade, o território habitado, ao deserto. É uma dualidade significativa, porque Jesus ora habita a
cidade ora habita o deserto. O tráfego, a transferência que Ele
faz do deserto para a cidade acaba por dizer alguma coisa de
importante sobre a sua identidade e o seu projecto.
O evangelho, de certa maneira, começa no deserto, com a
ligação de Jesus ao grupo de João Baptista e a ideia
reformista. O deserto sempre foi uma espécie de contraponto
a cidade. A cidade era o judaísmo organizado, o deserto era
um ponto de fuga. Não esqueçamos que foi no deserto que o
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povo de Deus construiu a sua identidade. Quando João
Baptista fica no deserto, vestido daquela maneira, sem dúvida
que está a criar um pólo de oposição simbólica ao que se
passa na cidade.
Jesus começa o seu ministério no deserto.
Simbolicamente, o que vai construir e representar é algo de
dissemelhante em relação aquilo que se encontra já estabelecido. O centro é um lugar controlado pelas autoridades, tutelado pelo Templo, pela vigilância dos fariseus. Jesus é itinerante, atravessa a cidade. Mas percebemos muitas vezes que,
quando na cidade se cria uma pressão em torno a Ele, Jesus
foge para lugares desertos.
Quando se fala da radical humanidade de Jesus, é preciso
pensar que Ele foi um perseguido e que escapava de um sítio
para outro. A sua condição era, muitas vezes, a de um refugiado, de alguém que tem mesmo de ocultar-se.Aí, os lugares
desertos acabam por ser uma periferia onde é possível Jesus
inscrever a sua novidade.
Uma das grandes diferenças entre Jesus e João Baptista é
que João Baptista está fixo num determinado território, o
deserto da Judeia, onde exerce a sua actividade - e os
Evangelhos Sinópticos, nisso, são concordantes. Jesus também passa por lá mais do que uma vez, mas Ele é diferente de
João Baptista. Essa diferença é o próprio Jesus que a expressa (Lucas 7,33-34:

«Veio João Baptista que não come pão nem bebe vinho e
dizeis que esta possesso do demónio, veio o$lho do Homem
que come e bebe e dizeis 'aí está um glutão e um bebedor de
vinho, amigo de publicanos e de pecadores'.))
João Baptista fixa-se no deserto, Jesus vive uma itinerância, uma espécie de nomadismo. E verdade que ele passa pelo
deserto e traz consigo o desafio que o deserto significa como
contraposição ao arquétipo urbano. Mas, ao mesmo tempo,
Jesus traz o deserto até a cidade. Enquanto João Baptista leva
a cidade até ao deserto, Jesus traz o deserto, traz esta novidade
fermentada no deserto. A cidade aparece claramente como o
horizonte do anúncio messiânico.
A casa, lugar de revelaç80 de Deus

A este primeiro binómio desertolcidade, podemos acres>entarum segundo: o Templo e a casa. Jesus vive também a
~ensãoentre estes referentes espaciais: não é por acaso que o
evangelho de Lucas começa no Templo, abre com a visão de
Zacarias, pai de João Baptista, no Templo e acaba no Templo.
Pelo meio, entre o princípio e o fim, acontece a grande
viragem que Jesus introduz. Ele não habita o Templo, não faz
do Templo o lugar de referência da sua acção, mas habita a
casa. Quase sem darmos por isso, a casa vai surgindo com
uma força expressiva e mesmo de mudança, a casa surge
como o lugar da revelação.
O espaço doméstico como lugar da revelação de Deus,
onde se reza, se perdoam os pecados, onde se anuncia o reino
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futuro, onde se faz a experiência da compaixão e da misericórdia, é algo de novo e que caracteriza o projecto de Jesus.
Folheando o evangelho, encontramos uma multiplicidade de
referências a casa: Jesus entra na casa de Simão e cura a
sogra; Jesus cura o paralítico que é descido pelo telhado e diz-lhe «toma a tua maca e vai para tua casa)); Jesus entra em
casa de Levi para uma festa; o centurião manda dizer «senhor
eu não sou digno que entres em minha casa));por três vezes
Jesus entra em casa de fariseus convidado para tomar uma
refeição; Jesus diz ao endemoninhado que cura «volta para
tua casa»; Jesus entra em casa de Jairo para ressuscitar a sua
filha; Jesus envia os discípulos dois a dois pelas casas e
fornece-lhes uma estratégia de contacto com as casas para
onde eles forem; Jesus entrou como hóspede em casa de
Marta e de Maria.
As casas aparecem em diversas parábolas de Jesus: na
parábola do amigo inoportuno, do regresso do mestre, na da
mulher e da dracma perdida, na parábola do pai pródigo com
os dois filhos, na parábola do mau rico e do pobre Lázaro ou
na passagem apocalíptica sobre o dia do filho do Homem. A
Zaqueu, este pecador, Jesus diz: ((Zaqueu, desce depressa,
porque hoje preciso de ficar em tua casa.))
Quando Jesus, no início da última etapa em Jerusalém,
entra no Templo e acontece a purificação, a citação que faz
é de Isaías (56, 7) a reivindicar para o Templo um estatuto
de casa: será a casa de oração para todos os povos. Depois
de expulsar os vendilhões, o desejo de Jesus é que o Templo
apareça como casa. Porque se toma tão importante esta
deslocação que Jesus faz do Templo para a casa? O Templo
é o topos configurador de uma religiosidade assente rito e
suas descontinuidades. Não é por acaso que Jesus escolhe a
casa: a casa é um nó relaciona1 onde as identidades se
cruzam, não numa descontinuidade ritualizada e de
exclusão, mas de integração e reciprocidade. Ruy Belo dizia
que a casa é aquilo que nos faz perceber a palavra intimidade. A casa é o lugar da reciprocidade e o lugar onde é possível não distinguir. No Templo tudo é naturalmente diferenciado, porque o sagrado se opõe ao profano e é essa a
lógica da sacralidade.
De muitas maneiras, Jesus relativiza o Templo no seu discurso, anunciando-lhe o fim. Isso acontece quando, na cena
dos leprosos que Jesus cura e reenvia ao Templo, há um que
volta para trás (Lucas 17). Era um sarnaritano e, em princípio,
não iria ao Templo de Jerusalém. Ele vem ter com Jesus, prostra-se por terra diante dele e Jesus diz-lhe: «A tua fé te salvou.))
Quer dizer, já não é a fé no Templo que salva, é a fé no encontro, na relação com Jesus que passa a ser a fonte de salvação.
Esta mudança - que assinala o fim do Templo e a emergência da casa como lugar paradigmático para o encontro e para
a descoberta de Jesus e do que ele representa - é fundadora da
própria experiência cristã. Nós vivemos esta deslocação que
Jesus fez do Templo para a casa. Podemos dizer: mas agora
temos templos. Os nossos templos não são templos, são a casa
e aquilo que se procura num templo cristão não é equivalente
ao que Jesus supera.
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A mesa, âmago da revelaçio de Jesus
Jesus não deslocou apenas do Templo para a casa o seu
discurso sobre Deus, e a sua prática da salvação. Jesus centra
a perspectiva na casa, em tomo da mesa, o que é também
muito significativo. Temos muitas imagens de Jesus: o Jesus
dos milagres, o contador de parábolas, o mestre que transmite
a sabedoria do reino, o profeta, o Messias de Deus. É essa a
memória eclesial e, como todas as memórias, esta é selectiva.
O que faz a memória eclesial escolher algumas memórias
de Jesus e deixar outras no esquecimento? Normalmente, na
nossa memória de Jesus procuramos afirmar a singularidade e
o extraordinário de Jesus. É isso que nos interessa mais
realçar. Outros aspectos, mesmo por vezes até do chamado
material narrativo dos Evangelhos, ficam um pouco para trás.
Hoje, tenta-se valorizar essas dimensões esquecidas de
Jesus, que desempenham um papel muito importante na
descoberta da sua identidade. Uma dessas dimensões é a
comensalidade. De tal modo que alguns autores dizem que
Jesus foi crucificado pela maneira como comia e pelo tipo de
refeições que ele organizava.
Sabemos que a mesa tem uma importância muito grande
não só pela Eucaristia - por aí passa muita da centralidade do
mistério de Jesus. Mas os evangelhos têm vários episódios de
refeições, e talvez não lhes demos a importância que elas têm.
No episódio dos discípulos de Emaús, por exemplo, Jesus faz-lhes uma catequese extraordinária, começando em Moisés e
nos profetas. O coração ardia-lhes no caminho enquanto o
ouviam falar; há uma catequese que é importante e faz arder
o coração, mas só isso. É quando eles se juntam a volta da
mesa e ao partir do pão que os discípulos são capazes de
reconhecer uma presença. A mesa é tão importante quanto a
palavra e, de certa forma, é o que leva mais longe a própria
palavra.
Tal como a casa é um lugar de grande espessura simbólica
e comunicativa, a mesa também o é. Os antropólogos ensinam
que quando se consegue saber porque é que várias pessoas
estão juntas a mesa, o que comem, e como comem entendem-se coisas muito importantes sobre esse grupo. A mesa, o
comer em companhia é um verdadeiro sistema simbólico. A
verdade é que todos os interditos, práticas, e tráfegos de sentido acabam por se reflectir de forma muito veemente à volta
da mesa.
A mesa, para Jesus, não é apenas uma moldura em que Ele
enquadrou encontros ou parábolas, antes é um horizonte que
Jesus escolheu como âmago da revelação que faz de si
próprio. Isso também faz parte da sua cultura. Encontramos
referências a mesa, por exemplo, na tradição helénica: os
chamados simpósios. Esses comportavam um pacto narrativo,
porque o hóspede traz consigo o dom de uma história.
Os evangelhos falam de refeições, mas não sabemos propriamente o que Jesus comia. O que se sabe é que a mesa é
uma ocasião para uma qualidade de relação determinante para
a vida de Jesus e para a vida daqueles que partilham a refeição
com Ele.
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O que acontecia no mundo helénico encontramos descrito,
por exemplo, em Homero, na ((Odisseia)), nos vários encontros que Ulisses vai tendo a volta de mesa e que são sempre
tão importantes; encontramos na filosofia grega: pensemos no
«Banquete», de Platão, e como a volta da mesa surge esse discurso tão fundamental sobre o amor. Mas não é apenas no
mundo helénico. No mundo judaico de tradição bíblica, também se percebe que a volta da mesa e do alimento acontece
algo de essencial. Por isso se diz que o judaísmo se aprende
comendo. Não é por acaso que o primeiro mandamento de
Deus é do tipo alimentar: «Não comerás.))
Quando os judeus fizeram a aliança depois da libertação do
Egipto, o pacto passa por comer juntos. Quando se entra nos
profetas e se fala do reino messiânico que virá, tal é descrito
com metáforas de banquetes: «O Senhor fará no alto do monte
um banquete de carnes gordas e vinhos finos de vinhas depuradas.)) A metáfora do banquete é essencial ao longo da
história veterotestamentária e também no tempo de Jesus.

As refeições, lugar da novidade que Jesus inscreve
A maior parte da legislação que hoje sabemos ser a dos
fariseus tinha a ver com maneiras de se comportar a mesa.
Tanto assim que há quem defina os fariseus como um clube
de mesa como hoje há a academia do bacalhau ou equivalentes. Não por acaso, eles convidam Jesus para estar como
seu comensal.
A volta da mesa, os fariseus procuram o mesmo ideal de
pureza que os sacerdotes viviam no Templo. As refeições quotidianas como que ganham um carácter litúrgico, acontecem
no espaço doméstico mas eles procuram dar-lhes um espaço
quase sacro. Etimologicamente os fariseus são os
((pherashirn)), quer dizer, os separados. Afastavam-se dos
pecadores, ímpios ou gentios, para manter, a volta da mesa, o
seu apego a pureza ritual.
Jesus ser hóspede dos fariseus não é estranho. Jesus era considerado um mestre e, na sua radical humanidade, tinha um
poder de sedução que, com certeza, despertava a curiosidade. Os
fariseus que o convidam sabem a fama de profeta que tem. Ele
era alguém reconhecido socialmente, tinha o seu estatuto também entre os fariseus e as autoridades. Convidarem Jesus não é,
assim, surpreendente. A surpresa é que essas refeições corram
mal. E esses momentos que são supostamente de encontro,
acabam por tipificar o grande desencontro. As refeições de Jesus
assinalam a novidade daquilo que ele vem inscrever.
Na primeira refeição (Lc 7,36-50), aparece uma mulher
pecadora que não diz nada. Mas, sendo impura, toca em Jesus
e toma tudo impuro. É uma grande desgraça para todos,
excepto para Jesus e para a mulher, pois Ele diz a mulher: «Os
teus pecados estão perdoados, vai em paz.» Toda a gente se
pergunta: «Mas quem é este que até perdoa os pecados?))
Jesus entrou naquela casa como alguém que talvez fosse um
profeta e, no final, a grande questão era saber de onde lhe
vinha este poder de perdoar pecados. A parada sobe de tom
perante aquele incidente.
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No segundo repasto (Lc 11,37-53), Jesus critica a hipocrisia
ritualista dos fariseus, diz que eles gostam de lavar muito bem
as mãos, e os utensílios, preocupados com o exterior e não com
o interior. O cristianismo nasce desta fractura que é a relação
quebrada de Jesus com a Lei. Mais tarde, S. Paulo há-de levar
essa fractura as ultimas consequências: Jesus tomou inútil a
Lei. Para Jesus não há Lei, ela deixa de ser o critério. Paulo
identifica a Lei com a morte. Percebe-se que, em Jesus, começa
algo de novo. Nós, cristãos, mesmo tomando-nos muitas vezes
mulheres e homens de lei, transportamos na verdade essa
fractura fundadora: a possibilidade de um viver onde a Lei está
subordinada a graça manifestada em Jesus Cristo.
A terceira refeição (Lc 14,l-24) também corre mal, porque
Jesus cura um hidrópico e toda a gente começa a comentar:
como é isto, Ele põe-se a fazer curas em dia de Sábado? Jesus
conta a parábola do banquete - com um efeito curioso porque
eles estão num banquete e Jesus conta a parábola de outro
banquete, o escatológico. Conta que há um senhor que convida para um banquete e os convidados escusam-se todos. O
senhor sai então a convidar os pobres, os andrajosos, os
coxos, os aleijados, os cegos, para irem ao banquete. Como a
sala ainda não fica cheia, vai pelas vielas e ruas mal afamadas,
sem qualquer condição, arrastando e obrigando essa gente a
entrar na sala de jantar até que a sala fique cheia.
A história é muito estranha, porque diz o Livro do Levítico
(21 17-18):
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(Nenhum dos teus descendentes em qualquer geração se
aproximará para oferecer o pão do seu Deus se tiver algum
defeito, pois nenhum homem se deve aproximar caso tiver
algum defeito que tenha, quer seja cego coxo, desfigurado ou
deformado.))
Ora, precisamente os coxos, os desfigurados, os cegos, são
o cortejo que Jesus faz entrar neste banquete. Mas a
humanidade de Jesus leva a mesa a um plano ainda mais radical: enquanto Ele era conviva dos fariseus as coisas corriam
mal mas, apesar de tudo, havia um enquadramento que garantia aquilo que se passava. As refeições verdadeiramente problemáticas são aquelas que Jesus toma com os pecadores.
Acusam-no de ser ébrio, um glutão amigo de publicanos e de
pecadores, alguém que cria com essa turba inconveniente a
forma de comunidade mais radical que aquela cultura conhecia.

A humanidade de Jesus, território de deslocaçôes
Jesus cria comunidade com esses que são excluídos.
Zaqueu era uma pessoa diflcil de integrar; mas, sabendo isso,
Jesus vai ao seu encontro e diz que precisa de ficar em casa
dele. No capítulo 5 de São Lucas, conta-se o banquete em
casa de Levi. Jesus chama este homem, que era um cobrador
de impostos, para seu discípulo e ele, por causa disso, ofe-
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rece-lhe um banquete, em casa, onde estão os seus amigos,
pessoas pouco recomendáveis. Os fariseus vêem o que se
passa e perguntam: como é isto? Este homem come com
pecadores? Jesus responde-lhes uma coisa importante:

(dão são os são que têm necessidade de médico mas sim os
doentes. Eu vim chamar não osjustos mas os pecadores para que
se convertam.))
Esta afmação de Jesus mostra bem o seu programa narrativo:
Ele vem chamar os pecadores a conversão. Não vem dizer que o
mal, afinal, é bem ou que o bem é mal. Jesus vem estabelecer uma
relação de comunhão. Não pede às pessoas que se convertam para
depois ir a casa delas. Jesus estabelece uma comunhão de vida e
dentro dessa comunhão é que acontece a transformação.
É importante tomarmo-nos sensíveis a forma como, na sua
radical humanidade, Jesus acaba por ser uma fonte de transformação. Às vezes, mais do que o facto em si, é a transformação
que se sinaliza aquilo que importa sublinhar: Jesus toca os mortos e eles ressuscitam. Tocar um morto é uma coisa proibida
segundo a Lei, porque é uma fonte de impureza tutelada. Mas,
quando Ele toca os mortos, eles ressuscitam. Isto é, quando ele
subordina a Lei a outra lógica, a lógica da Graça, então acontece
uma transformação. Claro que os seus acusadores dizem que ele
tocou num morto. Mas aqueles que estão com ele dizem: mas esse
morto ressuscitou! Então, quer dizer que a Lei não é o absoluto,
não é a Lei que aponta a configuração do mundo. Antes, a presença de Jesus na sua radical humanidade e no anúncio que Ele
faz do reino já presente, são a nova ordem do mundo.
Quando Ele toca os mortos, os mortos ressuscitam; quando
toca os leprosos, estes são purificados; a hemorroísa fica sarada,
o cego passa a ver; a pecadora é perdoada dos seus pecados. Jesus
relativiza e coloca as pessoas numa relação nova com Deus, que
já não acontece mediatizada pela Lei mas antes pela radicalidade
da Graça que o encontro de Jesus significa.
É interessante olharmos para o conhecido texto de Zaqueu (Lc
19,l-10):percebemos que ele vive a parte das outras pessoas. Ele
vai a frente dos outros e guarda uma distância respeitosa em
relação a multidão - pensamos que é de baixa estatura, mas depois
percebemos que ele é um pecador e por isso se coloca em cima da
árvore. Os pecadores tinham que guardar uma distância que os
justos lhes exigem. Mas este Zaqueu sobe acima de uma árvore,
isto é, procura um ponto de vista diferente, um ponto de vista possível dentro da sua lógica.
Jesus é quem toma a iniciativa de ir ter com ele e dizer:
((Zaqueu, desce depressa, porque eu hoje preciso ficar em tua
casa.))Neste convite que Jesus faz a Zaqueu, percebemos que Ele
encena com aquele homem a sua grande novidade que é a deslocação: Jesus não desloca a perspectiva apenas do deserto para a
cidade, mas também do Templo para a casa. E desloca o homem
da sua solidão para o encontro, do seu mal para uma experiência
de perdão. Desloca o que está perdido para aquilo que está salvo.
A radical humanidade de Jesus é assim, por excelência, um território de deslocações e risco: uma coisa é reproduzir a inamovível ordem do mundo e das coisas; outra é esta liberdade que con16 viragem

templamos em Jesus: a liberdade de começar de novo e fazer do
que parecia ser uma fatalidade uma aventura de reencontros.
A partir da casa e da mesa, podemos entrever, de uma forma
profunda, Jesus como o grande hermeneuta a misericórdia de
Deus. Nestas deslocações, as vidas bloqueadas reencontram o
espaço da alegria, da amizade e da festa.

