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EDITORIAL
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Dez sinais na visita do Papa
»>1

António Marujo

A viagem de Bento XVI a Portugal pode ficar marcada por várias declarações e acontecimentos. Desde
logo, o aspecto emotivo: foi perceptível para todos que
a imagem do Papa junto das pessoas se foi alterando a
medida que a viagem decorria. A chegada a Lisboa,
dia 11 de Maio, Bento XVI era ainda, para muitos,
alguém distante e fio, sem capacidade de comunicar. Ao aproximar-se das crianças na Praça do Comércio e ao falar aos jovens na
varanda da nunciatura em Lisboa, essa imagem mudou. O que foi
perceptível na forma como a multidão dele se acercou em Fatima e
no calor com que foi recebido no Porto.
Este é apenas um aspecto superficial, mas interessante. Em tempos de globalização, a experiência das pessoas - e sobretudo dos
jovens - passa também pelo colectivo. A fé pode ter também essa
dimensão de festa e de grande gmpo. Não sendo o aspecto decisivo da vivência do cristianismo, ele não deixa de ser significativo
para muitos crentes. Por isso, também para Bento XVI, esta viagem
a Portugal foi o que de melhor podia ter acontecido nesta altura. O
porta-voz do Vaticano, padre Federico Lombardi, referiu-se a "participação extraordinária" das pessoas, a "grande serenidade e alegria, e uma óptima saúde" do Papa, "que se podia ver pela sua
expressão radiosa".
2. Para isto, terá também contribuído a forma como Bento XVI
secou, ainda no avião, a presença recorrente do tema da pedofilia na
comunicação social, com as suas declarações: "Os sofrimentos da
Igreja vêm justamente do interior da Igreja, do pecado que existe na
Igreja. Também isso sempre foi sabido, mas hoje vemo-lo de um
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modo realmente terrificante: que a maior perseguição da Igreja não
vem de inimigos externos, mas nasce do pecado na Igreja, e que a
Igreja, portanto, tem uma profunda necessidade de reaprender a
penitência, de aceitar a purificação, de aprender por um lado o
perdão, mas também a necessidade de justiça."
Estas afirmações deveriam ser evidentes para todos os crentes,
mais ainda para os responsáveis da instituição. Se sabemos que o
pecado habita a Igreja, mais essa consciência deveria existir. Não
parece ter sido assim nesta crise. Pelo menos, para vários responsáveis do Vaticano, que viram na divulgação de notícias dos casos
de pedofilia uma campanha contra a Igreja. Não sou ingénuo a
ponto de ignorar que há quem queira alimentar ou amplificar determinadas realidades. Mas não é essa a questão principal nem é isso
o que interessa enfrentar nesta crise.
Os responsáveis católicos que assim falaram esqueceram, aliás,
factos elementares e importantes como o ter sido a Conferência
Episcopal Alemã a criar uma comissão que investigou os casos que,
nos últimos meses, vieram a público naquele país. Essa atitude dos
bispos alemães coincide com o que o Papa quis dizer: só uma consciência do próprio pecado pode levar a Igreja (e cada crente) a
purificar-se. Convém, por isso, aprender com Bento XVI.
3. Outra declaração importante, feita logo á chegada, foi a de
que a instauração da República trouxe um "espaço novo de liberdade" a Igreja. Muitos crentes teimam em olhar para esse acontecimento apenas como um episódio mais de perseguição. A declaração do Papa, a poucos meses da comemoração do centenário,
coloca a questão no seu devido lugar. E espera-se que pacifique de
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vez a relação dos católicos com o regime instaurado em 1910.
4. Uma visita de um Papa a um país permite apenas a comunicação unidireccional. Bento XVI veio, pronunciou discursos,
saudações e homilias, foi saudado em cada encontro por alguém
representativo e foi escutado, mal ou bem, pelas pessoas que acorreram às iniciativas. Este tem sido o modelo das viagens papais, já
desde há muitos anos. Longe vão os tempos das primeiras deslocações de João Paulo 11, quando, nas intervenções com que era
saudado, o Papa Wojtyla escutou chamadas de atenção para aspectos que os leigos ou os responsáveis das comunidades locais consideravam importantes.
Com o tempo, as razões de segurança sobrepuseram-se às da
comunidade. Mesmo se Bento XVI surpreendeu em Lisboa,
Fátima e Porto, aproximando-se das pessoas por diversas vezes,
isso não é sufíciente para que o Papa possa perceber sentires mais
profundos das comunidades. Num modelo, tantas vezes citado, de
Pedro que visita as comunidades locais, ou de Paulo que viaja a
anunciar o evangelho, seria imporíante recordar que os apóstolos
também ouviam o que os crentes tinham a dizer. A comunicação
que chega ao Papa não pode ser, apenas, filtrada sucessivamente
através dos canais hierárquicose da Cúria Romana. Há formas criativas de o fazer, correspondendodesse modo a uma viao mais colegial da Igreja, que resulta dos documentos do Concílio Vaticano II.
5. Nesta visita de Bento XVI a Portugal, faltou promover um
encontro com as minorias religiosas, que mereciam essa atitude e
essa proposta da parte da Igreja Católica. Essa hipótese foi remediada com convitespara o encontro com a cultura no CCB. É certo que
o clima inter-religioso em Portugal é simpático,acolhedor e cordial,
e esse poderia ser o testemunho que o país poderia dar, através dos
meios de comunicação internacionais. Mas falta também, no nosso
país, um verdadeiro processo de diálogo, cuja responsabilidade
mais importante cabe, neste caso, a maioria. Num país que conhece
há anos uma cada vez maior diversidade cultura1 e religiosa, seria
importante que os católicos soubessem estar na frente, na capacidade de lançar processos de diálogo com as minorias religiosas que
fazem parte, cada vez mais, da realidade religiosa portuguesa.
6. Foi pena que, no encontro das instituiç0es de acção social da
Igreja, as únicas palmas que se tenham escutado tenham sido para
as alusões do Papa ao aborto e ao casamento heterossexual.
Provavelmente, muitos participantes escutaram mal - a semelhança
do que aconteceu em alguns meios de comunicação:o Papa não fez
uma enésima condenação do aborto, antes elogiou os que "procuram lutar contra os mecanismos socioeconómicos e culturais que
levam ao aborto e que têm em vista a defesa da vida e a reconciliação e cura das pessoas feridas pelo drama do aborto". Se está
implícita a doutrina tradicional da Igreja sobre o tema, a fi.ase vai
antes numa linha mais positiva e de apoio às pessoas que s o k m o
"drama" do aborto - um discurso menos vulgar na Igreja. Por isso,
naquela afirmação, cada palavra é importante.
7. Teria sido positivo ouvir do Papa uma referência mais circunstanciada a actual crise económica e a responsabilidade do sistema financeiro, na linha da sua dtima encíclica. Aliás, essa referência estaria de acordo também com alguns dos apelos de Bento
XVI a um maior ernpenhamento dos cristãos. Na missa do Terreiro
do Paço, em Lisboa, o Papa afirfnou que a prioridade da Igreja

