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Boenhoeffer e Etty,
testemunhas da Páscoa
em tempos de sombra
»» António Marujo

Porque morreu Jesus? Que mistério celebramos
em cada Páscoa da ressurreição e em cada domingo de renovação dessa memória? Foi Jesus morto
por uma qualquer predestinação? Foi ele uma
vítima sacrificada as mãos de um Deus egoísta?
Ou foi ele levado ao Calvário por viver uma vida
coerente, por ter amado os seus que estavam no mundo e os ter
amado até ao fim, como nos recorda a liturgia?
A morte de Jesus não se reduz a uma horrível tortura nem
ao cumprimento de um qualquer calendário divino. Antes
assume em si todas as nossas fragilidades, dando-lhes um sentido: "O verbo encarna para que Jesus se sacrifique; mas Jesus
só morre para ressuscitar; e só ressuscita para salvar a
humanidade", escreve, neste número da Viragem, frei José
Augusto Mourão.
A luz dessa Paixão, Morte e Ressurreição, fica redimida a
nossa debilidade e confirmada a nossa divindade: fomos criados "a imagem e semelhança de Deus", recorda o relato da
criação do Génesis; e "de honra e glória" fomos coroados,
como canta o Salmo 8.
Este acontecimento central não se reduz a um momento na
história. Com a Paixão de Jesus, escreve ainda frei Mourão,
"Deus está doravante do lado das vítimas". Por isso, esta
Paixão e Ressurreição são actualizadas diariamente na vida de
tantas mulheres e homens. Vítimas sempre inocentes, tantas
vezes abandonadas no seu silêncio, tantas vezes despojadas de
tudo, tantas vezes gritando por Deus na sua solidão interior.
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2. Neste número da Viragem, trazemos dois testemunhos
dessas raras vidas, que nos falam de Deus e da Páscoa em tempos de sombra: Etty Hillesum e Dietrich Bonhoef'fer, mortos
ambos pela iniquidade nazi. Fazemo-lo a propósito da publicação de dois livros na colecção Teofanias, dirigida por José
Tolentino Mendonça na Assírio & Alvim: "Ética", de
Bonhoeffer, e "Diário 1941-1943", de Etty.
Dietrich Bonhoeffer era um pastor da Igreja Luterana, intelectual brilhante e promissor, oriundo de famílias burguesas
e cultas da Alemanha. Escolheu, em nome de Jesus, contestar
Hitler e participou mesmo numa conspiração falhada contra o
ditador, depois de ter sido uma das primeiras vozes silenciadas
pelos nazis, em directo, num programa de rádio em 1933, dois
dias após Hitler ter subido ao poder, por criticar o totalitarismo.
Em Setembro desse ano, com o pastor Martin Niemoller,
ele escreve uma carta aos ministros de culto luteranos, alertando-os para os perigos morais do totalitarismo nazi.
Organiza no ano seguinte a Igreja Confessante - "Jesus Cristo,
e não homem algum ou o Estado, é o nosso único Salvador" resposta (e crítica) as cedências e posterior adesão institucional da Igreja Luterana alemã ao regime.
No seminário "confessante" de Finkenwalde - controlado e
depois encerrado pela Gestapo - Bonhoeffer e os companheiros ensinavam matérias perigosamente subversivas: o
movimento ecuménico, a importância do judaísmo para a fé
cristã, a "questão judaica".

SOENHOEFFER E ETTY, TESTEMUNHAS DA PASCOA EM TEMPOS DE SOMBRA

A relação intensa do que escreve com o percurso da sua
vida está presente nas suas obras, que fazem dele o teólogo do
século XX mais lido em todo o mundo. Robert Coles escreve
em "Dietrich Bonhoeffer - Escritos Esenciales" (ed. Sal
Terrae): "A sua teologia era a do indivíduo como testemunha
de Cristo, a de um cristianismo 'sem religião', a de Jesus como
um mestre espiritual constante, imensamente encorajador mas
terrivelmente exigente, e não a de um Deus longínquo adorado aos domingos na Igreja ou reconhecido piamente nas
orações."
Com o fecho do seminário e a publicação de "O Preço da
Graça: O Seguimento", a vida de Bonhoeffer fica decisivamente marcada. O pastor da Igreja Confessante envolve-se em
actividades conspirativas contra o ditador. Vai a Inglaterra e
aos Estados Unidos em 1939, mas regressa ao seu país, apesar
da pressão dos amigos. "Tenho que viver este período difícil da
nossa história nacional com o povo cristão da Alemanha. Não
terei o direito de participar na reconstrução da vida cristã na
Alemanha depois da guerra se não partilhar as provas deste
tempo com o meu povo", explica, numa carta a um amigo.
É mais que uma ética de responsabilidade o que
Bonhoeffer propõe. Escreve ele: "Agir na responsabilidade
concreta significa agir na liberdade, decidir pessoalmente, (. ..)
agir e responder pelas consequências do agir. A responsabilidade pressupõe uma derradeira liberdade no julgar uma dada
situação, no decidir e no agir."
Para Bonhoeffer, o fundamento último das suas decisões é
Deus. Os cristãos têm que estar "ao serviço das vítimas da
conduta estatal" quando os direitos humanos são espezinhados. "A Igreja tem uma obrigação incondicional de prestar
ajuda as vítimas de cada ordenamento social, mesmo se elas
não fazem parte da comunidade cristã", dizia, numa conferência de 1933.
Essa é também uma fundamentação para a sua participação
na conspiração contra Hitler. Escreve ele que o agir responsável, "frente a uma situação extraordinária de necessidades
últimas que já não são reguláveis por nenhuma lei, dimana do
âmbito dos princípios e das leis, do normal e do regular." Preso
em 1943, Dietrich Bonhoeffer é executado a 9 de Abril de
1945 no campo de concentração de Flossenburg.
3. Etty Hillesum quis testemunhar que Deus estava vivo,
mesmo no tempo de Auschwitz. Judia mas pouco religiosa, de
esquerda mas não alinhada, vincadamente livre, com um comportamento sexual que escandalizava os seus amigos mais liberais - teve relações sentimentais com dois homens, fez um
aborto - o cartão de identidade da holandesa Esther (Etty)
Hillesum remete para o diário intenso que escreveu nos dois
últimos anos da sua vida, antes de morrer em Auschwitz.
Nos seus textos, ela exprime uma religiosidade radical,
entre a descoberta pessoal de Deus e o limite do sofrimento e
da morte num campo de concentração. É nesse limite de quem
recusa as ofertas de fuga, que Etty redige 700 páginas densas
do diário (mais as cartas, escritas no campo de Westerbork,
onde Etty trabalha entre 1942 e 43).

Etty começa a escrever o diário em 9 de Março de 1941,
por sugestão do terapeuta Julius Spier, depois de ter estudado
Direito e línguas (entusiasmando-se pela literatura russa e
Dostoievski, em particular). A literatura, aliás, é uma companhia constante do seu percurso interior: não só Dostoievski,
mas também Santo Agostinho, os evangelhos (sobretudo
Mateus), ou Rainer Maria Rilke - com quem anda sempre "a
baila".
Tal como Bonhoeffer, Etty recusa propostas de amigos
para passar A clandestinidade, para fugir. O mal, escreve ela,
não são apenas os alemães. "O mal que está nos outros está
também em nós e não vejo outra solução senão recolher-mo-nos em nós mesmos e deitar fora o nosso mal. (...) A barbárie
nazi pode despertar em nós outra barbárie, que poderia utilizar
os mesmos métodos se pudéssemos fazer hoje o que quiséssemos. Devemos extirpar esta barbárie de nós mesmos. Não nos
é permitido alimentar este ódio em nós; se o fizermos, o
mundo não dará um só passo para sair deste atoleiro em que
nos encontramos."
Para ela, aliás, a vítima só é derrotada se se deixar prender
pelas garras do ódio: "Não nos podem fazer nada, não nos
podem fazer realmente nada." E noutro passo: "O esquisito é o
seguinte: eu não tenho a sensação de estar presa nas garras
deles. Não sinto que esteja nas garras de ninguém, só sinto
estar nos braços de Deus."
Em vez de fugir, Etty trabalha como secretária no
Conselho Judaico, organismo intermediário entre os nazis e os
judeus. É nessas funções que decide ir para o campo de concentração de Westerbork, depois de perceber que a maior parte
dos deportados são pobres. Acaba também deportada, tal como
muitos outros dos que tenta ajudar, para Auschwitz. Morre a
30 de Novembro de 1943 no campo da morte.
Há no diário de Etty uma profunda reflexão sobre a tragédia e o mal, que vai a par com a sua descoberta de Deus: "Há
em mim um poço muito profwido. E nesse poço está Deus. Por
vezes consigo chegar-lhe. Mas a maior parte das vezes, pedras
e entulhos obstruem esse poço, e Deus permanece enterrado.
Então é preciso pô-lo a descoberto."
Na vida e no seu percurso, Etty confronta-se com o mal
absoluto. Onde muitos vêem o silêncio de Deus, Etty diz ser
necessário "que alguém sobreviva para testemunhar que Deus
estava vivo, mesmo num tempo" como o seu. "E porque não
haveria de ser eu essa testemunha?" Mais, ainda: "Vou ajudar-te, Deus, a não me abandonares."
4. Num poema escrito no cativeiro, publicado em
"Resistência e Submissão", Bonhoeffer perguntava: "Quem
sou? Dizem-me também1 que suporto os dias de infortúnio/
com indiferença, sorriso e orgulho,/ como alguém habituado a
vencer." A 9 de Abril de 1945,20 dias antes de o próprio Hitler
se ter suicidado em Berlim, chamaram-no: "Prisioneiro
Bonhoeffer, prepare-se e venha connosco". Respondeu: "Este
é o fim e, para mim, o começo da vida." Entre a Paixão e a
Ressurreição, Dietrich Bonhoeffer e Etty Hillesum sabiam o
que era vencer. H
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O mártir inocente
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OP »» homilia na Celebraçãoda Paixão, de Sexta-Feira Santa, no Mosteiro de Santa Maria (Monjas Dorninicanas),no Lumiar (Lisboa)

ão podemos branquear a Paixâo. Não podemos
branquear a morte e a Paixão do Justo com procissões e ritos que servem o turismo e não
respeitam o Acontecimento que mudou a
história. Não podemos fazer da morte do Justo
um absoluto, ignorando as vítimas que todos os
dias são humilhadas, destruídas, aqui e ali, por toda a parte. Ter-se-a transformado a Paixâo num dispositivo espectacular, a
imagem da cultura catódica de hoje, indiferente a compaixão,
ou que se apropria de formas degradadas da compaixão, privadas de pudor religioso e carregadas de voyeurismo? Pode ter-se prazer em morrer? Tertuliano diz que há uma boa razão para
ter prazer em morrer (mori cum voluptatae debebirnus). Inclui
o padecer uma voluptas, o prazer de saber que o torcionário
nada pode contra a carne indestrutivel do mártir, ou o prazer de
se saber em breve "recebido pelo Senhor"? Ou a deriva é outra:
estaremos, mais perto dos fenómenos convulsionistas de Saint-Médard que se justificavam dizendo: "Deus quis que o espectáculo das convulsões excitasse a surpresa, o pasmo e a admiração, porque Ele tinha resolvido atrair para aí uma grande multidão de espectadores"? Não é verdade, em último caso, que o
cristianismo transmuta o sofrimento em alegria? Ouvir o
"Miserere nobis" e a "Missa em ut menor" de Mozart não tem
o efeito dum analgésico?

enfrentar a morte, tinha necessidade de insultos? No entanto, no momento de partir, queria encher-se do prazer da
paciência (saginari patientiae voluptate): cospem-no,
batem-lhe, gozam com ele, vestem-no de modo degradante,
coroam-no de modo mais degradante ainda. Fé admirável na
equanimidade! Aquele que se tinha proposto esconder numa
figura humana em nada imita a impaciência humana (nihil
de impatientia hominis est)! É neste sinal mais do que
noutro, que devíeis ter reconhecido o Senhor: nenhum ser
humano podia dar provas de uma tal paciência!"

Tertuliano diz que o Cristo da Paixão se saciou: "Eu não
digo nada da sua crucifixâo, ele vinha para isso: mas, para

Há em Paris, no século de Diderot que recusou ir ver o
espectáculo, um certo número de mulheres - umas quinze,
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A inocência do sofrer - fisico e psíquico - manifesta-se em
Cristo ao contrário do pecado sancionado pela lei, como
punição. Jesus diz que o sofrimento é inerente a reconciliação
do humano e do divino, não é imposto do exterior. O homem
cristão é um homem de dor e de amor. O sofrimento crístico
é ao mesmo tempo fisico e abandono psíquico, que encontram
uma resolução na reconciliação. O amor intelectual infinito
(compaixão e cenose) coabita com a dor existencial que elucida. O génio do cristianismo favoreceu um contrapeso ao
sofrer: o dolorismo com o seu cortejo de moralidade solidária
e a morte de Deus que é nada menos que a sua sublimação
pela actividade verbal e psíquica. Eu sou capaz de me representar a minha paixão e é esta que é a minha ressurreição.

O

mais um tal Inocente - que clandestinamente praticavam
uma espécie feroz da Imitação de Cristo: crucificavam-se
umas às outras, faziam-se flagelar, bebiam o vinagre da
Paixão, faziam-se recrucificar e trespassar o seio direito com
um golpe de lança. O diácono Pâris dissera: "De que me
serve, meu doce Jesus, saber que fostes crucificado, se não
posso nada sofrer convosco, por Vós, ou antes por mim?
[...I Não digo por Vós; mas por mim, a fim de realizar na
minha carne o que falta aos Vossos sofrimentos." A ferocidade figurista dos convulsionistas tinha aqui a sua fundamentação: todo o sofrimento representa para o sujeito um
outro sofrimento, o do Crucificado.

A novidade nunca vista, o acontecimento cujo alcance o
mundo ocidental ainda não percebeu, é que Deus está doravante do lado das vítimas. Fora da cidade ordenada pelo
jogo da diferença sagrada. Javé está doravante fora do templo. A verdade divina já não está na cidade antiga, ou no
povo eleito, é rejeitada para fora da cidade dos homens, com
a vítima. O Servidor de Javé - a linchagem do Servidor
sofrente em Isaías - é o único acontecimento possível da
estrutura, porque a expulsão dos bodes expiatórios é sempre
uma recaída no círculo vicioso. É por isso que a literatura
profética chega a um Servidor fora de qualquer acontecimento particular, de qualquer referência a uma pessoa ou a
um grupo determinado. Todos os esforços para identificar o
Servidar com Israel no seu todo parecem vãos.
O verbo encama para que Jesus se sacrifique; mas Jesus
só morre para ressuscitar; e só ressuscita para salvar a
humanidade. Se o Verbo encamou para salvar o homem é
porque queria também salvar a carne do homem arrependido. O Deus que faz sair o corpo de Adão da terra, da terra
há-de fazer sair todos os corpos dos homens. A carne ressuscita porque, como a alma, tem de ser julgada. A carne comparece a boca de um mundo transformado porque o mundo
visível será apagado como uma cortina de teatro. No centro,
o Pai, o Espírito e Jesus Cristo que guardou na sua glória a
multidão das feridas com que os homens o cobriram. E toda
a came será exibida, devorada pela vida eterna e transformada, salva.

MARZIR INOCENTE

sa-se, a terra treme e os túmulos abrem-se. O véu do
Templo, tecido de um linho retorcido e tingido de três cores
incluindo o vermelho, rasga-se. Púrpura dos sofrimentos por
que Deus passou, carmesim da caridade e violeta da meditação das coisas celestes, diz S. Tomás. O sangue de Cristo
aparece como o operador de visualidade e de "fim dos tempos". É ele que rasga o véu do Templo. É ele que nos admite
a visualidade do Santo dos santos, isto é, a verdade. O
sangue de Cristo toma-se uma teoria. Não diz a escritura:
"Hão-de olhar para que trespassaram"?
Dê-nos o Mártir desta tarde a paciência, uma inteligência
amorosa, inseparável da compaixão do Homem-de-dor e que
se confunde com o divino, para olhar este mundo dilacerado
com as lágrimas com que ele próprio chorou o seu amigo
Lázaro. "Só é cristã uma prática cristã, uma vida como a que
viveu aquele que morreu na cruz", dizia Nietzsche. Tiago
resume essa prática ao amor do próximo, ao descrédito da
riqueza, à palavra verídica e decidida. É essa a perfeita lei de
liberdade diante da qual nenhum tirano tem poder, nenhum
algoz a glória.
Interroguemos o silêncio desta hora: que experimenta
Cristo na Cruz senão o silêncio, a ausência daquele a quem
chama Pai, antes de ir ao seu encontro na manhã da ressurreição? Que experimentam os discípulos no caminho de
Emaús senão a ausência daquele que antes os guiava? Cristo
salva-nos "quebrando o seu ceptro solar". Retira-se na hora
em que podia dominar. Tambél nós temos de experimentar
este perigo da ausência de Deus, experiência moderna por
excelência. Imitar Cristo é recusar impor-se como modelo,
fazer tudo para não ser imitado. É no silêncio de Deus que
Cristo nos convida a ver o novo rosto da divindade. Imitar
Cristo não é adoptar um aspecto. É repetir um processo: ao
mesmo tempo ungir o Cristo, como Maria Madalena e ser
lacerado, crucificado. O "parecer" cristão é a procura do
contacto, da indicialidade, do testemunho carnal, do
martírio. Não procureis outra Paixão nem outra santa
Face.