Comentário h intervenções no plenário
Questiono-me sobre a forma como recebemos Jesus e o sinal
da sua humanidade. O nosso grande risco é estilizarmos Jesus e as
formas que temos de repetir a sua memória. Um exemplo: fizemos
da Eucaristia algo que deixou de se parecer a uma refeição, onde
os gestos e o enquadramento se tomou tão asséptico e ritualizado
que a circulação da própria vida também acaba por ficar bloqueada. Esta estilização da refeição também se pode estender a outras
dimensões. O olhar que projectamos a partir da palavra não é o
olhar de um taxidermista para escalpelizar a memória de Jesus, não
estamos a procura do que Jesus foi, estamos a procura do que Jesus
é. Importa dizer o que Ele é, e partir do que ele é.
Jesus foi deslocando a ordem das coisas, fazendo escolhas,
rejeitando estmturações, e aparece com uma liberdade que continua a ser para nós um desafio muito grande. Para lá de tudo o que
se sabe dele, e das formas que encontramos de proximidade e de
relação, sem dúvida que aquilo que Jesus é hoje continua a ser um
perturbador desafio a um encontro novo com o que somos e o que
os outros são. Esta dualidade aparece, por vezes, no discurso entre
uma dimensão espiritual - a experiência mística de Jesus - e a
experiência mais relacional, mais humana. Mas isto é uma
unidade, porque a mística de Jesus é uma mística do quotidiano.
Jesus é um místico materialista, porque ele parte do que é objectivo, do que é concreto e, nesse concreto, ele contempla, dá a ver
uma espessura divina. Um grande desafio que nos faz é o de
rompermos com a fronteira, com a divisão que nos parece possível
entre espiritual e humano, e percebermos como há uma coisa só.

Há uma linha de continuidadeentre o corpo e a casa, talvez não
no sentido de dizer que o corpo é a casa do espírito, mas de percebermos que, quando se fala do corpo, fala-se de formas de
habitação, de formas de expressão, de lugares de encontro, de
reconhecimento. Paul Ricoeur diz que, para a tradução, são precisas duas coisas: a primeira é a capacidade de criar um equivalente. Este é o desafio que temos perante Jesus. Se quisermos compreender, se quisermos traduzir o que foi a experiência integral de
Jesus, somos chamados a criar equivalências,lugares onde se pode
reconhecer o original, onde se pode reconhecer Jesus. O segundo
elemento é que a tradução implique o choque do incomparável: ao
mesmo tempo que se cria uma equivalência,tem de se ter presente
que o outro é o outro, que não se pode simplesmente reproduzir.
Essa consciência também é importante para o conhecimento. Só
apreenderemos Jesus quando não o quisermos conhecer por completo e esquadrinhar o que ele foi e o que ele não foi, antes percebermos que a sua vida é incomparável e que esse carácter da sua
vida também ilumina a nossa vida incomparável.
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A radical hiimatiidade de Jesus só se colhe quando se percehe o itnpacto
que a humanidade dos outros exerce e fixa na dele. Não são nada indiferentes
as pessoas que passaram pela sua vida, quem Ele deixou aproxiniar e de ciileni
Ele se aproximou. Não são indiferentes os aiiónimos, aqueles que disseram coisas,
aqueles que não disseram nada, aqueles que choraram, aqueles que i*iratil,ayiieles
que vieram de loiige, aqueles que vieram de perto, essa rede múltipla, iniirnerável,
que a narração conta e aos quais, de certa forma, nos habituámos a iião dar muita
importância.

111. Tu que me procuras,
tu que me contas
O impacto dos personagens secundários
na revelação de Jesus Cristo
=

»» José Tolentino Mendonça

o primeiro capítulo de Marcos tudo está ainda
no princípio. Contudo, já se nota uma curiosidade muito grande em relação a este Jesus que
chega. Em Marcos 1, 37, Pedro vai procurar
Jesus, que entretanto se retirou para um
espaço mais íntimo em oração, e diz-lhe:
((Olha, Mestre, todos te procuram.)) Esta palavra de Pedro,
((todos te procuram)), pode servir de epígrafe para esta pequena viagem em tomo da procura de Jesus e do modo como essa
ilumina o personagem Jesus.
Percebemos nos Evangelhos que Jesus não nos é apresentado já construído, como se o seu retrato estivesse pré-determinado. A formulação, o conhecimento, a revelação de Jesus
vai acontecendo progressivamente. Não se sabe quem é Jesus
e o conhecimento que dele se faz vai emergindo numa rede
onde os encontros são etapas de altíssimo significado.
Podemos observar que o encontro com Jesus é fundamental para aqueles que Ele encontra. Isto é verdade, mas o contrário também: os personagens secundários ou sem nome,
aqueles de quem não falamos trazem alguma iluminação a
pessoa de Jesus. Há uma inter-relação: todos recebem alguma
coisa de Jesus, mas Ele recebe alguma coisa dos personagens
e cada um concorre para o fio principal da narrativa.
Há nessa narrativa um carácter amplamente democrático e
inclusivo, no sentido de dizer que a história do herói não corre
indiferentemente da vida de outros. Mas a história do perso18 viragem

nagem principal, que é Jesus, interliga-se, abre-se, constrói-se, na medida em que Ele se deixa penetrar pelas histórias
que os outros trazem. É nessa interacção que vai emergindo
nos evangelhos um determinado conhecimento de Jesus.
O conhecimento não é, assim, algo acima da história, não
é como por vezes um certo idealismo faz pensar: que o sentido da vida de Jesus é um segredo para lá do texto, como estrutura prévia ou posterior ao texto narrativo. Antes vamos
percebendo que o sentido de Jesus, o seu conhecimento, aquilo que ele é, a sua radical humanidade, só se colhe quando se
percebe o impacto que a humanidade dos outros exerce e fixa
na dele. Não são nada indiferentes as pessoas que passaram
pela sua vida, quem Ele deixou aproximar e de quem Ele se
aproximou. Não são indiferentes os anónimos, aqueles que
disseram coisas, aqueles que não disseram nada, aqueles que
choraram, aqueles que riram, aqueles que vieram de longe,
aqueles que vieram de perto, essa rede múltipla, inumerável,
que a narração conta e aos quais, de certa forma, nos habituámos a não dar muita importância.
Contudo, seria essencial olharmos para esses secundários,
esses ((mais outros)) do que são normalmente os outros, aqueles que estão perto e que desempenham um lugar, uma função
evidente como é o grupo dos Doze. Importa olhar para esses
outros que aparecem disseminados no corpo da narrativa,
entender o que eles transportam, como é que eles fornecem e
recebem luz.
Nos evangelhos, há personagens colectivas: os discípulos,

os publicanos, os fariseus, a multidão, o povo. Os colectivos
desempenham uma determinada função no construir da
história. Mas quando se passa do plural para o singular, há
uma intensificação. A humanidade - e esta passagem do plural para o singular constitui um reforço da humanidade -, traz
sempre uma intensificação a própria narrativa. Quando um
verbo passa do plural para o singular ganha outra força; quando os adjectivos passam do plural para o singular deixam de
ser abstractos e ganham uma concretização mais incisiva, íntima e própria.
Com os personagens individuais passa-se ao pormenor, ao
nível do detalhe. Tudo é mais concentrado e cada um traz a
narrativa principal uma outra nitidez: enquanto temos, na narrativa, os personagens colectivos a actuar, enquanto são as
multidoes que escutam e procuram Jesus, vemos como que
um plano geral. Quando percebemos que é o jovem rico que
vem, então o que se perde do geral ganha-se em intensidade e
nitidez. Tudo é mais claro. O itinerário passa a ser aquele e
mais nenhum. É aquela dor, aquela esperança, aquela emoção
que não se dilui no conjunto, mas aqui se abre, se revela.
A narrativa ganha então temperatura, sobe de tom quando
a humanidade radical de mulheres e de homens se aproxima
da humanidade e do percurso de Jesus. O importante não é
apenas ver como é que, do problema que cada um traz, se
passa ou não ao desfecho, a solução. Como se Jesus fosse apenas revelado pelas coisas que resolve. Não. O que cada um
traz e empresta a narrativa muitas vezes nem sequer é aquele
problema inicial e que encontrou uma solução em Jesus.
Por vezes, como em Lucas 4,33, estão os possessos a gritar por Jesus. Ele faz um exorcismo e cura-os, mas o contributo dos possessos é também terem trazido para a narrativa os
seus gritos. E aquele grito, mesmo resolvido, fica a ecoar.
Esse grito é, sem dúvida, um contributo para compreendermos Jesus. Houve homens que gritaram por Ele e esses gritos
não acabaram de ecoar.
Em Lucas 5, quando Jesus cura o leproso, o importante
não é apenas haver um leproso que, depois do encontro com
Jesus, fica curado. O importante é também o modo como isso
acontece: Jesus corre o risco, mesmo o risco médico de contaminação. Ele podia curar observando o afastamento
recomendado em relação aquele tipo de doente, mas Jesus
toca no leproso. Este gesto ao mesmo tempo insubmisso e
fortíssimo de alguém que toca um corpo leproso talvez seja
mais forte do que a própria cura, do que a resolução do problema.
A maneira como a história nos é contada, como o intricado que cada um transporta se dá a ver, não é apenas para
despachar uma solução rápida. Antes é absorvido como material narrativo que vai revelar a identidade de Jesus.
Aquele doente a ser descido de modo espectacular pelo
telhado, porque de outro modo era impossível chegar a Jesus,
essa imagem de uma pessoa que desce do alto até Jesus, vale
por mil palavras. Ela dá a ver tudo: o desespero, a esperança,
a capacidade que o homem tem, mesmo no meio do sofrimento, de ir até ao fim, de tomar a sua busca uma indagação

sem limite. Essa imagem também ilumina Jesus.
O realismo quase negro que vemos no relato do endemoninhado que habita entre os túmulos e que, quando é aprisionado com cadeias e grilhões, os rompe, vivendo naquele
lugar dos mortos - esse realismo quase gótico traz também
plasticamente uma dimensão importante para a narrativa. Ou
a história, contada por Lucas, do pai de um rapaz epiléptico
que se deita por terra e espuma e esperneia, que vai ter com
Jesus e lhe diz: ((Mestre,peço-te que venhas ver o meu filho.))
Neste «vem ver o meu filho)),neste pedido paterno concentrase um dramatismo que a própria narrativa guarda.
De novo o importante não é apenas haver um problema
que Jesus resolve. É também o caminho que cada personagem
faz para Jesus, um itinerário na fragilidade de uma
humanidade que se esboroa, que se interroga, em crise, em
sofrimento ou em busca. Essa é a matéria que nos permite
perceber Jesus. Chegamos a radical humanidade de Jesus pela
radical humanidade dos outros. Jesus não é um herói solitário.
No modo como ele cruza e se deixa cruzar pela vida e pelo
olhar dos outros, vai-se construindo e palpando a sua própria
identidade.
Jesus, uma humanidade procurada
Podemos reler alguns encontros destes personagens ditos
secundários com Jesus, e perceber como esse é um encontro
em grande medida indivisível, como são todos os encontros.
Os evangelistas não querem explicar tudo, querem contar
realmente. Olhemos para o texto de Lucas 7, 36-50:
Um fariseu convidou-o para comer consigo. Entrou em
casa do fariseu, e pôs-se a mesa. Ora certa mulher, conhecida naquela cidade como pecadora, ao saber que Ele estava a
mesa em casa do fariseu, trouxe um fiasco de alabastro com
perfume. Colocando-sepor detrás dele e chorando, começou
a banhar-lhe os pés com lágrimas; enxugava-os com os cabelos e beijava-os, ungindo-os com perfume. Vendo isto, o
fariseu que o convidara disse para consigo: «Se este homem
fosse profeta, saberia quem é e de que espécie é a mulher que
lhe está a tocar, porque é uma pecadora!» Então, Jesus disse-lhe: ((Simão,tenho uma coisa para te dizer.))((Fala,Mestre))
- respondeu ele. «Um prestamista tinha dois devedores: um
devia-lhe quinhentos denários e o outro cinquenta. Não tendo
eles com que paga< perdoou aos dois. Qual deles o amará
mais?)) Simão respondeu: ((Aquele a quem perdoou mais,
creio eu.» Jesus disse-lhe: ((Julgaste bem.» E, voltando-se
para a mulher, disse a Simão: ((Vês esta mulher? Entrei em
tua casa e não me deste água para os pés; ela, porém, banhou-me os pés com as suas lágrimas e enxugou-os com os
seus cabelos. Não me deste um ósculo; mas ela, desde que
entrou, não deixou de beijar-me os pés. Não me ungiste a
cabeça com óleo, e ela ungiu-me os pés com perfime. Por
isso, digo-te que lhe são perdoados os seus muitos pecados,
porque muito amou; mas aquele a quem pouco se perdoa
pouco arna.))Depois, disse a mulher: «Os teus pecados estão
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perdoados.)) Começaram, então, os convivas a dizer entre si:
((Quem é este que até perdoa os pecados?)) E Jesus disse ir
mulher: «A tuafé te salvou. Vai em paz.»
Há um costume palestino segundo o qual, quando alguém
oferece um repasto a uma pessoa conhecida, a porta e as
janelas ficam abertas para permitir que a curiosidade dos outros se possa satisfazer. É uma sociedade que não tem a ideia
do privado que temos hoje, e onde as expressões do colectivo
são muito mais numerosas. Por isso, quando alguém recebia
uma pessoa importante em sua casa, deixava abertura para
que os outros pudessem ver e ouvir o que se passava.
É nesse contexto histórico que surge o episódio que aqui
é contado. É verdade que a porta e as janelas estavam abertas, mas também é verdade que entra uma intrusa, alguém
que não deveria ter vindo. A personagem que não devia ter
entrado é uma mulher, uma pecadora conhecida na cidade.
Não se sabe qual é o seu pecado. Possivelmente será uma
prostituta, mas isso não nos é dito e, se não nos é dito, é
porque não interessa.
Esta mulher vem a procura de Jesus, toma a iniciativa de
o procurar. Jesus é uma humanidade procurada. Ele não apenas procura como é procurado também por esta mulher, que
traz um alabastro de perfume. Sempre que numa narração há
um objecto, ele torna-se um objecto mágico, uma vez que
acaba por ser o centro, as vezes silencioso, da própria revelação. Esta mulher traz o perfume e o perfume é uma forma
de enunciação silenciosa, de linguagem silenciosa mas, por
sua natureza, autobiográfica. O perfume expande-se, propagase, e acaba por revelar-nos: cada um de nós tem um perfume,
um cheiro. Mas também as coisas, as nossas memórias, tudo
é perfumado.
Esta mulher traz um perfume que não é apenas de nardo
ou outra planta, mas que, veremos depois, é o perfume da sua
própria vida. Percebe-se, pelo discorrer interior do anfitrião,
que a mulher não é bem vinda aquele contexto. E a mulher
coloca-se atrás de Jesus, tal como nós nos colocamos atrás de
outra figura para nos protegermos.
Ela esconde-se atrás de Jesus, quer dizer, mergulha em
Jesus. Ele é capaz de a conter, é capaz de a guardar. Sabemos,
pelos relatos de vocação, que colocar-se atrás de Jesus é colocar-se no seguimento de Jesus. Tal como aconteceu com os
discípulos que seguiam atrás de Jesus pela Galileia, esta mulher encena o seguimento, o discipulado, colocando-se atrás
de Jesus.
A mulher também se torna discípula de Jesus - o evangelho usa a mesma expressão que utiliza para os discípulos
homens -,não a maneira dos itinerantes que partilham a vida
de Jesus, mas colocando-se atrás dele, no sentido em que vai
ancorar o seu drama, a sua vida, na própria pessoa de Jesus. É
interessante que ela concentre a sua atenção nos pés de Jesus.
Os pés não são, simbolicamente, a parte mais nobre do corpo:
enquanto, com o rosto, estabelecemos uma comunicação de
igual para igual, tratar dos pés e inclinar-se até aos pés cria
uma assimetria.
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É nesta assimetria, porém, que a mulher se coloca. Por um
lado, essa atitude revela o estado de alma em que ela está:
sente-se ínfima, insignificante, Última. Sente-se aos pés. Por
outro lado, concentrando-se nos pés de Jesus, também ilumina o que ela pensa sobre Jesus: ela mostra que se sente
indigna do que Jesus representa para ela.
A mulher faz, depois, quatro coisas. O verbo passa ao
gerúndio: chorando, enxugando, beijando, ungindo os pés de
Jesus. O próprio tempo da narrativa muda: as duas primeiras
frases - «Um fariseu convidou-o para comer consigo)); ((Jesus
entrou em casa do fariseu e pôs-se a mesa» - são de acção rápida. Convidou, Jesus aceitou, entrou e pôs-se a mesa - é uma
grande velocidade narrativa, em que os verbos estão no passado e falam de uma acção única.
Quando a mulher entra, os verbos passam para o gerúndio
e para o imperfeito: ela entra e, colocando-se por trás de
Jesus, começou a banhar os pés, enxugava-os, beijava-os,
ungindo-os com perfume. Há uma ralentização. Tudo é mais
vagaroso e lento.
Jesus é muito sensível a lentidão com que a mulher acompanha os gestos, porque, quando Ele fala ao anfitrião, revisita os gestos que a mulher faz e diz:
((Vêsesta mulher? Entrei para a tua casa e não me deste
água para os pés, ela banhou-me os pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos, não me deste um ósculo, mas ela
desde que entrei não deixou de beijar-me os pés.»
A mulher não deu apenas um beijo a Jesus, ela não parou
de beijar-lhe os pés. O próprio Jesus não é nada indiferente a
lentidão que esta mulher introduz. E porque é que num relato
aparentemente informativo e rápido - «Um fariseu convidou
Jesus, Jesus entrou, sentou-se a mesa...)) - esta lentidão que a
mulher introduz é o modo temporal propício para a revelação
de si, para o dizer-se? É que uma coisa é observar o exterior,
outra, bem diferente, é a expressão profunda dessa espécie de
monólogo autobiográfico que são as nossas lágrimas. E o
tempo das lágrimas não é um tempo corrido.
Este é um encontro muito forte com Jesus, que dispensa a
verbalização. Ele aceita porque entende, porque tem essa
capacidade de acolher encontros que nem sequer passam
pelas palavras, mas são subentendidos pela lentidão dos
gestos. A humanidade radical desta intrusa, desta mulher que
não tem nome, é acolhida e Jesus dialoga com ela. O perfume
que esta mulher transporta - e que nem sequer é o perfume
que estava naquele alabastro - de repente se propaga, em
forma extraordinária e dramátic,a pela própria narração. O
perfume acaba por inundar e assinalar a própria passagem de
Jesus.
Jesus deu o perdão a esta mulher, mas o que dá esta mulher sem nome a Jesus? O que é que estas lágrimas dão a
Jesus? Podemos dizer que ela dá a hospitalidade que o fariseu
não deu - é uma resposta interessante, porque percebe-se que
neste encontro não é apenas ela que se coloca atrás e é acolhida por Jesus. Aqueles que são acolhidos também acolhem.

O que é forte nesta relação de Jesus com os secundários é
perceber-se que a relação não é unívoca. Jesus não e um herói
poderoso que satisfaz, lançando uma migalha a alguém que
procura alguma coisa. Há aqui um encontro de uma profundidade que não permite apenas o movimento unívoco. Há o
desenho de uma relação. Ela é acolhida por Jesus naquele
ambiente hostil, mas sem dúvida que ela também acolhe
Jesus. E Ele percebe-o, dizendo ao anfitrião: ((Tu, afinal, acolheste-me e não praticaste comigo os ritos de hospitalidade.
Aqui quem me acolheu foi ela.))
De encontro a encontro
Há uma história de outra mulher em Lucas 8, 40-48; e
Marcos 5, 2 1-34.