Católica deve ser "fazer de cada mulher e homem cristão uma presença irradiante da perspectiva evangélica no meio do mundo, na
família, na cultura, na economia, na política". No encontro com
agentes culturais, no Centro Cultural de Belém, Ratzinger referiu:
"Há toda uma aprendmgema fazer quanto a forma de a Igreja estar
no mundo, levando a sociedade a perceber que, proclamando a verdade, é um serviço que a Igreja presta a sociedade, abrindo horizontes novos de futuro, de grandeza e dignidade."
Esta presença da Igreja na sociedade deve passar pelo diálogo: na homilia da missa nos Aliados, no Porto, o Papa afirmou:
"Nada impomos, mas sempre propomos." E referindo os
"enormes problemas do desenvolvimento dos povos, que quase
nos levam ao desânimo", admitiu: "Alterou-se o quadro
antropológico, cultural, social e religioso da humanidade; hoje, a
Igreja é chamada a enfrentar desafios novos e está pronta a dialogar com culturas e religiões diversas, procurando construirjuntamente com cada pessoa de boa vontade a pacífica convivência dos
povos."
8. O encontro do Papa no Centro Cultural de Belém, com os
agentes culturais, mostrou um Papa preocupado com a modernidade, com o diálogo intercultural, com a arte e com a busca
das possibilidades de encontro. Este encontro abriu possibilidades
novas num caminho que a Igreja em Portugal tem sabido percorrer.
Os exemplos do trabalho de algumas dioceses (Beja, nomeadamente), dos secretariados da Cultura e dos Bens Culturais, bem
como de iniciativas mais locais como a Capela do Rato, com o projecto de diálogo entre a Igreja e a arte contemporânea, são indicadores desse caminho que é importante desbravar ainda mais.
9. Uma viagem de um Papa pode deixar consequências? A
avaliar pelas anteriores, serão poucas. Nas últimas décadas, a Igreja
em Portugal já se envolveu em congressos de leigos e na reabilitaçao das semanas sociais; na pastoral do domingo e na da família
ou em sínodos diocesanos. Mas devemos perguntar que h t o s
deram todas estas iniciativas e as suas conclusões (quase sempre
cheias de boas intenções, mas sem capacidade de prospectiva e de
p r o g w eficaz). Um dos problemas sérios da Igreja em
Portugal (h1 como do país) é a incapacidade de aprender a trabaihar com objectivos a médio prazo, e com a programação das
respectivas dinâmicas e estratégias. Sabemos o que se quer daqui a
dez anos? Mais pessoas nas missas? Mais pessoas capazes de viver
o essencial da mensagem do evangelho na política e na economia,
como o Papa referiu? Ou o quê? Andar ao sabor dos ventos, de
modas ou do improviso pastoral não é, certamente, o melhor caminho.
10. Na passagem de Bento XVI pelo Porto, o Papa deixou um
apelo ao desassossego: "Se esta certeza [da presença de Jesus] nos
consola e tranquiliza, não nos dispensa de ir ao encontro dos outros.
Temos de vencer a tentação de nos limitarmos ao que ainda temos,
ou julgamos ter, de nosso e seguro: seria morrer a prazo, enquanto
presença de Igreja no mundo, que aliás só pode ser missionária, no
movimento expansivo do Espírito. (. ..)Aguardampor nós não apenas os povos &cristãos e as terras distantes, mas também os
âmbitos sócio-culturais e sobretudo os coríytks que são os verdadeiros destinatários da actividade missionária do povo de
Deus."Cl
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Fazei das vossas vidas
lugares de beleza
»» Papa

Bento XVI »» Discurso proferido no encontro com o mundo da Cultura, realizado no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, a 12 de Maio de 2010

Venerados Irmãos no Episcopado,
Distintas Autoridades,
Ilustres Cultores do Pensamento, da Ciência e da Arte,
Queridos amigos,
into grande alegria em ver aqui reunido o
conjunto multiforme da cultura portuguesa,
que vós tão dignamente representais:
Mulheres e homens empenhados na pesquisa
e edificação dos vários saberes. A todos
testemunho a mais alta amizade e consideração, reconhecendo a importância do que fazem e do que
são. AS prioridades nacionais do mundo da cultura, com
benemérito incentivo das mesmas, pensa o Governo, aqui
representado pela Senhora Ministra da Cultura, para quem
vai a minha deferente e grata saudação. Obrigado a quantos
tomaram possível este nosso encontro, nomeadamente a
Comissão Episcopal da Cultura com o seu Presidente, Dom
Manuel Clemente, a quem agradeço as expressões de cordial
acolhimento e a apresentação da realidade polifónica da cultura portuguesa, aqui representada por alguns dos seus melhores protagonistas, de cujos sentimentos e expectativas se
fez porta-voz o cineasta Manoel de Oliveira, de veneranda
idade e carreira, a quem saúdo com admiração e afecto juntamente com vivo reconhecimento pelas palavras que me
dirigiu, deixando transparecer ânsias e disposições da alma
portuguesa no meio das turbulências da sociedade actual.
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De facto, a cultura reflecte hoje uma "tensão", que por
vezes toma formas de "conflito", entre o presente e a
tradição. A dinâmica da sociedade absolutiza o presente,
isolando-o do património cultural do passado e sem a
intenção de delinear um futuro. Mas uma tal valorização do
"presente" como fonte inspiradora do sentido da vida, individual e em sociedade, confronta-se com a forte tradição
cultural do Povo Português, muito marcada pela milenária
influência do cristianismo, com um sentido de responsabilidade global, afirmada na aventura dos Descobrimentos e no
entusiasmo missionário, partilhando o dom da fé com outros
povos. O ideal cristão da universalidade e da fraternidade
inspiravam esta aventura comum, embora a influência do
iluminismo e do laicismo se tivesse feito sentir também. A
referida tradição originou aquilo a que podemos chamar
uma "sabedoria", isto é, um sentido da vida e da história, de
que fazia parte um universo ético e um "ideal" a cumprir por
Portugal, que sempre procurou relacionar-se com o resto do
mundo.
A Igreja aparece como a grande defensora de uma sã e
alta tradição, cujo rico contributo coloca ao serviço da
sociedade; esta continua a respeitar e a apreciar o seu
serviço ao bem comum, mas afasta-se da referida "sabedoria" que faz parte do seu património. Este "conflito" entre a
tradição e o presente exprime-se na crise da verdade, pois só
esta pode orientar e traçar o rumo de uma existência realizada, como indivíduo e como povo. De facto, um povo, que
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deixa de saber qual é a sua verdade, fica perdido nos labirintos do tempo e da história, sem valores claramente
definidos, sem objectivos grandiosos claramente enunciados. Prezados amigos, há toda uma aprendizagem a fazer
quanto a forma de a Igreja estar no mundo, levando a
sociedade a perceber que, proclamando a verdade, é um
serviço que a Igreja presta a sociedade, abrindo horizontes
novos de futuro, de grandeza e dignidade. Com efeito, a
Igreja "tem uma missão ao serviço da verdade para cumprir,
em todo o tempo e contingência, a favor de uma sociedade a
medida do ser humano, da sua dignidade, da sua vocação.
[...] A fidelidade a pessoa humana exige a fidelidade a verdade, a única que é garantia de liberdade (cf. Jo 8, 32) e da
possibilidade dum desenvolvimento humano integral. É por
isso que a Igreja a procura, anuncia incansavelmente e
reconhece em todo o lado onde a mesma se apresente. Para
a Igreja, esta missão ao serviço da verdade é irrenunciável"
(Bento XVI, Enc. Caritas in veritate, 9). Para uma sociedade
composta na sua maioria por católicos e cuja cultura foi profundamente marcada pelo cristianismo, é dramático tentar
encontrar a verdade sem ser em Jesus Cristo. Para nós,
cristãos, a Verdade é divina; é o "Logos" eterno, que ganhou
expressão humana em Jesus Cristo, que pôde afirmar com
objectividade: "Eu sou a verdade" (Jo 14,6). A convivência
da Igreja, na sua adesão firme ao carácter perene da verdade,
com o respeito por outras "verdades" ou com a verdade dos
outros é uma aprendizagem que a própria Igreja está a fazer.
Nesse respeito dialogante, podem abrir-se novas portas para
a comunicação da verdade.
"A Igreja - escrevia o Papa Paulo VI - deve entrar em
diálogo com o mundo em que vive. A Igreja faz-se palavra,
a Igreja toma-se mensagem, a Igreja faz-se diálogo" (Enc.
Ecclesiam suam, 67). De facto, o diálogo sem ambiguidades
e respeitoso das partes nele envolvidas é hoje uma prioridade no mundo, a qual a Igreja não se subtrai. Disso mesmo
dá testemunho a presença da Santa Sé em diversos organismos internacionais, nomeadamente no Centro Norte-Sul do
Conselho da Europa instituído há 20 anos aqui em Lisboa,
tendo como pedra angular o diálogo intercultural a fim de
promover a cooperação entre a Europa, o Sul do
Mediterrâneo e a África e construir uma cidadania mundial
fundada sobre os direitos humanos e as responsabilidades
dos cidadãos, independentemente da própria origem étnica e
adesão política, e respeitadora das crenças religiosas.
Constatada a diversidade cultural, é preciso fazer com que
as pessoas não só aceitem a existência da cultura do outro,
mas aspirem também a receber um enriquecimento da
mesma e a dar-lhe aquilo que se possui de bem, de verdade
e de beleza.
Esta é uma hora que reclama o melhor das nossas forças,
audácia profética, capacidade renovada de "novos mundos
ao mundo ir mostrando", como diria o vosso Poeta nacional
(Luís de Camões, Os Lusíadas, II,45). Vós, obreiros da cultura em todas as suas formas, fazedores do pensamento e da
opinião, "tendes, graças ao vosso talento, a possibilidade de