No sacrifício da Paixão, Cristo é ungido pelo seu próprio
sangue. Podemos ler o relato da Paixão como um drama da
passagem e do limiar, um drama cujo operador "material" é
o sangue do Crucificado. Diante de Pilatos, Jesus é despojado das suas vestes e revestido com a clâmide - Mateus nota:
escarlate, Marcos e João falam de púrpura - assim como com
uma coroa de espinhos. Figura da irrisão ao mesmo tempo
que prcfiguração do despojamento: será crucificado, trespassado, o sangue será o seu único vestido. O sangue de
Cristo rega a terra do Gólgota e o seu corpo é como um véu
que se rasga, enquanto os soldados, os seus algozes, tentam
partilhar uma textura inconsútil, sem costura. Após o consumatum est, inclinando a cabeça, Jesus expira. O sol eclipviragem 5

DIETRICH BONHOEFFER

rl$rtràha,cf-I-cr,~ l a r ~ t ~r.irçunst&~~cia
lil
histórica trhgiea to Iiiclrrietaiife,
t*ahieli~a
taina i*evr,lriq5o tio penraiiieiito ktiçct, ao afirrriar: "A origciii da kticrt
a:rt~tCt rrão C ;k realidrtcle drr err propri". não é a rcbalidade tio rarurxclo, iiicrn;i ss.claltbr*
:i x*r.sr91ii1;k-rdp
da%ncbrrr-rase dos vaforcls, mas ri realidairele rle I)&I"us
n;t $tia il"~\eI;~qio
i ' ~ l fr J e ~ ~('~+icilo."
l~r

Uma revolução
no pensamento ético
>>»

Paul0 Medeiros Silva »» Pastor da Igreja Presblteriana;texto lido a 18 de Outubro de 2007, na apresentação da ediçào portuguesa de "Ética",

de Dietrich Bonhoeffer (ed. Assírio e Aivim); titulo da responsabilidade da Viragem

Q

uem se puser a ler esta obra cedo perceberá que o
seu autor começará por situar o leitor numa persectiva claramente distinta e oposta às perspectias éticas que se foram afmando no Ocidente:
Em Platão, vemos a Ética centrada num conceito
de Bem, residente no mundo arquetípico das
ideias, num
ra separada da esfera do existente. Em Aristóteles
a Ética é vista como o caminho que se pode percorrer em vista a
beatitude, a vida feliz. Kant, no seu formalismo, deixa-nos perante
a exigência do princípio universal e abstracto do dever criando
uma clara clivagem entre o ser e o dever ser. O próprio utilitarismo que em Stuart-Mil1presume ser boa a acção que se traduzir na
maior felicidade não deixa de colocar a ética no plano de uma
dupla esfera, a da realidade existente e a da realidade pretendida.
Na procura de responder As questões centrais da Ética (Como
me totno bom? E como posso ,fazer algo de bom?) Bonhoeffer,
numa circunstância histórica trágica e inquietante, realiza uma revolução no pensamento ético, ao afirmar: "Aorigem da ética cristã
não é a realidade do eu próprio, não é a realidade do mundo, nem
sequer a realidade das normas e dos valores, mas a realidade de
Deus na sua revelação em Jesus Cristo."'
Esta é a afirmação central desta obra que por certo carece de ser
devidamente sustentada e argumentada, o que aliás é realizado
com uma excelência insuperável.
Notemos que a afirmação presente na citação anterior - a única,
aliás que ali é feita - consiste em dizer que a realidade, não é, para
o autor, um conceito abstracto e nem Deus uma ideia metafisica,
6 viragem

uma vez que é através da revelação em Jesus Cristo, cuja presença
histórica se dá no tempo, que a presença de Deus se concretiza no
mundo facultando ao homem o aceso a realidade última.
Se, além disso, tomarmos como premissa que as realidades do
eu e do mundo se encontram ainda incrustados numa realidade
última de todo diversa, a saber, na realidade de Deus criador, reconciliador e redentor, então o problema ético apresenta-se de imediato sob um aspecto inteiramente novo e passa a ser visto como
"o tomar-se-real da realidade da revelação de Deus em Cristo no
meio das suas criaturas." '
Logo de seguida esclarece: "A questão do bem toma-se a
questão do ter parte na realidade de Deus revelado em Cristo. O
bem já não é agora uma valoração do existente, portanto da minha
essência, da minha intenção, das minhas acções ou também de
uma situação no mundo; já não é um predicado que se atribui a
algo subsistente, de existente em si, antes é o próprio real; não o
real abstracto separado da realidade de Deus, mas o real que tem
realidade só em Deus".)
Em síntese, segundo o autor, na ética cristã não se vislumbra
um elemento especificamentecristão que seja passível de ser identificado de modo abstracto numa ideia ou princípio. O que se verifica é um conceito de ética sustentado na imitação de quem concretiza no mundo a plenitude da realidade entendida ao mesmo
tempo como realidade divina e humana.
Ao eliminar-se a separação entre o ser e o dever ser das teorias
éticas comuns no Ocidente, elimina-se igualmente a categoria do
espaço estático dividido entre céu e terra, entre mundo sagrado e

mundo profano, entre santidade e mundanidade, porque como
vimos, não há duas realidades mas só uma que é a realidade de
Deus na realidade do mundo manifesta em Cristo.
O seu projecto de ética parte do reconhecimento disso mesmo
e pode traduzir-se numa dinâmica que tem mais a ver com a santificqão do mundo (expressão paralela a de "cristianismo não religiosoNY,não no sentido do imperativo de domínio ou de conquista
do profano pelo sagrado, mas apenas pela afirmação de uma realidade que se expressa igualmenteno homem que, ao reposicionar-se de acordo com essa perspectiva, se descobre não como alguém
necessariamente feliz ou circunstancialmente realizado, nem tampouco como um ser dividido ou tomado por uma qualquer culpabilidade, mas como homem integral.
Este modelo ético porém, não admite que se extrapole para a
ideia de que a Igreja tem ou pode ter a resposta para os problemas
mundanos. A ideia de que a Igreja detém o roteiro e sabe em cada
momento o que fazer é considemda claramente errada. O modelo
ético apresentado nesta obra não nos autoriza a pensar que a ética
assente ontologicamente num pressuposto cristão seja vista como
fundamentode um projecto de dominação no plano sócio-político.
"Se, pelo contrário, se pensar que, a luz do cristianismo, há
algo de muito preciso a dizer acerca das coisas mundanas,
isso é verdadeiro. A ideia de que a Igreja dispõe, em princípio,
da solução cristã de todos os problemas do mundo e de que
apenas se não fez ainda grande esforço a tal respeito [...I há
que dizer: Jesus não se ocupa minimamente da solução de
problemas mundanos; quando é convidado a fazê-lo, esquiva-

-se de modo singular a tal convite (Mat 22,15; Luc12,13) [...Iu5
Hans Kung, na sua obra intitulada Ser Cristüo, ao abordar o
tema do específico da ética cristã, apresenta de forma briihante
aquilo que está no pensamento deste autor em matéria de Ética:
"Toda a ética crista deve ter muito em conta que o seu fundamento já está colocado e que esse fundamento não é simplesmente o
preceito do amor, ou a relação crítica com o mundo, ou a comunidade, ou a escatologia, senão somente Cristo Jesus.
"Em todo este livro se depreende que o recurso a este nome,
precisamente no plano da praxis humana, é algo muito distinto de
uma mera fórmula. Daí que possamos prescindir de concretizações
ulteriores, remetendo de maneira geral para tudo o que foi dito.
Mas sim, citaremos as palavras inequívocas de um homem que
não somente ensinou a imitação de Cristo, senão que a praticou até
ao final. Referindo-se ao conteúdo da imitação, disse: 'Nãoé senão
vinculaçãoa CristoJesus, quer dize<a ruptura completa com toda
apmgramção, com todo o idealismo, com todo o legalismo. Não
w t a nenhum outro conteúdo, poporgue o único conteúdo é Jesus.
Não há outros conteúdosfora de Jesus. O conteúdo é ele'."61P1
Notas
7 O. üonhoefer, Ética, p.23
' Idem, Ibidem, p.23
Idem, Ibidem, p.24
' Tema que desenvdve nas suas cartas da pn'são.
O.h-, Ética, p.310
H. Kung, Chnst Sein. Trad. Castelhana. Ed Cnstiandad, Madríd, 1975 p.697~.citando
Bonhoeffer, Nachfdge. p. 14

O.
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"Doze anos - a duração do Terceiro Reich -,curto e breve período eiii terii~os
de história, mas muito teinyo para a vida de um l~oniem",siio o lugar da reflexiío
v do testernunlio de uma pessoa que procurou, acima de tudo, ser discr"pr_llo
de jcsris
Cristo.

A Ética de um discípulo
de Jesus Cristo
»» José Manuel Pereira de Almeida »» padre, professor de Teologia Moral; médico; texto lido a 18 de Outubro de 2007, na apresentação da edição portuguesa de "Ética",de Dietrich Bonhoeffer (ed. Assirio e Alvim); título da responsabilidade da Viragem

uando, em Dezembro de 1940, atravessei
Portugal a caminho dos Estados Unidos,
Lisboa surgiu-me como uma espécie de
paraíso claro e triste." É com estas palavras
que Saint-Exupéry inicia a sua Carta a um
refém'. Nesses meses redigia Dietrich
Bonhoeffer a primeira parte da sua Ética.
Em Lisboa, na Faculdade de Teologia da
Universidade Católica Portuguesa, propus este semestre um
seminário intitulado "Haverá mesmo uma moral cristã?" Esta
pergunta corresponde a interrogação sobre o carácter específico (o proprium) da moral cristã. Têm os cristãos conteúdos
morais específicos? Ao reflectir sobre a relação entre fé e ética,
onde encontraremos nós a "especificidade" da moral cristã?
Dando atenção ao debate existente no imbito da teologia
moral católica no pós-Concílio Vaticano 11, procurar-se-á,
neste seminário, fazer uma leitura completa da Ética de
Dietrich Bonhoeffer, finalmente (e felizmente!) traduzida em
Português por Artur Mourão que, na belíssima introdução,
nos propõe um olhar sobre o tempo: "Doze anos - a duração
do Terceiro Reich -, curto e breve período em termos de
história, mas muito tempo para a vida de um homem", são o
lugar da reflexão e do testemunho de uma pessoa que
procurou, acima de tudo, ser discípulo de Jesus Cristo.
Claro que há uma ética cristã, dir-nos-ia Bonhoeffer. Ou
não: haverá alguma ética não cristã? Para ele, o fundamento
da ética cristã é o próprio Cristo, revelação da realidade que é
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Deus. E o bem coincide com a realidade, ou seja, com Deus.
Na reflexão da ética teológica católica da segunda metade
do século XX, os autores acabaram por se agrupar em duas
escolas: a da "Ética da Fé" e a da "Moral Autónoma".
Para viver a moral dos cristãos, afirmam os primeiros, é
preciso previamente uma adesão de fé. Existem alguns conteúdos próprios (e, por isso, específicos) dos cristãos, conteúdos que são recolhidos directamente das Escrituras. Esta
"Ética da Fé", representada particularmente por B. Stockle,
procede segundo uma argumentação deontológica e, se eu
tivesse de escolher um exemplo de um desses conteúdos
específicos da moral cristã, apontaria a indissolubilidade do
matrimónio. Ou o sentido da cruz. Ou o do martírio.
A outra escola é a da "Moral Autónoma". Com S. Bastianel,
surge-nos facilmente a pergunta: poderá a moral não ser
autónoma? De facto, todo o ser humano é capaz de encontrar o
bem (A. Auer) e há muitos exemplos de situações em que os
cristãos aprenderam com não-cristãos o caminho do bem (J.
Fuchs). F. Bockle fala de "autonomia teónoma" da moral. A
procura dos cristãos claro que se move no horizonte de Cristo
(no seguir Jesus), mas na autonomia e na liberdade. Senão, a fé
não seria fé e a moral também não seria moral. O ethos comunitário cristão, como todos os outros, é, também ele, histórico.
Então o que é específico dos cristãos no agir humano? A resposta desta escola vai no sentido de indicar a motivaçiio e a intencionalicibde: a 'motivação', tradicionalmente, diz respeito à vontade
- o que leva a agir - e a 'intencionalidade' fala-nos de procura, da

finalidade da acção (referida portanto a razão). Esta perspectiva, ao
dar particular atenção à motivação e à intencionulid.de do agir
humano, procede, quanto a argumentação, de modo teleológico.
Bonhoeffer, ao apresentar o seu modo de pensar a ética
cristã, prop6e que renunciemos a formulação da dupla pergunta: "Como me torno bom? E como posso fazer alguma
coisa de bom?" Quando emergem estas questõesjá estão decididos os pólos da nossa referência: a decisão prévia está tomada privilegiando o 'eu' e o 'mundo'. Ora a realidade é Deus. Só
Deus é bom. E a realidade de Deus revela-se em Jesus Cristo.
O bem é a realidade conhecida e reconhecida em Deus. A
ética surge-nos, assim, como configuração com Cristo.
"Eu dizia para comigo [continua o texto de Saint-Exupéry]: Estou disposto a ser um viajante, não quero ser um
emigrante. Aprendi na minha terra tantas coisas que são
inúteis noutro sítio".
Com aspectos bem diferentes, os alemães resistentes a
Hitler e ao nazismo vivem a tensão entre a fidelidade ao
Estado-nação e aos valores universais dos direitos humanos,
como evidencia um dos artigos sobre as resistências
europeias na revista Les collections de llHistoiredo presente
mês de Outubro [de 20071. "Este cruel dilema que corrói os
resistentes alemães, o pastor Dietrich Bonhoeffer resumiu-o
numa fórmula lapidar: "Ou desejar a derrota da nação para
que sobreviva a civilização cristã, ou desejar a vitória da
nação - uma vitória que destruiria a nossa ci~ilização."~
Nesse ano de 1940, ele acusava "a Igreja de se manter ca-

lada, quando devia gritar, porque o sangue do inocente bradava aos céus". Nesse ano passava a ser vigiado de perto e
era proibido de falar em público. A partir de Novembro, vive
numa abadia beneditina ao pé de Munique, frequenta a sua
biblioteca e escreve parte desta obra que agora se apresenta.
"A Igreja é hoje ainda 'eticamente habitável'?" Esta pergunta tomo-a de Alfons Auer, relendo um texto deste teólogo
de Tubinga escrito depois da publicação da encíclica Péritatis
Splendol: Passados doze anos, tem uma actualidade surpreendente e merece ser revisitado.. . Quando dizemos consciência,
o que estamos a dizer? Temos espaço de diálogo no interior da
Igreja a que pertencemos? Revemo-nos numa eclesiologia de
comunhão; mas sentimo-nos mesmo "em casa"?
Bonhoeffer fala-nos da Igreja como lugar material em que é
possível levar a sério a revelação de Deus que amou de tal modo
o mundo que lhe entregou o seu Filho. Não se pode pretender ser
cristão e fugir-se deste mundo, amado e reconciliado em Cristo.
Saint-Exupéry conclui a sua Carta a um refém com
palavras que poderiam ser referidas a Dietrich Bonhoeffer:
"Não há termo de comparação entre o combate livre e o
esmagamento na noite. Não há termo de comparação entre o
ofício de soldado e o ofício de refém. Sois vós os santos."H
Notas
' A. de SAINT-EXUPERY, Letfn, 8 un otage, Pans 1944, Editions Gallimard,trad. Port.
:Carta a um ref6m. Lisboa 1995, Grifo.
'Lettre B Richam' Niebuhr in E. BETHGE, Dietnch Bonhoeffer, Munich 1967, Kaiser,
732-737, cit. por F. Bddarida, "La solitude des dsistants allemands" in Les coC
lections de I'Histoin, 37 (2007) 47-48.
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Dietrich Bonhoeffer
(1906-1945)ou o sabor cristão
da "polifoniada vida"
»» Artur Morão »» professor; tradutor de "Ética"; texto com base na intervenção, a 18 de Outubro de 2007, de apresentação da edição portuguesa de "Ética", de Dietrich
Bonhoeffer (ed. Assirio e Alvim)

erá legítimo encarar a figura de Dietrich
Bonhoeffer como 'mestre espiritual'? Sim; graças
a sua experiência e reflexão teológica, sobretudo
na situação terminal do cárcere onde, durante dois
anos, sempre suspenso na expectativa de uma libertação que nunca haveria de chegar, viveu até
ao fim a irradiação profunda da fé em Cristo e realizou a liberdade
fecunda que ela engendra, precisamente nas condições mais
extremas. Os elementos aqui propostos acerca dessa experiência
derivam tão-só das cartas da prisão ("Resistência e submissão")
escritas entre Abril de 1943 e Fevereiro de 1945, dirigidas aos seus
familiares e especialmente ao amigo Eberhard Bethge.
Que rasgos, que atitudes, que mensagens delas emanam? Antes
de mais, o "teólogo", ou seja, o homem que ora e na oração respira; que canta e celebra, que gosta de trautear os corais da tradição
luterana com os textos de Paul Gerhard; que mergulha em Deus e,
2, luz de Cristo, se interpreta a si mesmo e perscruta o mundo no
seu valor, no seu sentido e na sua intencionalidade derradeira, a
"recapitulação de todas as coisas" no Verbo encarnado, a transfiguração plena do criado pelo dinamismo do Espírito de Deus que
julgou o mundo, mas também o assumiu plenamente na carne de
Jesus Cristo e sobre ele pronunciou um "Sim" definitivo.
Apesar da aspereza da solidão da sua cela, sujeita ao calor e ao
f i o das estações, ou a ameaça dos bombardeamentos dos Aliados,
os sentimentos dominantes que Bonhoeffer deixa transparecer são
a alegria, a esperança, a confiança, a inteireza e a coragem. Esta
última quase nunca é mencionada, mas também não era preciso,
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pois ele foi preso e aniquiladojustamente por ser corajoso, pela sua
lucidez implacável em face da perversão do regime nazi a que
resistiu e se opôs, em contraste com a ampla defecção espiritual
das Igrejas institucionais que, em grande parte, se renderam ao
ídolo do nacionalismo ou praticaram a "emigração interior",
renunciando à acção externa e a defesa dos oprimidos. Revela-se
ainda na sua robusta serenidade, na atenção que ele vota aos outros prisioneiros, no humor contido com que encara a dureza do
seu cativeiro, na intensidade espiritual com que vive a invisível
'comunhão dos santos' nos limites estreitos do calabouço.
Causa assombro, por outro lado, a imensa curiosidade e a quase
voracidade intelectual que, em conjuntura tão constrita e deprimente, Dietrich Bonhoeffer mostra pela literatura, pela filosofia e
pela música (ouvida em más condições radiofónicas ou, por vezes,
só interiormente escutada na evocação de alguma partitura), condimentando essa paixão com um intenso afecto pela família e com
uma amizade luminosa.
Cristão na experiência da "tentação" em situações onde tudo se
joga e decide, vive a fundo a via do "discipulado" na aceitação do
sofrimento inevitável, na gratidão pela existência quotidiana em
que recebemos mais do que damos, no apreço pela natureza com
suas paisagens, flores e o canto das aves. "Só com a gratidão a vida
se torna rica". Dá, ademais, a E. Bethge este conselho: "Espalha a
hilaritas a tua volta, e guarda-a também para ti!" Esta "jocosidade",
que ele vislumbra e sente na criatividade das grandes realizações
culturais, feitas de ousadia, distância, desafio e superação, além de
imersas na densa vibração da "mundanidade", bebeu-a de certo