Quando regressou, Jesus ,foi recebido pela multidüo, pois
todos estuvum a sua espera. Veio ao seu encontro um homem
chamaclo Juiro, que era chefe da sinagoga. Caindo aos pé,^ de
Jesus, sziplicrri~u-lheque entrasse em sua CLISU. porque tinha
umu,filha unicu, de uns doze anos, que e.vtui~c~
a morrer: E, quando Ele se dirigiu pura lá, a multiclüo upertavu-o, a ponto de o
suji~car:Oru, certa mulhe~que sqjiicr tle um ,fluxo de sangue
havia doze anos, e que, tendo gasto com O.F mkdicos todos os
seus haveres, não pudera ser curuu'a por nenhum, aproximou-se
por detrás e tocou-lhe na orla do seu munto; e, naquele mesmo
instante, o fluxo de sangue parou. Jesus perguntou: ((Quemme

tocou:)»Como todos o negussem, Pedro e os que estavam com
Ele dissercrm: ((Mestre,é a multidüo que te aperta e empurra.))
Jesus irisistiu: ((Alguémme tocou, pois senti que saiu de mim
uma força.)) Vendo que não tinha passado despercebida, a mulher aproximou-se, a tremer; e, Iunçando-se aos pés de Jesus,
contou diante de todo opovo por que motivo lhe tinha tocado e
como ficara i~nediatumenteczirada. Disse-lhe Jesus: ((Filha,a
tuafé te salvou. Vai em paz.)) (Lucas 8)
Estas são duas histórias que cruzam dois encontros: um
deles protagonizado por um chefe da sinagoga, alguém
respeitável, que vem pedir a Jesus que intewenha na situação
de doença extrema da sua filhinha que tem 12 anos. É um pai
preocupado com a situação da sua filha. No decorrer desta
viagem, em que Jesus segue aquele pai, acontece, porém, outro
encontro. Um encontro torna-se oportunidade para um outro.
A mulher está sozinha no meio da multidão. Ela nem
devia estar ali, não podia tocar em ninguém porque e impura.
Tem um corrimento de sangue que não se cura. Já tentou
sarar-se de muitas maneiras, gastou tudo, está absolutamente
só, órfa no meio daquela multidão. O pai da menina tinha ido
ter com Jesus. Esta mulher é como se não tivesse pai, absolutamente solitária no meio do mundo, sem poder contar a sua
dor. No meio da multidão, ela faz este raciocínio: se eu me
aproximar dele, ainda que seja na orla do manto, no lugar
mais distanciado do seu corpo, daquilo que ele é, da sua identidade, se eu tocar aí, serei curada.
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Este é um pensamento que ilumina a identidade de Jesus
de forma extraordinária, mas que só quem está completamente desenganado pode ter. Só esses podem dizer: «Se eu ao
menos tocar na orla do seu manto)), isto é, no extremo, naquilo que já quase não é ele, mas que ainda é ele. «Se eu tocar
aí.)) Apesar de desenganada, anónima, sozinha como tantos e
tantas no meio das multidões do mundo, o que esta mulher diz
no seu coração é a verdade de fé por excelência. Pedro nunca
disse uma coisa tão grandiosa. Os discípulos nunca tiveram
um gesto de fé tão extraordinário como o que esta mulher,
pela situação que está a viver, foi capaz de formular no silêncio e no segredo do seu coração.
A narrativa é uma maneira de dizer Jesus. Importa tomar
consciência e fazer dela o paradigma dos nossos relatos de
Jesus, porque o que a mulher diz nunca se soube, ela não o
chegou a dizer. Para narrar Jesus, é preciso ouvir aquilo que
no mundo não chega a ser dito, mas é formulado no íntimo do
coração mais abandonado, no lugar que o ruído do mundo de
maneira nenhuma escuta. Mas se quisermos saber quem é Ele,
temos de escutar o que não chega a ser formulado, porque
quem o formula não tem poder para reivindicar audição.
Contudo, é nesses corações que se formula a grande verdade
acerca de Jesus. Esta mulher toca em Jesus e sente, no seu
corpo, que ficou curada.
Jesus não é um mágico. A cura não é um fim em si própria.
Importante é aquilo para que serve a cura, a interpretação da
cura, o que nasce por causa da cura. A cura é sempre um meio,
um instrumento. Jesus procura saber quem o tocou e os discípulos ficam desconcertados: com tanta gente, como é possível? O próprio Jesus procura e, neste procurar de Jesus, a
mulher vem colocar-se no centro. Como é que esta mulher,
que nem direito tinha a entrar na multidão, de repente está
agora no centro e é escutada? Este movimento que Jesus faz,
permitindo que a mulher venha da periferia para o centro e
possa dizer alguma coisa, põe em causa todas as regras - e isto
é uma transformação.
Esta mulher fala e conta a Jesus a sua história. Depois,
Jesus diz uma coisa única - é a única vez que o diz nos evangelhos: ((Minha filha.)) Não diz apenas «a tua fé te salvou));
diz ((Minha filha)). Sem dúvida Ele diz isto porque vai salvar
uma filha, mas uma filha que tem um pai extremoso, muito
preocupado com ela. E, a esta mulher que não tem pai, que
não tem quem a guarde, Jesus chama ((minha filha)).
Um último encontro, o de Marcos 10,46-52:
Chegaram a Jericó. Quando ia a sair de Jerico com os
seus discipulos e uma grande multidão, um mendigo cego,
Bartimeu, o j l h o de %eu, estava sentado a beira do caminho. E ouvindo dizer que se tratava de Jesus de Nazaré,
começou a gritar e a dizer: ((Jesus,filho de David, tem misericórdia de mim!))Muitos repreendiam-nopara o fazer calar,
mas ele gritava cada vez mais: ((Filho de David, tem misericórdia de mim!)) Jesus parou e disse: ((Chamai-o.»
Chamaram o cego, dizendo-lhe: ((Coragem, levanta-te que
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Ele chama-te.)) E ele, atirando fora a capa, deu um salto e
veio ter com Jesus. Jesus perguntou-lhe: «Que queres que te
faça?)) ((Mestre, que eu veja!)) - respondeu o cego. Jesus
disse-lhe: «Vai, a tua fé te salvou!» E logo ele recuperou a
vista e seguiu Jesus pelo caminho.
O cego, o mendigo, como percebemos pela narrativa, é o
símbolo do excluído, daquele que está a margem, enquanto
que a multidão e os discípulos seguem Jesus e vão entrar simbolicamente em Jerusalém. Este é um dos que estão a beira da
estrada e o espectáculo passa, mas ele continua. A beira da
estrada, segundo a fatalidade das composições sociais, é o
lugar deste homem. É interessante que o texto não o define a
partir da sua carência física. Ele é cego, é verdade, mas o mais
importante é que ele está a beira da estrada. Ou seja, é
definido pela sua incapacidade em participar activamente nas
principais interacções sociais.
O ser cego, o ser mendigo, obriga-o a ficar ali, obriga-o a
colar-se aquele lugar, a ficar a beira da estrada. Vejamos o que
diz, por exemplo, o livro de Samuel(5,6-8):
David dirigiu-se com os seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam aquela terra e estes disseram
a David: «Não entraras aqui pois serás repelido por cegos e
coxos.)) [o que quer dizer (damais entrarás aqui))] Contudo
David apoderou-se da fortaleza de Sião, que é a cidade de
David [Jerusalém]. David disse naquele dia: ((Quem quiser
atacar os jebuseus suba pelo canal e mate esses cegos e
coxos, que David despreza. Daí, o ditado: «Nem cego nem
coxo entrarão no templo.))
Dizer que uma pessoa seria repelida por um cego ou coxo
era dizer nunca entrarás aqui. Nenhum cego ou coxo pode
entrar na cidadela principal, no lugar sagrado por excelência
onde está o Templo. O livro do Levítico é muito claro: o cego,
o coxo ou alguém com deficiência física não pode apresentar
a sua oferenda no templo. Os cegos, como não vêem, não
podem cumprir a Lei perfeitamente e, como não podem
cumprir a lei perfeitamente, são pecadores.
Porque é que Jesus cura? Que encontro é este que Jesus
tem com o cego neste momento da narrativa de Marcos? É
preciso ter em conta que este é o último momento antes de
entrar em Jerusalém e há um homem cego, pobre, mendigo, a
margem da estrada e que não pode nunca entrar em Jerusalém.
Poucas vezes conhecemos o nome dos actores secundários
que se encontram com Jesus, mas deste sabemos o nome - é
Bartimeu, que quer dizer o precioso. Parece até irónico que
alguém se chame precioso e seja cego e tenha que estar a beira
do caminho. Mas, sem dúvida, a humanidade deste homem
tornar-se-á preciosa para iluminar a humanidade de Jesus.
Temos que perguntar o que significa o encontro deste homem
com Jesus.
Ele interpela Jesus - ((Jesus, filho de David, se quiseres
podes curar-me)) - e a multidão o manda calar e ele continua
e Jesus diz ((mandai-o chamar)), e de um salto levanta-se,

deixa a capa e vem ter com Jesus. Naquele momento ele é
curado por Jesus, mas não apenas como miraculado. Por
vezes, a ideia do milagre que hoje temos como acontecimento extra-normal, extraordinário, ofusca muitas vezes a intensidade dos milagres de Jesus, que eram muito mais do que
factos clinicamente invulgares ou injustificados do ponto de
vista médico. Neste encontro com Bartimeu percebemos
claramente o que é o milagre: este homem que estava fixo a
margem do caminho e que Jesus cura, acaba a seguir Jesus no
caminho.
Jesus dirige-se para Jerusalém, e para o Templo. Jesus
toma claramente essa humanidade secundarizada - aqueles
que a Lei dizia que não podem entrar no Templo nem vão
poder herdar o banquete escatológico - e fá-la sua companheira na entrada em Jerusalém e no Templo. Quando
Bartimeu entra ao lado de Jesus em Jerusalém, isso é muito
mais importante que os gritos messiânicos que da multidão se
possam lançar. O cego interditado protagoniza o milagre da
inclusão. É o milagre do desaparecimento de todos os sinais
da exclusão. Há uma reintegração religiosa e social, para a
vida daquele homem.
A apologética tradicional do milagre esquece, por vezes, a
dimensão fundamental que é o contexto novo de vida que o
milagre e o encontro com Jesus proporcionam a pessoa que
até aí era vítima de uma exclusão. O anúncio do Reino é uma
prática inclusiva. Vemos isso nas curas, nos exorcismos, nas
refeições - na multiplicação dos pães, por exemplo, em que o
fundamental não é apenas que do pouco se faça muito, mas
que todos se possam sentar a mesa e partilhar uma comensalidade que anuncia e testemunha visivelmente a emergência
do Reino de Deus.
Sem Bartimeu, sem a hemorroísa, sem a anónima, sem
esta galeria de secundários que nos aparecem nos evangelhos,
não saberíamos quem era Jesus. A sua humanidade, tal como
a nossa humanidade, é uma humanidade mediada, revelada
pela humanidade dos outros e na relação que os outros proporcionam.
Comentários as intervenções no plenário
É importante percebermos que Jesus nos é apresentando
narrativamente de uma maneira polifónica e que os evangelhos têm essa natureza. Muitas vezes alheamo-nos dela como
se Jesus tivesse um rosto e não um rasto. O rosto de Jesus é o
seu rasto. Não é por acaso que o elemento central destas narrativas é quase um livro de viagens de caminhantes, daqueles
que habitaram o caminho de Jesus. O evangelho é um entretecer de vozes que permitem que se escute a voz de Jesus.
Os traços de Jesus estão muito dispersos e só na medida
em que valorizamos a humanidade radical dos outros é que
descobrimos Jesus. A interrogação dirigida aos personagens
secundários, aos outros da história é que nos permite entrever
o mistério de Jesus. Estes personagens encontram Jesus no
silêncio e também na palavra. Se as lágrimas e o silêncio são
uma forma de despojamento, de desarmar radicalmente o
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coração perante Jesus e de estar com ele numa intimidade tão
evidente, a palavra também é isso.
Os Sinópticos não são muito de palavras. Mas em São
João os diálogos são muito importantes e ele conta-nos a
importância desses diálogos de Jesus. Aquilo que nos
Sinópticos acontece quase pelo encontro da pele - o toque, o
raspão, o encontrão que se dá a Jesus, a lágrima, o ficar ali em João é diferente: o encontro dá-se na procura para conversar. É estar, é dizer uma coisa, ouvir outra, ir dizendo,
encontrando. É o que acontece naquela noite da conversa com
Nicodemos. Dessas conversas, desse diálogo nasce o encontro. Sem dúvida a palavra também é um lugar onde a mais
radical humanidade se dá ver e onde a vulnerabilidade daquilo que somos floresce nesse encontro com Jesus.
Os sinópticos nunca nomeiam o que é a força de Jesus.
Falam do poder de Deus, do dedo de Deus, essa energia que
é, no fundo, a capacidade que Jesus tem de revelar o divino
do Homem no mais vulnerável da existência. E essa espécie
de força que vem no extremo da fragilidade, que é colhida no
extremo da fragilidade.

Há uma história de um monge que vive em cima de uma
montanha. Por baixo passa um ladrão, vê a cabana do monge
e pensa «com certeza haverá lá alguma coisa)). Esforça-se,
sobe a colina e lá dentro não encontra nada. O monge não tem
absolutamente nada. De repente, o monge entra na cabana,
surpreende o ladrão, fica desconcertado e tristíssimo e diz:
«Meu irmão, subiste até cá acima e eu não tenho absolutamente nada para te dar.)) A única coisa que ele ainda tinha era
a camisa, tira-a e dá-a ao ladrão. Este, por sua vez, fica tão
espaventado que agarra na camisa e desce a colina a correr.
Então o monge senta-se, agora já sem camisa, a olhar para a
lua dizendo: «Ah, se fosse possível dar-lhe a lua...))
As histórias de integração e de amor levam muito tempo e
é preciso desejar muito. É preciso desejar dar a lua.
Falemos um pouco da radical humanidade da palavra da
palavra bíblica, da palavra evangélica. Por vezes, pensa-se
esta palavra como um automatismo. Não temos em conta a
sua radical humanidade, que é como quem diz, a radical fragilidade, a imensa vulnerabilidade desta palavra. Ela é uma
palavra narradora, que vai dizendo sem dizer tudo de uma
vez, que se vai manifestando, que não tem poder. É na sua
pobreza que ela nos vai ajudando como referência para fazermos o caminho.
Se hoje tivéssemos de escrever o evangelho de Jesus, que
caminho seguiríamos? Talvez fôssemos ouvir um perito, ou
aqueles que conviveram mais de perto com Jesus, aqueles que
tocaram mais centralmente a sua humanidade ... Porque é que
Marcos foi ouvir uma pessoa que tocou a orla do manto de
Jesus? Que estranho caminho para contar Jesus! AS vezes
penso como este carácter narrativo e polifónico do evangelho
é um caminho tão inesperado e imprevisto. Não era mais simples fazer uma entrevista a cada um dos discípulos? Ouvir as

suas memórias e, a partir dali, refazer a história? Porque é que
eles querem dar Jesus em directo? Porquê esta paixão pelo
directo?
Contar Jesus em directo e uma ousadia que, no fundo,
enfraquece a própria palavra: esta nunca é uma palavra de
poder, nunca é uma palavra para atirar, nunca e evidente. É
sempre uma palavra que conta o acontecimento. O acontecimento está dentro dela mas não acende o fogo por si.
Hoje falamos muito da grande crise da linguagem religiosa: a Igreja diz coisas que deixaram de ser lidas,
inteligíveis, há um discurso que não passa, o anúncio que
fazemos de Jesus deixou de ser um anúncio relevante, referencial. Por vezes, pessoas bem-intencionadas procuram uma
nova linguagem religiosa. É precisa uma nova linguagem,

mas não só: a linguagem não é descobrir agora uma maneira
nova de dizer, porque ela está sempre ligada a vida, a maneira
de viver.
Quando se diz que a narratividade é um caminho para
redescobrir os evangelhos e para ultrapassar a crise da linguagem religiosa, também quer dizer que a Igreja, se quer
assumir-se como comunidade narradora e narrada por esta
palavra, tem ela própria de se constituir numa comunidade
narrativa. Uma comunidade de narradores e narrados.
A fronteira entre a inclusão e a exclusão, entre o silêncio
e a história, é uma fronteira que cada um traz no seu coração.
Iluminar isso em nós é um serviço incessante que a palavra
evangélica produz e provoca.
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A RADICAL HUMANIDADE DE JESUS

huliianidade de Jesus é apenas uin nível do eiicontro corii E4e.
,Jesus não reivindicou iiriia eqiiiparação a Deiis inas hriniiliiou-sc ;r s i pr0l>i'ior,
ton~andoa coiidição dos homeiis. Mas, para levar até ao fiiii a sria tiutiiaiiid~itle,
ele aceita o risco de perder, de ver esboroar a sua própria liiiinanidctcle,
tlririiilliando-se ainda iiiais, obedecendo até à morte e àqrielli niorte cte c.r.ri~.
A pcrcila e o elicoritro aco~iiljanhari?
os mistérios da identidade do prcíyrio tJe'itts,

W . É dentro de uma perda
que se realiza o encontro
»» José Tolentino Mendonça

s encontros de Jesus ou com Jesus estão
misteriosamente ligados a experiência da
perda. E a experiência da perda diz-nos,
antes de tudo, que esses não ocorrem numa
linearidade onde tudo é mais ou menos previsível e estável, mas que há rupturas e fracturas necessárias para o encontro com Jesus. É aquilo que o
verso de Maurice Bellet deixa entrever:

O

((Escrevero poema de Deus para apagar o poema de Deus.
Apagar o poema de Deus para escrever o poema de Deus.))
Entre o apagar e o escrever que relação se estabelece?
Entre o perder e o encontrar que relação se dá? Há um hino
na Carta aos Filipenses que se sabe ser anterior a redacção
da própria carta. Provavelmente seria um texto usado na
liturgia de algumas comunidades cristãs e que Paulo recorda, quando escreve a comunidade de Filipos. Ele parte
desse hino para fazer a teologia prática, tão própria das cartas paulinas. Nesse hino (Carta aos Filipenses 2, 5-9),
diz-se:
Tende entre vós os mesmos sentimentos que havia em
Cristo Jesus: Ele, que era de condição divina, não reivindicou o direito de ser equiparado a Deus mas despojou-se a si
próprio tomando a condição de servo e tornou-se semelhante
aos homens. Tido pelo aspecto como homem, humilhou-se a
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si mesmo feito obediente até a morte e morte de cruz; por
isso Deus o exaltou.
A humanidade de Jesus é apenas um nível do encontro
com Ele. Jesus não reivindicou uma equiparação a Deus mas
humilhou-se a si próprio, tomando a condição dos homens.
Mas, para levar até ao fim a sua humanidade, ele aceita o
risco de perder, de ver esboroar a sua própria humanidade,
humilhando-se ainda mais, obedecendo até a morte e aquela
morte de cruz. A perda e o encontro acompanham os mistérios da identidade do próprio Jesus.
Nos evangelhos fala-se de perda. Há uma perda significativa por excelência, que é a da Páscoa. Antes podemos
lembrar uma outra perda, que nos é relatada apenas por S.
Lucas no seu evangelho, nos primeiros capítulos, quando
Jesus é um adolescente. O episódio é muito significativo,
porque o evangelho da infância, esses três primeiros capítu10s de S. Lucas, não é uma janela biográfica para a infância
de Jesus. Não se trata de relatar a infância de Jesus, mas de
colocar, numa espécie de antevisão, aqueles que serão os
grandes temas da vida de Jesus.
Reencontrar Jesus no interior de uma memória
Lucas, pensando no que serão os grandes temas da vida
de Jesus, que depois hão-de aparecer de modo mais intenso
e incisivo, coloca precisamente o tema da perda: haverá
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encontro sem ser a partir de uma perda? E que encontro é
esse que nasce depois de termos perdido?
Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém, pela
festa da Páscoa. Quando Ele chegou aos doze anos, subiram até lá, segundo o costume da festa. Terminados esses
dias, regressaram a casa e o menino ficou em Jerusalém,
sem que os pais o soubessem. Pensando que Ele se encontrava na caravana, fizeram um dia de viagem e começaram
a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo
encontrado, voltaram a Jerusalém, a sua procura. Três dias
depois, encontraram-no no templo, sentado entre os
doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos quantos
o ouviam, estavam estupefactos com a sua inteligência e as
suas respostas. Ao vê-lo, ficaram assombrados e sua mãe
disse-lhe: ((Filho,porque nos fizeste isto? Olha que teu pai
e eu andávamos aflitos a tua procura!)) Ele respondeu-lhes:
((Porque me procuráveis? Não sabieis que devia estar em
casa de meu Pai?)) Mas eles não compreenderam as
palavras que lhes disse. (Lucas 2,41-50)