falar ao coração da humanidade, de tocar a sensibilidade
individual e colectiva, de suscitar sonhos e esperanças, de
ampliar os horizontes do conhecimento e do empenho
humano. [...] E não tenhais medo de vos confrontar com a
fonte primeira e última da beleza, de dialogar com os
crentes, com quem, como vós, se sente peregrino no mundo
e na história rumo a Beleza infinita" (Discurso no encontro
com os Artistas, 21/XI/2009).
Foi para "pôr o mundo moderno em contacto com as
energias vivificadoras e perenes do Evangelho" (João
XXIII, Const. ap. Humanae salutis, 3) que se fez o Concílio
Vaticano 11, no qual a Igreja, a partir de uma renovada consciência da tradição católica, assume e disceme, transfigura e
transcende as críticas que estão na base das forças que caracterizaram a modernidade, ou seja, a Reforma e o
Iluminismo. Assim a Igreja acolhia e recriava por si mesma,
o melhor das instâncias da modernidade, por um lado,
superando-as e, por outro, evitando os seus erros e becos
sem saída. O evento conciliar colocou as premissas de uma
autêntica renovação católica e de uma nova civilização - a
"civilização do amor" - como serviço evangélico ao homem
e a sociedade.
Caros amigos, a Igreja sente como sua missão prioritária,
na cultura actual, manter desperta a busca da verdade e, consequentemente, de Deus; levar as pessoas a olharem para
além das coisas penúltimas e porem-se a procura das últimas. Convido-vos a aprofundar o conhecimento de Deus tal
como Ele Se revelou em Jesus Cristo para a nossa total realização. Fazei coisas belas, mas sobretudo tornai as vossas
vidas lugares de beleza. Interceda por vós Santa Maria de
Belém, venerada há séculos pelos navegadores do oceano e
hoje pelos navegantes do Bem, da Verdade e da Beleza.
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A Eucaristia co
»» Lauiette Lepage »» intervenção no 49'Congresso Eucaristico Internacional, realizado no Quebeque (Canadá), de 15 a 22 de Junho de 2008, sobre o tema "A
Eucaristia, Presença e Dom de Cristo para a vida do mundo"; tradução de Ilda Pires

"Queres honrar o Corpo de Cristo?"
(S. João CrisOsostomo)

1
para mim um momento muito emocionante vir
partilhar convosco uma experiência de cinco
anos vividos no Brasil, há já uns vinte anos,
mas que marcou toda a minha vida. Porque,
quando voltei, os quinze anos vividos no bairro Saint Roch, no Quebeque, fazem-me acreditar que a missão, no fundo, acontece aí, onde temos os
dois pés.
1. A Eucaristia começa pelos pés
É isso mesmo, a Eucaristia começa pelos pés! Não foi por
acaso que Jesus, para tornar o seu Corpo presente em todos
os lugares da terra e até ao fim do mundo, começou por aí,
o lava-pés. Um gesto quase escandaloso, um gesto muito
concreto, muito terra-a-terra. No entanto, a eucaristia é o
cume, o ponto mais alto da nossa fé!
Jesus ajoelhado diante de seres humanos! Um gesto que
vira do avesso todas as imagens que fizemos e ainda hoje
fazemos de Deus: um Deus poderoso, altivo, severo, distante. Deus, de joelho, a lavar-nos os pés. Um gesto que contém toda a revolução trazida por Jesus. Um gesto que nos faz
entrar no mistério da grandeza de todo o ser humano.
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Tirar as sandálias
"Tira as sandálias, porque a terra que pisas é sagrada", dizia
Deus a Moisés (Ex 3,5). Entrar em casa dos pobres é entrar
no território de Deus. Esse é o lugar da sua Presença. Seria
necessário que entrássemos aí como quem entra num santuário, nos bicos dos pés, colocando-nos de joelhos.
Para mim é sempre delicado falar de favela ou de depósito de lixo, onde seres humanos são considerados como
dejectos da sociedade. Por isso eu receio sempre o impudor
ou a falta de respeito para com estes seres humanos que
vivem essa realidade. Só teriam o direito a falar dela as
próprias pessoas que a vivem ou aquelas que com elas se
comprometeram de uma forma permanente, como Nara, por
exemplo.
Frédy Kunz, o fundador da Fraternidade do Servo
Sofredor no Brasil, falecido no dia 12 de Agosto do ano
2000, dirigia a Regina, quando da sua profissão religiosa na
comunidade protestante de Grandchamp, na Suíça, estas
palavras:

"Um dia, minha querida, vais encontrar um homem sem beleza,
sem nada que atraia o olhal:
como se fosse o lixo da humanidade.
Então, nãobjas, não tenhas medo. Aproxima-te.
Ajoelha-te e diz: ''Fala, Senhor:"

E, então, o Bem-Amado te dirá coisas inefáveis,
injnitamente belas ...
Um segredo maravilhoso.
E isso será a graça da tua vida."
A lixeira

Ajoelha-te e diz: "Fala, Senhor!" Quanto a mim, foi-me
dado, como um presente misterioso, viver numa favela do
Brasil, ou melhor, numa lixeira. Aos 62 anos, deixar a minha
terra natal, a minha casa, as minhas rosas.. . Um pouco como
Abraso, partir sem saber exactamente aonde isso me levaria.
Arriscar. Jogar o grande jogo do "Vai, vende tudo o que possuis, dá o preço aos pobres e vem". Uma troca louca. Para
saber se ia ganhar com ela, era preciso experimentar. Nunca
fui decepcionada. Sem bagagem, livre como um passarinho
em pleno céu, descobri numa lixeira o lugar da minha liberdade, uma outra "cidade da alegria".
Um outro MUNDO?