O SABOR CRISTÃO DA "POLIFONIA D A VIDA"

modo na persistente leitura do Antigo Testamento. Este, com o seu
realismo, com a promessa que o permeia do princípio ao fim,
levou-o a vincular o amor a vida e a terra com a ressurreição de
Jesus e a expectaçâode um mundo novo, a lei com a graça, a glória
de Deus com a humildade do Servo sofredor.
Dietrich Bonhoeffer recomenda, em seguida, a disciplina interior, tão difícil em tempos de calamidade, e que nasce da certeza
de que Deus está nas nossas vidas (com seus ritmos e 'tempos'
múltiplos - riso e choro, trabalho e descanso, gozo e dor, etc.,
segundo a lição do Eclesiastes); fustiga a 'autocompakão', sintoma
da falta de confiança em Deus que nos fala em todas as coisas e em
todos os acontecimentos; aponta como indispensável a vemidade
consigo mesmo, mas sem cedências à "verdade cínica", exibicionista e, no fundo, niilista porque em nada acredita. A veridicidade genuína diz o que as coisas são, mas respeita a delicadeza, o
segredo e a intimidade, porque in statu corruptionis o essencial
consiste em erradicar o mal em nós, e n2o em fazer dele espectáculo.
Por outro lado, o homem amadurecido na fé está sempre com
todo o seu ser onde deve estar; o seu centro de gravidade reside
na situação em que se encontra e que ele encara com força interior, no discernimento espiritual, no controlo das emoções,
como se não tivesse desejos nem futuro, porque vive inteiramente no presente e procura, acima de tudo, ser veraz consigo
mesmo. "Podemos ter uma vida abundante, mesmo se muitos
desejos ficam por cumprir". Porquê, então, tal insistência no
aqui-e-no-agora? Responde Bonhoeffer: "Sejam quais forem as
fraquezas, os enganos e a culpa no que antecede os factos, Deus
encontra-se nos próprios factos." Fugir a sua dureza por infantilismo ou por cobardia significa renunciar a vida plena, é não
entender a elasticidade do comportamento que a fé exige, pois
ela, muitas vezes, balança na noite entre a 'necessária resistência' ao destino e a igualmente 'necessária submissão' a ele. E
Deus não só se revela na irradiante suavidade do "Tu", mas também se oculta na opacidade do "Isso", no fiagor, na prosa e nas
dissonâncias da história. Mas é a mesma fé que, na incindibilidade do "exterior" e do "interior" (que a Bíblia não conhece),
sem se refugiar no meramente 'pessoal', no 'intimo' ou no 'privado', nos leva a discernir o apelo de cada circunstância e nos intima a decisão.
Como arrojada abertura a vida e ao mundo, totalmente
assumido em Cristo, a fé deve levar-nos a alcançar um desapego
interior quanto as ameaças da existência, ou melhor, a integrar
essas ameaças na nossa vida como um todo. Fragmentária é
decerto a vida, suscitando muitas emoções antagónicas; mas a fé
mergulha-nos nas suas múltiplas dimensões - nós mesmos, Deus
e o mundo - e preserva o seu carácter polifónico, ajuda-nos a
vivê-la na riqueza dos seus temas e contrapontos. O cristão não
deve desmembrar a sua existência; as suas acções devem antes
inserir-se num denominador comum - ser um teleios anthropos,
um 'homem integral' na comunhão com os outros e com o
mundo, e não um dipsychos anthropos, um 'homem dúplice',
dividido, acoitado na sua falsa intimidade, sem responsabilidade
pela criação, no resguardo de uma existência para si e não 'para
os outros'. Como membro da Igreja, cuja essência - no segui-

mento de Jesus - consiste em "ser para os demais", o seu lugar é
o vasto mundo.
Bonhoeffer aduz a este respeito uma imagem muito feliz, que
foi buscar a música: o amor de Deus no nosso coração deve, em
plena "polifonia da vida", pejada de contrastes, de impulsos, de
desejos e tendências discordantes, ser um cantus firmus, a que
as outras 'melodias da vida fornecem o contraponto'. (O cantus
firmus era a melodia preexistente, por ex. um excerto de cantochão, subjacente a uma composição musical polifónica - de
várias vozes independentes - e cuja técnica surgiu no organum
do século XII, nos motetos do século XIII e persistiu na música
vocal da Renascença ou ainda em muitas composições barrocas,
precisamente ligada ao método compositivo do contraponto.
Era, aliás, o factor de unidade das diversas partes independentes,
com suas melodias diversas, e no jogo dinâmico do seu desenvolvimento que assim ganhava um tom de forte afirmação
e convicção, reflexo, por sua vez, de uma visão ontológica
positiva.)
Que significa então esta metáfora? Que o carácter fragmentário e caótico da nossa vida só na fé encontra a sua unidade
substancial; que a caridade instilada em nós pelo Espírito de
Cristo, esse cantus firmus, esse canto na noite da nossa história
individual e colectiva, é o elemento aglutinador que ata, ilumina, suaviza e coordena os "membra disiecta" (as estilhas ou os
bocados) do nosso ser, agitados pelo vórtice da existência com
suas paixões e seus impulsos, suas canseiras e seus repousos,
seus prazeres e suas alegrias, seus medos e suas venturas, ou
seja, a vida na sua totalidade, incutindo-lhe harmonia, repassando-a de discernimento, convidando-a a coragem na luta contra
as potências do mal, envolvendo-a, por fim, na liberdade interior
e na hilaritas, na alegria, que é um dos h t o s do Espírito de Deus.
Tudo isso, porém, a luz da ressurreição de Jesus, na exigência absoluta que ela significa enquanto configuração do quotidiano em todas as suas vertentes, nos acordes serenos da esperança, no combate contra a baixeza e o cinismo, na total
aceitação do mundo, no laço indestrutível entre cada um e todos,
porque fazemos parte da "comunhão dos santos" e, pela
Encarnação, fomos e vivemos integrados "in Christo".
Por isso, na sua Ética, Bonhoeffer proclama: "Ecce homo vede o homem assumido por Deus, julgado por Deus, despertado por Deus para uma nova vida, vede o ressuscitado! O sim de
Deus ao homem atingiu o seu alvo através do juízo e da morte.
O amor de Deus pelo homem foi mais forte do que a morte. Um
homem novo, uma nova vida e uma nova criatura foram criados
pelo milagre de Deus. 'A vida alcançou a vitória, venceu a
morte'. O amor de Deus foi a morte da morte e a vida do homem.
Em Jesus Cristo que encarnou, foi crucificado e ressuscitou a
humanidade renovou-se. O que aconteceu em Cristo aconteceu
em todos, pois ele era o homem. O homem novo foi criado."
E continua (no capítulo "A ética como configuração"): "A
humanidade, sem dúvida, vive ainda no que é velho, mas já se
encontra para lá dele; vive ainda certamente num mundo da
morte, mas já se encontra para lá da morte; vive por enquanto
num mundo do pecado, mas já se situa para lá do pecado. A
noite ainda não acabou, mas já se anuncia o dia." H
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l'tty era imprecisa, sensual, dispersa: e é isso que ela vai trabalhar, a uItissiriias
tcinperaturas, até tudo se tornar corpo, para depois se tornar chairia.
i4 conversão de Etty Elillesum, ou melhor, a sua "mudariqa de razão"
(como o grego do Novo Testamento, com o termo nietánoia, nos ei~sinau. dixer.),
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A rapariga de Amesterdão
»» José Tolentino Mendonça »» prefácio do livro Diário (1941-1943),de ~ t t yHillesum (colecção Teofanias, ed. Assírio & Alvim)

"Eujiz-me ouvir junto de quem não perguntou por mim.
Deixei-me achar por quem não me buscou." (Livro do Profeta
Isaías 65, 1)

A

9 de Março de 1941, quando Esther (Etty)
Hillesum começou a escrever, no primeiro dos
oito cadernos de papel quadriculado, o texto
que viria a ser o seu Diário, estava-se longe de
pensar que começava aí uma das aventuras
literárias e espirituais mais significativas do
século. Ela tinha vinte e sete anos de idade e morreria sem ter
feito trinta.
Era a mais velha dos três filhos de um casal judeu, urbano,
sem especial vinculação religiosa: Louis Hillesum, professor de
línguas clássicas, e Rebecca Hillesum-Bemstein, emigrante
russa (na verdade, foragida a um .pogrorn).
Dos irmãos, Jaap
destacou-se como investigador no campo das ciências médicas,
e Mischa, o mais novo, embora atormentado por crises psicológicas devastantes, vem a afirmar-se como um dos pianistas
de referência, na Holanda desse tempo. Etty dir-se-ia de outra
espécie. Ela cunhou uma expressão para descrever o seu estado: "bloqueio espiritual". A sua vida escondia-se por detrás de
um enigma contra o qual ela lutava, mas de forma errática e
imprecisa. Durante anos, a sua principal ocupação foi uma
licenciatura em Direito, que a bem dizer lhe era indiferente,
atraída pelo estudo das línguas eslavas e da literatura russa
(com graça, conta que, ainda em jejum, começava muitos dos
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seus dias lendo Dostoiévski). Frequentou, esporadicamente, os
círculos socialistas e libertários de Amesterdão. Projectava sem
grande empenho um percurso literário. Mas a verdade é que os
seus interesses intelectuais e estéticos demoravam a encontrar
fluidez: "É como se lá bem no fundo houvesse algo a prender-me." E era assim com tudo o resto. O próprio amor se configurava, nesses anos, a "um jogo" que a rodeava intensamente,
sem conseguir tocar esse fundo secreto e encarcerado que era a
sua vida.
Nesse domingo de Março, em que principia a sua narrativa,
ela vive no número 6 da Rua Gabriel Metsu, já independente
dos pais, mas no mesmo fervilhar hesitante entre possibilidades: é governanta da casa de Han Wegerif ("pai Han", no
Diário), um contabilista aposentado, viúvo, com quem manteve
uma relação sentimental. Aí vivem o filho de Wegerif, Hans, de
pouco mais de vinte anos, a cozinheira Kathe, e dois hóspedes,
Bernard Meylink, estudante de bioquímica, e Maria Tuinzing,
uma enfermeira que se tomará sua confidente e amiga. A Rua
Gabriel Metsu contorna a esplanada verde do Rijksmuseum,
onde estão as pinturas de Vermeer, de Pieter de Hooch, de
Rembrandt, e tem alguma coisa da atmosfera delicada e
impávida que nessas imagens nos surpreende: "A copa das
árvores, achei-as ao acordar. Os botões de tulipas, o vermelho
e o branco, inclinados um para o outro. Os ramos negros contrastando com o ar luminoso e, mais longe, o Rijksmuseurn."
É impossível não aproximar o percurso que faz Etty
Hillesum daquele vivido também por Simone Weil. São con-

temporâneas, ambas judias, debatendo-se por salvaguardar o
sol interior num século de horas sombrias, ambas escritoras,
ambas consumando até ao fim (ou mais para lá do fim) um destino de aniquilamento como se de uma incrível aventura espiritual se tratasse. A própria morte as aproxima, ocomda no
mesmo ano: 1943. Simone morre num hospício inglês, como se
expirasse entre as vítimas, na frente mais exposta de um combate, e Etty num campo de concentração, para o qual partiu
cantando.
Mas há uma diferença na iconografia. Simone de Beauvoir
conta que Weil se vestia como quem traja uma farda, cancelando, numa opção moral implacável, os sinais que a pudessem
distinguir a ela, filha de uma Paris burguesa, da mais humilde
operária fabril (coisa que, aliás, ela não sossegou enquanto não
foi). As imagens de Etty são as de uma mulher bem diferente:
elegante, feminina, com um toque de mundaneidade, e uma
inteligência também física. Isso ilumina, creio, as duas trajectórias. Simone era, desde o princípio, ascética, disciplinada, rigorista: tinha a precisão de um diamante, mas quase não tinha
corpo. Etty era imprecisa, sensual, dispersa: e é isso que ela vai
trabalhar, a altíssimas temperaturas, até tudo se tornar corpo,
para depois se tomar chama. A conversão de Etty Hillesum, ou
melhor, a sua "mudança de razão" (como o grego do Novo
Testamento, com o termo metánoia, nos ensina a dizer), vai
desenvolver-se em três encontros decisivos: o primeiro tem o
nome de uma pessoa; o segundo tem o nome de um lugar; o terceiro não tem nome: é o encontro com o próprio Inominável.
O despertar espiritual
O projecto de um diário pessoal surge a Etty Hillesum como
proposta terapêutica feita por Julius Spier (nomeado pela inicial
do apelido, S.). A influência deste personagem, de "olhos
cinzentos e gastos, espertos, incrivelmente espertos", é tão
grande que os primeiros cadernos estão-lhe praticamente dedicados: ou com considerações a seu respeito, ou avaliando a
reverberação fulgurante que provoca, ou, simplesmente, com
transcrições minuciosas do seu pensamento. Julius Spier é um
judeu de Frankfurt, refugiado no bairrro judeu de Amesterdão,
onde tem o seu pequeno consultório (a três ruas, um canal e
uma ponte da casa dela). Chegou a ser director de um banco,
foi depois editor, estudou canto até que chegou, passados vinte
e cinco anos, a "psicoquirologia", uma diagnose psicológica
que parte da leitura da morfologia da mão (que ele considera "o
segundo rosto"). Fez análise com Carl Jung, em Zurique, que
lhe escreveu um texto elogios0 a recomendar o seu método. A
"psicoquirologia" tomou-se, desde aí, a sua principal ocupação.
Etty conheceu-o por finais de Janeiro, um mês antes de
começar o seu Diário, num sarau musical, onde o seu h 2 0
Mischa tocava piano e Spier cantava.
Etty conta que chegou a ele com um grande sentimento de
solidão e insegurança: "Quem me dera que houvesse alguém
que me pegasse pela mão e se ocupasse de mim." Spier representou, na descoberta, na sabedoria e mesmo na desordem, a
concretização desse desejo. Ele constituía uma mistura,

perigosa e deslumbrante como podem essas misturas, de mestre
espiritual, psicanalista, quiromante e xamã. No heterodoxo
tratamento que propunha, que incluía sessões de luta física
entre ele e os pacientes, as fronteiras muitas vezes se esbatiam,
e Etty não foi certamente a única a escrever: "Sou abafada por
essa personalidade e nâo consigo libertar-me." Mas tudo somado, Spier representou indiscutivelmentepara Etty Hillesum um
verdadeiro iniciador na vida espiritual, o "obstetra da minha
alma", para utilizar palavras suas. Spier chamava-lhe carinhosamente "a minha secretária russa". Ele ensinou-lhe "a pronunciar com naturalidade o nome de Deus". Iniciou-a na prática da oração. É ele quem lhe aconselha a leitura do Antigo e do
Novo Testamento, ou de autores como Santo Agostinho e
Tomás de Kempis. E, por outro lado, Etty conseguiu progressivamente trabalhar a sua autonomia, revisitar de forma distanciada e original o que recebia dele, defender o seu próprio espaço
de deliberação (a dada altura, por exemplo, decide prosseguir o
trabalho psicológico com Spier, mas recusa já a abordagem psicoquirológica, que não a convence). É, de facto, a pensar nele
que Etty escrever& "Eu sei que os mais importantes pioneiros
do futuro serão esses homens que têm uma ampla dose de feminilidade - e que não deixam de ser homens verdadeiros."
Ao longo do Diário encontramos disseminados muitos ensinarnentos de Julius Spier: o mais importante de todos, impresso não na letra mas na imensa transformação que Etty realiza,
foi a fé inequívoca na possibilidade de vivermos uma vida
plena e inteira. Tudo o resto é matéria convergente, são cintilâncias dessa verdade maior, como os exemplos que aqui se
dão.
1. A expressão "Palavra de Deus" não se restringe unicamente a Bíblia. É antes uma espécie de conhecimento original
cuja expansão continua, uma inspiração, em sentido amplo,
através da qual o Espírito Santo continua a sua revelação no
interior dos corações.
2. "Ajuda-te que o céu te ajudará." É quando nos ajudamos
a nós mesmos, cultivando uma sincera confiança em nós, que
confiar em Deus se toma possível.
3. É necessário trazer os outros dentro de si, espiritualmente:
esta pode ser uma "memória orante", uma verdadeira oração.
Para rezar é-nos requerida a entrega a um profundo recolhimento.
4. No final de cada dia, é importante recolhermo-nos, uns
dez minutos, a recordar o modo como o vivemos, e o que ele
nos trouxe de bem e de mal.
Um dia, e Etty conta-o a 25 de Setembro de 1941, ele terlhe-á dito: "Tenho a impressão de ser um 'estado preparatório'
para um grande amor teu." Spier morre em Setembro do ano
seguinte, em Amesterdão. Ela reentra no campo de Westerbork
pouco depois de assistir a rápida cerimónia fiinebre.
O despertar espiritual de Etty liga-se ainda a outra amizade,
a de Henny Tideman, uma cristã que ela conhece precisamente
nos encontros com Spier. Etty lembra-se do comentário que
este fazia a seu respeito: "Tem a inteligência da alma." Com
Tide, perceberá o alcance da oração, aprenderá da "sua voz
radiosa e afirmativa" a dirigir-se também a Deus por palavras
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suas, numa abertura misteriosa e total, onde passa a caber, com
a maior naturalidade, a alusão ao sofrimento, a beleza dos
gerânios ou a um verso de Rilke.