~

I

Esta é a primeira perda de Jesus. Podemos dizer que é
uma perda mais ou menos típica: há muitos miúdos que se
perdem, há uma altura em que não estão tão ligados a mão
dos pais e, seduzidos pela autonomia do seu olhar, de
repente dão por si e estão sozinhos. Aqui, é um outro perder-se que está encenado: Jesus perde-se destes pais para estar
na casa do Pai. Ao mesmo tempo, Maria, que faz o caminho,
descobre que Jesus não está e tem de fazer uma outra estrada, andando a sua procura no meio das aflições. Procura
entre os parentes, entre aquilo que lhe é próximo e conhecido e aí não encontra Jesus.
Maria tem de fazer, então, o caminho do inesperado. No
Templo, para grande surpresa sua, encontra Jesus, e um
Jesus que lhe diz coisas que ela não entende. A experiência
dessa perda, para Maria, foi a possibilidade de encontrar
Jesus, se bem que um Jesus ainda enigmático, que ela sem
entender guardava no seu coração. Se calhar, também nós
não temos de compreender Jesus ou compreender inteiramente. Talvez não seja isso que nos é pedido.
Jesus, por seu lado, perde-se daqueles pais porque tem o
verdadeiro Pai. Poderíamos ter aqui conversa para muito
tempo, vendo o que significa esta perda dos pais e o facto de
assumir outro pai. Este episódio - que não é uma peripécia
de infância de Jesus mas, antes, uma antevisão para nós,
leitores do evangelho, de algo que há-de voltar a ser colocado - é decisivo porque nos fala destes dois elementos: perda
e encontro. Não como realidades sucessivas mas interligadas. É dentro de uma perda que se realiza o encontro e o
encontro dispõe-nos para a experiência da própria perda.
Percebe-se que no evangelho de S. Lucas este episódio
está claramente em diálogo com a outra perda que é a
Pascoa de Jesus, relatada no capítulo 24. Este é o último
capítulo do terceiro evangelho e tem um aspecto curioso: S.
Lucas quis unificar e dar uma dimensão simbólica a catego-

ria de temporalidade. Coloca todos os acontecimentos num
único dia. Acontecimentos tão diferentes que se percebe que
são encaixados um pouco a força. Mas, para S. Lucas, é
importante que isto seja descrito como se fosse um só dia.
De certa forma, esse dia da Páscoa é um dia que estamos
ainda a viver, ainda não chegou ao crepúsculo. Esse é o dia
da Igreja, é o dia dos discípulos. Esse dia começa de manhã
muito cedo, com umas mulheres que vão visitar o sepulcro
onde está o corpo de Jesus:
No primeiro dia da semana, ao romper da alva, as mulheres foram ao sepulcro, levando os perfumes que haviam
preparado. Encontraram removida a pedra da porta do
sepulcro e, entrando, não acharam o corpo do Senhor
Jesus. Estando elas perplexas com o caso, apareceram-lhes
dois homens em trajes resplandecentes. Como estivessem
amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, eles disseram-lhes: ((Porque buscais o Vivente entre os mortos? Não
está aqui; ressuscitou! Lembrai-vos de como vos falou,
quando ainda estava na Galileia, dizendo que o Filho do
Homem havia de ser entregue as mãos dos pecadores, ser
crucificado e ressuscitar ao terceiro dia.)) Recordaram-se,
então, das suas palavras. Voltando do sepulcro, foram contar tudo isto aos Onze e a todos os restantes. Eram elas
Maria de Magdala, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também
as outras mulheres que estavam com elas diziam isto aos
Apóstolos; mas as suas palavras pareceram-lhes um
desvario, e eles não acreditaram nelas. Pedro, no entanto,
pôs-se a caminho e correu ao sepulcro. Debruçando-se,
apenas viu as ligaduras e voltou para casa, admirado com
o sucedido. (Lucas 24, 1-12)
É no lusco-fusco do amanhecer que as mulheres vão ao
sepulcro para ungir com perfumes o corpo do Senhor. Para
grande surpresa delas, o sepulcro está vazio. É uma segunda
perda. Já tinha acontecido a primeira em Sexta-feira Santa,
e agora, três dias depois, volta a repetir-se. Do fundo daquele espaço vazio, como quem dialoga com a própria perda,
com a ausência e com a morte de Jesus, elas ouvem estes
seres que dizem: ((Recordai-vos daquilo que ele vos dizia:
que havia de ser morto mas também de ressuscitar.)) E diz-nos o versículo 8 que elas se recordaram então das suas
palavras.
A Igreja é chamada a reencontrar Jesus no interior de
uma memória, no interior de uma palavra que é recordada e
actualizada. Essa palavra é um lugar de encontro e as mulheres são capazes de encontrar Jesus na palavra, nessa
palavra, mesmo se isto parece um desvario: como é que se
pode encontrar alguém no interior de uma memória, de uma
palavra? Quando Pedro corre ao sepulcro, só vê ligaduras e
mais nada, a sua enorme surpresa cresce porque tudo aquilo
lhe parece ininteligível.
Porque é que Maria Madalena aparece como primeira
testemunha, testemunha preferencial da ressurreição do
Senhor? Pode colocar-se sempre a questão do lugar que
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Maria Madalena ocupava na Igreja primitiva, e se não seria
um lugar concorrencial com o lugar de Pedro. Essa interpretação mais sociológica tornou-se hoje escaldante. Mas, a
partir daquilo que os textos nos dizem, podemos perceber
um lugar muito importante para Maria Madalena que, de
certa maneira, nos ajuda a entender porque é ela que
primeiro percebe, ainda no lusco-fusco daquele dia
primeiro, aquilo que para os outros será depois, também,
uma evidência de fé.
E porque é ela a primeira a perceber a ressurreição de
Jesus? Maria Madalena, diz S. Lucas anteriormente, era uma
pessoa habitada por demónios, uma pessoa invadida pela
perturbação, que não era senhora de si. O encontro com
Jesus restitui esta mulher a ela própria. Pode dizer-se que ela
estava como morta até encontrar Jesus. Quando encontrou
Jesus, ela vive. Aqueles que fazem esta experiência no fundo
de si mesmos, de saber como da perda se passa ao encontro,
têm uma sensibilidade especial para perceber o mistério da
Páscoa de Jesus, para perceber como da perda se passa ao
encontro. Mais significativo do que pensar se Maria
Madalena teria um lugar importante no grupo dos discípulos
e se seria sociologicamente relevante o facto de ela ser ou
não ser primeira, é a importância que ela tem, mesmo dentro do relato. A sua própria experiência preparou-a para
entender como as perdas conduzem a encontros e como a
memória da palavra de Jesus é um lugar onde o impossível
do reencontro se torna possível.

É na duração da memória que a presença se insinua
Depois deste encontro, S. Lucas coloca, neste dia, três
grandes encontros com o ressuscitado. O segundo encontro
é o dos discípulos de Emaús, que tanto nos ensina a fé como
reconstrução e projecto:
Nesse mesmo dia, dois dos discipulos iam a caminho de
uma aldeia chamada Emaús, que ficava a cerca de duas
léguas de Jerusalém; e conversavam entre si sobre tudo o
que acontecera. Enquanto conversavam e discutiam, aproximou-se deles o próprio Jesus e pós-se com eles a caminho; os seus olhos, porém, estavam impedidos de o reconhecer. Disse-lhes Ele: «Que palavras são essas que trocais
entre vós, enquanto caminhais?)) Pararam entristecidos. E
um deles, chamado Cléofas, respondeu: ((Tu és o único
forasteiro em Jerusalém a ignorar o que lá se passou nestes
dias!)) Perguntou-lhes Ele: «Que foi?)) Responderam-lhe:
«O que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em
obras e palavras diante de Deus e de todo o povo; como os
sumos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram, para ser
condenado a morte e crucificado. Nós esperávamos que
fosse Ele o que viria redimir Israel, mas, com tudo isto,já lá
vai o terceiro dia desde que se deram estas coisas. E verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram
perturbados, porque foram ao sepulcro de madrugada e,
não achando o seu corpo, vieram dizer que lhes apareceram
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uns anjos, que afirmavam que Ele vivia. Então, alguns dos
nossos foram ao sepulcro e encontraram tudo como as mzrIheres tinham dito. Mas, a Ele, não o viram.)) Jesus disselhes, então: «O homens sem inteligência e lentos de e~pirito para crer em tudo quanto os profetas anunciaram! Não
tinha o Messias de sofrer essas coisas para entrar na sua
glória?)) E, começando por Moisés e seguindo por todos os
Projetas, explicou-lhes, em todas as Escrituras, tudo o que
lhe dizia respeito. Ao chegarem perto da aldeia para onde
iam, fez menção de seguir para diante. Os outros, porém,
insistiam com Ele, dizendo: «Fica connosco, pois a noite vai
caindo e o dia já esta no ocaso.))Entrou para$car com eles.
E, quando se pós a mesa, tomou o pão, pronunciozr a bênção
e, depois de o partir, entregou-lho. Então, os seus olhos
abriram-se e reconheceram-no; mas Ele desapareceu da sua
presença. Disseram, então, um ao outro: ((Nãonos ardia o
coração, quando Ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras:?» Levantando-se, voltaram imediatamente para Jerusalém e encontraram reunidos os Onze e os
seus companheiros, que lhes disseram: ((Realmente o
Senhor ressuscitou e apareceu a Simão!)) E eles contaram o
que lhes tinha acontecido pelo caminho e como Jesus se Ihes
dera a conhecer, ao partir o pão.
Este longo relato daquilo que acontece a dois discípulos,
que não são de primeiro plano na comunidade, deixa-nos
com alguma perplexidade. Porque é que, ao falar da experiência fundadora da própria fé, Lucas não vai buscar aquilo que os discípulos principais, que são os pilares de transmissão da fé, sentiram e viveram acerca da Páscoa de Jesus,
recuperando antes o que dois quase anónimos, no caminho
para um lugarejo chamado Emaús, vivem e conversam acerca de Jesus? Não são nem Tiago, nem João, nem Pedro, mas
uns cristãos quaisquer.
Estes dois homens tinham deixado Jerusalém. Não se diz
claramente, mas pela atitude deles, pressente-se que tenham
deixado a comunidade por desilusão. E verdade que não
estão muito longe: Emaús fica a sessenta estádios, contudo
é uma certa distância. A tristeza por aquela experiência de
perda radical fá-los perder também o desejo de permanecer
na comunidade.
Eles decidem então partir e, enquanto falavam, Jesus
torna-se presente. E importante sublinhar o enquanto, pois é
na duração da memória, da própria palavra, que uma presença se insinua. Não é um aparecimento mágico ou externo, como irem a falar de uma coisa completamente diferente
e serem surpreendidos. Não: é quando meditam, quando se
centram em recordar esta experiência de perda, que uma presença se desenha, uma presença que eles estão ainda impedidos de reconhecer. Ambos fazem, até, um caminho com
aquela palavra, mas é uma palavra que ainda não reconhecem. Esta é uma característica da experiência da perda.
Sabemos, pela nossa própria vivência, como a perda funciona como um impedimento para a vida, para a alegria,
impedimento para outros encontros, para a valorização de
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diferentes dimensões da nossa existência. A experiência da
perda é um impedimento que passa pela inteligência, pelo
entendimento, mas também pelo olhar... Contudo, eles
mostram alguma disponibilidade, e quando aparece Jesus a
perguntar: «Que palavras são essas, que trocais um com o
outro ao longo do caminho?)), eles param e começa uma
conversa.

Uma ocasião para recontar a história
Eles são dois e acolhem um terceiro. E é este terceiro
elemento que tem o papel preponderante na interpretação do
que eles próprios estão a viver e que os irá conduzir a um
lugar novo dentro dessa experiência de perda. Como é
importante o acolhimento deste terceiro! Podemos dizer que
este terceiro é Jesus. Mas não será que todo o terceiro é
Jesus? O terceiro que nós somos capazes de incluir na
relação, o terceiro que representa sempre um outro ponto de
vista da realidade, aquilo que eu e tu não somos capazes na
gestão da nossa própria existência. Esta abertura que os discípulos manifestam torna-se decisiva para o caminho que,
agora, eles começam a fazer. Voltam-se para este forasteiro,
para este desconhecido e dizem-lhe uma coisa interessante,
que nos fica no ouvido: «Tu és o único forasteiro em
Jerusalém que ignora estas coisas.)) Há aqui qualquer coisa
que dá que pensar: eles dizem «tu és um forasteiro, tu ignoras estas coisas)), mas também «tu és o único)).
Por vezes, mesmo nas palavras que dizemos as cegas, há
já coisas que sabem mais do que nós. Os discípulos ainda
ignoram Jesus, mas algo, nas palavras deles, já antecipa a
realidade do encontro que o seu coração deseja. E Jesus pergunta-lhes: «Que foi?)) E eles repetem então esta espécie de
resumo daquilo que eles pensam, o retrato-robot de Jesus
que a comunidade é capaz de fazer na ocasião da Páscoa: o
que se refere

a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras
diante de Deus e de todo o povo; como os sumos sacerdotes
e os nossos chefes o entregaram, para ser condenado a
morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse Ele o que
viria redimir Israel, mas, com tudo isto, já lá vai o terceiro
dia desde que se deram estas coisas.
Eles tinham um retrato de Jesus, uma ideia, uma representação. A Igreja tinha uma determinada inteligência do
que é o messianismo de Jesus e a sua identidade. Em que
medida esta representação da identidade não é o factor de
impedimento para que a Igreja possa reconhecer Jesus? Por
vezes, aquilo que acreditamos acaba por ser o que nos
impede de crer mais profundamente.
Jesus torna-se, então, para aqueles dois discípulos, uma
espécie de hermeneuta, interpretando o que eles sabem,
desde o princípio da escritura, contando as coisas de novo:
"Homens lentos em inteligência, incapazes de compreender
aquilo que está escrito." E lê de novo. A experiência da
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perda é que permite a ocasião para uma reinterpretação. A
experiência da perda faz vacilar esse pequeno credo histórico que a comunidade tinha. Mas que era um muito limitado,
talhado não a medida de Jesus, mas a medida das aspirações
deste grupo de judeus que eram os discípulos, preocupados
com a libertação de Israel, com o poder de Jesus, sem
estarem ainda verdadeiramente abertos a sua radical verdade.
A experiência da perda é ocasião para recontar a história.
Sem perda não há possibilidade de uma hermenêutica. É
porque os discípulos perdem que se abrem a leitura complexa de tudo o que está dito e fazem uma revisitação, agora
com a ajuda deste terceiro, continuando o caminho. Quando
chegaram perto da aldeia para onde iam, Jesus fez menção
de seguir para diante. Eles, porém, insistiam com Ele, dizendo: «Fica connosco, pois a noite vai caindo e o dia já está no
ocaso.)) Ao revisitar aquela história, foi-se gerando entre
eles uma amizade. E neste acolhimento que oferecem a um
forasteiro, eles ousam um gesto que lembra Jesus. Neste
convite percebemos que eles estão a cumprir Jesus estabelecendo laços e possibilidades de comunhão.
A Páscoa de Jesus, uma hipótese de plenitude
O forasteiro aceita, então, permanecer com eles e sentar-se a mesa. Não é por acaso que a volta da mesa se dá o
reconhecimento de Jesus. Porque Jesus era um comensal e,
a volta da mesa, Jesus explicitou profundamente a sua
própria identidade e o conteúdo da sua proposta. O partir do
pão é como o quebrar da realidade que nos impede de olhar
mais fundo. O pão só ganha a sua verdade, o seu sabor,
quando o partimos e somos capazes de o partilhar e olhá-lo
de outra forma. O gesto é aqui o partir do pão, mas também
o partir de todas as opacidades que impedem os discípulos
de olhar para dentro desta perda, de olhar para dentro do
sepulcro vazio, para dentro da radical humanidade de Jesus.
No interior dessa radical humanidade, dentro do coração
deste que lhes parte o pão, eles poderão reconhecer que
Jesus está vivo.
Os discípulos faziam, desanimados, este caminho que os
afastava da comunidade. Tinham perdido Jesus, e essa perda
era algo que os impedia de continuar em relação com aquele projecto. Em Emaús, perdem Jesus pela segunda vez ou,
se quisermos, perdem a perda de Jesus. Naquela experiência
de comunhão, de relação com um terceiro - um terceiro que
é Jesus - eles percebem o que pode ser a insinuação de uma
presença. Percebem que Ele está vivo e naquele momento
levantam-se. O verbo levantar tem sempre a ver com a
ressurreição. Eles próprios como que ressuscitam daquelas
perdas e, fortalecidos por aquele encontro, partem ao encontro dos irmãos.
Fortalecidos pelo encontro com Jesus, eles podem agora
reencontrar a Igreja. Quando chegam junto do grupo dos
Doze, é interessante que não tomem logo a palavra para contar o que tinham visto. Primeiro, podem ouvir o que a comu-
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nidade lhes tem para dizer e já é esta a verdade pascal:
((Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão.» Eles
ouvem isto e, na sequência desta verdade profunda, podem
contar tambem o que Ihes aconteceu no caminho e como
reconheceram Jesus ao partir do pão.
O que foi tão importante nesta caminhada que estes dois
fizeram com o viajante? Foi importante a abertura que eles
fizeram a interpretação que Jesus faz de si mesmo. A perda
de Jesus é a possibilidade de um encontro, de um encontro
inusitado, inesperado, que leva os próprios discípulos a
entenderem a sua experiência de outra forma. E como se,
nas palavras de Jesus, os discípulos encontrassem um espelho novo para se auto-compreenderem, percebendo que a fé
no ressuscitado é sempre uma forma de reconstrução.
Pensamos a fé como um encontro, mas é um encontro
dentro da perda. E o encontro vai se tornando cada vez mais
forte no interior dessa experiência. A nossa humanidade é
uma hipótese, um projecto, uma invenção, é um encontro
para lá daquilo que hoje podemos dar ou que podemos ser.
A Páscoa de Jesus faz-nos perceber a hipótese que nós
próprios somos, essa hipótese de vida, de plenitude. Na
perda que é a Páscoa, e que também funda a própria Páscoa,
os discípulos percebem essa presença que nos torna a cada
um hipótese do Reino de Deus
Há uma hipótese de plenitude para nós próprios que a fé
no ressuscitado funda. A fé no ressuscitado não é apenas a fé
num acontecimento que se deu, mas é como Lucas diz: tudo
isso acontece num só dia e nós estamos metidos neste dia em
que perda e encontro são como uma única realidade, em que
a reconstrução e o projecto são a energia deste que se
mostrou como ressuscitado.
Comentários as intervenções no plenário
Desde o princípio se tem desenhado, para nós, uma continuidade entre a radical humanidade de Jesus e a radical
divindade de Jesus. Jesus mostra-nos o homem como um
ícone de Deus e desafia-nos a descobrir, na sua humanidade,
a revelação de Deus.
Há necessariamente uma circularidade, um trânsito, um
dinamismo permanente: cada um de nós é habitado pelo
sopro de Deus, pela presença de Deus na sua glória. Esta
presença é a nossa vida, é aquilo que nos torna vivos. Por
isso as duas dimensões são inseparáveis: a humanidade é o
lugar onde o divino brilha, é a grande teofania de Deus. No
crucificado podemos contemplar o ícone da glória de Deus.
Por isso, os primeiros hinos cristãos falam da cruz como
dado da vida.
Gosto de pensar na narração da morte de Jesus contada
por S. João no capítulo 19. Jesus diz, do alto da cruz: «Tudo
está consumado)) e inclina a cabeça, e entrega o espírito.
Este entregar o espírito não é apenas de quem expira e assim
entrega o espírito porque o perde. Este entregar do espírito é
comunicar o espírito. Enquanto S. Lucas conta o Pentecostes
como um momento sucessivo, quando a comunidade estava
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reunida em Jerusalém, S. João coloca o Pentecostes no alto
da cruz. Quando a humanidade está a ponto de desaparecer,
de já não ser, é nesse momento que Jesus entrega o espírito,
é o momento da contradição de Deus. O momento em que a
humanidade de Jesus é colocada maximamente em questão
é o momento mais amplo de comunicação da vida, de comunicação do espírito.