Não, o nosso mundo cortado em dois! Quando se chega ao
centro da cidade de João Pessoa, no Nordeste do Brasil, (700
mil habitantes), caminha-se alguns minutos a pé, atravessa-se o caminho-de-ferro, e, encontramo-nos num outro universo. Aí estão eles, homens, mulheres e crianças no meio
das vacas, dos porcos, das moscas e dos ratos. Ao sol
abrasador ou a chuva, na fermentação nauseabunda das
imundícies. Munidos dum gancho de ferro e dum grande
saco de plástico, remexem o lixo para recuperar pacotes de
plástico contendo alguma coisa, latas de conserva, papel,
cartão, que vendem a alguns cêntimos o quilo para poderem
comer. Comer é a única preocupação!
Mil e quinhentas pessoas sobrevivem desta indústria da
vergonha e da humilhação. Não admira que Francisca, Maria
José e outras se prostituam para completar o seu ganha-pão
para sustentar os filhos. Não admira que se faça batota no
peso dos lixos apanhados, molhando o papel ou juntando um
pouco de areia nas latas de conserva antes de as vender. Não
admira que Socorro, de 12 anos, e Lindalva, de 17, fujam da
casa paterna, em plena noite, para se lançar na rua. Não
admira! Até quando este povo oprimido poderá permanecer
numa atitude de não-violência?
O que fiz eu aqui?

Perguntam-me muitas vezes: "Em que é que trabalhas? No
Serviço Social? Na Saúde? Na Educação?" E eu respondo:
"Não faço nada.. . vivo!" Não se liberta um povo, ajudamo-lo a libertar-se por si próprio. E isso demora, não é mensurável, não é espectacular.. . É lento como qualquer crescimento. Uma presença discreta, uma solidariedade na
pobreza, na resistência, na luta do povo; a valorização dos
mais pequenos esforços que ajudem na autonomia, na liber-

tação, na solidariedade. É talvez assumir o risco duma
ineficácia aparente, mas isso já é crescer em conjunto.
Uma Igreja com os pobres, em vez duma igreja para os
pobres. Menos triunfante! Se for preciso encontrar um nome
para este tipo de trabalho, eu diria, com Leonardo Boff, que
é um trabalho de parteira. Acompanhamos a vida, ajudamo-la a nascer e a libertar-se.
Viver na favela

Para mim, viver na favela é habitar, como a maior parte das
pessoas, numa casa de terra batida, que deixa mil brechas
para o sol, para a chuva, para os ratos e para os ladrões.
É passar meia hora a acender o fogo de carvão ou de
lenha que vai servir para cozer o feijão preto ou o arroz. É
lavar a roupa a mão e com água fria. É visitar os doentes e
as pessoas que estão mal. É acolher as pessoas que vêm ter
connosco para passar o tempo ou para partilhar a sua dor.
É ainda dedicar longos momentos a oração. Colocar diante
de Deus todo o sofrimento e toda a esperança deste povo
com dificuldade em se libertar. Depositar nesta respiração
espiritual a força de um quotidiano sempre novo e de uma
presença portadora de vida e de fé no ser humano. É aprender a descobrir, para além do rosto da miséria, um Outro
Rosto.

2. Eles são o corpo de Cristo
S. João Crisóstomo tem estas palavras muito fortes:
"Quereshonrar o COTOde Crkto?
Não comeces por despma-10 quando ele estiver nu.
Não o honres com vestes de seda,
para o desprezar quando sofre o j i o ou a nudez.
Porque aquele que &se "esteé o meu C o p " é o mesmo que disse:
"Viite-mecomfome e nio me deste de comer"
Que vantagem haverá em que a mesa do Cristo
esteja c a m g a h com vasos de oiro
enquanto Ele m o m defome?
Começa por saciar ofaminto e, com aquilo que te sobraq
honra o seu altax
Fazes um cálice de ouro e nio d'ás um copo de águafresca?
E, para que serve mestir o altar de Cristo de v& de oiro,
se não a roupa de que Ele precisa?
Por isso, quando tu ornamentas a igreja,
não esqueças o teu irmão em sofrimento,
porque esse templo tem mais valor do que o outro."
É claro que estas palavras de João Crisóstomo lhe valeram a oposição feroz da corte imperial e do clero do seu
tempo. Para perceber esta ordem e esta urgência, era preciso
um olhar de fé; foi por isso que Crisóstomo não foi compreendido. Foi perseguido em Constantinopla antes de ele
próprio ter escolhido o exílio, onde se tomou "o Cristo
errante, estrangeiro, sofredor".
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Neste mundo sem rosto humano,
sacramento actual do Servo Sofredor
de Javé, a Igreja tenta incarna~se.
Os pobres são o povo crucificado,
como Jesus. O povo perseguido
como o Servo de Javé.
Eles completam no seu corpo o que falta
a paixão de Cristo. E assim que se celebra
o memorial da morte e da paixão de Cristo.
Numa ocupação da terra onde a violência
faz tantas vítimas, Severino exclama:
"Eles são fortes contra nós, mas Deus
é ainda mais forte e Ele está conno~co.~~
Uma mamã, com os olhos cheios
de lágrimas, diz-nos, mostrando-nos
o seu bebé doente: "Nós atravessaremos
todas estas dificuldades,
Deus não nos deixará cair."
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A EUCARISTIA CQMECA PELOS PÉS

Os crucificados de hoje
Neste mundo sem rosto humano, sacramento actual do
Servo Sofredor de Javé, a Igreja tenta incarnar-se. Os pobres
são o povo crucificado, como Jesus. O povo perseguido
como o Servo de Javé. Eles completam no seu corpo o que
falta a paixão de Cristo. É assim que se celebra o memorial
da morte e da paixão de Cristo.
Numa ocupação da terra onde a violência faz tantas vítimas, Severino exclama: "Eles são fortes contra nós, mas
Deus é ainda mais forte e Ele está connosco." Uma mamã,
com os olhos cheios de lágrimas, diz-nos, mostrando-nos o
seu bebé doente: "Nós atravessaremos todas estas dificuldades, Deus não nos deixará cair."
Via-Sacra
Numa Sexta-Feira Santa fizemos, no Acampamento, uma
Via-Sacra muito especial. Manuel fez uma grande cruz em
madeira tosca. Era verdadeiramente a árvore de cruz.
Percorremos o Acampamento com a Comunidade dos ocupantes, na lama, entre os troncos queimadas, carregando, a
vez, sobre os ombros, a grande cruz que é a nossa, e actualizando em cada estação nos acontecimentos de hoje, a
Paixgo de Jesus. As palavras de Isaías ganham aqui todo o
seu sentido com uma acuidade impressionante: "Povo
semelhante a um rebento com as raízes secas, em terra árida.
O homem que conheceu o sofrimento de perto" (1s. 53).
No fim da celebração, plantamos a enorme cruz sobre um
montículo de troncos carbonizados a entrada do
Acampamento e demos a esse lugar o nome de "Novo
Calvário". O povo prometeu transportar esta cruz para a
terra esperada com que sonha.
Aprender a viver juntos
Esta experiência de "deserto" na pobreza e no desnudamento é um lugar privilegiado de eclosão e amadurecimento da
Comunidade. Em semelhante situação, as pessoas ou se tornam irmãs ou se matam! Através de tanto sofrimento e privações, vê-se brotar a fraternidade, a entreajuda, o perdão, a
solidariedade na resistência, na luta e na esperança.
Aprende-se a viver juntos o que constitui toda uma ascese!
Mas é também a libertação dos nossos egoísmos e
individualismos e pode-se já cantar o começo da vitória,
porque o povo está de pé e venceu o medo.