Descobrindo a sua pátria
No tempo em que o Diário avança, a Holanda surge cada
vez mais na mira expansionista do nazismo. Desde há um ano
que os judeus holandeses vinham sendo discretamente isolados. Mas em Fevereiro de 1941, realiza-se na cidade de
Amesterdão uma inédita greve geral contra o pogrom, e a
repressão alemã toma-se então declarada: os judeus foram despedidos dos seus empregos, não podiam frequentar os lugares
de comércio e lazer, eram empurrados para ghettos e campos
ditos "de trabalho". A 14 de Junho desse ano, Etty escreve:
"Mais prisões outra vez, terror, campos de concentração, o
levar indiscriminadamente pais, irmãs, irmãos. Uma pessoa
procura o sentido da vida e pergunta-se se ela na realidade
ainda tem sentido. Mas este é um assunto que cada um deve
decidir consigo e com Deus." E a terceira vez que este nome
surge no seu escrito.
Na zona oriental da Holanda, não muito longe da fronteira,
começa a ser construído um campo de concentração intermédio, donde os judeus eram posteriormente encaminhados para o
extermínio.
A 29 de Abril de 1942 os judeus foram obrigados a usar a
estrela de David. Quase dois meses depois, Etty escreve (à
meia-noite e meia): "Esta manhã passei de bicicleta pelo
Stadionkade e desfrutei do vasto céu ali nos limites da cidade e
inspirei o ar fresco e não racionado. E tabuletas por toda a parte,
que impediam aos judeus o livre acesso aos caminhos e ao
campo aberto. Mas sobre aquele pedaço de caminho, que permanece nosso, também existe o céu total. Não nos podem fazer
nada, não nos podem fazer realmente nada." E curioso que,
nesse mesmo dia, o sábado de 20 Junho de 1942, há em
Amesterdão outra rapariga, bem mais nova do que ela, também
a escrever um diário: chama-se Anne Frank.
Graças ao cuidado de alguns amigos, Etty passa, então, a
trabalhar como dactilógrafa numa das secções do Conselho
Judaico. Um pouco como nos restantes territórios ocupados,
este organismo surge como mediação entre o povo judeu e as
autoridades, tornando-se facilmente objecto do interesse e
manipulação nazis. Era dirigido por judeus de condição social
elevada e mantinha na sua órbita centenas de funcionários, que
supostamente auxiliavam o destino dos deslocados e prisioneiros. Etty tem o que ela chama a primeira experiência de
descida ao "inferno". Dá-se conta, brutalmente, de que a imensa maioria dos judeus que primeiro estavam destinados a
deportação eram os pobres. Decide então pedir para acompanhá-los como voluntária no Campo de Concentração de
Westerbork. Começava a compreender que aquela hora
extrema do seu povo tinha um significado tal, que ela não podia
subtrair-se. De Agosto de 1942 até Setembro de 1943 vive aí,
trabalhando no mais que improvisado hospital. Um das vantagens do seu estatuto de voluntária era poder vir algumas vezes
14 viragem

a Amesterdão, até porque a sua própria saúde rapidamente se
arruinava. Mas acontece o inaudito. No seu quarto "belo e tranquilo", diante da esplanada que dá para o Rijksmuseum, ela
sente uma saudade irrecusável de Westerbork. "Apaixonei-me
tanto por esse Westerbork e tenho saudades de lá. Estes meses
entre o arame farpado foram os meus meses mais intensos e
ricos."
Uma vez, os seus amigos comunistas e trotskistas que haviam passado a resistência quiseram que ela entrasse na clandestinidade, tendo-lhe já preparado um refúgio. Expuseram-lhe
todos os perigos que corria, tiveram quase de forçá-la, mas ela
respondeu que eles não a entendiam. "Muita gente me acusa de
indiferença e passividade e diz que me rendo de mão beijada. E
dizem: 'Cada pessoa que consiga escapar as garras deles deve
tentar fazê-lo e é uma obrigação. E eu tenho de fazer alguma
coisa por mim mesma.' Esta é uma frase que não bate certo.
Neste momento toda a gente anda, com efeito, ocupada a tratar
da vidinha a fim de se safar, e no entanto é preciso que um certo
número, um grande número até, vá. E o esquisito é o seguinte:
eu não tenho a sensação de estar presa nas garras deles. Não
sinto que esteja nas garras de ninguém, só sinto estar nos braços
de Deus." Mas é preciso entender até que ponto crucificante,
até que despojamento espiritual Etty viveu este seu "estar nos
braços de Deus". Nada é evitado. E na atordoante infelicidade
que abraça é que se encontra.
Um dos aspectos mais comoventes é perceber o lugar da
Literatura na viagem imensa que Etty realiza. Ela começa por
chamar-lhe "a minha segunda pátria". E é, a princípio, uma
espécie de outra vida que a ocupa, uma terra prometida para a
qual se inclina. O Diário está cheio de referências a essas horas
de leitura compulsiva, mesmo antes do pequeno-almoço, horas
de explicitado prazer: de Santo Agostinho a Hegel, aos seus
amados russos (Dostoiévski, Tolstói, Lermontov, Puschkin),
que ela anota com profundidade, em quem está sempre a pensar e que sonha traduzir. Mas depois, quando parte para o
Campo de Concentração tem apenas uma pequena mochila.
Faz então as escolhas decisivas. Escreve: "Quero memorizar
uma coisa para os meus momentos mais difíceis e também a
quero ter sempre a mão: que Dostoiévski passou quatro anos
em desterro na Sibéria tendo a Bíblia por única leitura." E leva
consigo a Bíblia. Além desta, dois livros mais a acompanharão
sempre, ambos de Rainer Maria Rilke: O Livro das Horas e
Cartas a um Jovem Poeta.
"Trago sempre o Rilke a baila. É tão estranho, ele era um
homem frágil e escreveu muito da sua obra dentro dos muros
de castelos hospitaleiros e talvez tivesse ficado completamente
destroçado em circunstâncias como aquelas em que vivemos
actualmente. Mas não demonstrará boa economia que, em
épocas tranquilas e em circunstâncias favoráveis, artistas sensíveis possam procurar livremente as formas mais belas e adequadas para as suas convicções mais profundas, que dão às pessoas em épocas mais agitadas e extenuantes um apoio e um
abrigo para confusões e perguntas que ainda não tomaram uma
forma e uma solução próprias, por que as energias diárias são
reclamadas pelas aflições diárias?"

A RAPARIGA DE AMESTERDAO

Em Westerbork, Etty irrompe finalmente como escritora.
Ela que há muito buscava a sua voz vem encontrá-la aqui, neste
lugar de tamanho silenciamento, munida apenas de um caderno quadriculado e de um lápis. Há um texto de Anna
Akhmátova que pode ser um paralelo iluminador para o caso de
Etty:
"A laia de prefácio:
Nos terríveis anos de ejovismo* passei dezassete meses nas
bichas da cadeia de Leninegrado. Uma vez, até alguém me
'reconheceu'. Por essa altura, uma mulher de lábios mláceos
que estava atrás de mim, e que de certeza nunca ouvira sequer
pronunciar o meu nome, despertou da letargia própria de todas
nós e perguntou-me ao ouvido (ali toda a gente sussurrava):
- Pode contar isto?
Respondi:
- Posso.
Então, uma espécie de sorriso deslizou por aquilo que outrora fora o rosto da mulher."
Etty Hillesum também escreve: "Não existe um poeta dentro de mim, há sim um pedaço de Deus em mim que poderia
desenvolver-se até se tornar um poeta. Num campo assim tem
de haver contudo um poeta que experimenta a vida lá, e lá também a poderá cantar." Foi este o modo de atravessar a vida que
ela escolheu. Mas aí a Literatura já não era a segunda pátria:
coincidia com aquela, única, que ela em plena escuridão encontrou.

quem nos fala é aquela rapariga de Amesterdão que ali chegou
há poucos meses.
No meio da tortura absoluta, é ela quem se preocupa com
Deus. "Vou ajudar-te, Deus, a não me abandonares", escreve.
Ou então: "Se eu estivesse encarcerada numa cela acanhada e
uma nuvem passasse ao longo da minha janela gradeada, então
eu iria trazer-te essa nuvem, meu Deus, se pelo menos tivesse
forças para isso." A sua oração é de agradecimento e de mil
pequenas atenções: o perfume de uma flor, a musicalidade de
uma palavra, a beleza indizível de um encontro: "Gostaria de
falar sobre o que temos em comum, num tom de voz baixo e
suave, mas inintempto e convincente. Dá-me palavras e a
força."
Claro que é também uma prece nocturna, povoada de dilacerantes interrogações: "Às vezes pergunto-me, num momento
dificil como esta noite, quais são os planos que tens para mim,
tu Deus." Mas o traço mais forte é o de uma impressionante e
inexplicável confiança: "Quando ontem, as duas da manhã,
finalmente cheguei lá acima ao quarto da Dicky e me ajoelhei
quase nua, no meio do quarto, totalmente deprimida, eu disse
de repente: 'Hoje, vendo bem, vivi coisas grandiosas e esta
noite também, meu Deus, agradeço-te por eu poder suportar
tudo e por haver poucas coisas que não ponhas no meu caminh0.ll1
A 30 de Novembro de 1943, a Cruz Vermelha comunicou a
sua morte em Auschwitz.Ci

A eleita de Deus
Aqueles que disseram que a poesia e a possibilidade de
Deus cessaram com Auschwitz levantavam questões muitc
sérias, que marcaram intensamente o debate filosófico e
teológico da segunda metade do século XX. E, de facto, dentro de um determinado quadro de compreensZio foi o colapso.
O que Etty intui fulgurantemente é que a experiência daquele
inferno histórico exige a necessidade de uma nova gramática.
"Vou ter de achar uma linguagem nova", escreveu ela. E
achou.
Olhamos para ela em Westerbork e vemos a eleita do
Senhor, passeando-se na solidão e na lama, escrevendo algumas das orações mais extraordináriasque um ser humano pode
proferir, mas não na amplidão majestosa de um templo, antes
no espaço putrescente da latrina comum, onde se refugiava de
madrugada em busca de um instante de silêncio e de concentração. Vemos a enamorada de Deus esgotar-se em atenções aos
deportados, curando, intercedendo, ela própria ferida por dores
violentas, sempre a procura de uma janela donde se alcance um
fragmento de céu, ou de uma tábua onde, por fim, possa sentarse a ler umas frases de Rilke. Seguimo-la na leitura que faz do
Evangelista Mateus, "o meu bom Mateus", nos comentários aos
textos de Paulo e de Santo Agostinho como se de uma mestra
experimentada nos caminhos do espírito se tratasse. Lemos
"Gostaria muito de viver como os lírios do campo. Se as pessoas entendessem esta época, seriam capazes de aprender com
ela a viver como os lírios do campo", e é difícil recordar que

De Ejov, chefe da policia secreta (NKVD

- Comissatiado Popular dos Assuntos

Internos), antecessor de üéria, e que, tal como este, foi no seu tempo o braço direito de
Estaline (nota dos tradutores do livro de poemas de Anna Akhmdtova, 5 6 o Sangue
Cheira a Sangue", ed. Assino & Alvim)
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Esculpindo
uma estátua interior
n»

Esther Mucznik n»

vice-presidente da Comunidade Israelita de Lisboa; texto lido na apresentação do livro Diário (1941-1943),de Etty Hlllesum (colecção Teofanias, ed.

Assirio & Aivim), a 2 8 de Abril de 2008

E

tty nasceu em 1914 no seio de uma família judia,
de pai holandês e mãe russa. Era uma família
pouco praticante do ponto de vista religioso
como muitas no seguimento da "emancipação
judaica" do século XIX e, segundo transparece
no Diário, uma família que o olhar juvenil de
Etty classificava de conflituosa e pouco estruturada. Os seus
dois irmãos, um dos quais virá a ser um pianista talentoso,
sofrem ambos de problemas psicológicos. Aos 18 anos, depois
de acabar o liceu, Etty vai para Amesterdão estudar Direito, o
que é também uma forma de se distanciar da família.
A questão familiar é de algum modo marcante naquilo que
será o fio condutor da sua busca posterior: a busca do amor e
da espiritualidade. Ao chegar a Amesterdão, Etty é uma jovem
ardente, fogosa, com uma curiosidade intelectual infinita,
extrovertida e calorosa, mas simultaneamente algo caótica e
tumultuada, "um pequeno ser ávido" que a leva a entregar-se
fisicamente a múltiplas relações eróticas e amorosas, na tentativa sempre infiutifera de atingir o absoluto e das quais retira
em geral a sensação de insatisfação e frustração. Através dos
outros, e nomeadamente de relações amorosas apaixonadas, é
a si própria que Etty procura desesperadamente.
Aos 27 anos, em Março de 1941, Etty tem um encontro
que a vai marcar profundamente: Julius Spier de 54 anos,
judeu e psicólogo com grande influência de Carl Gustav
Jung, que será para Etty como "um novo nascimento". Aliás,
o seu diário inicia-se a seguir a esse primeiro encontro, a 8 de
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Março de 1941, como se ele marcasse de facto uma etapa
completamente nova na vida de Etty no reencontro consigo
própria. Segundo as suas próprias palavras, Spier é "uma
espécie de cimento entre os pedaços da minha vida", é o
"grande amigo e 'parteiro' da minha alma". Acima de tudo,
ele é o verdadeiro "iniciador" de um caminho que Etty vai
percorrer até as ultimas consequências e que é simultaneamente um caminho de intensa procura de ordem pessoal e
espiritual.
Mas não é apenas Spier o grande iniciador, também o
próprio diário, ou seja a escrita, aliás uma escrita poética,
belíssima, clara e Iímpida. É esse diálogo intimo e sem concessões, um diálogo permanente e praticamente ininterrupto
consigo própria, com o próprio Spier e com Deus - e que Etty
vai manter quase até a sua morte em Auschwitz - que lhe permite um amadurecimento e uma profunda transformação interior. Em menos de dois anos, nos onze cadernos e setecentas
páginas que constituem o seu diário, Etty deixa-nos um testemunho único da passagem de um caos interior para uma estruturação interna. Através da escrita, da relação com Spier e da
sua vivência, ela vai esculpindo a sua própria estátua interior.
O diário de Etty é um testemunho limpido de um caminhar
em três direcções complementares e interligadas: em primeiro
lugar, do seu próprio conflito interior e da tensão entre a sua
natureza sensual e apaixonada e a descoberta do valor da temperança, do autocontrolo e até de uma certa ascese. Esse é um
caminho aberto por Spier que lhe diz não querer manter uma
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relação amorosa com ela. É com Spier que Etty descobre o
valor de uma relação que não se esgota imediatamente no
desejo físico e que o valor de uma relação não consiste na sua
imediata satisfação. "Constato uma lenta mas constante transferência do físico ao espiritual". Como se descobrisse que a
contenção ou a mediação entre o instinto físico e a sua satisfação contribuísse para a elevação da sua própria humanidade.
Mas é também com Spier que Etty entende que, em cada
homem, na realidade, ela busca a humanidade. "Não creio ser
feita para ser a companheira de um só homem. Não por causa
de outros homens, mas sim porque sou habitada por tantas outras presenças." Etty sente que o seu universo é mais vasto que
do que uma relação, um casamento, uma família. O seu universo é a humanidade, é a comunidade humana a qual ela se
quer entregar sem laços que a prendam: "Tenho demasiado
amor em mim mesma para me contentar em dá-lo a um só ser.
Há aí algo de empobrecedor e de mesquinho", escreve Etty. E
continua: "Será possível um dia compreendermos que o amor
de todos os seres humanos traz infinitamente mais felicidade e
é mais fecundo do que o amor exclusivo do sexo oposto que
retira substância a comunidade humana"?
Etty levou esse amor quase abstracto até as últimas consequências: recusando as propostas de salvamento que lhe
foram feitas, aceitou partilhar o destino do seu povo, indo em
direcção a morte sem hesitações. Depois de uma estadia no
campo de concentração de Westerbork, na Holanda, embarca
no mesmo transporte com os pais e o irmão Misha em

direcção a Auschwitz, a 7 de Setembro de 1943. Das 987 pessoas desse transporte, entre as quais 170 crianças, apenas oito
sobreviveram. Este é o último acto de Etty Hillesum e o que
dá o verdadeiro significado a todo o seu percurso intelectual
e espiritual.
É a vontade de entrega total e absoluta que a animará até ao
fim que a faz encontrar Deus. Um Deus cujo reflexo ela encontra em cada ser humano. Simultaneamente transcendente mas
imanente em cada homem ou mulher, mas também na beleza,
na natureza, nas flores. Um Deus perante o qual, no início, ela
tem dificuldade em se ajoelhar e até em pronunciar o nome:
"Haverá algo de mais íntimo do que a relação do ser humano
com Deus?"
O Deus de Etty é um Deus pessoal, não de um povo ou de
uma tradição. "Recolho-me em mim mesma. E esse em mim
mesma, essa camada mais profunda e mais rica onde me
recolho, chamo-a de Deus." É também um Deus de liberdade
e de fragilidade. Um Deus que dá liberdade ao homem criado
a sua imagem e semelhança. "É para mim cada vez mais claro,
a cada pulsação do meu coração (face a crueldade que nos
atinge) que tu não nos podes ajudar, mas que é a nós que cabe
ajudar-te e defender até ao fim a morada que te abriga em nós."
O testemunho de Etty Hillesum vale por si e não por se identificar a esta ou aquela confissão ou tradição religiosa. O seu
valor consiste, como ela própria diz, "na perpétua escuta de si
própria, dos outros, de Deus". Numa época em que essa escuta é
cada vez menor, este testemunho interroga-nos e perturba-n0s.H
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Entre a Vida e a Morte:
o universo interior
de Etty Hillesum
»» Nélio Pita »» sacerdote da Congregação da Missão; psicólogo; texto lido na apresentação do livro Diário (1941-1943),
de Etty Hillesum (colecção Teofanias, ed. Assirio &
Alvim), a 2 8 de Abril de 2008

á em cada ser um humano um desejo inato de
viver uma vida plena, de procurar situações
agradáveis e de escapar a todas aquelas que,
de alguma forma, acarretam sofrimento.
Como se cada célula da "nossa alma" reclamasse o direito a uma vida prenhe de sentido,
o homem tende a escolher caminhos mais fáceis e aprazíveis,
evitando as veredas estreitas e perigosas da vida. As ciências
humanas, como a filosofia e a teologia, partindo de diferentes
pressupostos, colaboram com o homem na procura desse
caminho certo, uma via que ofereça ao caminhante a segurança necessária para uma viagem com gozo e sentido. A psicologia, como ciência que se ocupa da alma, procura, por um
lado, compreender as razões que levam os homens a optar
por determinados rumos e, por outro, aceder a experiência
subjectiva daquele que caminha. Sabemos que esses caminhos são únicos, como únicas são as pessoas. Estranhamos,
no entanto, a opção daqueles e daquelas que contrariando a
mais elementar lei da sobrevivência, avançam por atalhos
que abreviam o percurso existencial, obedecendo a uma
espécie de "pulsão de morte" (Freud).
Ao lermos o Diário de Etty deparamo-nos com esse fenómeno: ela decidiu, livremente, associar-se ao destino trágico
dos seus irmãos judeus. Desejou, por exemplo, regressar a
Westerbork quando ainda se encontrava de repouso em
Amesterdão. Certamente que qualquer um de nós, como a
grande maioria dos perseguidos, simplesmente tentaria
18 viragem

livrar-se, fugir para bem longe, para lugares seguros onde a
mão assassina não chegasse. Talvez, como alguns poucos,
optássemos por fazer parte da resistência, mas dificilmente
daríamos azo a sermos detidos pela teia de morte nazi,
expressão máxima da "maldade pura".
Como compreender a atitude de Etty?
A vida é bela
No filme "A vida é bela" de Roberto Benigni (1997),
Guido é levado com o filho, Josué, para um campo de concentração. O pai, angustiado com as duras condições do
campo e consciente do futuro que se avizinha, procura
iludir o filho através de uma brincadeira: a sua ida e permanência no campo é apenas um jogo. As regras do jogo,
por mais difíceis e cruéis, têm de ser cumpridas escrupulosamente; de contrário, perdem pontos ou são expulsos da
competição.
Josué, apesar de hesitar, participa na brincadeira, e vive a
fantasia de um pai desesperado, uma neo-realidade, que lhe
salva a vida. O miúdo, traquina, de cinco anos, compromete-se com a história fantástica do pai, uma história que enche
de sentido os dias marcados pela fome, pelo suspeita e pelo
tédio. Uma história que o salvou.. .
Qual foi a história que Etty contou a si mesma para que
pudesse enfrentar a morte não tanto como uma vítima, mas
mais como um heroína que, deliberadamente, assumiu um
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"destino fatal" como um protesto silencioso contra os seus
opressores? Qual foi a fantasia, o sonho que a animou?