A ideia do esperado e do inesperado tambem é muito
fecunda e, ao mesmo tempo, misteriosa: a Ressurreição e a
vida é aquilo que mais esperamos e, contudo, é o mais inesperado. Como é que aquilo que mais esperamos nos é dado
como inesperado?
A questão do projecto é decisiva: quando contemplamos
a nossa humanidade devolvida como hipótese, como potencialidade transfigurada pelo Reino e pela Páscoa de Jesus, o
potencial de invenção e de fantasia é-nos dado para plasmar
o mundo e plasmarmo-nos a nós próprios. E na Eucaristia
que o pão se amassa, e é na liturgia que estas palavras de
alguém que as escutou e as preparou, de repente se tornam
corpo e não apenas palavras.

As parábolas,
ou como na palavra se pode tocar Jesus
Gostaria de reflectir um pouco sobre a dimensão do discurso de Jesus, nomeadamente no que toca a parábola, tendo
no horizonte a afirmação de que Jesus é a parábola do Pai.
A palavra que Ele conta não é simplesmente instrumental
mas torna Jesus visível, torna-o audível, torna presente a
palavra como lugar da figuração do corpo, do projecto, o
lugar da enunciação plena do sujeito.
Somos herdeiros de uma tradição que via na parábola
sobretudo uma forma retórica até bonita e simples de Jesus
argumentar e convencer. Era como se fossem os argumentos
de Jesus: quando Ele queria ultrapassar os conflitos, os
boicotes do discurso, contava uma parábola e, nessa parábola, colhíamos o argumento que Ele tinha para aquela situação específica, fosse a relação dele com os pecadores, fosse
a questão do perdão ou, simplesmente, a explicitação da sua
própria actividade messiânica.
Hoje, é interessante que o modo como as parábolas são
entendidas nos faz perceber mais profundamente como e
que, na palavra, podemos tocar o Verbo, podemos tocar
Jesus. A primeira coisa que hoje se diz das parábolas é que
são relatos de normalidade. O discurso de Jesus não é um
discurso religioso: Ele não se expressa de forma religiosa ou
teológica. Como diz Paul Ricoeur, a primeira coisa que nos
fere, nas parábolas, é que são discursos radicalmente profanos. A palavra de Jesus é uma palavra profana, uma
palavra do mundo. Não há nem deuses nem demónios, nem
anjos nem milagres, nem tempo anterior ao tempo, como
nos relatos da criação, nem mesmo acontecimentos fundadores como o relato do Êxodo. Nada disto. São precisa-
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mente pessoas como nós, proprietários palestinos, partindo
em viagem e alugando os seus campos, gerentes e trabalhadores, semeadores e pescadores, pais e filhos. Numa
palavra, gente comum fazendo coisas comuns, vendendo e
comprando, ou lançando redes ao mar.
Aqui reside o paradoxo inicial do discurso de Jesus. O
extraordinário é identificado com o o ordinário. A parábola
mostra-nos a radicalidade da encarnação de Jesus, a sua radical humanidade: Ele não fala de Deus a partir de um discurso meta-humano. Jesus fala de Deus a partir da profanidade do mundo, contando histórias que se podem verificar nas nossas relações, nas nossas curtas viagens, nas
actividades que partilhamos entre nós.
Um segundo aspecto que nos abre ao entendimento da
parábola como lugar onde Jesus se dá a ver, é o da parábola
como uma metáfora prolongada. A parábola não é sobretudo
nem é apenas um bloco de argumentação: surge, antes, como
uma metáfora prolongada. O intuito da parábola é dar a ver,
é mostrar; não é explicar nem convencer, é tornar presente.
Como em todo o relato metafórico, a parábola assenta também muito no indizível, no inexplicável. É muito mais uma
palavra-experiência, uma palavra-evento, uma palavraacontecimento do que uma história para tirarmos todas as
ilações.
Por vezes queremos um Jesus explicado. Porque continua Jesus a ser uma questão em aberto? Porque, como acontecimento, como presença de Deus e presença do homem,
Ele é acontecimento muito maior que todas as nossas
palavras. Este acontecimento que é a parábola de Jesus, a
parábola que é Jesus, é também, em grande medida, um
acontecimento paradoxal. Muitos autores sublinham hoje,
na abordagem que fazem das parábolas, a sua dimensão de
paradoxo. A parábola fala por ser paradoxal, por não fazer
sentido, por não se encaixar num imediato horizonte moral.
A parábola é outra coisa e outra coisa que nos desconcerta e
nos abre ao silêncio insondável de uma presença.
Ao ouvirmos as parábolas de Jesus sentimos este desconcerto, mas o que está Ele a dizer? Esta linguagem avança
pelo paradoxo, avança pela desconstrução daquilo que sabemos, daquilo que esperamos, até daquilo que acreditamos. A
palavra de Jesus é uma palavra que nos deixa no ar.
Há uma definição de um biblista que já citei várias
vezes, John Dominic Crossan: «A parábola é aquele momento em que a palavra não pertence a ninguém.)) A palavra não
pertence a ninguém. A partir daqui, que olhar se pode lançar
a Jesus? Sentimos que Jesus é o relato profano de Deus, no
sentido em que Jesus não veio com poderes especiais nem
com técnicas ou habilidades semidivinas e super-humanas
para nos dizer Deus. Não. Ele é um relato da normalidade:
viveu até ao fim, viveu radicalmente a normalidade do
mundo, de sermos mulheres e homens sobre a terra.
Mas como é que Jesus é parábola do Pai? Na medida em
que Ele devolve a palavra. Ele devolve aquilo que somos
este momento em que a palavra não pertence a ninguém, em
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que a palavra é para dizer aquilo que Ele veio mostrar: a
inteireza do ser. O grande desafio de Jesus com o qual nos
confrontamos continuamente - nós, que temos múltiplas
pertenças - é que Ele nos mostra uma palavra que não pertence a ninguém.
Por fim, Jesus mostra-nos o Pai, mostrando como o
excesso de sentido, o excesso de dom e de dádiva de amor
que Jesus representa é sempre, no mundo, um acontecimento paradoxal e desconcertante. A impertinência não só da
palavra mas, sobretudo, da presença, e sempre uma interrogação para o mundo: «E vós, quem dizeis que eu sou?»

O lugar paradoxal de onde Jesus nos fala, de donde Jesus
se nos mostra, pede sempre de nós uma abertura que relativiza tudo aquilo que fomos construindo para, junto dele,
aprendermos o novo, aprendermos o inédito do Reino, aquilo que ainda não há mas que acreditamos que nele começa:
essa justiça, essa liberdade, essa verdade, esse amor, essa
igualdade que o Reino de Deus possibilita e que nós
percebemos que nele tem o seu início e a sua fermentação.
Uma última palavra: há quem diga que as parábolas são
significativas não por aquilo que dizem, mas pelos vácuos
do discurso, que solicitam a intervenção do leitor. Ouvimos
uma parábola de Jesus e elas são como fendas, como rupturas na longa muralha que habitamos. Esses vácuos, essas
terras de ninguém, essa palavra que não pertence a composição do mundo tal como o conhecemos, é uma palavra
que conta connosco, que pede que a completemos.
Por isso o discurso sobre Jesus é necessariamente um
discurso em aberto, inacabado, é um discurso interminável.
Mas é também um discurso interminado, porque, a dada
altura, este vácuo, este silêncio, é o modo mais ardente da
revelação que percebemos. Embora se diga pouco, em linguagem cristã, que o sinónimo de revelação é colaboração,
a revelação não é uma manifestação unívoca de Deus ou de
Jesus que mostra uma verdade. Mas só há revelação na
medida em que há colaboração, em que esse silêncio que
Jesus é - e é mais profundamente - se torna habitado pelo
nosso olhar, pela fragilidade da nossa palavra, pelo desenho
do nosso caminho, do nosso itinerário.
Todos os discursos de Jesus são redundantes, são
secundários, de certa forma até são ociosos, se não remetem
sempre para aquilo que Jesus é - de pulsante, de vivo, de
decisivo no coração daqueles que o seguem.
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Preparar o coração para a vida
anotações de um encontro
=

»» Emília Leitão

uso partilhar convosco as minhas anotações colagens de citações - do Encontro de
Reflexão Teológica de 2006, na medida em
que elas me ajudam a preparar o coração para
a vida e, por isso talvez possam ter alguma
utilidade para outros.
«São vãs todas as tentativas triunfalistas de falar de Jesus. Fica uma
pobreza que tem de ser cruzada coma a urgência do testemunho.
Jesus escapa sempre - a sua humanidade manifesta-se mas
é como se ela contivesse sempre um sempre.
Jesus permanece em aberto. A sua humanidade foi uma
humanidade de crucificado - obriga a abrir o coração á presença
de Deus que vive no acto de passar. É um TOCAR SEM DETER.
A humanidade de Jesus é frágil, mas dentro desta fragilidade
Jesus tinha algo que o fazia sustentar uma Boa Nova de libertação - algo que não é da ordem do comércio mas do ENCONTRO, como evidenciam as CURAS - gestos que devolvem a
vida aquelas pessoas concretas com quem se cruzou.
Jesus é itinerante, e quando na cidade se cria pressão, foge
para o deserto. Mas diferente de João Batista que se fixa no
deserto, Jesus vive a liberdade de DESLOCAR:
- desloca o deserto a cidade e na cidade não habita o
Templo mas a Casa, reivindicando para o Templo o estatuto de Casa. No Templo tudo é distinto na Casa não há distinção - espaço relaciona1 onde as identidades se cruzam na
linha da reciprocidade (rezar, perdoar os pecados, experiência de compaixão..). Na Casa, a Mesa é o lugar, o
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âmago da revelação que Jesus faz de si próprio (Emaús).
- desloca o homem da solidão para o encontro;
- desloca o plano do perdido para o que está salvo, o que
parecia ser uma fatalidade para a novidade do reencontro.
O rosto de Jesus é o seu rasto - recuperar o caminho de
Jesus é recuperar o caminho dos que habitaram o caminho de
Jesus. É preciso desarmar o nosso coração para entrever a
capacidade que Jesus tem de revelar o divino do homem no
mais frágil da sua existência. Ele embaraça nos gestos - o concreto onde ele dá a ver uma espessura divina: traz a mulher e
trata-a por «minha filha)); cura o cego (os cegos não podiam
cumprir a Lei e por isso eram excluídos dos Templos e do
Banquete escatológico) e o cego passa a seguir Jesus no caminho.. .Jesus toma essa humanidade secularizada e fá-la
companheira na entrada em Jerusalém: O Milagre da Inclusão.
Os encontros com Jesus estão ligados a experiência da
perda, e o próprio Jesus para levar até ao fim a sua humanidade
aceitou esboroar a sua própria humanidade. Em Emaús a
experiência da perda é um impedimento mas é na duração da
palavra da memória, nesse ENQUANTO eles caminhavam
que a abertura dos dois a outra presença se desenha e se torna
decisiva - há um terceiro que é acolhido. Inicialmente eles tinham um retrato robot de Jesus que foi preciso ser desestruturado. A perda faz vacilar o credo da história mas é a oportunidade de reencontrar a história. A fé no ressuscitado é uma
reconstrução que fala de que a nossa humanidade é uma
hipótese de vida, de plenitude, de invenção.

PREPARAR O CORAÇÃO PARA A VIDA

Jesus é a parábola do Pai. A parábola dá a ver, não explica,
é algo que nos desconcerta e abre ao silêncio insondável duma
presença. Jesus mostra-nos o Pai - o excesso de dádivalamor
é sempre interrogação para o mundo: Presença, Testemunho,
Destino; pede sempre de nós abertura para aprendermos o
inédito do Reino que ainda não há. PALAVRA que conta
connosco para lhe emprestarmos um sentido (o sinónimo de
Revelação é Colaboração) de forma que esse silêncio que
Jesus é, se tome habitado pela nossa vida.))
Perguntas suscitadas:
O que é a Cara e a Mau na v& dos homens e mulhem & hoje?
Como recebemos o sinal da humanidade de Jesus?

- ANOTAÇÕES DE UM ENCONTRO

Deslocando a ordem das coisas - fazendo umas escolhas;
rejeitando outras. Como o faço no concreto da minha vida?

Como dou lugar á relação com os irmãos em Jesus e em
particular a experiência do Metanóia?
...a experiência do Metanóia - conversão a uma conversa
connosco próprios e com os imiãos, tendo como referência Jesus, e
como dessa conversa se tece comunhão/constniçãode comunidade,
pequem, que NÃO SE FIXA mas SE DESLOCA na busca incessante
da Integraçb - AMAR: essa humildade de ter a coragem de dizer
que nas mulheres e nos homens que nos cruzam está inscrito Deus.
E em que me disponho a contribuir para sustentar esta
experiência?Cl
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A Mesa
»» António Cardoso Ferreira »» poema redigido e lido durante O Encontro de Reflexão Teológica, do Metanóia (27-30 de Julho de 2006)

-

1" Tempo - A Espera

2' Tempo As Vozes

E uma mesa de madeira escura
tosca e pesada
com a firmeza das árvores

Então a mesa povoa-se de gente
que a rodeia de corpos e palavras

assenta sobre ela
uma toalha branca
e adivinhamos as mãos
que a estenderam e alisaram
tirando-lhe as pregas
são as mesmas mãos
que a seguir distribuem
pratos copos e talheres
duma forma clara e segura
como quem traça os contornos
dum desenho
em gestos precisos
há uma flor a espreitar
no alto duma jarra estreita
e uma janela ampla
por onde entram
jorros de luz
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cruzam-se risos braços beijos
bailam nos lábios imagens vivas
e as vozes encham a sala
hoje é domingo de manhã
abrem-se portas e janelas nas casa
e no interior das pessoas
é que todos têm mais tempo
para saborear a vida
e tocar a alegria com os dedos

3"Tempo - A Partilha
Debruçam-se a seguir os olhos
sobre a mesa
estendem-se as mãos
reparte-se o pão
passa-se um cesto ou um jarro
enchem-se os copos
e viaja-se por um caminho de cheiros
trazidos em terrinas fumegantes
por detrás dos cheiros
chegam as cores e as formas
composições artísticas
duma arte efémera
em que dá gosto
desfazer as coisas
para que possam ser incorporadas
o percurso é agora
entre sabores antigos
e experiências novas
alimentando o gozo e as palavras
enquanto o bem-estar
se entorna pela sala
cresce o calor a partir da mesa
atravessa as pessoas
espraia-se na proximidade dos olhares
fala-se de nós
disto de estarmos vivos
sem espartilhos nem mascaras
nem distâncias de normas
fala-se come-se bebe-se
celebra-se apenas o estarmos aqui
em comunhão com a terra e as pessoas
revitalizando-se raízes
repetindo gestos sem memória
reforçando os laços que nos unem a vida
no centro de tudo isto
discretamente
há uma mesa pesada e tosca
que é terreno lavrado
onde crescem sementes
painel de exposições
em busca de harmonia
ecrâ de cenas da nossa vida real
e que sobretudo
é palco duma festa
onde não há nenhum espectador
porque todos partilhamos dela.
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eseaxltava. O pedido já deu origttn~a dois livros, O padre João Resina Rodrigues con tia
epishdic-irsdo seri percurst, e a sua relação cclirn Jesris.

Jesus aceitou experimentar
o que é isso
de andarmos aos papéis
»» António

Marujo DD texto integral da entrevista publicada, em excertos, na revista "Pública. de 8 de Abril de 2007

ascido em 1930, João Manuel Resina
Rodrigues licenciou-se em Engenharia
Química no Instituto Superior Técnico em
1953, onde leccionaria durante três décadas.
Investigador do Centro de Física da Matéria
Condensada, tem várias obras sobre Física e
História e Filosofia das Ciências. Ordenado padre em 1959,
doutorou-se em Filosofia na Bélgica em 1969. É o responsável da catequese da paróquia do Campo Grande (Lisboa)
e pároco da Cruz Quebrada, na periferia da capital. Publicou
em 2007 o seu segundo livro de homilias: «A Palavra no
Tempo II», ed. Entrelinhas.

PERGUNTA - Um padre que ensinou física durante 30
anos sabe se, afinal, Deus não joga aos dados?
P. JOÃO RESINA RODRIGUES - Sou discípulo de Kant.
Ele diz que há três questões fundamentais: o que posso
saber, o que devo fazer, o que me é lícito esperar. E achou
que a primeira depende da ciência. As más catequeses tiveram sempre a mania de misturar essa questão com a
apologética. Kant achava que não, eu também.
Uma coisa é tentar compreender o universo. Para isso há
a física e a biologia. Se quero saber se houve ou não big
bang, se a vida evoluiu ou não, não pergunto a Bíblia, não
pergunto a Igreja, que não tem competências nessa matéria.
A segunda questão é o que devo fazer, como se deve
viver para se ser homem. Pergunto a história, as culturas, as
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religiões. A terceira pergunta é o que me é lícito esperar,
qual o sentido de fundo disto tudo. Aí, encontro a questão de
Deus.
Em suma, questões relativas a como é feito este mundo
são da ciência. O sentido da vida diz respeito a religião, a
filosofia, as culturas. Nós aprendemos com todas as culturas. Eu, em particular, aprendi e acreditei em Jesus Cristo.
P. - É isso o que significa quando diz, numa das suas
homilias: «Cavar batatas, construir pontes ou tratar
doenças é do domínio da ciência))?
R. - Lembro-me que escrevi esse texto e dei-o a um dos
meus colegas do Técnico, que era ateu. Ele achou muito
curiosa a frase e pareceu-me que estava de acordo.
A condição humana tem-que fazer essas coisas. Depois,
todos os seres humanos têm questões de fundo. São duas
coisas diferentes que se completam: há quem trabalha em
ciência e tem fé, outros que não têm; sei que há gente que
anda no mundo e se preocupa com o sentido da vida, outros
não. São duas questões que se unem no homem. Kant dizia
que as duas se resumem numa, que é o homem.
P. - Facto é que essas duas questões levaram a conflitos
imensos, sobretudo nos últimos séculos.
R. - Por culpa dos dois lados: por culpa da Igreja, que quis
ter argumentos fáceis e fez apologéticas baseadas na ciência;
que, durante muito tempo, querendo defender a cosmologia
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de Aristóteles, atacou estupidamente a ciência moderna; e
que, querendo manter teologias perfeitamente arcaicas - por
exemplo, a Terra no centro do Universo -, condenou a
evolução da Física, que estava a descobrir o contrário.
Por culpa também dos homens de ciência e de filosofia
que, niáo acreditando em Deus, acharam que se faziam apóstolos dessa sua posição e que a maneira mais simples era
começar por embirrar com as religiões e, nomeadamente,
com a Igreja Católica.