ele nos chama, como seus filhos e filhas, a viver na dignidade humana.
E essa é a maravilha se soubermos olhar para além das
aparências. Se a miséria nos atingir como uma bofetada,
aquilo que se vê, aquilo que se pressente é uma força de vida
ainda maior, que transcende todas as forças de morte. No
fundo desta infra-humanidade dorme ainda, sob as cinzas,
uma centelha de luz: o Rosto de Deus, no fundo do coração.
Arturo Paolo dizia: "Não temos de evangelizar os pobres, só
temos de os escutar e admirar as maravilhas que Deus opera
neles. Temos de nos converter, no contacto com eles, a sermos seus irmãos e irmãs. É a única revolução. Nos desafios
vividos e sofridos nestes meios, toma-se consciência de que
a fé não plana, desencarnada, fora da História. Ela significa
uma missão libertadora cujos frutos de justiça e de partilha
são já sinais visíveis dum mundo novo. Sim, acontece que os
pobres, os excluídos, os "sem" de qualquer espécie, semterra, sem-água, sem-tecto, sem-educação, se decidem a
viver, que tomam conta de si próprios, que aguentam de pé,
que se organizam para sair da situação pela força dos seus
braços unidos e que dizem, como se isso fosse muito natural, que é Deus que os põe a caminho, que é o seu libertador
e cantam a sua esperança:
"Virá um dia em que todos,
Ao levantar a vista,
Veremos nesta terra
Reinar a liberdade." (bis)

Conclusão
Falando das comunidades de base, Leonardo Boff dizia: "E
a Igreja fez-se povo." E se viesse o tempo, para todos os
baptizados, de se sentirem povo, comunidade, todos enviados ao mundo? Povo de Deus, consciente de que a história
de cada dia, marcada pela dor e pela alegria, continua a missão de Jesus? Povo de Deus que, no coração do mundo,
invente a fraternidade, construa a justiça e a liberdade, anuncie um mundo novo, uma terra nova? Se tivesse chegado
esse tempo? A Eucaristia começa pelos pés. P1

O Espírito sobra também nos pantanais
O povo talvez não conheça a "letra", mas discerne bem "o
espírito". O nosso papel é talvez simplesmente acolher esta
Palavra, nomeá-la, ajudar a tomar consciência de que esta
Boa Nova se dirige a todo o ser humano e que ela é um apelo
a sua libertação integral. QuetDeus nunca quis que fôssemos
objectos, coisas, seres humanos calcados aos pés, mas que
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Martinho Lutero:
Revolucionário relutante
ou coração bomba-relógio
da Reforma
»» Jorge

Sobrado »» Membro da Igreja Baptista da Maia; assessor de comunicação e docente universitário

O problema da Verdade e a aparência moral do Mundo

M

artinho Lutero foi, provavelmente, um
dos melhores representantes do que
Dietrich Bonhoeffer - teólogo e pastor
luterano do século XX, resistente antinazi e partidário da causa judaica designou por "honestidade alemã", por
oposição a "hipocrisia british", que se
define nos termos de uma incapacidade para compreender ou
aceitar a "ocultação" do estado de corrupção do mundo. Ao contrario de Nietzsche, para quem a aparência moral do mundo é
devedora do esquecimento e da mentira, em Lutero a Verdade é
uma categoria espiritual e ontológica: o dever de a seguir impõe-se, de forma irrecusavel, no espírito e na consciência do cristão.
Obstinado da verdade e radical da liberdade de consciência,
Lutero recusa categoricamente aceitar a "ocultação" do estado
de corrupçâo da Igreja e da Fé cristãs. Nas suas "95 Teses" contra as indulgências, aponta o dedo ao "engano" e ao "erro". "A
maior parte do povo esta sendo necessariamente ludibriada por
essa magnífica promessa de absolvição da pena" e "pregam
doutrina mundana os que dizem que, assim que tilintar a moeda
lançada na caixa, a alma sairá voando [do purgatório para o
céu]".
Mas as indulgências papais eram para o sacerdote alemão
apenas uma parte da contrafacção teológica da época, realizada
ao abrigo de tradições, interpretações e hierarquias de poder da
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Igreja, que a seu ver forneciam uma catequização popular conveniente aos objectivos políticos e económicos da cúria romana.
Uma teologia desviada não poderia conduzir, a seu ver, a uma fé
e a um culto verdadeiros. E é por essa razão que o reformador
impreca contra as "autoridades", os "heréticos", os "recitadores
de orações", citando o profeta Isaías: "Este povo honra-me com
os lábios, mas o seu coraçâo está longe de mim."
É certeira a conclusão que, nos seus fundamentos, a doutrina
de Lutero nada tinha de novo. O historiador da Reforma G R.
Elton defende que também "Lutero não a considerou nova: para
ele era a verdade do Evangelho." O teólogo nunca encarou
como sua missão a criação de uma nova religiâo ou de uma nova
igreja, mas o resgate da verdade da fé e do Evangelho da Graça
- ou, como lhe chamou, "o verdadeiro tesouro da Igreja".
Discordando de Nietzsche, Lutero poderia todavia concordar
com Kant, para quem "é um traidor da humanidade quem ignora ou contesta a importância da aparência moral no mundo". "A
verdade é mestra do próprio Papa! ",dirá o ainda monge agostinho no seu julgamento de 1518, perante a Dieta de Augsburgo e
o delegado do Papa Leão X, o Cardeal Tomas de Vio.
O primado da teologia sobre a política em Lutero
Correntes historiográficas e de opinião trataram de "compreender" gradualmente Lutero fora da esfera da fé, "contextualizando-o" sobretudo como uma fabricação social e epocal, ora do
chauvinismo germânico do século XVI contra o Império

MARTINHO LUTERO: REVQLUC~~BNÁRIO RELUTAPITE QU CORAÇAO BOMBA-REaLggGICB DA REFORMA

Romano e o jugo da Igreja, ora da vontade de poder dos seus
príncipes, ora do desmoronamento da autoridade papal e do fracasso dos concílios reformistas, ora do anticlericalismo larvar
das burguesias alemãs emergentes, ora ainda do progresso
económico, científico e tecnológico da altura, vagamente ligado a "invenção da imprensa", a substituição da "economia natural" por uma "economia monetária" e até ao "florescimento
das universidades". ..
Percepcionar Lutero himself como um mero subproduto
sociológico e histórico do seu tempo, de ordem essencialmente
político-económica, corresponde porém a asfixiar e obliterar o
seu genuíno e vital desígnio espiritual, o fundo motivacional
específico da sua acção. Equivale ainda a esquecer a identidade
distintiva de um programa de cariz teológico, espiritual e eclesiástico sobre a fé e praxis cristãs, que se desenha e redesenha
no coração e na mente do reformador alemão durante cerca de
20 anos.
Sendo verdade que o teólogo alemão vê a Igreja do seu
tempo como "uma Babilónia" - dirigida por uma cúria
descrente, materialista, corrompida, centrada em Roma, na
administração dos seus poderes e dispendiosos empreendimentos -,é importante notar que o impulso fundamental e mais relevante de Lutero não consiste em destruir a Igreja ou promover
um cisma no seu interior, nem o de protagonizar uma espécie
de operação "mãos limpas" no extenso aparelho eclesiástico de
Roma, apesar da revolta que este cedo lhe suscitou.
Quando publica as "95 Teses" no portão da Igreja do Castelo
de Wittenberg, a 31 de Outubro de 1517, não são motivações
políticas, sociais ou sequer morais que o dominam. Lutero não
era um "justiceiro",antes um cristão inquieto com a questão da
sua Salvação. Não fosse o facto do tráfico de indulgências para
"castigos canónicos" e "penas divinas" atingir a concepção da
salvação pela Graça que havia descoberto (ou redescoberto)
nos Evangelhos e nas Epístolas de São Paulo, até essa mediática polémica não teria passado de um fait divers. Assim, acabou
por tornar-se no rastilho do barril de teologia que implodiu uma
economia medieval de salvação e a sua traumática concepção
sofredora.
O teólogo e historiador da religião Hans Küng reconhece que
"apesar de ter provocado uma verdadeira explosão política,
Lutero permaneceu um homem de fé, um teólogo, que, devido a
uma necessidade existencial, se debateu com a questão da graça
de Deus em face da condição pecadora do ser humano. (. ..) O
ponto de partida não se encontra em quaisquer inconvenientes
eclesiásticos (. ..), mas sim na problemática da salvação."
Lucien Febvre, no seu "Martin Luther: Un Destin" (publicado em português pela Asa, 1993),desenvolve uma intuição particular: Lutero não quis, mas pôs-se na situação de ser o pai do
Protestantismo, do mesmo modo que Roma também não queria, mas ficou a jeito de apanhar com ele. "Lutero prestou-se,
talvez. Não se entregou. Permanece ele próprio. (. ..) As suas
perspectivas políticas são limitadas, muito pouco maquiavélicas, tão verdadeiramentecândidas! (. ..) Roma atravessou-se no
seu caminho (...) solitário de cristão inquieto apenas com a sua
salvação e a salvação do próximo."