Defesas psíquicas em "situaçBes extremas"
No campo da psicologia, alguns autores têm realizado
estudos com sobreviventes do Holocausto. Entre eles, destaco o trabalho de Klein & Kogan (1986). Estes autores
descrevem os processos mentais através dos quais o sujeito
luta contra a "situação extrema" em que está imerso. São
mecanismos inconscientes que, tal como a negação e identificação, dão uma certa "imunidade psíquica" a vítima de
perseguição.
A negação é um mecanismo de defesa primário que todos
nós utilizamos como forma de lidar com experiências
desagradáveis. É uma forma de recusa da realidade: "Isto não
pode ser verdade, não está a acontecer."
Ao lermos as páginas do Diário da jovem judia, verificamos que as suas preocupações são, em grande parte,
alheias ao que ocorre na sociedade, com os seus concidadãos.
Ela vive centrada, por exemplo, nas nuances da relação
amorosa que mantém com o terapeuta, Julius Spier; está
decidida a interiorizar o mundo mágico das palavras de
Rainer Maria Rilke e a comprometer-se em manter um diálogo ininterrupto com Deus. Estando ainda em Amesterdão,
escreve no seu Diário, no dia 7 de Julho de 1942.
"O que é que se passa realmente comigo?" Nenhuma das
preocupações e ameaças deste dia ficou agarrada a mim,
estou aqui sentada a secretária tão "inalterada" e recém-nascida, tão inteiramente disposta a estuda6 como se nada
se passasse neste mundo. Desprendeu-se tanta coisa de mim
e nada deixou rastro e sinto-me mais "inteligente" que
nunca.

Pouco tempo depois, a 25 de Julho do mesmo ano,
descreve com ironia o lugar onde trabalha, no Conselho
Judeu. Vemos como luta para não se deixar contagiar pelo
ambiente de loucos que a rodeia:
Na verdade, sigo o meu próprio caminho interior naquele manicómio. Há uma centena de pessoas a conferenciar a
monte numa divisão pequena, as máquinas de escreverfazem
barulho, e eu estou sentada num cantinho qualquer e leio
Rilke. Ontem, a meio da manhã, fizemos uma mudança de
repente, mesas e cadeiras foram retiradas debaixo do meu
rabo, pessoas a espera invadiram o espaço, toda a gente
dava ordens e contra-ordens, envolvendo mesmo a mais
misera cadeira, mas a Etíy estava sentada no chão imundo,
a um cantinho, entre a máquina de escrever e um embrulho
de sanduíches, a ler Rilke. Eu lá me encarrego de promulgar
a minha própria legislação social, e vou e venho quando me
parece bem. Por entre todo esse caos e miséria, vivo intensamente segundo o meu ritmo. (25 de Julho de 1942)

Aqueles que negam o lado cruel da realidade tendem a ver
o mundo com uma atitude que, para a grande maioria, é de
um optimismo irrealista. Etty sentiu-se, vezes sem conta,
uma "anormal", isto é, fora dos padrões que caracterizam o
comum dos mortais, porque reagia de uma forma diferente
face aos mesmos acontecimentos. Num ambiente apocalíptico, quando a grande maioria apenas pensava em sobreviver,
Etty continuou a viver encantada com a beleza das flores e
com o brilho das estrelas sobre o negro do céu.
Estranhamente, continuou a apreciar o lado luminoso da vida
quando a maioria apenas via as trevas. "A vida é bela e cheia
de sentido" - refrão que ela repete, com diferentes variações,
ao longo do Diário e das Cartas. Etty vivia numa outra realidade.
Para além da negação, Etty, como qualquer pessoa sujeita
a uma situação semelhante, recorre inconscientemente a um
mecanismo de defesa denominado identificação: "Os processos de identificação, através da fantasia (pelo recurso a
memórias da infância, a imagens da Bíblia, a poemas e a
orações) com os objectos idealizados perdidos, constituem
uma defesa ao serviço da sobrevivência psíquica. Regressar
ao mundo da fantasia, onde é possível entrar em contacto
com o self-ideal, é uma forma de escapar à terra deserta e
árida, onde o tempo não tem fim, ao gueto e ao campo de
concentração e de encontrar, para lá do arame farpado, um
mundo idealizado" (Klein & Kogan, 1986, pp. 45-46).
Etty sobre-investe no mundo interior como forma de se
proteger da crueldade que a rodeia. É esse mundo interior
povoado de "objectos benignos" - experiências felizes, pessoas significativas, sonhos, crenças e valores - que a salva da
"situação extrema", uma situação descrita por B. Bettelheim,
psicanalista e sobrevivente do Holocausto, como "o lugar
onde o sujeito não pode contar com as crenças que orientavam a sua vida nem, tão pouco, com as defesas psicológicas que sustinham o seu bem-estar físico e psíquico e que o
protegiam da angústia de morte" (Bettelheim, 195211979, p.
23). Primo Levi refere que esses tantos, desprovidos de tudo,
inclusive, de esperança, eram conhecidos no campo de concentração como muçulmanos (Levi, 195812001, p. 90) provavelmente pela postura física que adoptavam de certo
modo semelhante ao crente muçulmano em oração.
Etty tem consciência da importância decisiva desse
mundo interior e, continuamente, trabalha para o consolidar:
Há sempre um quarto sossegado na esquina do nosso se6
e podemos sempre recolher-nos nele para descansar. Não
nos podem tirar isso. Há um ano que estou a trabalhar sem
parar nesse quarto sossegado dentro de mim, e agora ele
tornou-se numa grande sala, verdadeira e autêntica. (5 de
Julho de 1942)
Nesse "universo interior" (R. M. Rilke), Etty reaviva espontaneamente sonhos e fantasias de um self-ideal,
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como uma criança as reaviva inocentemente em tempo de
Natal:

fundo e mais precioso em mim no qual descanso, a isso eu
chamo "Deus': (I 7 de Setembro de 1942).

Mais tarde, partirei como embaixadora da Europa.
Depois, voltarei a Europa como embaixadora da Rússia. A
Europa está em mim, e muito mais tarde, tudo o que conheço,
o que sinto, o que descubro por intuição, usa-10-eipara compreender a Rússia e, depois, descrevê-lo-ei tal qual é, a
Europa. Parece-me que, no fim, tudo isto resultara no
seguinte: tudo o que conservo em mim, e em cuja perspectiva me construo, terá como finalidade compreender este
extenso pais, assimilá-lo e dar forma as experiências que
poderei realizar nele. Quem sabe? (3 Abril de 1942).

Já um ano antes, em Agosto de 1941, Etty revelava-se determinada em descobrir o rosto desse Deus, no mais
íntimo de si mesma:

Nesse espaço interior ocupa um lugar de destaque o
poeta Rainer Maria Rilke. Ela não só se alimenta continuamente dele, mas também procura identificar-se com ele. A 8
de Março de 1942, por exemplo, confessa que escreve sob a
sua influência. Considera-o "grande como a vida, no meio da
sua vida", aquele que a ampara e a ajuda cada vez mais a
suportar os impulsos criadores.

Self Nuclear
Heinz Kohut, num artigo sobre a coragem (1970), postula
a existência de um Selfnuclear, um conteúdo da mente, que
é inconsciente, pré-consciente e consciente no Id, no Ego e
no Superego que contém não apenas os valores e ideias mais
duradoiros do indivíduo, mas também os seus objectivos,
propósitos e ambições mais profundas (cf. pp.32-33).
Existem, segundo este autor, selves periféricos que, em certas fases da vida, podem entrar em contradição com o Self
Nuclear. No entanto, é este Self Nuclear que, em última
análise, fornece a motivação para acções corajosas e determina as atitudes admiráveis dos heróis-mártires. Esse núcleo
central, resistente a mudança, permanece inquebrantável
mesmo quando o homem é sujeito a afrontas e a tortura da
morte. Por isso, os homens verdadeiramente corajosos, preferem aceitar a morte a atraiçoar os valores e propósitos do
Self Nuclear:
No meu entender, em Etty, esse Self Nuclear, que a
motiva, que a faz sonhar e ser feliz, é aquela parte "sagrada"
a que ela chama de Deus. É a parte mais genuína de si, fonte
de sentido e esperança (Frankl, 195912006). É a entidade que
condensa valores e objectivos. E é na relação com esse íntimo dos íntimos, o "si própria", que ela encontra a serenidade
e experimenta a alegria:

O sentimento de vida é tão grande e forte e tranquilo e
grato em mim que não vou mais tentar expressá-lo numa
palavra. Há uma felicidade perfeita e completa dentro de
mim, meu Deus. Exprime-se realmente melhor pelas
palavras dele, "descansar dentro de si". E talvez sejam estas
as palavras que melhor exprimem o meu sentimento de vida:
descanso dentro de mim. E esse mim própria, esse mais pro20 viragem

Dentro de mim há um poço muito fundo. E lá dentro está
Deus. AS vezes consigo lá chegar: Mas acontece mais frequentemente haver pedras e cascalho no poço, e ai Deus está
soterrado. Então é preciso desenterrá-lo. (26 de Agosto de
1941)
A felicidade que experimenta ao viver em conformidade
com esse Self Nuclear, esse "si mesma", esse Deus, fá-la
transbordar em desejos de incutir nos outros, tantas vezes
vencidos pelo ódio, um princípio de eternidade:

E agradeço-te [meu Deus] por me teres dado o dom de
conseguir decifrar e de achar o caminho nos outros. Para
mim, as pessoas são muitas vezes como casas com as portas
abertas. E eu entro e vou deambulando pelos corredores e
pelos quartos, e cada casa tem por sua vez uma decoração
um pouco diferente e no entanto todas elas são parecidas. E
cada casa deveria transformar-se numa morada sagrada
para ti, meu Deus. E prometo-te, prometo-te procurar no
maior número de casas possivel morada e acolhimento para
ti, meu Deus. É realmente uma imagem engraçada. Meto-me
a caminho e vou a procura de abrigo para ti. Há tantas casas
vazias por ai, vou trazê-las até ti, o hóspede de honra. (1 7 de
Setembro de 1942).
Depois de regressar de Westerbork onde esteve os
primeiros dois meses, Etty escreve no diário que o tempo
passado atrás do arme farpado tem sido dos mais ricos e
intensos da sua vida, em que os mais altos valores se têm
cimentado profundamente. E acrescenta "Aprendi a amar
Westerbork" (17 de Setembro de 1942). De facto, Etty não se
limita a viver em conformidade com o Self Nuclear, com
Deus. Ela identifica-se com Ele e assume a sua causa:
"Adoptarei como principio o 'ajudar Deus' tanto quanto seja
possível" - escreve a 11 de Julho de 1942. E, um dia depois,
a 12 de Julho, com uma clareza surpreendente, volta a desenvolver o mesmo tema, recorrendo a imagem inéditas, dizendo coisas nunca ditas:
[Mas torna-se-me cada vez mais claro o seguinte: que tu
não nos podes ajudar; que nós é que temos de te ajudal; e,
ajudando-te, ajudamo-nos a nós próprios. E esta é a única
coisa que podemos preservar nestes tempos, e também a
única que importa: uma parte de ti em nós, Deus. E talvez
possamos ajudar a pôr-te a descoberto nos corações atormentados de outros]. Sim, meu Deus, quanto as circunstâncias pareces não ter lá grande influência sobre elas, "é evidente que fazem parte indissolúvel desta vida". Também não
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te chamo a responsabilidade por isso; tu é que podes mais
tarde chamar-nos à responsabilidade. E, quase a cada batida do coração, torna-se-me isto mais nítido: que tu não nos
podes ajudar, que nós devemos ajudar-te e que a morada em
nós onde tu resides tem de ser defendida até as últimas.
Existem pessoas, a sério que é verdade, que no último
momento põem aspiradores a salvo e garfos e colheres de
prata em vez de ti, meu Deus. E há gente que quer salvar o
corpinho no qual se acolhem somente mil medos e rancores
[...I Também hás-de viver tempos de maior privação em
mim, meu Deus, não serás alimentado tão fortemente pela
minha confiança, mas acredita que continuarei a trabalhar
para ti e a ser-tejel e não te expulsarei do meu território.
(12 de Julho de 1942).
Esta relação com a poesia e com Deus é para ela essencial.
Nas páginas do diário, quase não vemos Etty a queixar-se da
falta de bens materiais, nem a assumir um protesto indignado contra as privações de que é vitima. Ela parece contentar-se com um outro alimento:

Dá-me um pequeno verso por dia, meu Deus. E se eu nem
sempre o puder copiar por não haver papel ou luz, então hei-de declamá-lo baixinho para o teu grande céu, a noite, mas
dá-me um pequeno verso de vez em quando. (24 de Setembro
de 1942).
Em conclusão, o facto de Etty ter decidido partilhar o destino trrlgico dos seus concidadãos judeus não significa que
ela tivesse obedecido a uma "pulsão de morte". Pelo contrário, as páginas do Diário e das cartas são um Hino a Vida,
um testemunho grandioso em como o ser humano tem recursos internos que vão para além do que ele imagina. Etty é um
exemplo de resistência e resiliência, de coragem e sabedoria.
Tal atitude face a morte só foi possível porque ela foi capaz
de descobrir dentro de si um mundo bom, um princípio de
eternidade, e soube viver de acordo com ele e permanecer-lhe fiel.

Nota

1 O processo de identificaçéo néo pode ser confundido com um mimetismo. Nao se
trata de repetir os actos dos outros. Identificar-se é, sobretudo, apropriar-se do ser do
outro.
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Salvação
»» José

M. Silva Rosa

pe salvi", "salvos na esperança". Foi com
esta expressão da Carta de São Paulo aos
Romanos (8,24), que o Papa Bento XVI, no
terceiro ano do seu pontificado, durante o
Advento de 2007 e antes da natalícia bênção
Urbi et Orbi (i.e., a Cidade [de Roma] e ao
Mundo), se dirigiu aos cristãos como que a formular os seus
"melhores Votos" para 2008. Para estes, como se sabe, a
esperança é a segunda das três chamadas virtudes teologais:
as outras são a fé e a caridade. Assim, a luz da esperança, a
expressão "Ano Novo, Edu Nova" exprime como que a
"certeza antecipada" de que o ano 2008 começa a estar
ganho.
É significativo que o Papa Bento XVI comece a sua mais
recente carta enciclica, Salvos na Esperança (Spe salvi),
com um exemplo de esperança que vem de África: Josefina
Bakhita, uma escrava africana, que depois de inenarráveis
sofrimentos se tornou irmã canossiana e foi canonizada por
João Paulo 11. Com tal escolha, o Papa afirma a esperança
que esse continente é hoje para a Igreja universal. E se
olharmos ainda para outros modelos marcantes de esperança
cristã que, ao longo da carta, o Papa propõe e vai buscar ao
Oriente, concretamente ao Vietname (o padre Paulo Le-BaoThin, +1957, e o cardeal Nguyen Van Thuan, 1928-+2002),
não pode deixar de se ver nestas escolhas um gesto simbólico e um caminho que o Papa e teólogo alemão comete as
Igrejas do velho mundo, a beira do mure nostrum plantadas.

S
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Paradoxalmente, porém, mau grado tais exemplos vindos
das novas Igrejas do Sul, e a semelhança da anterior carta
enciclica sobre a virtude teologal do amor (Deus caritas
est), Spe salvi é um documento totalmente construído, não
em diálogo com as tradições sapienciais desses quadrantes
culturais, mas antes em relação privilegiada com as
tradições exegética, teológica e sobretudo filosófica que,
historicamente, se desenvolveram nas margens do Mar
Mediterrâneo.
Assim, a par do forte enraizamento bíblico, quer vetero,
quer neotestamentário, especialmente nas cartas de São
Paulo, assume particular destaque o diálogo e a crítica das
várias filosofias e ideologias da Modernidade Ocidental (o
cientismo, o idealismo alemão, o marxismo, o materialismo,
o comunismo, existencialismo, etc.) as quais, em crítica cerrada a reserva escatológica da esperança cristã, se erigiriam
em medida histórica da esperança humana e assumiram a
tarefa de realizar já na terra, quer por via dos progressos
científicos quer por via da revolução política, aquilo que
Jesus anunciara e prometera na figura do "Reino de Deus".
A falta de fé da Modernidade arrastou do mesmo modo uma
falta de Esperança numa qualquer "Segunda Vinda" e, por
isso, a semelhança da antiga Gnose, decidiu apressar os tempos últimos por via do Progresso.
Muito habilmente, o texto papal situa-se tanto em ruptura
com esse projecto de salvação intra-mundana, como ao
mesmo tempo continua e prolonga, reorientando-os para

Cristo, os seus anseios e as suas promessas de salvação. Mas
por causa disso, i.e., do pesado lastro cultural, filosófico e
teológico que assume, que tem também na referência aos
antigos Padres da Igreja um momento alto (especialmente
Santo Agostinho), não admirará se a maior parte dos fiéis
leigos, a quem a encíclica também se dirige (e não apenas
aos bispos), considerar Spe salvi um documento dificil de
ler e mais ainda de compreender. De facto, com esta carta
encíclica o Papa, quer dizer, a assim chamada "Igreja magisterial" (docente, hierárquica) dá um sinal claro das suas
opções, i.e., com quem quer dialogar e atrair: com as elites
pensantes e não tanto com o comum dos fiéis. E, verdade
seja dita, esta carta é um texto soberbo, magnífico, extraordinário sobre qualquer ângulo que o abordemos. A questão
está em saber se ainda há elites na Igreja Católica.
Uma das ideias mais importantes que travejam a primeira
parte do documento diz respeito a novidade da experiência
cristã frente As "religiões políticas" (grega e latina) da
Antiguidade. É sabido que o pensamento grego desconfiou
profundamente do papel da Fé bistis) e mais ainda da
Esperança (elpis) no âmbito das coisas humanas. A esperança foi mesmo considerada uma entre as múltiplas ilusões
contidas na "boceta de Pandora", i.e., do envenenado "presente de todos os deuses".
A experiência cristã, ao invés, demarcando-se do mito, da
astrologia e das religiões cósmicas, e assumindo as
"sementes do Verbo" já presentes no melhor da filosofia
grega, afirma que Deus é um ser pessoal que, em Jesus
Cristo Ressuscitado, revelou livremente ao homem um projecto de vida eterna. Destinatário dessa revelação, o homem
é constituído igualmente como um ser livre e racional na
adesão a essa esperança. Neste sentido, a experiência cristã
é uma aposta na racionalidade e sempre uma aliada desta
contra a irracionalidade.
A revelação comporta precisamente como seu terminus
a d quem a existência de um ser racional capaz de a acolher
em liberdade e consciência, porque "um mundo sem liberdade não é um mundo bom" ($30). Mas este inequívoco elogio da razão e da liberdade, dirigido aos cristãos, em
primeiro lugar aos bispos, resultaria mais credível a d extra,
i.e., para os não-católicos, se a Igreja, que no Vaticano I1 se
apresentou "mestra em humanidade", começar ela própria
por praticar a d intra essa santa "liberdade dos Filhos de
Deus" (tesouro que ela transporta em vasos de barro) nas
diversas instâncias de serviço, de responsabilização e de
colegialidade. Elogiar a liberdade supõe que a sua pedagogia comece por considerar e tratar as mulheres e os homens capazes de serem livres. A liberdade não admite um
Discurso do Método.
A esperança cristã, porém, começa por ser não tanto um
conjunto de enunciados "informativos" acerca de Deus
(Jides quae) e do destino do homem, mas, na pessoa de Jesus
Cristo, começa a já realizar o que anuncia (dimensão "performativa" da esperança cristã que o Papa sublinha, socorrendo-se de terminologia da recente filosofia da linguagem),