P. - Era um conflito entre duas verdades.
R. - Niio diria de duas verdades, diria de duas maluqueiras.
A verdade, para o ser humano, tem muitas fa-cetas. Quem
viu isso pela primeira vez foi Kant. Antes, o grande racionalismo de Descartes e as grandes filosofias englobantes, a
começar pelo tomismo, tinham tendência para resolver tudo.
Isso ngo pode ser.
P. - Mas o cristianismo tomou-se, toma-se como verdade
absoluta.
R. - Continuo a pensar que o cristianismo é verdade absoluta no seu campo. A ciência pensou, no século XIX, que era
verdade absoluta, hoje já não pensa isso. Mas pensa que não
há verdade absoluta e que a melhor que há, é ela.

P. - Escreveu que a ciência não é um conjunto de verdades definitivas, porque é baseada em hipóteses. Mas
não h4 ainda uma atitude de arrogância de alguns cientistas?
R. - Isso foi verdade no século XIX. No século XX, toda a
gente passou a ser mais modesta, porque se sabe isso. Sabe-se que a ciência se baseia em hipóteses, que as hipóteses
são falíveis, só que são muito boas! Enquanto não há melhor, fica com essas.
P. - A Igreja evoluiu da mesma maneira ou ainda tem
receios?
R. - Evoluiu de outra maneira. Se a Igreja acredita, como
acredito, que Deus é Deus e que Jesus Cristo é Senhor, aí
não vai tocar. Mas há coisas que aprendeu: a maneira de
pensar e ensinar a religião varia na história; há teologias,
baseadas numa verdade que não muda, mas que tentam
comunicar essa verdade a homens que mudaram. Usam linguagem diferentes e servem-se de conceitos e estruturas
mentais diferentes.
O cristianismo começou por nascer num ambiente
judaico, rapidamente se converteu a mentalidade grega - foi
uma grande mudança. Na Idade Média, houve uma ligeira
variação de paradigma. Há um texto muito interessante de
Hans Küng sobre isto, em que ele fala de cinco mudanças de
paradigma [O Cristianismo, ed. Círculo de Leitores].
P. - A ciência toca questões que, para muitos crentes, são
vistas como atingindo as bases da sua fé: a criação, o big
bang, a evolução, as questões éticas

...
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R. - Eu dirijo a catequese [na paróquia] do Campo Grande
[Lisboa] e tenho duas preocupações: que se fale dessas
coisas as crianças antes que se fale no liceu; e que se diga
que uma coisa é tudo o que vem de Deus, que é a criação, e
outra a maneira como o Universo evoluiu e que não tem
nada a ver com religião.
Nós dizemos que tudo o que existe depende da vontade
de Deus. Como é que isto foi feito, se foi feito mais cedo ou
mais tarde, se começou com o big bang ou doutra maneira,
isso é da física e não da religião.
Em relação à ética, há uns tipos da biologia que têm a
mania que vão explicar a ética a partir do cérebro. Eu não
acredito muito nisso. Mas ainda não entrou no domínio
público, ainda não é um grande choque.
A psicologia da profundidade e Freud: ele fez descobertas fundamentais. Como era ateu, puxou um bocadinho a
brasa a sua sardinha, mas creio que se pode separar o que há
de fundamental na psicanálise, a descoberta do inconsciente.
Outra coisa é aderir ou não a tese de Freud de que a religião
é uma neurose colectiva.
Hoje, os mais hereges são os da biologia, porque estão
encantados com as descobertas das últimas décadas, como
aconteceu com a física no século XIX, sabia-se tudo. Hoje,
os físicos sabem que sabem tão pouco, já não se atrevem a
fazer disso bandeira ...
P. - Como nasceu essa sua paixão pela física, anterior a
sua ordenação de padre?
R. - Desde novo, achei interessante o conhecimento rigoroso. Quando acabei o liceu, hesitei se ia para Física ou
Engenharia. Acabei por ir para Engenharia, talvez porque o
Técnico tinha fama e a Faculdade de Ciências tinha pouca
fama. Durante o Técnico, achei muito importante o pensamento rigoroso. Ao mesmo tempo, cresceram em mim as
outras perguntas e achei que as coisas se não opunham, mas
que são duas facetas do ser humano e minhas.
É muito importante ser capaz de me interessar pelo rigor
das coisas e ser capaz de perceber que a vida tem opções
fundas que não se tomam pela matemática ou pela física.
Ninguém vai para a guerra, casa ou vai para o convento por
causa de um teorema de matematica ou de física.

P. - Não era estranho para alguns alunos saber que era
um padre que Ihes ensinava física?
R. - Não. Nunca fiz catequese nas aulas.
P. - Mas sabiam que era padre?
R. - Sabiam. Na cadeira de Filosofia das Ciências, tive uma
assistente que era muito herege. Os alunos achavam graça:
depois de terem feito os exames vinham falar comigo de
religião.
P. - Viam em si uma pessoa diferente?
R. - Eu tinha-os habituado a falar com rigor e a não meter
biscas. Nem quando ensinei História e Filosofia das
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Ciências meti catequese. Contava as várias posições.
Há tempos recebi uma carta muito curiosa. Um moço
que foi meu aluno em Engenharia Física, tinha muito boas
notas e escreveu-me a contar duas coisas: tinha-se doutorado e tinha ido para jesuíta. Outro dia, aconteceu também
uma coisa curiosa: apareceu-me no Campo Grande uma
moça [a perguntar] se eu a casava. Eu olhei para ela: «A
menina foi minha aluna?)) ((Fui, deu-me 19.))

...

P. - Boas recordações Num dos seus textos, escreve que,
a partir da física do século XVIII e XIX, o determinismo
concluiu que a liberdade humana é ilusória. O catolicismo não está ainda preso dessa concepção determinista?
R. - Em física, a questão do determinismo não está encerrada. Entre o século XVII e o final do século XIX, a física do
século XX trouxe grandes mudanças. Há as leis que na prática são deterministas - se eu deixar isto, cai mesmo - mas
chegou-se a conclusão que fenómenos fundamentais não são
perfeitamente determinados. E foi preciso arranjar uma física muito complicada - a mecânica quântica - para descrever
os fenómenos elementares.
A liberdade humana resulta da nossa experiência e da
experiência da história. Os macacos e os elefantes não variam há muito tempo. Nós, apesar de tudo, temos feito guerras, conquistas, temos descoberto ciência, temos melhorado
coisas na agricultura. A história testemunha que os homens
têm um certo poder de intervenção. Há quem não siga simplesmente a rota e há sempre homens de ciência ou de
religião que, contra ventos e marés, resolveram fazer diferente. O argumento mais forte a favor da liberdade é a
história.

-

P. E vamos continuar a percorrer esse caminho, apesar
de alguns sinais pessimistas?
R. - A história não é previsível - aí, Marx e o marxismo
enganaram-se. Mas há determinismos e não há dúvida que a
globalização põe muitos problemas. Mesmo assim, o
homem é suficientemente teimoso para subverter as estruturas que lhe querem impor. Seja mentalmente, como aconteceu com o integrismo marxista, seja em nome de polícias.
O homem, felizmente, é um ser subversivo.
P. - Há a possibilidade de o sistema solar se extinguir um
dia. Esse é o fim do mundo de que os crentes falam?
R. - Não. Perguntou-se, a partir do século XVIII, se o sistema solar era estável. Poincaré, que foi um dos grandes
génios da física matematica, mostrou que era praticamente
impossível provar. Hoje, sabe-se que a escala das centenas
de milhares de anos, o sistema solar é estável. Mesmo com
a física actual, e sem haver cataclismos, não se pode provar
se é estável para além das centenas de milhar de anos.
O universo pode morrer de muitas maneiras: pela chamada morte térmica, porque a energia se vai espalhando e vai
tudo arrefecendo; pode acabar com o fenómeno inverso ao
big bang ...

JESUS ACEhTCtU EXPERSWIENTAR 0 QUE É ISSO DE ANDARMQS A 6 5 PAPÉIS

-

.

P. O big crunch ou o big freeze..
R. - Uma coisa é óbvia: a vida na terra não pode continuar
da mesma maneira, mesmo sem ir para essa escala longínqua. Sabe-se que as estrelas como o Sol têm uma evolução
curiosa: primeiro são uma bola de hidrogénio que se vai
apertando e aquecendo; quando atinge dez milhões de graus,
entra em reacção a fusão de hidrogénio e vive 20 mil milhões de anos assim. O Sol está a brilhar há 10 mil milhões
de anos e deve ter mais 10 mil milhões de anos. Ao fim
desse tempo, arrefece, torna a contrair-se, aquece e passa a
uma nova fase que é a da gigante vermelha. Converte o
hidrogénio em hélio, dilata-se muito. Quando isso acontecer,
aproxima-se muito e queima tudo. O fim da terra é provável que seja nessa altura, por causa do sol.
O que tem isso a ver com a teologia? Nada, directamente. A vida de cada um dos homens tem um fim, a vida do
conjunto [da humanidade] também há-de ter fim. Quando a
Bíblia fala do fim do mundo, é difícil saber se se trata de
uma imagem para o fim da vida de todos nós ou se é mesmo
um cataclismo cósmico. Mas isso é relativamente pouco
importante.

...

P. - E esse fim é apenas físico, é o fim de uma memória?
R. - Acredito na vida eterna, acredito que os processos
biológicos têm fim e que, em todo o caso, o homem não é só
biologia. Por isso, acredito que o homem vai para Deus. Na
expressão tradicional, a sua alma vai para Deus - mas não
quero dar a isto mais que a expressão tradicional.
P. - Numa das suas homilias agora publicadas, diz que
Jesus nIlo veio explicar a morte nem o sofrimento.
R. - Isso é uma teoria muito minha sobre o mal no mundo.
O mal no mundo é uma coisa trágica e é o grande desafio.
Se há razão para se perder a fé, é o mal. Por outro lado, há
coisas boas no mundo, há amor e verdade. Como diz um
livro que ainda há dias estive a ler: porque é que Deus existe
se há mal, porque não existe Deus se há bem? A fé cristã é
acreditar em Deus, mas é não deixar de reconhecer que o
mal é um grande problema. O mundo sem mal não era possível, mas Deus teve a coragem de nos pedir que aceitássemos este mundo.
Aceitar este mundo não é ter uma explicação sobre
porque é que há mal, é tentar fazer o melhor que se pode:
tentar, como Jesus nos ensinou, lutar contra a pobreza, contra a miséria, contra o ódio, com amor. Deus sabia que era
tão duro, que achou que era honesto vir experimentar. Jesus
veio experimentar, mas não nos deu as explicações que as
vezes queremos. Isto ouvi quando andava no Técnico. Havia
a Acção Católica e a JUC, Juventude Universitária Católica
e a JUCF, das raparigas, que tinha um assistente que era um
jesuíta, o padre Domingos Maurício. Era um historiador de
valor e um homem muito inteligente. Uma vez, ele disse
uma coisa que me ficou na memória: «Vocês podem ler o
evangelho da frente para a trás ou de trás para a frente e
nunca encontram Jesus a explicar porque é que há mal.))
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É uma evidência e Jesus de certa maneira ajudou os discípulos a perceber essa evidência. Há uma coisa que ele
disse: «Venham lutar contra o mal, venham comigo.)) E um
erro quando os padres e as pessoas devotas se põem a
explicar coisas sobre o mal. O que há a fazer é pensar como
Jesus: há muita coisa mal no mundo, vamos tentar melhorar
o que pudermos e, se não se melhora a pancada, melhora-se
com amor e com rectidão.

P. - Era essa a mentalidade que dizia que um leproso era
doente porque os seus pais tinham pecado e que hoje diz
que um tsunami é um castigo divino?
R. - Tem a ver com isso. Ainda [há dias] tive que enterrar um
homem com 30 anos, de um desastre de automóvel; vieram
contra ele e ele morreu. Eu disse: «Vamos pedir ao Senhor
que nos mantenha na fé apesar destas coisas, que nos mantenha na graça de não andar a deitar culpas para quem tem
ou não culpas e vamos pensar que não foi Deus que mandou
estas coisas. Acontecem porque somos maus, porque nos
distraímos, por isto, por aquilo.))
Hoje digo também: há doenças, o que se tem que fazer é
tentar defender-se do contágio, vacinar-se, tratar-se o melhor que pode. Umas vezes resulta, outras não. Quando não
resulta, vamos ter coragem e paciência. Foi o que Jesus fez
e enfrentou.
P. - O que diz, se aplicado a doenças como a sida, tem
consequências na doutrina da Igreja.
R. - E evidente que o bom senso é a pessoa não se expor.
Outra coisa é, se foi contagiado, começar a tratar-se o mais
cedo possível. Outra é aceitar que, com ou sem culpa, tem
sida, tentando enfrentar [a doença] da melhor maneira.
P. - Isso significa, no caso de um católico, desobedecer a
proposta oficial de evitar o uso do preservativo?
R. - Parece-me uma estupidez evitar o uso do preservativo.
P. - Num outro texto, diz outra coisa que contraria uma
verdade adquirida da teologia cristã: Jesus não veio para
morrer. A teologia costuma dizer o contrário
R. - Isso foi inventado por Santo Anselmo, no século XI inventado é uma força de expressão. Jesus diz que vai dar a
vida pela multidão, São Paulo fala de resgate. A primeira
geração cristã teve um grande problema: se Jesus é o
Messias, se é o Filho de Deus, se é Deus, como é que isto
aconteceu? E andaram ali uns anos aos papéis ... Depois, dá
a impressão de que leram o livro de Isaías, do justo sofredor,
a história de um homem que é muito bom, que não faz mal
a ninguém, e que a sua fidelidade é salvação.
Eu diria algo parecido: creio que Jesus não veio para
morrer. O ((negócio))entre Deus e ele tem uma base em dois
ou três textos da Bíblia, depois desenvolvidos por Santo
Anselmo no século XI, num célebre livro que se chama
((Porquê um Deus homem?)) Diz que tinha que ser Deus e
homem: Deus para oferecer o resgate e homem para poder

...
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receber o resgate. Foi-se atrás disso, mas é uma posição
pouco inteligente.
Já na Idade Média se perguntou qual a razão fundamental da encarnação de Cristo. Os dominicanos disseram que
era o resgate, os franciscanos disseram que era a encarnação
para dignificação da condição humana, que Deus aceita ter
mãe neste mundo, e a santificação dos homens. Os dominicanos disseram: em todo o caso, afirmamos no Credo que
Jesus morreu pelos nossos pecados. Os franciscanos, liderados por Escoto, disseram: é absurdo que a encarnação, a
maternidade divina e a graça estejam condicionadas por um
pecado. E perguntava-se, se não tivesse havido pecado original, se Jesus viria ou não a este mundo. Os dominicanos
disseram que não, os franciscanos disseram que sim.
Essa posição não adianta nada, não me parece nada
inteligente. Cristo veio a este mundo entender-se connosco,
veio experimentar isto...

P. - A sua posição é mais franciscana?
R. - De certa maneira. Veio ter connosco, veio dignificar a
condição humana, veio experimentar o que nos tinha dado,
veio ser fiel e dar exemplo de fidelidade até ao fim: amou-os até ao fim, não voltou atrás. Tanto que, na véspera, pediu
ao Pai que, se fosse possível, lhe [retirasse] esse cálice. Se
tivesse sido combinado, seria estupidez estar a pedi-lo.
Cristo tomou isto a sério, não brincou. E um grande
desafio o texto do evangelho, [quando Jesus está] na cruz:
((Pai, porque me abandonaste?)) Cristo aceitou experimentar
o que é isso de andarmos aos papéis, em certas alturas.
P. - Como avalia que, entre cristãos, se defenda o criacionismo por oposição ao evolucionismo?
R. - A maluqueira é livre e uma das grandes tensões do ser
humano - que é uma razão de segurança - é agarrarmo-nos a teses de conservação. Em todos os momentos de
crise, crescem os movimentos de direita: na Igreja, nunca os
se-minaristas foram tão conservadores como de há 20 anos
para cá.
Num momento de crise, toda a gente se agarra ao que
parece ter segurança. E uma das seguranças é ter um texto
que diz tudo. Tem-se dito que a coisa mais parecida com a
Igreja Católica foi o marxismo soviético: tinha uma doutrina intangível, que explicava tudo; tinha um magistério e as
pessoas sabiam que, se se dedicassem, era para a salvação
dos irmãos. Mas também há uma grande loucura. Quando se
faz isso nas igrejas católicas e protestantes e no islão, é a
mesma loucura.
P. - Diz que admira os místicos, porque eles sugerem que,
de Deus, só há sinais. Deus não se encontra à mão de
semear?
R. - Não, mas dá alguns sinais - o maior é Jesus Cristo. O
outro são as pessoas. Conheci algumas pessoas de um elevado nível de santidade, que me fizeram pensar. Conheci
alguns padres, algumas freiras e outras pessoas de grande
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profundidade, que me ajudaram a ver que a condição
humana é difícil, mas que nela é possível viver-se a sério.
Se quiser coisas mais superficiais, há um sítio na exJugoslávia [Medjugorje] onde se diz que Nossa Senhora
apareceu. Uma vez houve um grupo de jovens que me
desafiou a ir lá com eles. Achei curioso, meti-me com eles
em duas carrinhas e fomos. Aqueles moços [os videntes] tinham uma limpidez. Se aqueles com quem eu lido tivessem
essa limpidez, não dava o meu tempo como perdido. Até
admito que seja Nossa Senhora que os ensine a ser assim.
Havia outro homem que morreu há dois meses. Era
marceneiro, dizia-me: «Tive uma vida muito dura. Tive filhos, nunca tivemos muito dinheiro e, tudo somado, fui sempre muito feliz, porque a minha mulher era muito boa.)) Isto
num homem de 60 anos é giro...