O "efeito domino" que se seguirá - com revolucionários
impactos sociais e políticos - é uma cadeia de consequências
imprevisível (porque não programada), que tem a sua origem
mais radical nas interrogações espirituais e nas convicções
teológicas, que inquietam e alimentam a alma do reformador.
Das correspondências de Lutero, consta o relato de alguém que
lhe dizia que "ele era o libertador da cristandade". "Sim respondeu - sou-o e fui-o. Mas como um cavalo cego que não
sabe para onde o seu dono o conduz."
Nada do que se viveu naqueles loucos anos de 20 e 30 do
século XVI se poderia prever quando Lutero atacou as indulgências, em 1517. Num dia, monge e professor; no seguinte,
teólogo contestatário; noutro ainda, antipapista e excomungado; a seguir, líder revolucionário. A operação montada por
Lutero acaba por levá-lo sucessivamente mais longe do que o
próprio esperaria, como se não houvesse propriamente "programa". Note-se que em 1519 Lutero afirmava ainda acreditar
genuinamente que o Papa Leão X necessitava tão-somente de
ser esclarecido; um ano depois, impreca escatologicarnente
contra o papa, elegendo-o de anticristo.. .
Retrospectivamente, todas as teleologias são possíveis. Em
Lutero, assinalar uma teleologia implica construí-la as avessas.
Se alguma "bomba-relógio" foi armadilhada, foi-o, antes de
mais, no desassossegado coração do monge Martinho,
enclausurado nos mosteiros agostinhos de Erfurt e Wittenberg,
num irresolúvel estado de angústia, atormentado na impossibilidade da sua justificação. No seu extraordinário livro "Os
Grandes Pensadores do Cristianismo", Hans Kung faz crer que
"a vida de monge não tinha resolvido nenhum dos seus problemas."
Experimentado em leituras, orações, penitências, privações,
mortificações e outros exercícios de body care medievais, o
desassossegado monge Martinho desenvolveu uma espiritualidade proto-kierkegaardiana. GR. Elton exprimiu de forma
exemplar essa condição espiritual e a sua importância capital
no descarrilamento histórico do protestantismo: "Lutero (. ..)
viria a revolucionar a teologia, em virtude de se encontrar perante Deus num estado de desespero. Queria assegurar-se da
sua aceitação, mas só conseguia descobrir em si a certeza do
pecado e em Deus a justiça inexorável que tomava fúteis todos
OS seus esforços.. ."
Durante toda uma década o monge debate-se com a sua
humanidade insuficiente e a interrogação desesperada da sua
salvação, mergulhando na escolástica e emergindo com os textos dos Evangelhos, os Salmos e as Epístolas de São Paulo, a
boleia das Confissões de Agostinho de Hipona. Na feliz formulação de Henri Tincq, "professor da Sagrada Escritura, será
o convívio com a palavra de Deus que salva Lutero". (Os
Génios do Cristianismo, ed. Gradiva/Público, 1999)
Na Epístola de Paulo aos Romanos compreende que "o dom
gratuito de Deus é a vida eterna" (VI, 23), que "todos pecaram
e destituídos estão da Glória de Deus, e são justificados gratuitamente pela Sua Graça, pela Redenção que há em Cristo
Jesus" (III,23-24) ou ainda "que o homem é justificado pela fé,
sem as obras." (III,28). Nos escritos do "apóstolo aos gentios",
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Lutero realiza de forma consequente que o ser humano não se
pode ''justificar" a partir das suas próprias forças, ainda que seja
muito piedoso, mas exclusivamente pela maravilhosa e incompreensível Graça de Deus.
A fé no ministério redentor de Jesus é uma condição de acesso a essa Graça, mas não corresponde a qualquer virtude ou
mérito pessoais. Como se lê na Epístola aos Efésios, "Deus, que
é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que
nos amou, estando ainda nós mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo (. ..). Pois pela graça sois salvos,
por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem
das obras para que ninguém se glorie."
A teologia protestante de Lutero é uma espécie de "Triple
Play" teológico, que coloca no centro da fé cristã três fundamentos inegociáveis: sola Scriptura; solus Christus; sola Gratia.
Desta forma, Lutero faz o primado da Escritura sobre as
tradições, leis, autoridades e hierarquias da Igreja; o primado de
Cristo a veneração de santos e as mediações ministeriais; o primado da Graça as "boas obras", aos formalismos e aos requisitos religiosos prescritos por Roma. Num pequeno mas precioso
livro intitulado Explicação do Pai-Nosso (Edições 70, 1996),
Lutero advoga que "O primeiro grande [erro] é o daqueles que
correm aqui e acolá, afim de se justificarem, terem acesso ao
Reino de Deus e se salvarem. Este vai a Roma, aquele a
Santiago, um constrói uma capela, outra funda isto e outro
aquilo. (. ..) É justo perante Deus quem confessa humildemente
a sua desobediência e o seu pecado, (. ..), pede graça do fundo
do coração e não duvida que lhe seja concedida. E por isso acrescenta - que o Apóstolo ensina que um justo não pode viver
de mais nada a não ser da sua fé em Deus e, consequentemente,
não são as suas obras, mas antes a pura misericórdia de Deus
que constitui a sua esperança e firme certeza."
A nova teologia da justificação de Lutero - simples, primitiva, libertadora - tomou-se o carburante do protestantismo. Tudo
mais que vira a seguir - a negação da infalibilidade papal, o fim
da exclusividade de interpretação, o abandono das tradições, a
afirmação da liberdade de consciência, o questionamento dos
sacramentos, o abandono do celibato sacerdotal - serão as
inevitáveis derivações, os "extras" do álbum, os filhinhos da
Reforma.
3. Uma Igreja "integral" e "invisível"
A "Graça" e, ao mesmo tempo, a dimensão mais revolucionária, vira1 e polémica da teologia luterana. A tal ponto que
Dietrich Bonhoeffer a faz equivaler a reforma da "Graça", da
"Graça Preciosa". Não apenas no sentido em que a Salvação
é conferida gratuitamente, através da fé no sacrifício divino
de Cristo, mas também, e talvez sobretudo, porque aceitar
essa "Graça" implica um regresso ao evangelho puro e integral, uma experiência real e individual do inestimável valor
dessa "Graça" - da "Graça Preciosa" que é também a "Graça
que Custa Caro". Por outras palavras, um discipulado de obediência. "Só quem obedece pode acreditar", atira Bonhoeffer.
Pela "Graça Preciosa" e "Graça que Custa Caro", Lutero
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troca, por assim dizer, a sentença de Aquiles de que "todos
devemos uma vida a morte" pela inspiração de Falstaff de que
"todos devemos uma vida a Deus". A teologia da "Graça" do
luteranismo não corresponde a defesa de um cristianismo
fácil, acessível, low cost, como frequentes vezes é visto,
inclusive pelos "evangélicos". Mas exactamente o seu contrário. Lutero deixou a vida monástica para regressar ao
mundo, não porque poderia agora gozar as consolações do
perdão divino, mas porque os claustros eram apenas uma
parte desse mundo.
O monaquismo passa, assim, a ser considerado mais como
uma "fuga" do que um mérito; mais como uma recusa do
"cristianismo real" do que uma renúncia do mundo. Mosteiros
e conventos constituem, para o protestantismo da "Graça",
estufas religiosas, que legitimam a secularização da Igreja.
Segundo Bonhoeffer, "sempre que esta fosse questionada ou
chamada a justificar-se, poderia apontar as ordens monásticas
para certificar a sua santidade e oferecer aos seus fiéis a oportunidade de uma vida superior, em alternativa ao padrão
diminuído da vida comum."
A soberania da consciência individual decretada pelo
reformador protestante é acompanhada de uma espiritualidade individual de discipulado. Lutero põe, assim, de lado, o
paradigma de uma espiritualidade dupla, assente, por um
lado, na presunção de um mérito ascético especial, e, por
outro, na massificação frívola e sem sentido. Em contrapartida a essa segmentação, a teologia da Graça estabiliza o
princípio duplo do sacerdócio individual e universal de todos
os crentes: cada um é sacerdote de si mesmo perante Deus.
Aos crentes da Reforma, Lutero dirige o mesmo apelo de São
Paulo aos Romanos: "Rogo-vos irmãos, pela compaixão de
Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional."
Mas é também a ideia de uma igreja como estrutura, hierarquizada em níveis de poder, intermediários, autoridades e
funcionários, que é substituída pela noção paulina de um
corpo com muitos membros - cada um dos quais responsável
pela sua condição perante Deus, dotados da faculdade de
interpretação e unidos na fraternidade de Cristo. Em lugar de
uma Igreja visível, institucionalizada e massiva, Lutero quer
edificar uma Igreja invisível e universal, formada por comunidades de sacerdotes, inter pares, ligados por laços de fé e de
amor.
Imediatamente, porém, Lutero se debateu com enormes
dificuldades em implementar esta visão celestial. O day after
não estava desenhado e programado quando os acontecimentos irromperam, situação ainda mais agravada pelo refúgio a
que foi sujeito durante quase um ano, em Wartburg, para proteger a própria vida, depois da sua excomunhão e da sentença
que o punha a mercê de qualquer louco. Não demorou muito
para que o teólogo investisse os príncipes alemães em funções
de comando da Igreja, de forma a manter a ordem social e a
controlar, a direita, os "papistas" e, a esquerda, os "radicais".
Em todo o caso, não foi conferida autoridade divina, isto é, o
poder de definir o sentido da Palavra.