e esta tensão entre o 'já' e o 'ainda-não' leva consigo uma
maneira nova de estar no tempo: este é menos a instância de
morte ou de corrosão cíclica, mas antes "kairós", plenitude
e "ocasião oportuna", qual instante em que somos abraçados
e abraçamos a totalidade do ser, do amor e da alegria. E tal
esperança não é individualista, como se fora mergulho interesseiro e solitário no divino; ao invés, é vivida comunitariamente e está animada por um ímpeto positivo de transformação do mundo.
Um exemplo disso é o elogio do trabalho que, em continuidade com o Paulo da Carta aos Colossenses, encontramos em Agostinho de Hipona e no "Ora et labora" de
Bento de Núrsia que pautou toda a Idade Média. Desde cedo
que o cristianismo assumiu a construção da cidade como a
forma de dar sentido concreto a esperança. Porém, esteve
sempre consciente de que, conforme a Carta aos Hebreus,
"não temos aqui uma morada permanente", mas esperamos
a Jerusalém do alto.
A experiência cristã de assunção do mundo jamais imanentizou a escatologia no tempo. Aconteceu que a
Modernidade aboliu essa esperança cristã e a reserva escatológica que a animava e preferiu simplesmente "trabalhar"
até a exaustão hic et nunc como forma de realizar histórica,
social e politicamente o "reino de Deus". Esqueceu, porém,
que um "Reino de Deus" é de Deus, e sem Deus fica sujeito
as todas as utopias, manipulações e perversidades dos que,
pretensos detentores do ponto de vista divino sobre a
História, não sabem, afinal, quem é homem e desconhecem
que ele tem necessidade de Deus como horizonte último da
sua esperança.
É certo que o Papa não deixa de reconhecer validade a
crítica marxista das injustiças sociais que haviam roubado a
esperança ao proletariado do séc. XIX. O problema do
marxismo não se encontra do lado do diagnóstico, mas do da
solução. Assumindo a antropologia agostiniana - "Criaste-nos para vós e o nosso coração anda inquieto até que descanse em vós" (Confissões, 1.1.1) -,Bento XVI apresenta o
homem como um "desejo de infinito" e é por isso que nenhuma realização humana, por mais grandiosa e importante
que seja, pode saciar a inquietude do seu coração. Além de
que se a modernidade prometeu instaurar, já pela ciência já
pela política, o Reino de Deus na terra, o que acabou por nos
dar? Nem sequer um reino humano, mesmo que "demasiado
humano", mas antes o inumano e projectos opressores do
homem concreto, amiúde em nome do "homem ideal".
O séc. XX está aí a mostrar como esses sonhos prometeicos, quando desligados de Deus, acabam por se voltar
contra os seus autores (como no mito do Golem). O progresso por si só é uma categoria ambígua (T. Adorno), e se
o seu ponto alto foi o Catecismo Positivista e Comte ou o
grito de emancipação de Feuerbach: "O homem é o Deus do
Homem" (Homo deus homini), como esquecer "o drama do
humanismo ateu" (H. Lubac) e os resultados trágicos a que
conduziu historicamente? Prometeu o céu, mas o que resultou foi o horror do Gulag, de duas Guerras Mundiais, etc.
viragem 23

Não é a ciência nem a política que podem redimir o homem,
mas apenas o Amor.
Assim, sem ignorar as ânsias profundas de onde brotava
o moderno desejo de Razão e de Liberdade, importa repensar os "lugares de aprendizagem" da Esperança cristã, esperança última que dá sentido último as pequenas esperanças
que alimentam o nosso dia-a-dia.
O primeiro lugar de aprendizagem da esperança, alertanos o Papa, é a oração, porque esta, enquanto espaço de
relação com Deus, é também uma autognose de si, de conhecimento de si e dos próprios desejos, de denúncia das
mentiras que se alapam no fundo do coração humano. Desta
relação intima com Deus, brota um olhar clarividente sobre
o sentido da acção humana - a acção humana é a esperança
em acto - e do sofrimento humano. Tanto os poderes
humanos como as suas impotências são lugares de aprendizagem da esperança cristã: tanto daquilo que o homem
dever fazer e ao qual não pode eximir-se, como daquilo que
tem de aceitar como expressão da sua finitude, contingência
ou, mais enigmaticamente, da quota-parte de mal que a vontade de cada um de nós introduz no mundo.
Face ao sofrimento e ao mal, a esperança cristã não soçobra, antes encontra espaço para compreender que não é o
homem o senhor da História, capaz de fazer as contas finais
e proferir um juizo terminante; o Juízo pertence antes a
Outrem. Bento XVI partilha assim a fé e a esperança de que
a "questão da justiça constitui o argumento essencial a favor
da fé na vida eterna" (5 43). Ora, sob esperança da vinda de
Cristo e da nova Vida que ele inaugurará, a injustiça na
História não terá a última palavra. É já neste horizonte escatológico que Spe salvi acaba, revisitando os chamados
"Novíssimos" (morte, juízo, purgatório, inferno e paraíso)
âmbito de uma reno~vadateologi da esperança (e não do
ido, se bem que uma leitura mais uspicaz ainda possa ver
tópico "inferno1" umi retomo mai subtil do mesmo).Fi
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NÃO INVOCAR EM VAQ O NOME DE DEUS

"TrêsVezes Deus" é um pequeno livro que reúne composições de três poetas.
São vozes distintas que transportam para o interior dos versos o problema de Deus,
não com formulações categóricas mas como quem balbucia procuras,
sem se esquivar aos incómodos inerentes h equação deste insondável mistério.

ao invocar
em vão o nome de Deus
»» Manuel António Ribeiro

P

refaciado por José Tolentino Mendonça, "Três
Vezes Deus" é um pequeno livro que reúne
composições de três poetas. São vozes distintas que transportam para o interior dos versos
o problema de Deus, não com formulações
categóricas mas como quem balbucia
procuras, sem se esquivar aos incómodos inerentes a equação
deste insondável mistério. Cada autor preenche uma parte do
livro com uma selecção de poemas, tantos quantos as letras
do alfabeto. Essa contagem, cujo arrumo artificial não será
inocente, sugere o ressumar dos versículos do Apocalipse
que nos apresentam Cristo como o "alfa" e o "ómega".
"Silêncio de Deus" titula a primeira colectânea, da autoria
de Ana Marques Gastão. A expressão dá justificada consistência ao subtítulo, tendo em conta a frequência de outras afirmações, com ela semanticamente convergentes, que se disseminam pelos poemas: "deus emudeceu", "deus sem rosto",
"deus, água no labirinto", "perda de deus", "Deus, feto do
cansaço", "rasto de deus". Por aqui se vê que nestes versos não
há a afirmação triunfante de Deus, apenas o pressentimento da
presença da sua ausência, gerando, em vez do descompromisso da indiferença, uma melancólica "nostalgia" (p. 30) .
O silêncio problematizado nesses versos tanto pode sugerir a sombra de sentido como traduzir a busca de uma verdadeira significação, a avaliar pela irradiação polissémica
inscrita nas palavras seleccionadas para a construção dos
poemas. Esta suspeita torna-se mais verosímil ao verificar-

mos, em várias das formulações poéticas de Ana Gastão,
uma convergência com conhecidos textos místicos que
acentuam a ideia de que o sentido do absoluto é apenas
apreensível pela linguagem do silêncio, como fica registado
nesta composição:

O mundo - ténue
círculo; e deus
sopro entre
mais um dia
e a noite escura. (p. 35)
Não terá sido casual a expressão escolhida para remate
deste poema, que evoca a noche oscura com que S. João da
Cruz hiperboliza a escuridão da fé. Recupera-se, através
desta intertextulidade, a insinuação de que o sentimento de
ausência se inscreve na suspeita de uma presença, a avaliar
pelo que se sugere neste outro poema:
Noite dos sentidos
ao espírito, és
morada onde
as vezes esqueço
o cinzento dia. (p.27)

O silêncio de Deus é poeticamente vivenciado como uma
experiência de despojamento que põe a prova os "místicos
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cépticos", conforme se adverte num segmento do último
poema que parafraseia um versículo da 1" Carta de S. João:
"Porque ninguém jamais te viu" (p.38). Esta leitura poderá
ser confirmada por uma outra intertextualidade contida na
apóstrofe "Eloi, Eloi" repetida em duas composições, sugerindo uma pungência que, a semelhança do grito de Cristo
na Cruz, coexiste com uma abertura a confiança. Na verdade, a noite da fé insinuada nos versos de Ana Gastão não
fecha as frestas de luz, como fica exemplificado nalguns
segmentos ("no incurável mundo/ só deus é"; "Deus - possibilidade de existência na ordem do espírito") e sobretudo no
último verso da derradeira composição, onde se recupera o
eco de um versículo do Apocalipse: "No princípio eras Tu,
no fim Tu serás" (p.38). O que parecia ser um ocaso sem
retorno, afinal aponta a direcção para a primordial manhã.
Esta evolução circular, fazendo coincidir o início e o fim, é
um conhecido processo literário para simbolizar a plenitude.
Tal como na aventura de Ulisses, atingir-se-á a meta da
incerta viagem quando se der o regresso definitivo a casa
acolhedora do princípio. Num dos poemas anteriores tinha-se já afirmado que os justos "perdidos e sobrevivos / no tormento, não são /mais do que atletas / na senda de deus"
(p.29). Agora, no verso em apreço, confessa-se que será um
"Tu" que nos espera no termo de um tal percurso.
Sintomático que o pronome pessoal seja grafado com
maiúscula, quando em todas as composições da colectânea o
vocábulo "deus" é sempre registado com minúscula.

É o signo de uma inquietação ainda mais cerrada que se
detecta nos poemas de António Rego Chaves, ocupando a
segunda parte do livro. Estas composições agrupam-se sob o
título "Amorte de Deus". Como se sabe, tal expressão fez fortuna nos anos setenta do século passado, quando o desenvolvimento da crítica textual aplicada aos textos bíblicos estava a fazer razias nas certezas dos que se fixavam nas figurações tradicionais do divino. Os leitores mais velhos estarão
ainda recordados da popularidade do livro Honest to God,
escrito pelo pastor protestante A.T. Robinson (editado em português pela Moraes com o título Um Deus Diferente), que alimentou acesas polémicas à volta da necessidade de desmitologizar as representações de Deus. A chamada teologia da
morte de Deus, de que este livro era tributário, visava despir
os conceitos teológicos das roupagens míticas, que se tinham
tornado irrelevantes para a cultura racionalista da época.
Antonio Rego Chaves situa a sua reflexão poética num
registo que faz evocar os debates destas ideias, sob o estímulo das investigações teológicas de Bultmann. Na verdade,
perpassam pelos seus versos diversificadas desconstruções
das figurações tradicionais do divino. Ironiza-se com a ideia
de Deus "infinitamente só" (p.42) identificado como "um
infinito de eus" (p. 60); escalpeliza-se a figura de Deus
"coisa imóvel e fria" (p.50) que não tem dó do nosso medo
de morrer, que consente o destino fatídico das doenças e
opressões ou que legitima a lei da morte; esconjura-se a concepção de um Deus que é travão da mudança ou legitimação
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para amontoar "metodicamente os cadáveres" (p.45); subverte-se o conceito da omnipotência divina, pois faz "tudo
errado" (p. 62); parodia-se o versículo bíblico do Génesis:
"Dizia: sofrei / e multiplicai-vos! / Adeus. Como se fosse
Deus" (p. 59). São também visados aqueles que converteram
as religiões do livro num "amontoado trocado / mesmo virado do avesso baralhado", assim asseptizando a mensagem
dos profetas Moisés, Jesus e Maomé, "três lunáticos / sem
sentido das proporções" (p.47). A mistura com a desconstrução das figurações do divino, o poeta retoma o tópico do
silêncio de Deus que havíamos encontrado em Ana Marques
Gastão, como se pode verificar neste poema onde ecoam
evocações textuais de um poema de Fernando Pessoa:
Apontava para o moreno palestiniano
filho de Maria menino de sua mãe
e revelava-lhe o seu futuro terreno.
Dizia: este é o teu tempo de sofrer.
Depois virá o teu tempo de morrer.
Entre os dois apenas o meu silêncio.
Como se fosse Deus" (p.48).
É, todavia, nas últimas composições que se torna mais
dominante a ideia do Deus que se cala: "Dizia: já não existo. / Como se fosse Deus" (p. 61); "Emudecia. (...) / Como
se fosse Deus" (p.63); Dizia: 1 quero / ser Nada. /Como / se/
fosse/ Deus." (p. 64). Anote-se neste Último extracto que o
vocábulo "Nada" é grafado com maiúscula, ajudando a
acentuar a ideia de um apagamento absoluto.
Como se vê, esta poesia de António Rego Chaves é uma
provocação feita as ideias arrumadas sobre Deus, talvez até
uma advertência, sob modo poético, aqueles que evocam o
seu nome em vão.

A expressão "Barulho de Deus", escolhida para titular a
última colectânea de poemas, escritos por Armando Silva
Carvalho, parece contrapor-se a opção da primeira e segunda
partes que, como se viu, têm os seus títulos estribados nas
palavras "silêncio" e "morte". Abundam na terceira parte, ora
sugestões eróticas associadas aos impulsos da vida, ora linguagem relacionada com a música ou expressões que
metaforizam as vicissitudes do amor, com o seu reverso de
morte, mostrando-nos, por exemplo, um eu poético que se
confessa "um ser criado no barulho da cama, / no prazer da
ruína" (p. 68). As imagens que parecem conduzir-nos a uma
captação mais sensorial da problemática da fé acabam,
todavia, por situar-se num registo de secura, por meio de
expressões semanticamente referidas a ideia do ocultamento:
Olho o significado e não vejo. Persevero.
Tantos sinais do tempo, tantos filhos da glória se consomem
e eu com as mãos sujas de sono
não os reconheço. (p.73)
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Avalia-se, assim, a inutilidade do esforço de captar o
barulho de Deus porque este "não se ouve, vem da pista da
crença" (p.72), restando apenas plausibilidades deixadas em
aberto por sucessivas interrogações: "E o pai é infinito?"
(p.72); "A misericórdia dos vermes é um canto do chão Í ou
o celebrar de uma epifania?" (p. 74); "Como pode a natureza
andar de pé na vida? I Como pode a vida andar no chão da
natureza? I Só o Filho do Homem, dizem." (p. 83).
Como se pode ver pela alusão, neste último verso, a figura
redentora de Cristo que se abaixou até a nossa miséria para nos
elevar a dignidade de filhos de Deus, aflora igualmente nesta
poesia (por entre a negrura da dúvida e o recordar da ruína da
condição humana) a vontade de desdramatizar o clima das
nossas procuras, conforme se confessa neste segmento de uma
outra composição: "O céu não é nenhuma tragédia. I Está
muito para além do teu bem Í do teu mal" (p.82).
Não nos admiremos que estas três vozes poéticas não
consigam mais do que um tacteio daquilo que Tolentino
Mendonça designa por "encontro improvável de Deus"
p.11). Prisioneiros das nossas representações do divino,
vejamos nestes poemas um estímulo a procura, pois Ele
pode estar onde nós menos o esperaríamos. Tenhamos como
guia a própria Sagrada Escritura, onde se dá conta de experiências crentes que não estranharam a aparente ausência de
Deus: "De noite, procurei aquele que meu coração ama.
Procurei-o, mas não o encontrei." (Cântico dos Cânticos,

3,l). A fé, como toda a experiência de relação, implica reajustamentos que passam muitas vezes pela "escuridão" das
nossas buscas. A Carta aos Hebreus insiste na ideia de um
esforço de procura como se víssemos o invisível, lembrando-nos que a fé "é a maneira de conhecer as realidades que
não se vêem" (11, 1-2). A literatura patrística retoma este
mesmo registo, ao insistir, como faz Gregório de Nisa que o
verdadeiro conhecimento de Deus consiste em compreender
que ele transcende todo o conhecimento. Um tal percurso,
por muito rude que nos pareça, tem pelo menos o mérito de
nos tornar mais humildes, prevenindo-nos contra a usura dos
discursos fáceis, pois, como se reconhece num verso de
Fernando Echevarría, "a palavra perturba a transparência" 2.
Será um exercício espiritual muito salutar ler estes três
autores, nomes não muito badalados. Mas a nossa comunicação
raramente concede espaço generoso aos poetas, nem sequer aos
mais consagrados. Valha-nos, ao menos, a persistência de algumas editoras como a Assírio & Alvim para nos permitir o acesso a estas palavras restituídas a sua condição de balbuciamento
das realidades mais decisivas da vida humana.H
Notas
' Vale a pena terpresente a natureza compósita do vocábulo 'hosta1gia"cuja etimologia
incorpora, além do suíixo "algia" com que os gregos designavam a realidade da dor, o
elemento "nostos" que significa "regresso", palavra angular no poema homérico
Odisseia, todo ele travejado na ideia da ánsia do retorno de Ulisses as suas origens
primordiais.
Introdução a poesia, Porto, E d Afrontamento, 2001, p. 58.
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"Co~iio oiiro, basta pouquíssima liiz para que brilhe. 'Toda a rilatérici cle suporte está
colocada de tal modo que surge um grande dinamismo, que 1150é estliticct. Mesriio
para fazer ver que a vida eterna é um eorltíiiuo mocimento, é uma coniur-ilião,t~xii;~
cowergêiicia, um encor~tra."O padre Marko Ivan Ruprlik explica o sentido
do graiide painel de 500 metros quadradas em mosaico de oiiro c teiracota,
c.oncebido para a nova Igreja da Santíssinla Triiidadtl, erii Fatirna

Com o ouro, quero fazer ver
que a vida eterna
é um contínuo movimento
»» António Marujo e O C ~ ~ Caimo
V ~ O »» entrevista publicada no Publico e na agência Ecclesia a 12 de Outubro de 2007

ascido esloveno em Novembro de 1954,
Marko Ivan Rupnik é padre jesuíta, vive
desde 1991 em Roma, onde dirige o Centro
Aletti, dedicado a arte e espiritualidade.
Estudou na Academia de Belas Artes de
Roma e tem-se destacado pelo trabalho em
mosaico, tendo exposto em muitas cidades e recebido vários
prémios internacionais.
A Capela Redemptoris Mater, no Palácio Apostólico do
Vaticano (1 999), é uma das suas obras marcantes. A partir de
agora, o mesmo acontecerá provavelmente com o grande
painel de 500 metros quadrados, em ouro e terracota, que
criou para o altar da Igreja da Santissima Trindade, onde
trabalharam, durante um mês, vinte artistas de oito países e
várias confissões religiosas. O padre Rupnik explica o sentido desta obra apocalíptica.