-

P. Admirava muito o padre Honorato Rosa. Quem era
essa figura tiio esquecida pela Igreja e pela sociedade?
R. - Um miúdo que foi para o seminário aos dez anos. Era
um tempo em que o bispo era o cardeal Cerejeira, que tinha
uma certa vaidade no seminário e um certo desprezo pela
universidade. Conclusão: fez o grande erro de não mandar
ninguém estudar. O padre Honorato foi um professor sem
curso nenhum. Sentiu-se um bocado mal, mas obedeceu. Foi
meu professor de Filosofia. Era um autodidacta, lia furiosamente. Tinha uma posição muito curiosa na reja: [dominava] o tomismo, mas dizia que tínhamos que aprender as
filosofias da primeira metade do século XX - estávamos nos
anos 1950.
Depois, insistiu que o cardeal me mandasse estudar para
Lovaina, coisa que não tinha feito com ele. O cardeal mandou-me estudar Filosofia. Antes de ir, andei a passear com o
padre Honorato na alameda por baixo das tílias, no seminário [dos Olivais, em Lisboa]. Fez-me uma resenha da
filosofia europeia dos últimos 20 anos. Falou do Heidegger,
do Gabriel Marcel, deste, daquele. «E depois há o Ricoeur,
que escreveu um livro que a crítica achou muito importante,
A Filosofia da Vontade, há 10 anos, e depois fechou-se em
copas. Uma de duas: ou ele está a preparar alguma coisa
muito nova ou é uma esperança perdida.))
No dia seguinte, quando chego a Lovaina, vejo um cartaz a anunciar o novo livro de Ricoeur e uma conferência em
Bruxelas. Fui a conferência e ele começa assim: ((EscreviA
Filosofia da Vontade há 10 anos, quis continuar e não fui
capaz. Finalmente percebi que tinha que encontrar um método diferente e enveredei pela fenomenologia.))
E curioso que um autodidacta, em Lisboa, tenha percebido
isso. Era um homem de uma inteligência luminosa, de uma cultura muito vasta e, ao mesmo tempo, um homem que passava o
tempo a confessar velhotas em Moscavide, a visitar uns pobres.

....

\
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P. O seu pai e a sua miie que faziam?
R. - O meu pai era médico militar. Nasceu em Trás-os-Montes, perto de Vila Pouca de Aguiar, de uma família que
trabalhava o campo, que tinha alguns meios mas não era laviragem 45
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tifundiária. Os irmãos não quiseram estudar, ele quis, foi
fazer Medicina para Coimbra. Concorreu e ficou como
médico militar, foi parar a Mafra. Ali conheceu a minha
mãe.
O meu pai era de uma família tradicionalmente cristã,
mas em Coimbra ficou numa posição indiferente. Nunca foi
hostil. A minha mãe tinha um catolicismo tradicional. O meu
pai era muito enérgico, a minha mãe era uma mulher muito
suave. Ele era muito sensato: nunca gostou que os filhos
entrassem em casa com os pés sujos. Quando eu tinha 15
anos, nevou em Lisboa. Fui brincar para a neve, cheguei a
casa todo enlameado. Minha mãe resmungou, ele achou perfeitamente natural. Ele conseguiu que tivesse a impressão
que os adultos eram pessoas sensatas, coisa que nem sempre
os miúdos têm. Mas mentir não podia. Foi um tipo de formação muito singela e muito austera ao mesmo tempo. Em
tudo o que continuo a pensar e a viver isso está presente.

P. - O padre Felicidade Alves foi outra pessoa com quem
trabalhou e que admira.
R. - Quando eu estava na adolescência, o padre Felicidade
era pároco em Belém. Os meus pais moravam na área e eu,
nas férias, ajudava em Belém. Ele teve sempre o bom senso
de nunca me pedir muitas coisas, porque achava que a situação era muito complicada. Quando fui padre, passei a ajudá10, sem nomeação.
Quando foi daquela guerra [o conflito do padre
Felicidade com o cardeal Cerejeira], eu fiz um requerimento para ir para as missões. Nunca tive resposta. As nossas
vidas seguiram caminhos diferentes. Ele morava aqui [próximo da Igreja da Cruz Quebrada]. Ele morreu e eu é que
presidi ao enterro. Depois é que vim para pároco, aqui.
[Depois do caso do padre Felicidade] é que fui dar aulas.
Tinha ficado mais ou menos desempregado. Primeiro pedi
várias vezes uma coisa para fazer, porque eu ajudava nos
Jerónimos, sem nomeação. Pedi várias vezes para ser pároco ou coadjutor nalgum sítio e isso foi sendo adiado. Até que
perguntei se podia ir dar aulas para o [Instituto Superior]
Técnico. Foi-me dito que sim. Mais tarde, perguntei várias
vezes aos patriarcas se eles queriam que eu estivesse no
Técnico e eles disseram que sim.
P. - Episódios desses são feridas que ficam na vida das
pessoas? A Igreja continua a cometer erros na forma de
lidar com as pessoas?
R. - O cardeal Cerejeira era um homem muito inteligente,
mas não sabia mandar. E tinha como modelo o cardeal
Mercier, que tinha sido arcebispo de Bruxelas 50 anos antes.
Ele ainda continuava com aquele estilo, de supor que podia
lidar paternalmente com todos.
Ele não se interessou muito pela política. Ele e Salazar
não lidavam tão bem como se diz, só que era contra ele que
um padre não fizesse exactamente o que ele queria. Nessa
altura, escrevi muitas cartas ao cardeal Cerejeira em que
disse isso: ((Senhor patriarca, está enganado, está a julgar
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como religiosa uma causa que é política. As pessoas estão-se nas tintas se reza missa virado para o povo ou ao contrário - era uma das guerras - ou se celebra em português ou
em latim. As pessoas querem é deitá-lo abaixo e, se o senhor
o condenar, isso vai ser uma grande bronca para todos nós.»

P. - Ele respondeu-lhe alguma vez?
R. - Um dia disse-me que nunca respondeu nem a mim nem
a outros, mas que eu tinha razão.
P. - Mesmo assim decidiu afastar o padre Felicidade?
R. - Ele fez uma outra coisa curiosa: um dia meteu-se num
táxi e foi aos Jerónimos falar com o padre Felicidade. O
padre Felicidade tinha muitas qualidades, era um homem
muito inteligente. Os pais eram pessoas pouco cultas, ele
gostava de falar com pessoas mais cultas e tinha uma grande
carência de amizade. E foi um bocado empalmado pelo
Partido Comunista. O cardeal Cerejeira não tinha a experiência, que nós temos, de lidar com um mundo assim tão
complicado.
P. - Há uma outra pessoa que era muito sua amiga:
Maria de Lourdes Pintasilgo.
R. - Era minha colega no Técnico que, naquele tempo, tinha
mil alunos, agora serão uns sete mil ou oito mil. Havia três
ou quatro pessoas brilhantes, ela era uma delas. Porque é
que foi tão pouco acarinhada? Quando foi do enterro, senti
cá fora muita gente simples a perguntar porque não se fazia
um enterro de Estado.
P. - O que guarda de memória dela?
R. - Uma pessoa muito inteligente, com quem tive uma
amizade profunda.
P. - Era uma católica com perspectivas muito coincidentes com algumas das suas: o despojamento da Igreja,
a missão junto dos mais pobres, dos que sofrem...
R. - Ela resolveu aderir ao Graal. Com o Graal fez actividades curiosas, em Portalegre, de alfabetização e outras ...
Esta vida tem coisas complicadas que a gente nem sempre
percebe ... Já o padre Honorato foi a mesma coisa, houve
quem tentasse que a memória dele não se apagasse, mas teve
poucos seguidores.. .
P. - Não é vulgar que as pessoas peçam ao padre que lhes
escreva os textos da homilia para voltar a ler. O que falta
as homilias do clero português? Sabedoria, meditação da
Bíblia? Às vezes, dá a sensação que muitos padres nem
sequer preparam o que vão dizer.
R. - Lembro-me de ser miúdo e me zangar com as homilias
porque os padres se repetiam muito e as vezes brincavam
com palavras. E eu disse com os meus botões que, se fosse
padre, gostava de falar mais simples do que isto. Depois tentei isso. Já disse uma vez que, se fosse bispo, mandava
gravar todas as homilias uma vez por ano, para saber o que

..
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por aí se diz. Ainda há dias me apareceu uma moça que não
era baptizada, que tinha lido o meu primeiro volume [d'A
Palavra no Tempo] e queria tempo para eu falar com ela.
Outra senhora, catedrática de Direito, também me apareceu
a dizer que tinha lido o livro e queria conversar.

P. - Há uma palavra repetida nos seus textos: liberdade.
Uma palavra que nem sempre é valorizada na Igreja.
R. - No evangelho de São João, capitulo oitavo, diz:
((Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará)). O texto
foi lido na missa ainda [há dias]. A liberdade tem uma
história curiosa. S. Tomás de Aquino era um homem muito
inteligente mas não tinha muita experiência de vida. Por isso
escreveu sobre a liberdade umas coisas certas mas pouco
densas, porque ele não tinha experiência de embates na vida.
Os tempos mudaram, veio Descartes, viu a liberdade
como simples poder de escolha. Quem falou a sério da liberdade foi o existencialismo, quer os cristãos quer os ateus.
Sartre, Gabriel Marcel, Heidegger disseram que a liberdade
é o poder de dar sentido a vida, é o poder de pegar na vida e
fazer da vida a minha vida. Heiddeger foi mais longe ao
dizer que a verdade só surge no contexto da liberdade: eu
tenho que deixar ser as coisas e as pessoas para que elas se
revelem. A essência da verdade é a liberdade.
Este tema concorda com a ideia da verdade [que] libertará. Quando Jesus disse isso, os judeus não perceberam e a
Igreja também nunca entendeu. A Igreja, o que quis sempre,
foi ter um bando de meninos bem comportados. O ideal da
Igreja, como o do marxismo soviético, era ter um jardim-de-infância, tudo muito feliz, muito bem comportado, todos de
bibe, ninguém fazia disparates.
A Igreja não é isso, o evangelho não é isso. Jesus veio a
este mundo, viveu, enfrentou, não teve medo de tomar
posições contra a ortodoxia, dizer mal da lei e do templo.
Não se podia tocar num leproso e ele toca num leproso ...
P. - Sentiu essa pressão social e política no tempo do
Estado Novo? Chegou a ter agentes da PIDE a ouvir as
suas homilias
R. - Nunca fui chateado por duas razões: dois ministros de
Salazar eram amigos do meu pai. Nunca ouvi uma conversa
sobre o assunto mas é capaz de ter tido alguma influência. A
outra razão é que o que era mau era pertencer ao Partido
Comunista. Eu nunca pertenci.

...

P. - Mas sabia que era vigiado?
R. - Eles chateavam desta maneira: estive três anos na
Bélgica, eles abriam todas as minhas cartas. As cartas para
os meus pais chegavam, para outras pessoas não
chegavam ... Comecei a brincar: «Não vão eles apanhar esta
carta)) - não chegava. Uma vez fiz um recorte de um jornal
francês e mandei para quatro pessoas em Lisboa, não chegou
nenhuma. Eles sabiam tudo o que eu pensava, liam as minhas cartas, ouviam os telefones. Quando comecei a fazer
homilias, na Capela do Rato, tinha uma senhora, a Feliciana,
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que era uma espécie de sacristã e que dizia: ((Hoje tem cá
três cães grandes)). E eu comecei a gravar. Devem ter percebido que lhes dava muita despesa prender-me ...
P. - É daí que nasce a ideia de escrever os resumos dos
textos?
R. - Não. Quando fui para [a Capela do Centro Comercial
das] Amoreiras, houve um dia que comecei a escrever. E
varias pessoas - Inês Cosme, Manuela Silva, Gomes da
Silva, Sidónio Paes - teimaram para eu publicar.
P. - Há uma ideia repetida nos textos: as tentações que
Jesus enfrenta são as de manipular o sagrado, monopolizar a propaganda, o poder.
R. - São motivações muito importantes na condição humana.
P. - Mais do que a sexualidade, um tema tão presente na
Igreja?
R. - É curioso que Jesus nunca tenha dito grandes coisas a
esse respeito. São João diz que ele foi a um casamento, não
fez pregação nenhuma, os padres têm a mania de pregar. Ele
não disse nada. A mulher adúltera também disse uma coisa
muito discreta. Fora isso, não me lembro de grandes pregações sobre a matéria.
P. - A Igreja, muitas vezes, não faz aquilo que Jesus fez?
R. - A Igreja tem uma obsessão com a sexualidade, que não
é de Jesus. De onde é? São componentes gregas, os judeus
não eram muito complicados nessa questão. A relação de
Jesus com o poder foi sempre distante e a Igreja muitas
vezes andou a navegar mal. Jesus atreveu-se a fazer muitas
críticas, não teve a ideia do sagrado que muitas vezes nós
incutimos.
Voltando ao tema da liberdade: Jesus foi por excelência
um homem livre. Se há coisa importante na condição
humana e na condição religiosa, é a liberdade.
P. - Por isso cita a crítica de Doistoievski, no Grande
Inquisidor, à falta de liberdade da Igreja e a incoerência.
R. - É, é verdade.

P. - Há uma preocupação sua: as coisas que a Igreja faz
têm que ser esteticamente bem feitas, têm que ser bonitas e de qualidade. Esse é um dos dramas da liturgia
católica?
R. - De liturgia tenho muito pouca experiência e nunca me
interessou muito, mas não gosto de coisas farfalhudas. A
catequese preocupa-me muito. A catequese tem uma história
muito má em Portugal. Teimei muito com os senhores bispos que os catecismos eram horríveis e eles até candidamente diziam que sim, mas que era preciso tempo para os
melhorar. Finalmente estão a fazer catecismos e uma outra
equipa fez uns catecismos que não foram aceites como ofíciais, mas que foi permitido que fossem publicados, o que é
curioso [Mestre Onde Moras, ed. Paulinas].
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P. - Há aparentes paradoxos: no seu último documento, o
Papa quer mais qualidade na liturgia, na arquitectura,
mas depois pede o latim e o gregoriano, que as pessoas já
não conhecem. É possível ter qualidade sem regressar a
formas litúrgicas e estéticas do passado?
R. - É pena que a Igreja não tenha grandes criadores.
Quando entusiasmou as pessoas, apareceram grandes criadores. A aposta era nós temos uma Igreja tão viva que
aparecessem criadores.
P. - Com música e linguagem contemporâneas?
R. - Sim. Não voto na conservação. Para não ir mais longe:
isto de usar «vós» na Igreja, quando já ninguém usa essa linguagem ... Quando é no evangelho, vá que não vá - eu mudo.
Mas parece bizarro.
P. - Diz que as mensagens de Deus não chegam pelo correio e que essas descobertas proporcionam ilusões e
extravagâncias. O catolicismo português é dominado por
Fátima. Esse tipo de fenómenos é ilusão e extravagância?
R. - Com Fátima, tenho duas experiências: tinham-me dito
que é diferente quando as pessoas se confessam em Fátima.
Uma ou outra vez confessei gente em Fátima e dá a
impressão que as pessoas são muito mais simples, muito
mais cheias do desejo de Deus. A outra é que, quando passa
a ser uma grande festa, não me diz muito.
Gosto de coisas austeras, simples. Um dos males de certas igrejas portuguesas - nomeadamente desta paróquia - é
não se ter transmitido uma experiência muito forte de oração
pessoal. Em Fátima, insistiu-se nisso e é um bem. Em
Portugal, há muitas paróquias onde se aceita a festa e a liturgia, mas onde falta a oração pessoal.

.

P. - Falta essa dimensão mais interior..
R. - Continuo a pensar que a vida e a fé têm que ser uma
grande aposta na liberdade, na fidelidade, no risco. O cristão
sabe que por querer ir para Deus não tem nenhuma apólice,
que está sujeito aos mesmos riscos das outras pessoas e mais
alguns.

P. - E tem que ser também uma aposta na alegria? Diz
que a Igreja parece propor uma religião apostada em
matar a alegria.
R. - Tenho dito que um dos primeiros mandamentos é ser
feliz.
P. - A propósito do episódio da mulher adúltera, diz que
o Direito evoluiu e que hoje já ninguém é preso como
Camilo Castelo Branco, por adultério, e que a Igreja
deve continuar a dizer que é pecado, mas aceitar as
evoluções do Direito e da sociedade.
R. - Sim. Quando foi do aborto, disse praticamente a mesma
coisa. A Igreja tem que dizer sempre que o aborto que é mal,
mas não estou nada interessado em saber se há leis para condenar. Não quero saber disso.
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P. - Ou seja, a discussão ultrapassava a posição de fundo
da Igreja? Era legítimo haver católicos a defender que
aquela soluçiío era possível?
R. - Os católicos têm que dar testemunho, pela palavra e
pelo exemplo, contra o aborto, contra o divórcio. Mas não
interessarem-se se há leis ou prisòes, não quero saber disso.
E Jesus também não.

-

P. Seria insensato, como diz, os cristãos não estimarem
os caminhos da razão. Mas durante muito tempo, os
cristiíos quase rejeitaram os caminhos da razão...
R. - Não sei se é verdade. Seja como for, é preciso não deitar
fora a razão, é preciso saber que a razão não resolve tudo.
Um homem, para acreditar, deve ter razoes, mas não é necessariamente um teorema matemático.

P. - O fundamento da fé, para si, é Jesus?
R. - É. Na Igreja, há uma tendência a extrapolar. Deus revela-se, não dita: Moisés deve ter ouvido dizer que Deus não
gostava de adultério. Como ele era um ditador, disse
((matam-se os adúlteros)). A Bíblia conta também que
Moisés mandou matar todos os prisioneiros. E disse que era
vontade de Deus. Não acredito, era vontade dele. E como era
ditador, punha tudo as costas de Deus. Muitas vezes, na
Igreja, também se fez isto. É muito cómodo começar a dizer
em nome de Deus o que nos parece.

cílios que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu acredito.
Mas, para mim, Deus continua a ser o Senhor supremo de
todas as coisas, que se manifestou em Jesus Cristo. A quase
totalidade da mística cristã disse sempre que a Deus só se
vai por Jesus Cristo. Eu sou muito dessa escola. Reconheço
que há um mistério de Deus e que apesar de tudo Deus se
manifestou em Jesus Cristo.
Tento ser fiel a Jesus, tento corresponder, sei que tenho
muitos erros. Em relação a Igreja, Jesus quis que os discípulos andassem unidos, que rezassem juntos e celebrassem
juntos a eucaristia. Não tenho interesse nenhum em acabar
com a Igreja. Por outro lado, patetas somos todos e temos
feito broncas ao longo dos tempos e muitas vezes ensinamos
e vivemos coisas que são frontalmente contrárias ao evangelho - por exemplo, a Inquisição. Qual é a minha solução?
Ter paciência. Escrevi uma vez que, se isto fosse uma fábrica e eu engenheiro, eu saía. Mas eu não considero isto uma
fábrica da qual sou engenheiro.