4. O poder da palavra

Em Lutero, vida e obra, não é a inteligência poderosa, nem
a energia arrebatadora que, apesar de tudo, mais relevam.
Neste personagem improvável, quase ficcional, pesa mais a
sua relação vital com a Palavra e as palavras.
Poderá determinar-se este hiperlink luterano em duas
dimensões distintas, embora relacionadas: por um lado, no
desenvolvimento de uma acção que é eminentemente discursiva, de mediação, e que implicou o recurso dos dispositivos
comunicacionais e tecnológicos do seu tempo; por outro lado,
na operação de redescoberta, readmissão e irradiação do texto
bíblico, como fonte exclusiva de autoridade espiritual e ética.
Dotado de uma rara capacidade de trabalho e de um
coração generoso, o reformador multiplica-se em produções
literárias de foro teológico: estudos, teses, sermões, panfletos, explicações, cartas, com enorme sentido comunicacional. Em média, publica um titulo por quinzena. De dia
prega, exorta e ensina; a noite escreve e traduz. A sua
biografia e influência é bigger than life, o que levou o historiador Lucien Febvre a aplicar-lhe uma teoria dos "desdobramentos": Lutero foi simultaneamente teólogo, professor,
tradutor, pregador, sacerdote, divulgador, músico e blogger,
com a tecnologia disponível a época - ora afixando posts nos
portais das igrejas, ora imprimindo livros e panfletos na
imprensa de Gutemberg. Obra maior: a sua tradução da

Bíblia para alemão. Com Lutero, Deus passa a falar ao povo
na sua língua e abandona o latim, o que em Portugal demorou 400 anos mais! Mas para quem pregava a "submissão
total as escrituras" e o abandono de qualquer outra autoridade, não restava alternativa. "A fé vem pelo ouvir e o ouvir
a Palavra de Deus", lera na Epístola aos Romanos.
O gigantismo da empresa ganhava contornos de loucura,
se pensarmos que a época não havia nenhuma língua que
todos os alemães conseguissem ler: os bávaros escreviam
em bávaro; os saxões em saxão.. . Assim, não restou expediente ao Reformador que não o de construir uma língua que
todos os germânicos entendessem, e que não é muito diferente do alemão contemporâneo.
Mas não é apenas Lutero que se definirá como um
homem de palavras ou da Palavra": também o protestantismo reclamará a sua condição de "religião da Palavra",
em contraponto ao catolicismo imagético e estatuário. Esta
teologia tem evidentes ressonâncias do Antigo Testamento e
da tradição hebraica, que gerou toda uma cultura logocrática de citação, exegese, transmissão e comentário ad infinitum. Com o luteranismo, a Palavra e a Bíblia recuperam o
seu fulgor teológico e é-lhes restituída uma concepção maravilhosa e mística. É o "Verbo Divino", concebido como
uma "força viva", salvífica, à semelhança da semente que
germina, mais eficaz que todas as coacções. A Palavra que
triunfará e não voltará para trás vazia. C!
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A doutrina de Calvino, nascido fez dia 10 de Julho 500 anos, acabou por influenciar
a construção da democracia, esteve no desenvolvimento do capitalismo
e foi decisiva para que a Igreja Confessante na Alemanha se opusesse convictamente
ao nazismo. Pela primeira vez em Portugal, está publicado um texto de Calvino.
Isso deve-se a Dimas de Almeida, que aqui explica a herança do reformador.

Calvino libertou o casamento
das amarras do poder religioso
»» Antónlo Marujo »»

versão alargada da entrevista publlcada na edlção de l i d e Julho de 2009 do "Públlcom/P2

P

rofessor e investigador no Centro de Estudos de
Ciências das Religiões, Dimas de Aimeida, 72
anos, é pastor da Igreja Presbiteriana de Portugal,
herdei espiitual de Caivino. Nos últimos meses,
Dirnas de Almeida traduziu e publicou dois dos
principais textos da Reforma protestante: a Breve
Instnição Cristã, de Calvino, e as 95 Teses sobre as indulgências,
de Lutero. Nesta entrevista, Dimas de Almeida diz que o ecumenismo tem que passar do diálogo ao reconhecimento do outro
ou fica num beco sem saída, e que as fronteiras entre igrejas estão
cada vez mais esbatidas.

P - Ao dinamizar comunidades cristãs com uma organização
mais democrhtica, Calvino influenciou a democracia contemporânea?
DIMAS DE ALMEIDA - Não há dúvida de que os descendeníes
espirituais de Calvino, nos Estados Unidos da América, com a sua
forma de governo presbiteriana de Igreja, influenciaram [a construção da democracia].
Calvino nunca recebeu urna ordenação, foi sempre leigo. A
estrutura eclesial em que os leigos têm urna função tão ou mais
importante que os que não o são, foi importante. Tal como a participação do laicado nos processos de decisão, e o sistema presbiteriano sinodal - o sínodo é o órgão supremo e tem que ter tantos
leigos como pastores.