Pergunta - Que sentido dá ao grande painel do
altar, que espiritualidade está por detrás?
P. MARKO RUPNIK - Como ponto de partida tomei
dois elementos das aparições de Fátima: a mensagem é uma
mensagem apocalíptica. Mas este apocalipse é comunicado,
expresso, com uma enorme compaixão, misericórdia e amor
pelos mais fracos, ou seja, pelos pecadores.
Parto do capítulo 22 do Apocalipse de São João: a praça
toda em ouro, com o trono de Deus e do Cordeiro e, dos
lados, como se se visse através de uma pequena abertura, os
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santos como na antiga tradição: a direita do Cordeiro a
Senhora, ii esquerda João Baptista que apontou Cristo como
o Cordeiro de Deus. A Senhora está com Jacinta, Francisco
e Lúcia ao lado; depois estão os apóstolos, os santos e os
anjos. Há um canto franciscano, com a presença de
Francisco [de Assis], Clara [de Assis] e o padre Pio. Do
outro lado, está Isabel de Portugal, muito visível, e Madre
Teresa de Calcutá.
A outra coisa interessante é que nas aparições de Fátima
aparece uma grande familiaridade com o céu que hoje, neste
mundo, é uma coisa estranha, mas muito importante. Estes
miúdos. .. por exemplo, Lúcia quase desiludida por não ir
para o céu, Francisco [que] quer ir depressa.. .
Por isso, tomei em consideração um outro dado importante: na liturgia, há uma convocação universal. Rompem-se o espaço e o tempo, todos somos contemporâneos e
sucede uma coisa bonita: no meio está o altar, daqui está a
Igreja da história, de lá está a Igreja do céu. Repete-se
quase a cena de Fátima: as crianças que têm uma abertura
ao céu. Nós estamos do lado das crianças, ainda que não
nos encontremos lá, estamos face a face com a Igreja do céu
e a Igreja da história.
P. - Artisticamente, teve também uma intencionalidade.
R. - Quis representar um painel de luz. Tomei como
fundo o ouro, que já desde João Darnasceno [teólogo, 675-

ENTREVISTA A P. MARKO RUPNIK

7491 representa sempre a fidelidade e a santidade de Deus
que não falha, uma luz que não se apaga. Com o ouro, basta
pouquíssima luz para que brilhe. Toda a matéria de suporte
está colocada de tal modo que surge um grande dinamismo,
que não é estático. Mesmo para fazer ver que a vida eterna
é um contínuo movimento, é uma comunhão, uma convergência, um encontro.

-

P. Teve uma grande preocupação em ligar a
expressão artística à Bíblia, que nem sempre está
presente no fenómeno à volta de Fátima.
R. Para mim, é importantíssimo. A arte litúrgica tem de
ter três pernas para estar em pé. Senão, não se manterá de
pé: a Palavra de Deus [é a primeira], que não devo tomar
como a compreendo subjectivamente, mas deve haver um
eco, uma correspondência na liturgia que pertence a toda a
Igreja, não apenas a mim. Ambas estas coisas - a liturgia, a
palavra de Deus - se quero compreendê-las bem, devo estar
dentro da memória das gerações. A memória, a Tradição,
com maiúscula.
Tentei fazer algo assim: está a Bíblia (o Apocalipse), está
o discurso da liturgia que expliquei, e a composição e uso
das cores segundo a memória da Igreja.
Com três pernas já se mantém de pé, mas falta uma quarta, importante: o tempo em que se trabalha, uma abertura ao
contemporâneo. Na liturgia há sempre qualquer coisa que
não muda e algo que muda com o tempo. É uma dimensão
mais ligada i pessoa, ao sujeito, a cultura, ao lugar, ao
tempo. Creio que se compreende ali que os meus mestres
são também artistas do século XX, como Kandinsky.

-

P. - Essa é uma perna que nem sempre está presente na arte cristã contemporânea
R. Sim, esse é um ponto muito débil. Se [a arte] se
baseia apenas na imitação do passado, não diz nada e é sempre uma arte anémica, porque não está atenta a comunicação, está atenta a si mesma. Se se baseia apenas no diálogo contemporâneo, arrisca-se a ficar por diversas emoções
imediatas.

-

...

P. - É possível perceber uma influência da arte
oriental, pelo menos visualmente. Há uma tradição
cristã oriental que se torna presente aqui em
Fátima. Foi intencional?
R. Não. Desligando de Fátima, creio que chegou o
tempo de uma troca de dons entre Oriente e Ocidente: a arte
litúrgica ocidental perdeu-se num subjectivismo que as pessoas já não percebem. A arte oriental perdeu-se numa esclerose e numa fossilização, já não está viva. Quando na
história se encontraram estes dois grandes pulmões, foi
sempre um bem. Veja-se o que aconteceu na Sicília,
Ravena, ou o que fizeram E1 Greco ou Matisse, o último
exemplo.
Pessoalmente, procuro sempre ver como poderei, com os
olhos de um iconógrafo, pintar com linguagens que eu co-

-

nheço, contemporâneas, modernas. Não se trata de uma imitação do Oriente, não são ícones.
Por outro lado, penso que em Fátima quase não poderia
haver uma arte exclusivamente ocidental, porque Fátima teve
esta marca importante de tudo o que respeita a Rússia, ateísmo, comunismo, Leste. Uma influência dos dois pulmões em
Fátima é importante. Aliás, basta ver como João Paulo I1 está
ligado a Fátima.
P. - Foi dificil a concepção de uma obra desta
envergadura?
R. - Digamos que não foi fácil. O arquitecto Tombazis foi
muito exigente, não queria arcos, não queria figuras, só
abstracto, não figurativo. Mas como poderia em Fátima,
aquela gente de joelhos, chegar a uma igreja e não ver um
rosto da Senhora, um santo? Como é possível? Não o imagino.
A época que mais estudo como artista, para inspiração, é
o pré-românico, o primeiro românico e o primeiro bizantino,
no primeiro milénio. Aqui, propus uma figuração a que
cheguei depois de muitos anos, uma figuração não agressiva, mas que pôde ser também aceite pelo arquitecto. No
final, chegámos a acordo, a uma comunhão. Acabei por
fazer algo que nunca tinha feito, pois os meus mosaicos são
feitos de pedra, mármore, esmalte, ouro sobre vidro, nunca
em ouro e terracota. Foi algo completamente inédito.
P. - Foi muito difícil do ponto de vista técnico?
R. - Sim, foi muito complexo, dado que cada peça do
painel passou pelas nossas mãos nove vezes, é um trabalho
enorme. Quando, no início, nos fomos distribuindo pelo
espaço, era impressionante, parecíamos formigas. É precisa,
verdadeiramente, uma força criadora, uma vontade muito
forte para não desanimarmos após um mês num ritmo
tremendo. O domínio espacial não foi fácil, porque é
grandíssimo. Só chegando mais perto percebemos: 500 metros quadrados...
P. - O painel dominará visualmente o ambiente
do altar, mas tem a companhia de uma cruz de 7,5
metros, em bronze. Os dois elementos convivem
bem?
R. - Sim. Teologicamente, deveria ser perfeito, porque
primeiro está o crucifixo e depois o Cordeiro da vitória.
Neste momento, o Cristo está um pouco baixo, sobretudo
para o celebrante, é enorme e muito escuro, tem um certo
peso.
Apesar disso, sobre um fundo dourado, luminoso, emergirá ainda mais. Não sei se as pessoas vão olhar mais para o
crucifixo ou para o Cordeiro, a Senhora, os santos que estão
por trás ...a
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O Lugar das Religiões
na Construção de um Mundo
Mais Justo e Pacífico
»» Maria do

Céu Tostão »» tópicos da intervenção na Sessão de Estudos do Metanóia, realizada na Casa do Vilar (Porto). a 3 e 4 de Março de 2007

T

olerância: um exercício de liberdade e confiança
Há pessoas que ficam em dívida para consigo
mesmas, porque preferem manter-se silenciosas
para não ferir as convicções dos outros.
Ser tolerante implica aceitar correr o risco de confiar no outro, invocando valores comuns como a
Vida, a Liberdade, o Conhecimento, a Dignidade Humana, etc.
Apesar disto, não se pode ignorar que diferimos nas aspirações, na
cultura, no estilo de vida, nos modelos socio-políticos, familiares,
na religião, na expressão dos afectos, etc.
Não vale a pena apelar a tolerância a partir de atitudes defensivas (atendendo, por exemplo aos nossos interesses, segurança e
bem-estar).
Não vale a pena apelar a tolerância se não queremos correr o
risco do confronto com a novidade, escudando-nos na irredutibilidade da tradição e da religião, tomando-as como inquestionáveis e
ate rivais.
Não vale a pena apelar a tolerância se não nos dispomos a confiar no outro, tratando e exigindo ser tratado/a em plena igualdade.
Complacência e fragilidade das próprias convicções
"Tenho de ter cuidado para não dizer nada que critique ou fira
as convicções religiosas de alguém..."
Nesta opção, o "viver e deixar viver" são entendidos numa perspectiva unidimensional. Isto é uma noção de "tolerância" pobre!
que implica deixar as pessoas sozinhas com a sua fé e sensibilidades. Uma vez que as religiões têm propostas diferentes quanto a
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natureza e a essência de Deus e quanto ao sentido da vida humana,
que mobilizam emoções e convicções íntimas, o respeito mútuo não
passa de uma atitude complacente de silêncio e ausência de crítica.
Quem assim procede, não pretende entender perspectivas diferentes da sua, espera passar despercebido para não desencadear
animosidades que julga poderem vir a pôr em causa sua segurança
e as suas certezas.
Por outro lado, a atitude complacente mascara a hgilidade das
próprias convicções e a dificuldade em deixar-se interpelar pelas
mesmas, quanto mais pelas convicções dos outros!
Mas a religião não deve ser entendida como um reduto silencioso e fechado. O respeito mútuo não pode fundar-se na ausência
da crítica, até porque a crítica já está implícita nas afmações de
qualquer credo.
Tolerância inócua e limites a liberdade de expressão
Uma outra atitude de respeito mútuo aceita que a crítica e a discussão entre religiões são aceitáveis e incontomáveis. Esta tolerância bidimensional aceita o debate insistindo em que a crítica
deve ser séria, honesta e respeitosa.
"Tenho de ser sensível ao papel que a religião desempenha na
vida de alguém e não devo lidar de forma ligeira, sarcástica ou
insultuosa".
Segundo este modelo, o debate corre mal não porque se
dirimem argumentos, mas pelo tom ofensivo que possam apresentar. Esta forma de tolerância tenta combinar: busca da verdade,
racionalidade e respeito. Esta tolerância que afasta o escárnio, a
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ofensa e o insulto, permite-nos compreender noções de sacrilégio
e blasfémia, identifica os princípios que enforrnam o respeito pelas
convicções humanas mais profundas e estabelece os limites da
convivência pacífica.
Contudo, nesta tolerância bidimensional há uma falácia! O que
é sério? O que é ofensivo? Estes conceitos não são neutros. São
definidos de modo diferente consoante a época, os modelos culturais, religiosos, etc.
Em algumas tradições religiosas o debate recorre a metáforas.
Há grupos sociais que consideram uma afronta a participação de
mulheres numa discussão religiosa, independentemente da
sobriedade do seu tom e, no tempo de Nero, seria impensável que
um escravo (ou mesmo um cidadão) se pronunciasse com ironia
sobre a divindade do imperador.
O modo como os debates de natureza religiosa devem ser conduzidos é, em si mesmo, um problema sobre o qual os pontos de
vista se dividem. Esta questão está imbuída da ideia de que aí se
toca nas regiões mais profundas da verdade, do conhecimento e
dos valores. De facto, para a controvérsia religiosa não é fácil a
observância de regras de um debate ponderado, racional e
respeitoso. É diflcil imaginar como a liberdade de expressão poderia ter evoluído se fosse psicologicamente inócua.
Apesar disso, algumas pessoas agarram-se às suas crenças de
forma tão devota e beata, que mesmo a crítica mais sóbria e
respeitadora lhes parece um insulto ou um pecado mortal. Alguns
são tão devotos e beatos que não conseguem suportar a crítica de
um não-crente.
As religiões levantam questões importantes (a existência e a
essência de Deus, o sentido da existência humana, a morte, o mal),
nâo apenas para os respectivos crentes, mas também comuns aos
não-crentes; todavia não podem estabelecer os termos nos quais
estas questões devem ser tratadas.
O tipo de resposta dada por uma pessoa, um grupo hierárquico,
ou mesmo de um mil& de crentes, não pode impedir os outros de
colocar as questões nos moldes que lhes parecerem mais apropriados e de responderem de formas diferentes.

Desafio iivivência da tolerância multidimensional
"As mutapks económicas, tecnológicas, sociais e culturais da
segunda metade do séc. XX fizeram emergir um indivíduo novo,
cuja maneira de ser, pensar, sentir e fazer as coisas difere profwidamente dos seus antecessores. Algumas descobertas científicas, a
globalização da economia, a flexibilidade generalizada que lhe é
inerente, bem como as novas exigências de capacidade de reacção,
a par da revolução das tecnologias de informação e comunicação,
[da compressão espácio-temporal], etc. jogam um papel essencial
no desperiar deste novo tipo de individu~".~
Chamamos "hipermoderno" a este indivíduo para destacar a
ideia de. excesso e de superação que caracterizam a nossa
sociedade de modernidade exacerbada. Tentamos hoje compreender e explicar de que modo tantas mudanças perturbantes, tocam o
Homem na sua mais profunda identidade".)
Se as mudanças são tão profundas.. . Então, o desconforto perante as múltiplas respostas dos outros faz parte do risco que
aceitamos correr porque este é o nosso aqui e agora comum a

escala planetária.
Somos desafiados a viver a tolerância multidimensional. As
pessoas e os povos devem deixar-se uns aos outros livres para
colocarem as questões da religião, da filosofia e outras, das formas
que melhor traduzam o que necessitam explicitar e com os recursos que tiverem a sua disposição.
No mundo contemporâneo isto poderá significar que toda a
panóplia de meios de comunicação,todas as técnicas, todas as artes,
a fantasia, a ironia, a poesia, os jogos de palavras, o malabarismo
das ideias - serão usados naquilo que muitos consideram o sagrado,
o imaculado, o dogrna. Como poderia ser de outro modo?
Questões tão importantes põem a prova os nossos recursos psicológicos e intelectuais. Conduzem-nos aos limites da disputa linear e para além deles. Porque dizem precisamente respeito aos
limites, ao que é assustador, perturbador, irnpensável.
As religiões consagram os seus símbolos, fazem as suas afrmações, contam as suas histórias e tudo isto é lançado no mundo
como propriedade pública, faz parte da mobília cultural e psicológica que não podemos pegar com pinças cautelosas. No nosso
desejo de dar sentido a existência, temos que fazer o que podemos
com as questões e as respostas que foram lançadas sobre nós.
Todos buscamos a compreensão do mal, da doença, dos crimes,
da morte!
... E os céus estão silenciosos
... E não parece haver um sentido nestas coisas!
O respeito pela sensibilidade de alguns não pode ser usado, em
consciência, para limitar os meios disponíveis por outros para lidar
com os problemas que são comuns a toda a Humanidade. Os
grandes temas das religiões são demasiado importantes para serem
enclausurados pela sensibilidade dos crentes.
As coisas que parecem sagradas para alguns, são, nas mãos de
outros, objecto de brincadeira, riso, tomadas de forma ligeira,
objecto de fantasia, cantadas, sonhadas ao contrário, plasmadas de
forma divertida e caleidoscópica, baralhadas, abjuradas.. . É uma
forma de procurar dar sentido à experiência humana, o que não
significa que os temas e o modo de os tratar sejam intencionalmente ofensivos para os crentes!'
Não há outra forma de vivermos juntos e de respeitar a vida de
cada um, a não ser (re)inventando o modelo de tolerância multidmenssional, que implica a aceitação da pluralidade de abordagens,
aprendendo a caminhar e a crescer juntadas, estabelecendo laços
de confiança e amando-nos uns aos outros.P1
Notas

' MILL, John Stuart - Da Liberdade, /brasa, São Paulo, 1963 - "Se toda a humanidade m e m
um fosse da mesma opinião,e apenas um indivduo fosse de opinião contrdna, a humanidade
não teria maior dimb de silenciar essa pessoa do que esta o r i a se pudesse, de W a r a
humanidade."Quando Stuatt Mil/ (1873)ap~çenbuesta tese a favorda /Me discuSs80, apertubaça0 da amp'adncia e o abanão na fé eram v a b s posiovos no debate.
AUBERT, N h l e e Roux-Duíott, Chnstophe - L7ndividu Hypetmcdeme, i%s, Pah,2004.
AUBERT, N h l e e Roux-Dufort, Christophe - Le culte de I'urgem. La soci6t8 mal&

du

temps, Flammarion, Paris, 22003

' W,-

Jlwemy- l i u i o $ m y m @ b ? h m m @ a n d ~ ,TheW ,
d86,m.3 (mcm)

WALDROM,Jeremy - 7 3 e Satanic Verses",'limesMeraiy Supplement, Marrp, 1989, induído em PoIiüical Though.
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Eu sou um outro:
um encontro inédito
»» David Soares »» membro do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa; técnlco de gestão documental da Fundação Cuidar o Futuro

Sessão de Estudos que decorreu a 3 e 4 de
Março de 2007 na Casa de Vilar, no Porto,
proporcionou elementos para a compreensão do fenómeno religioso em sociedades
plurais. Através do cumprimento de um
programa que enquadrou e provocou uma
dinâmica de descoberta e de construção participativa, a
Sessão de Estudos organizada pelo Metanóia procurou ser
uma interpelação constante a consciência de cada um, formulando inquietações sobre um mundo marcado por um pluralismo religioso que se encontra em rápida, profunda e
constante mutaçâo decorrente, em larga medida, da projecção de uma tomada de consciência pelo indivíduo. É ele
que, a luz da diversidade religiosa, age e reage com o meio
que o envolve não se podendo fechar em si mesmo nem se
bastar a si próprio, necessitando de um universo de
espiritualidade individual e de grupo, variável de indivíduo
para indivíduo, para se afirmar e estruturar socialmente.

O Metanóia, como movimento organizador do encontro,
propiciou a constituição de um espaço de reflexão crítica
que, em última análise, procurou ser um estímulo a criação
de modelos alternativos de vida em sociedade e um olhar de
fé sobre a pertinência e o sentido do vivido, ou seja, a
certeza de que um futuro irrompe no presente e que o
assumirá plenamente, conferindo um sentido a experiência
humana individual e colectiva. É com esta convicção que o
Metanóia protagoniza um papel activo na construção do
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fenómeno religioso, isto é, enquanto experiência comunitária, possibilita no compromisso individual e colectivo
dos seus associados, um desejo de transformação que se dá
na relação de cada um com um outro. Este parece ser o verdadeiro alicerce do Metanóia, que, sobre relações humanas
múltiplas, diversificadas e personalizadas, corresponde a
uma necessidade real e humana, não configurando uma
tradição sem significado nem transportando um sentimento
nostálgico que impossibilita um desprendimento do movimento.
A actualidade da celebração da experiência crente dos
seus associados esteve presente na Sessão de Estudos que,
não sendo limitada por exigências confessionais, funcionais,
rituais e litúrgicas não descurou a dimensão afectiva, o particularizar de relações enquanto componente do desenvolvimento individual e social, o confronto e o contraditório
como mecanismo indispensável para o progresso. Nesta
perspectiva, a Sessão de Estudos foi um constante momento
de conversão, de acolhimento e de tolerância enquanto
expressão positiva de uma certa relatividade em que o que
estava em jogo não era, em última análise, o pluralismo religioso, mas sim o sentido e os fins da nossa vida, a possibilidade de viver de outra maneira, a possibilidade de romper
com um sistema de relações sociais e de o transcender.