P. - Quem é Deus e quem é Jesus para si?
R. - O próprio Jesus Cristo nunca explicou muito. Lembro-me de uma homilia do padre Felicidade nos Jerónimos: «Há
duas maneiras de ensinar religião. Uma é a que Deus usa
quando quer reciclar os anjos e explica que é uma essência
em três pessoas, que Jesus tem duas naturezas e uma só pessoa. Outra é a que Jesus usou quando falou as pessoas.))
Para mim, Deus é senhor do céu e da terra, a razão última de tudo. Se não fosse a vontade dele que houvesse universo, não havia nada. E aquele que fez o universo no qual
apareceram os homens, a quem trata com especial carinho.
E que gostaria que os filhos fossem bons. Quando não eram
bons, tinha a solução de lhes bater ou de continuar a chamar
por eles. E Jesus vota nesta segunda, quando diz que não
manda arrancar o joio.
Os judeus tinham um monoteismo feroz. Dizer que Deus
é Pai, Filho e Espírito Santo - São Paulo não se atreveu, São
Pedro não se atreveu e o próprio Jesus sabia que dizer isso
era criar um obstáculo. O que ele fez foi lançar um imenso
desafio de dizer que tinha sido o Pai que o mandara, que ele
faz a vontade do Pai, que tudo o que o Pai faz ele o faz e,
finalmente, disse «eu e o Pai somos um».
P. - Entlo, Jesus é Deus?
R. - A tradição cristã, a partir do século IV, foi dizendo que
o Pai é Deus e Jesus é Deus. Nota a margem: quando São
Paulo fala de Deus, é sempre Deus Pai; quando fala de
Jesus, chama-lhe Senhor. Mais adiante, disseram os conviragem 49
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Ide pelo mundo inteiro e anunciai a Boa-Nova a toda a
humanidade!
(Mc 16,lS)

om esta missão-envio, Jesus pretendia que os
seus discípulos, até aí um grupo reduzido e
centrado na sua figura, se abrissem ao Mundo
e contassem a todos os homens a história do
seu encontro pessoal e colectivo com o
MessiasICristo. Foi um momento forte de
experiência humano-divina que tem alcance universal. Daí
que, uma vez «solto» esse Evangelion primordial, ele se
tomou ((património mundial)), não podendo mais circunscrever-se a uma única ((tradição)).
Que o diga o próprio Lucas, cujo ((Evangelho))é proposto
a contemplação dos fiéis católicos romanos durante o ano
litúrgico C (e a panóplia dos comentadores convidados a
comenta-lo neste volume). Nem conhecera pessoalmente
Jesus! Nem sequer pertencia ao povo judeu, o povo donde
emergira este «profeta» (curiosamente, o leit-motiv de marca
do texto lucano!), assim como os primeiros discípulos e outros
crentes na sua mensagem.
Que o diga Saulo-Paulo, o mestre de Lucas e fonte directa
da sua inspiração. Tocado fundo pela personalidade do
Nazareno, tal como estava reflectida na vida da primitiva
comunidade cristã, abraça com fervor e dedicação o seu teste50 viragem

munho e reformula-o na perspectiva do mundo mediterrâneo
do seu tempo, içando-se ao topo da liderança teológica e espiritual do Cristianismo - de um Cristianismo já universal, liberto das amarras judaicas.. .
Lembremos, neste contexto, a multiplicidade doutras
leituras do evento Cristo que não lograram a consagração oficial da instituição eclesial posterior. Entre elas, esses evangelhos gnósticos, recentemente mediatizados na sequência da
descoberta do dito ((Evangelho de Judas))... Foi, nos primeiros
séculos do Cristianismo, uma corrente forte e nobre em consonância com os anseios e desafios, intelectuais e religiosos,
da sociedade de então. Não chegou a vingar, devido, certamente, a mudança dos paradigmas que marcaram o Império
Romano, e o Cristianismo com ele, nos princípios do século
IV - a par de alguns desvios pouco recomendáveis e uma certa
intolerância por parte da liderança eclesiástica.
Considerações do mesmo tipo se poderiam tecer acerca da
difusão, logo de início, das mensagens do Buddha ou de
Muhammad. As suas tradições religiosas e interpretativas são
notoriamente múltiplas e variadas, coexistindo mais ou menos
pacificamente.
E que essas figuras marcantes da história humana, com os
escritos sagrados que surgiram na senda das suas vidas e prédicas, apontam para um ((caminho luminoso)). Um convite para
descobrir verdades profundamente humanas, desde que se Ihes
abrissem as mentes e os corações. Mas também mercê da
pratica concreta dos valores que se vão revelando a essa Luz,
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caminho andando (xaria, no sentido original da palavra
árabe!).
Ora, isso implica subjectividade! Subjectividade individual e de grupo. Confronto entre a experiência - individual ou
colectiva - e aquelas «revelações)) luminosas. Na perspectiva
cristã, não há Verbo sem Espírito! O Verbo divino que revela
o Pai («Quem me viu, viu o Pai)))e o Espírito Santo que guia
os fiéis, todos juntos e cada um a título pessoal. «E melhor
para vocês que Me vá embora.. .H Depois virá «o Espírito da
Verdade, que vos encaminhará para toda a verdade)) (cf. Jo
16,5-15). E este Espírito (ruah = vento) sopre por onde quiser.. . E fala muitas línguas.. . Ninguém o pode aprisionar ou
domesticar!
É, certo, legítimo que um dado grupo de fiéis, constituindo
uma cadeia de transmissão e fixação mais ou menos linear em
relação aos testemunhos primordiais, pretenda demonstrar
uma maior fidelidade na interpretação e prática daquela mensagem original. Com isso, porém, não pode querer confiscá-la
a título exclusivo, como se fosse o único depositário ou testamenteiro legal da mensagem em causa.
Todo o processo histórico é limitado e.. . limitativo! Há
sempre leituras novas e até divergentes da realidade e desses
momentos fortes de experiência ((religiosa)), abrindo novos
horizontes para a operacionalidade destas ou daquelas
Escrituras Sagradas. Não foi um seguidor do manso Isa ibn
Maryam (Jesus filho de Maria), um padre branco vivendo no
meio de muçulmanos, quem foi descobrir a misericórdia e a
compaixão no texto corânico? (1) Não foi o hindu
Rabindranath Tagore quem escreveu umas das mais belas
páginas sobre Cristo?(2) Poderá o cristão que leu o primeiro
volume da trilogia que estamos a concluir com o presente
livro, ficar indiferente ao que escrevera um muçulmano sobre
a ((Paixão de Cristo, segundo o Evangelho de S. Marcos))?(3)
Será, porventura, que essas consideraçõesterão contribuído
para a promoção mediática da Bíblia a que assistimos no ano
transacto [2005]? Lembramo-nos todos da iniciativa da cópia
colectiva e variada do texto bíblico (que chegou a contar com a
participação do próprio Presidente da República, um agnóstico
confesso.. .) ou ainda da Festa da Bíblia, no centro de Lisboa (4).
Esperemos que não se tratasse de uma mera acção de marketing, mas sim de um desejo sincero por parte das Igrejas cristãs
de abrirem finalmente as portas da interpretação escriturária a
toda a gente, e não só aos seus fiéis. Pois que não se transcreve
ou se lê um texto, ainda menos um texto sagrado cheio de ensinamentos e de «revelações», sem se deixar interpelar pela sua
mensagem e se ((converter)),mesmo que fosse um bocadinho.
Confronto pessoal e íntimo, que pode transvazar para um círculo circunscrito de familiares ou de amigos, mas também para
a praça pública, tal a semente que o vento leva.. ., porventura
por meio duma publicação como a presente colectânea.
Mas há-de ser também confronto colectivo, em prol das
questões que se colocam as nossas sociedades hodiernas.
Questões e desafios bastante velhos mas com dimensões hoje
catastróficas: distribuição profundamente injusta da riqueza,
marginalizando um terço da população mundial; guerras e
viragem 5 1
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armamento louco a escala internacional; banalidade da mentira e do cinismo na prática quotidiana dos nossos governantes
(democraticamente eleitos.. .); exploração e manipulação
desenfreada e desequilibrada dos recursos naturais e da própria
vida, pondo seriamente em risco a sobrevivência da nossa
humanidade e do nosso planeta, etc., etc.
Hoje, mais que nunca, em nome mesmo da mundialização
e globalização, urge procurarmos uma ética global e planetária. Há que passar da ética individual apregoada pelas
diferentes religiões para uma ética colectiva e abrangente(5)
Por que, segundo o Decálogo, não devo matar, e o meu país
pode entregar-se a matanças colectivas? Por que não devo
cobiçar eu os bens do próximo, e a corrupção grassa nas diferentes esferas das actividades económicas e noutras, e as
nações recorrem, sem pejo, a violência do dinheiro e da guerra para despojar os povos vizinhos ou longínquos dos seus
recursos naturais?
Em conformidade com o mandamento «não invocarás o
Nome de Deus em vão)), esforçamo-nos todos a respeitar os
nossos compromissos e não mentir a nível das relações
imediatas. Mas se chegamos ao poder, já não interessa cumprir
as promessas eleitorais (desde que o barómetro da opinião
pública não venha a pôr em causa.. .) e a base das relações
transnacionais torna a ser a mentira e a hipocrisia (até para justificar uma guerra preventiva). Como aplicarmos a nível planetário o preceito de tantas tradições religiosas ou filosóficas
recomendando que não se faça ao outro o que não gostaríamos
que se fizesse a nós? Ou ainda, melhor ainda, de fazer ao outro
o que gostaríamos que se fizesse a nós?
As religiões e outros sistemas filosóficos afins sempre
enformaram e sustentaram os valores éticos da Humanidade.
Mas parecem hoje não conseguir, globalmente falando, acompanhar o ritmo das mudanças dos paradigmas societais e da
nova conjuntura planetária. Mas têm de actualizar, universalizar e ((globalizar))(no sentido holístico) as suas mensagens
e seus valores, indo precisamente bebendo das águas transparentes e sempre renovadas das suas fontes escriturárias.. .
Descobrir ou re-descobrir os valores «antropológicos))
perenes que correspondem às necessidades e anseios dos
homens e mulheres dos nossos tempos, aqueles valores que
possam fundar e enformar as relações entre povos e
sociedades, e bem assim as diferentes esferas da actividade
social organizada e mundializada (diplomacia e política,
comércio e economia, relação com a natureza, serviços públicos, etc.). Isto é, voltar a contribuir determinantemente para a
humanização/divinização das nossas sociedades e do nosso
viver comum, para a «salvação» do nosso Planeta.
De um modo ou outro, foram com certeza todas essas
questões que lançaram os coordenadores e editores dos
Evangelhos Comentados nessa aventura ímpar e regeneradora
de desafiar homens e mulheres de todos os quadrantes, inclusive de todas as correntes religiosas e filosóficas e de todas as
nações lusófonas, para desvelarem alguns panos do seu encontro pessoal, e colectivo, com o texto evangélico.
Escutemo-los, que têm coisas para nos revelar.. .C l
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(1) Frère Bemard-Marie, L'lslam et Ia miséricorde: Paroles du Coran, Pais, 2002.
(2) 11 Cristo, Milano, 1993 (trad. franc. Paris, 1995).
(3) AbdoolKarim Vakil, in Os Evangelhos 2005 Comentados, Lisboa, 2004, pp. 89-92.

(4) Ver a esse propósito a sugestiva reporiagem de António Marujo no Público
de 911 I / 2005. Ver neste volume o seu comentário a Paixáo, segundo S. João.

(5) Lembremos o livro de S.S. o Dalai Lama, Ética para o Novo Milénio,
Circulo de Leitores, Lisboa, 2000, ou o do teólogo católico Hans Kung,
Projecto para Uma Ética Mundial, Instituto Piaget, Lisboa, 1999.
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Padre Bonaventura Peligri
»»

Jorge Wemans

Só o olhar daqueles que escolheste
Nos da o Teu sinal entre os fantasmas.
Sophia de Mello Breyner Andresen

padre Bonaventura Pelegri deixou-nos, na
manhã de terça-feira, dia 5 de Dezembro
de 2006. Morreu em Lerida, terra onde
nasceu camponês, se fez bancário e onde,
mais tarde, foi ordenado. Alguns de nós
conhecerem-no num Encontro de Reflexão
Teológica. Outros conviveram com ele nas andanças da
JECI ou do MIEC.
Foi um catalão excelente, um caminheiro incansável,
um padre notável. Antes de João Paulo I1 ser Papa, já ele
falava quatro ou cinco línguas, tinha percorrido meio
mundo, sido perseguido e vira alguns dos seus amigos
mortos pelas ditaduras militares sul-americanas. O seu
coração, porém, não se tornou duro, embora a sua língua
ganhasse a veemência de quem conhecesse a injustiça, a
arbitrariedade e a repressão.
Desse conhecimento retirou a claridade do olhar com
que lucidamente observava as coisas, as pessoas e os sistemas.
Fez-nos companhia durante muito tempo. Tão forte
companhia que, memos de longe, continuávamos a conversar com ele. Tal como o continuaremos a fazer. A sua
memória confunde-se com a do seu humor, a da sua imensa paciência, a da sua enorme capacidade de trabalho e a da
sua notável presença pedagógica.
Da sua fé damos testemunho. Na comunidade dos santos ele vela por nós. P1
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Meditação para o dia
dos meus 80 anos
»»

Sidónio de Freitas Branco Paes (ii/ii/igag - 4/12/2006)

P

arecia mesmo um milagre. Foi precisamente
no mês de Fevereiro de 2005, oitenta anos
depois de eu ser já um fetozinho, porque os
meus Pais casaram a 2 de Fevereiro de 1925
(festa de Purificação de Nossa Senhora ou das
Candeias, lindo dia da luz e da pureza) e eu
nasci a 11 de Novembro seguinte (dia de S. Martinho). Foi em
Fevereiro passado que comecei a sentir sintomas fora do vulgar, uns arrotos esquisitos, que levaram a fazer exames e a
diagnosticar um tumor maligno no fígado: carcinoma, no
termo técnico, ou cancro, na língua vulgar.
Não se assustem que eu também não me assustei. Foi até
curioso pensar que, desde há uns vinte anos, tinha no fígado um
vírus (ou lá o que é o agente da hepatite C) que andava, pela calada, a tratar-me da saúde... Sem que eu desse por isso, nem sentisse
dores, andava a criar um monstrozinho (ou dois, porque eram dois
nódulos) que me dava maus figados e contra mim conspirava.
Estes mistérios do corpo - organismo divinamente bem urdido
- são verdadeiras maravilhas, mesmo que sejam malignos. É decerto um prodígio que o organismo, farto da lei rígida que o rege sábia
e automaticamente como uma máquina, se revolte e tome a liberdade de criar um ser fora da lei, para brincar e auto-destruir-se ...
Os incómodos vieram depois, mas têm sido suportáveis.
Vieram quando os médicos decidiram destruir os monstrozinhos
por meio dum tratamento chamado quimio-embolização, que está
na ponta do progresso. A partir da virilha, metem tubos finíssimos
por uma artéria acima e suas ramificações no fígado, cada vez mais
54 viragem

finas até chegar a beira dos monstrozinhos. E então, zás! injectam
um produto químico que lhes corta o sangue e os faz murchar. Da
primeira vez não murcharam completamente: porque a pontaria
tem que ser certeira e a dose não excessiva... Foi preciso tentar
outra vez: e quantas mais serão? Nestas coisas invisíveis e da
maior intimidade há que ter muita paciência e inteligência para
perceber as suas misteriosas razões e implicações ...
Para quem é cristão, qualquer sinal que apareça em si ou fora
de si - no Evangelho dizem-se sinais dos tempos - pode ser entendido como um aviso ou desígnio misterioso de Deus, que importa
decifrar. Tenho andando a pensar nisso, em d e c i h este sinal
invisível e insensível (quase imaterial) que apareceu dentro de
mim. Desde logo pensei na fragilidade do nosso corpo, da nossa
vida neste mundo. A Rita estava boa e feliz da vida e, de repente,
a morte veio «como um ladrão))- disse Jesus numa parábola e deu
este aviso: «vigiai porque não sabeis o dia nem a hora!)) (Mateus
24,43; 25, 13).
Há nos Evangelhos uma questão muito debatida entre Jesus e
os doutores da Lei. Estes ensinavam que qualquer maleita fisica ou
mental era consequência do pecado, pecado de quem a sofria ou
dos seus pais. Quando Jesus curou um cego de nascença, na piscina de Siloé, até os seus discípulos lhe perguntaram: ((Mestre,quem
pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego?))Jesus respondeu-lhes com estas palavras luminosas: «Nem ele pecou nem seus
pais; mas foi assim, para se manisfestarem nele as obras de Deus))
(João 9,2-3). Mais tarde, depois de rija discussão com os fkiseus
incrédulos, Jesus disse ao cego que curara estas palavras parado-

MEDITAÇÃO PARA O DlA DOS MEUS 80 ANOS

xais que sempre me admiraram: «Eu vim a este mundo para um
juízo, a fim de que os cegos vejam, e os que vêem fiquem cegos.))
(João 9,39).
Quer dizer, para se perceber «as obras de Deus» em nós, é preciso ter um sentido de visão que não é o da vista dos olhos. Se eu
pensasse - «que pouca sorte, logo havia de me calhar a mim, oxalá
consigam curar-me))- então, embora ainda veja bem dum olho, era
como se fosse cego da visão que vem da fé. Com ela espero e
p m m perceber quais são «as obras de Deus» que estão (cparase
rnanisfestarem em mim).
No caso do cego de nascença e noutras tantas curas que os
Evangelhos narram, essas obras eram milagres que anunciavam a
chegada do Reino de Deus. Agora os milagres já não são tão
necessários. Há quase dois mil anos que o Reino de Deus está entre
nós, muito embora As vezes não pareça... Mas ainda há milagres e
um deve ter sido a c m da Nani. Eu não peço nenhum milagre, só
espero «as obras de Deus» em mim ...
Algumas serão de sofrimento porque, segundo S. Paulo,
((devemoscompletar em nós o que falta a paixão de Cristo))(Col
1,24). Assim, ainda que pareça obra do demónio, o cancro pode
ser um sinal de Deus. Outras «obras» serão de graça e aí estão: a
Lourdes, as filhas e os filhos, seus maridos ou mulheres, as netas,
os netos e a Rita que está no Céu, as bisnetas, os parentes, os amigos e os inimigos, e tantas coisas belas e boas que por aí abundam.

Mas há também «obras» que não são «de Deus» (como o joio no
trigal da parábola). Jesus fartou-se de falar nelas. Lembro-me
quando expulsou sete demónios dum homem possesso deles e
disse aos discípulos estas palavras também misteriosas e instrutivas: (Não temais aos que matam o corpo, e não podem matar a
alma. Temei antes porém ao que pode lançar no inferno tanto a
alma como o corpo.)) (Mateus 10,28).
Quer dizer, sem darmos por isso, podem estar a instalar-se monstrozinhos, niio só dentro do corpo, mas também na
alma. Estes são mais frequentes, secretos e temíveis porque
matam tanto o corpo como a alma. São ideias, manias e
hábitos malignos que trabalham para nos destruir. É deles
que Jesus assim dizia: «do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as sensualidades, os
furtos, os falsos testemunhos, as blasfémias.)) (Mateus 15,
19) Estes são os sintomas e as maldades dos monstrosinhos
da alma.
Por isso, enquanto trato do cancro no fígado, não me devo
esquecer de tratar dos possíveis cancros da alma. E os meus queridos, que graças a Deus não têm cancros no corpo, também não se
esqueçam de vigiar, evitar ou dar cabo dos que podem crescer-lhes
na alma - salvos sejam! ... Podem crer que me assustam mais estes
monstrozinhos espirituais (ou demoníacos) do que os outros carnais que me querem roer o fígado.
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11 28 de Outubro de 2005, o Manuel Antero deixaii-rilos, assim, de rt!pente,
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Para Helena
»»

Paulo Bateira

Acanhada a terra,
este é o ano
em que todos decidiram partir
Como se não sobrasse já
tanta solidão e frio
Acanhada a terra..,
E saber que só nos é concedido
amar
apenas uma vez na vida
Acanhada a terra para tão vasto sorriso...
[acanhada a terra...]
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Olho as terras, penso no jardim. Fazer crescer árvores dá satisfação.
Uma árvore assemelha-se a um povo, mais do que a uma pessoa. Implanta-se com esforço,
enraíza-se em segredo. Se resiste, iniciam-se as gerações de folhas.
Então a terra em torno acolhe-a e empurra-a para o alto. A terra tem desejos de altura, de céu.
Leva os continentes a colidir para levantar montanhas.
Esfrega-se em volta das raizes para expandir-se no ar com a madeira.

E se é feita de deserto, sobe em poeira nos ares. A poeira é uma vela, emigra, atravessa o mar.
O siroco trá-la de Africa, rouba especiarias nos mercados e com elas condimenta a chuva.
Grande artista. o mundo.
Erri de Luca, "Três Cavalosyy,
ed. Ambar