O objectivo da Sessão de Estudos ultrapassou a temática
inicial e o cumprimento programático, formando a cons-

ciência da existência do outro, exigindo dele uma contribuição activa e criadora num espaço onde pudesse exercer
uma influência real na transformação do quotidiano que vive
e transporta, restando saber se depura as suas próprias normas para adquirir outras ou eventualmente para conservar as
mesmas, vistas agora em outro referencial.

A audácia desta Sessão de Estudos consistiu não em
debater as religiões num mundo globalizado mas em tratar o
outro por "tu" cada vez mais fundo, para saber dizer "eu" em

plenitude e possibilitar um encontro inédito que conduzisse
a uma aprendizagem mútua e renovada como necessidade de
existência. Em dois dias, o Metanóia constituiu um testemunho de procura, de perda e de salvação, construindo a
sociedade a partir da sua própria vivência na afirmação de
uma identidade compósita, com o dom do acolhimento a que
lhe sou grato. K l

Amadora, 8 de Abril de 2007
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Caminhando pela história
da salvação,
na Quaresma e Páscoa
Maria Adelaide P. Correia

v
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nos duas irmãs pequenas, em
1930 e tal, quando íamos com a nossa Avó celebrar Semana
Santa e a Páscoa a Igreja de São Sebastião da Pedreira, em Lisboa.
Nunca mais me "curei" da enorme sedução das leituras da
Quaresma, das celebrações da Paixão e da Páscoa. Ai está o essencial da Palavra e do Cristo que envolvem a nossa Fé. E ainda hoje
é com esse fervor que vos escrevo. De resto, este longo texto é
mesmo um desafio de fervor!
Começo esta "crónica" no Domingo imediatamenteanterior ao
início da Quaresma. Os dados estão jogados. Nas leituras do
Quarto Domingo Comum, neste ano A em que estarnos:
"Procuraio Senhol; vós todos os humildes da Terra, quepraticaiLsas suas Leis. Procurai a justiça, procurai a humildade."
(Sofonias 2-3; 3,12-13)
Vede quem sois vós, os que Deus chamou (...). O que é louco
aos olhos do mundo é que Deus escolheu para confindir os sábios
(...). Nenhuma criatura se poderá gloriar diante de Deus. Èpor
Ele que estais unidos a Cristo Jesus, o qual se tomou para nós a
Sabedoria que vem de Deus, a justiça, e santidade e a redenção.
(1a Carta aos Coríntios, 26-2 1)
Tomou a palavra e começou a instrui-los: "Felizes os pobres,
os que choram, os humildes, os que têmfome e sede dejustiça, os
misericordiosos, os puros de coração, os obreiros da paz os que
,sofi.emperseguição por amor dajustiça." (Mateus 5,l-12)

E já veio a Quaresma! Quarta-feira de Cinzas:
Voltai para a Senhol; vosso Deus, que é clemente e compassivo, lento para a ira e rico em bondade! (Joel2, 12-18)
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1"Domingo de Quaresma
Depois da leitura da Criação dos humanos (Génesis 2, 7-9; 3,
1-7),vem o Salmo 50 (51) pedindo a misericórdia do Senhor: Pela
Vossa imensa compaixão apagai as minhas culpas!/Criai em mim,
oh Deus!, um coração puro./ Não afmteis de mim o Vosso
Espírito!/ Dai-me a alegria da salvaçãofimzai em mim uma vontade generosa!
A Cristo, que não conheceu o pecado, Deus identiJicou-0com
o pecado por amor de nós, para que em Cristo nos tomássemos
justos aos olhos de Deus. Ele diz: "No tempofavorável escutei-te,
no dia da Salvação vim em teu socorro 'I. É agora o tempofavorável, é agora o dia c
hSalvação! (2aCaria aos Coríntios, 5,20- 21,2)
(...) mas tu, quando rezares, entra no teu quarto, e depois de
fechares a porta, reza a teu Pai - e teu Pai, que te vê no seu segredo, te pagará. (Mateus 6, 1-5)
O Evangeiho é o da tentação no deserto (Lucas 4, 1- 13): Esta
escrito: só ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele prestaras culto.

2"Domingo de Quaresma
Carksimo, sojk comigo pelo Evangelho, apoiado na força de
deus. Ele salvou-nos e chamou-nos para sermos Santos, em virtude, não das nossas obras mas do Seu próprio desipio e da sua
Graça. (2Tarta a Timóteo 1,8 b- 10)
E o Evangelho é a Transjguração: Pedro tomou a palavra e
disse a Jesus: "Senhol; que bom seriajicarmos aqui! Se quiseres,
farei três tendas: uma para 7i, outra para Moisés e outra para
Eliar. (Mateus 17, 1-9)
Ai, meu querido e franco Pedro: quanto apetecia ficar aí, descansado e consolado!!
Da nuvem, uma voz dizia: "Este é o Meu Filho em quem pus o
Meu enlevo: escutai-o!
3"Domingo de Quaresma
Quando Eu manijêstar a Minha Santidadepor meio de vós, Eu
vos escolherei de todos os paises: derramarei sobre vós águapura
e ficareis limpos de todas as vossas manchas. E dar-vos-ei um
coração novo, diz o Senho~(Ezequiel36,23-26)

4"Domingo de Quaresma
Como é que tu, sendojudeu, me pedes de bebe6 a mim que sou
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Samaritana? (...)Se tu conhecesses o dom de Deus, e Aquele que
te diz: "dá-mede beber': tu é que lhe terias pedido e Ele te haveria daclb água viva. (Evangelho de João 4,542)
Vá!, cantem dentro de vocês mesmos a continuação desse
encontro; cantemos e meditemos e alegremo-nos!

deveisfestejar como uma lei petpétua. (Livro do Êxodo 12,l-14)
Sede meus imitadoras; como eu o sou de Cr~to.(la Caria aos
Coríntios 11, 1-26)
E o "ritomelo", por três vezes, dessa antífona fundamental:
"Onde haja caridade e amor aí habita Deus."

O 5" Domingo conta a anunciadom ressurreição de Lázaro
& Betânia, irmão de Maria e Maria sua irmã: Jesus bradou com
voz forte: "Lúzaro, vem para fora!" O que estava morto saiu de
mãos epés atados com ligaduras e o rosto envolvido num sudário.
Jesus disse-lhes: 'Desligai-oe derjrai-o andar" Então, muitos dos
judeus que tinham vindo a casa de Maria, ao verem o que Jesus
fa, creram nele. (João 11,145)

Sexta-feira Santa, Celebraçao da Paixão do Senhor
Não há folego que possa transcrever esta etapa. Limito-me a
assinalar-vos que o Evangeiho (João 18, 142) é, exactamente, a
descrição do julgamento, morte e sepultura de Nosso Senhor Jesus
Cristo. Segue-se a Oração Universal e a Adoração da C m .

Chegamos h Semana Santa (Santíssirna, infinitamente Santa)
Domingo de Ramos da Paixão do Senhor
Todos, quer os que iam a sua finte, quer aqueles que o
seguiam, diriam em altos brados: Hossana ao Filho de David!
Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor! Hossana nas
alturas! (Mateus 2 1, 1- 11)
O Senhor Deus ensinou-me o que devo dizer para saber dar
palavras ak alento aos desanimados. C& manhã desperta os
meus ouvidos,para que eu aprenda como os discípulos. O Senhor
Deus abriu-me os ouvidos, e eu não aoisti, nem recusei. (lsaías 50,
4-71
Segunda, T q e Quarta-feira da Semana Santa têm textos
próprios, relacionados com o Mistério fundamental que se está a
celebrar. E todos vão correr para a mesma fonte. Cântico da
Comunhão em Quarta-feira Santa (Mateus 20, 28): Também o
Filho do Homem não veiopara ser servido, mas para servir e dar
a sua vida para resgatar a multidao.
Quinta-feira Santa:
Por isto é que todos conhecerão que sois meus discí@dos: se
vos amardes uns aos outros. (João 13,3435)
Aquele que nos ama e nospun$cou dos nossospecados com o
seu sangue, efez de nós um reino, sacerdotespara Deus e seu Pai;
a Ele seja dada a glória e o poder pelos séculos dos séculos.
~ m e n(Apocalipse
!
1,5-8)
O Espírito do Senhor esta sobre mim, porque me ungiu para
anunciar a Boa-Nova aos pobres; enviou-me a proclamar a libertação aos cativos e, aos cegos, a recuperação da vista; a mandar
em liberdade os oprimidos, a proclamar um ano favorável da
parte do Senhor. (Evangelho de Lucas 4,l-2 1)
Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor [Salmo 88
(8911
Na Missa da Ceia do Senhor:
Irmãos, se porventura um homemfor apanhado nalgumfalta,
vós, que sois espirituais, corrigi essa pessoa com espírito de mansidio; e tu olha para ti próprio, não estejas também tu a ser tentado. (...)(Cartaaos Galatas 6- 14)
O Senhor disse a Moisés e a Aarão na terra do Egipo: "(...)
Aquele dia será para vós um memorial, e vósfesteja-10-eis como
uma festa em honra do Senhor Ao longo h vossas gerações, a

SBbado - Silêncio!
Mesmo assim, na longa Vigília Pascal, baptismos, a bênção do
Lume Novo, o Chio Pascal marcado com o Alfa e &nega: "Cristo
ontem e hoje, princípio e fim, Alfa e &nega, a Ele pertence o
tempo e a eternidade, a Ele glória e poder para sempre. Ámen."
E o longo Precónio Pascal:
(...) Rejubile também a terra, inundada por tão grande claridade, porque a luz de Cristo, o Rei eterno, dissipa as trevas de
todo o mundo./ Alegre-se a Igreja, nossa mãe, adornada com os
filgores de tão grande luz, e ressoem neste templo as aclamações do povo de Deus. (...)/Esta é a noite em que libertastes
do cativeiro do Egipto os filhos de Israel, nossos pais, e os
fizestes atravessar a pé enxuto o Mar Vermelho./ Esta é a noite
em que a coluna defogo dissipou as trevas do pecado./ Esta é a
noite que liberta das tra,as do pecado e da corrupção do mundo
aqueles que hoje por toda a terra crêem em Cristo, noite que os
restitui a graça e os reúne na comunhão dos Santos./ Esta é a
noite, em que Cristo, quebrando as cadeias da morte, se levanta
vitorioso do himulo. De nada nos serviria ter nascido, se não
tivéssemos sido resgatados./ Oh admirável condescendência da
vossa graça! Oh incomparávelpredilecçãodo vosso amor! Para
resgatar o escravo, entregastes o Filho./ Oh necessáriopecado
de Adão, quefoi destruidopela morte de Cristo! Oh ditosa culpa,
que nos mereceu tão grande Redentor!/ Oh noite bendita, única
a ter conhecimento do tempo e da hora em que Cristo muscitou do sepulcro!/ Esta é a noite, da qual está escrito: A noite brilha como o dia e a escuridão é clara como a luz./ Esta noite
santa afigenta os crimes, lava as culpas; restitui a inocência aos
pecadores, da alegria aos tristes; derruba os poderosos, dissipa
os ódios, estabelece a concórdia e a paz./ (...) Agora conhecemos o sinal glorioso desta coluna de cera, que uma chama de
fogo acende em honra de Deus: esta chama que, ao repartir o
seu esplendor; não diminui a sua luz; esta chama que se alimenta de cera, produzida pelo trabalho das abelhas, para formar
este precioso 1uzeiro.l Oh noite ditosa, em que o céu se une a
terra, em que o homem se encontra com Deus!/ Nós Vos pedimos, Senhor; que este círio, consagrado ao vosso nome, arda
incessantemente para dissipar as trevas da noite; e, subindo
para Vós,como suave pe$me, junte a sua claridade a das estrelas do céu. Que ele brilhe ainda quando se levantar o astro da
manhã, aquele astro que não tem ocaso: Jesus Cristo vosso
Filho, que, ressuscitando de entre os mortos, iluminou o género
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humano com a sua luz e a sua paz e vive glorioso pelos séculos
dos séculos.
Leitura da Criação: No princípio, Deus criou o cézr e a terra.
(...)Deus criou o ser humano a sua imagem, criou-o a imagem de

Deus; Ele os criou homem e mulher Abençoando-os, Deus disse-lhes: "Crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai a terra.
Dominai sobre os peixes do maK sobre as aves dos céus e sobre
todos os animais que se movem na terra." (Génesis 1, 1.26-3 1)
Temos ainda os Salmos: Enviai, Senhor, o vosso espírito e renovai a face da tem. [I03 (104)l A bondade do Senhor encheu a
terra. [32 (33)] Defendei-me, Senhor: Vós sois o meu refúgio.
Guardai-me, Senhor, porque esperei em Vós. [15 (16)] Eu Vos louvarei, Senhor, porque me salvastes. [29(30)] Das fontes da salvação, saciai-vos na alegria. (Isaías 12, 3) Senhor, Vós tendes
palavras de vida eterna. [18 (19)] Como suspira o veado pelas correntes das águas, assim minha alma suspira por Vós, Senhor. [Sl.
41 (4211
Leitura do Livro do Êxodo, quando a vara de Moisés dividiu o
mar e a coluna de nuvens protege a fuga dos filhos de Israel: Israel
viu a mão poderosa com que o Senhor actuou contra o Egipto, o
povo temeu o Senhor e acreditou nele e em Moisés, seu servo.
Então, Moisés cantou, e osjlhos de Israel também, este cântico ao
Senhor Eles disseram: "Cantarei ao Senhor que é verdadeiramente grande: cavalo e cavaleiro lançou no mar " (Êxodo 14,1531; 15, 1)
Todos vós que tendes sede, vinde beber desta água. Mesmo os
que não tendes dinheiro, vinde, comprai trigo para comer sem
pagar nada. Levai vinho e leite, que é de graça. (...) Se me escutardes, havereis de comer do melhol; e saborear pratos deliciosos.
(Isaías 55, 1-11)
Continua a longa história da salvação: Aprende onde está a
prudência, aforça e a inteligência,afim de que saibas, ao mesmo
tempo, onde se encontram a vida e afelicidade, a luz dos olhos e
a paz. (Baruc (3,9- 15)
Dar-vos-ei um coração novo e introduzirei em vós um espírito
novo: arrancarei do vossopeito o coração depedra e vos darei um
coração de carne. (...)Habitareis no país que dei a vossos pais;
sereis o meu povo e Eu serei o vosso Deus. (Ezequiel36, 16-28)
Se morremos com Cristo, acreditamos que também com Ele
viveremos. (Carta aos Romanos 6,3- 11)
O Evangelho, diferente segundo os anos litúrgicos, neste ano A
em que continuamos é o de Mateus:
O anjo tomou a palavra e disse ds mulheres:
"Não tenhais medo. Sei que buscais Jesus, o crucificado; não
está aqui, pois ressuscitou, como tinha dito. finde, vede o lugar
ondejazia e ide depressa dizer aos seus discípulos: Ele ressuscitou dos mortos e vai a vossa frente para a Galileia. Lá o vereis. '
Eis o que tinha para vos dizer " (Mt. 28, 1-10)

Diante dos pagãos, em casa do centurião Comélio, Pedro anuncia o que já todos murmuram: Cristo Ressuscitou!: Então, Pedro
tomou a palavra e disse: "Reconheço, na verdade, que Deus não
faz acepção de pessoas (...) A Ele, que mataram, suspendendo-o
de um madeiro, Deus ressuscitou-o, ao terceiro dia, e permitiu-lhe
manifestar-se, não a todo o povo, mas L% testemunhas anteriormente designadas por Deus, a nós que comemos e bebemos com
Ele, depois da sua ressurreição dos mortos." (Actos dos Apóstolos
10,34; 37-43)
Este é o dia que o Senhor fez: exultemos e cantemos de alegria.
[Salmo 117 (118)]
Aspirai às coisas do alto e não às coisas da terra. Vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando
Cristo, a vossa vida, se manifsta~então também vós vos manifestareis com Ele em glória. (Carta aos Colossenses 3, 1-4)
Celebremos,pois, afesta, não com ofermento velho, nem com
o fermento da malícia e da corrupção, mas com os cizimos da
pureza e da verdade. (ITarta aos Coríntios 5,6-8)
Pedro, João e Madalena - as primeiras testemunhas do túmulo
vazio: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao himu10 logo de manhã, ainda escuro, e viu retirada apedra que o tapava. Correndo,foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, o
que Jesus amava, e disse-lhes: "O Senhorfoi levado do túmulo e
não sabemos onde o puseram." (João 20, 1-9)
E o encontro com os discípulos de Emaús: Disseram, então, um
ao outro: "Não nos ardia o coração, quando Ele nos falava pelo
caminho e nos explicava as Escrituras?" Levantando-se, voltaram
imediatamentepara Jerusalém e encontraram reunidos os Onze e
os seus companheiros, que lhes disseram: 'Xealmente o Senhor
ressuscitou e apareceu a Simão!" (Lucas 24, 13-35)
E continuamos a rejubilar pela Páscoa durante seis Domingos!
Até a Ascensão e ao Pentecostes!. . . O quê? Julgavam que a Festa
Pascal era igual as "férias da Páscoa"?! E para todas as nossas
vidas e para toda a Eternidade! Ámen!
Ora bem! Seria mesmo loucura ocupar páginas e páginas da
Viragem com estes textos - que cada um de nós pode e deve procurar a seu tempo no Missal.
Não está escrito nem proposto em lado nenhum que os textos
da Bíblia, escolhidos segundo as liturgias do desenrolar dos meses
de cada ano, sejam apenas para ouvir mais vagamente nas Missas
Dominicais e nunca mais os reler! E os rezar na oração de cada um
de nós e a sós com o Senhor!
Os que transcrevi são apenas um apontamento, uma parcela,
um antegosto!...
Oxalá nos espevitem!

Vossa
Maria Adelaide
Nota

Domingo da Páscoa da Ressurreição do Senhor

Algumas citações são retiradas do missal, outras da edição da Nova Bíblia dos
Capuchinhos; é natural, por isso, que não haja coincidência absoluta dos textos; em

O refrão para o salmo 138: Ressuscitei e eis-me para sempre
contigo.
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muitos casos, as citações sáo apenas excertos das leituras indicadas, num desafio a
leitura pessoal mais completa.
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