-

P. As igrejas de Lutero silo diferentes?

R. - Lutero não estruturou a sua Igreja. Para o luteranismo,
há o pastor, que não é clérigo, mas também não é uma estrutura ministerial como em Calvino.
Inspirando-se no Novo Testamento, Calvino estabelece o
ministério do pastor, que se ocupa da pregação e da administração dos sacramentos; do doutor, que ensina; do ancião,
ou presbítero, que conduz a comunidade local - e que é
leigo; e do diácono. E não há uma hierarquia. É esta organização eclesial que terá repercussão [política].

P.- Calvino também defende a autonomia do casamento
e da sexualidade, uma ideia nova para aquele tempo.
R. - Ele chama a atenção para o facto de que o casamento é
um acto civil. Em Calvino, o casamento não é sacramento.
Para ele, tão casado estava um casal que se casasse sem a
bênção da Igreja como o que tinha a bênção. O casamento
não era um sacramento, pertencia ao domínio laico.
P. - S6 adopta o baptismo e a ceia como sacramentos...
R. - Em linguagem de hoje, Calvino dessacraliza o casamento. Ao retirar o casamento das amarras de um poder religioso que o condiciona eticamente, Calvino liberta-o e
estancara as portas a uma nova interpretação da sexualidade. O casamento é visto como algo que não se esgota na
sexualidade.
Não é a sexualidade que se inscreve no casamento, mas o
casamento que se inscreve na sexualidade. A sexualidade é
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maior que o casamento. As portas estão abertas para entender o casamento como o espaço em que a sexualidade se
pode exercer sem se reduzir a procriação.

-

P. Há 100 anos, Max Weber diz que a ética, sobretudo a
de Calvino, está também na origem do capitalismo.
R. - Weber estuda mais o comportamento ético dos puritanos calvinistas, que hipertrofiam a doutrina da dupla predestinação - um calvinismo posterior a Calvino. A tese de
Weber é que a ética calvinista (dos séculos XVIII e XIX) dá
um impulso, mas não é a única causa, ao aparecimento da
nova racionalidade económica que é o capitalismo, que
surge a partir do princípio religioso da dupla predestinação.
Os puritanos calvinistas do século XVIII viviam uma
angústia existencial, sem saber se estavam salvos se estavam
perdidos - uma coisa que para nós, hoje, é bizarra. "Será que
Deus me predestinou para a salvação?" Como raciocinavam
eles? "Se Deus me abençoar nos negócios, é sinal de que
Deus me salvou." E portanto, produziam, trabalhavam,
investiam. Um princípio religioso leva a uma actividade
económica.
P. - Ou seja, Calvino vem depois de Lutero, mas a sua
influência parece ultrapassar a de Lutero: na política em
relação à democracia, na economia com o capitalismo e
com a Igreja Confessante, na oposição a Hitler. Isto é
verdade?
R. - Se tivermos em conta as repercussões culturais da
Reforma protestante do século XVI, no campo da política e
da ecorlomia elas inscreveram-se muito mais no trabalho
realizado por Calvino.
A teologia calviniana privilegia muito mais a dimensão
ética, decorrente de uma interpretação mais positiva da lei
de Deus. O registo luterano [permitiu] que, nos tempos
escaldantes do nazismo, a maior parte da Igreja Luterana na
Alemaniha silenciasse o que se estava a passar.
Calvino articula a fé e o comportamento cristão entre a
lei de Deus e a obediência a lei de Deus, entre um poder religioso que não pode esgotar-se em si mesmo, mas que é
chamado a ter uma palavra profética. Este pensamento proporcionou achegas importantes, em pleno século XX, para
que a Igreja Confessante, [de matriz] luterana, pudesse ir
contra a Igreja oficial. A Igreja Luterana, no nazismo, foi
complacente.
P. - O anti-semitismo de Lutero pode ter tido influência?
R. - Repugnar-me-ia falar de anti-semitismo em Lutero. O
que acontece em Lutero é um re-pensamento teológico do
papel do judaísmo, que não conduz ao que chamaríamos
anti-semitismo.
Há uma diferença entre Lutero e Calvino, no que diz
respeito ao valor do Antigo Testamento [AT]. Calvino valoriza-o mais do que Lutero. Para Calvino, o AT é a forma
primeira da única revelação de Deus. A ideia de uma reve-

lação progressiva não encontra nele um grande acolhimento.
O AT é muitas vezes mal interpretado, porque Deus
[aparece como] violento, cruel. No AT, há um Deus que se
revela frequentemente sob traços humanos: do ciúme, da
violência, da guerra... Mas este é o Deus de Jesus. Rejeitar
o Deus do AT seria rejeitar o Deus de Jesus.

P. - Calvino tem essa ideia?
R. - Talvez de forma mais enfática que Lutero, Calvino
chama a atenção para a importância do AT e do agir aqui
na terra. Quando Bonhoeffer está preso, escreve nas cartas
que o que mais lê na cadeia [nazi], em Berlim, é o AT,
porque o leva para "a realidade do concreto", para um Deus
que se mistura com a história, nas formas mais inesperadas.
P. - Lutero e Calvino são muito influenciados por São
Paulo. Hoje, a exegese diz que, quando Paulo falava de fé
e obras, se referia às regras de conduta e da alimentação
no judaísmo. A oposição entre fé e obras foi uma das
razões da ruptura de Lutero. Quer dizer que ela se deu
por uma questão que não existia em São Paulo?
R. - Nestes últimos 40 anos tem surgido uma nova exegese
e uma reapreciação do que Paulo diz. Uma tão grande
oposição entre fé e obras não é característica do judaísmo do
tempo de São Paulo: não havia uma valorização das obras e
uma desvalorização da graça de Deus.
Há aí elementos para um reexame e para repensar o dialogo ecuménico. Essa é uma tónica importante a não perder
de vista: qual é a contemporaneidade da Reforma, hoje?
Porque é que surge uma reforma? Não só a de Lutero, a de
Calvino...
P. - Tinha havido antes Francisco de Assis, Bernardo de
Claraval...
R. - Um João Huss...
P. - E porque é que algumas dessas não chegaram à ruptura?
R. - A história de S. Francisco e do franciscanismo subsequente é de uma absorção dentro da Igreja. João Huss foi
morto na fogueira...
Quando se tratam as causas da Reforma do século XVI,
evoca-se o mau comportamento do clero, os maus hábitos,
os costumes, a corrupção. Tudo isso é verdade, mas há um
elemento que vai mais a essência das coisas e está presente
em todos os grandes reformadores - seja Francisco de Assis,
João Huss ou Lutero: é uma tomada de consciência da distância entre a promessa do evangelho e a realidade trágica
da história.
P. - Entre o que se crê e o que se faz?
R. - A dissonância entre o que o evangelho transporta consigo como promissor de alguma coisa nova e a realidade trágica da instituição religiosa e da história. Todo o movimenviragem 15
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to de reforma dá lugar a novos enquistamentos. O sentimento da reforma, hoje, tem que passar por uma autocrítica da
instituição religiosa.
As reformas muitas vezes produziram resultados opostos
ao que desejavam. Hoje [trata-se de saber] como dar pertinência ao cristianismo num mundo que não reconhece essa
pertinência. Na Igreja Católica e nas Igrejas Protestantes
somos chamados a viver a fraternidade na vulnerabilidade.

P. - Porque, sendo poucos, mais vale estarem unidos?
R. - Não é por sermos poucos. É por causa do evangelho:
encontrar uma palavra profética, que dê resposta ao sentimento, que as nossas sociedades vivem, de que o cristianismo não é pertinente. O problema hoje não é o do ateísmo, é
o da indiferença.
E o grande desafio do ecumenismo é o reconhecimento do
outro. A pluralidade das igrejas é o lugar para o ecumenismo.
Não para considerar a pluralidade como pecado, mas como
espaço privilegiado para as Igrejas viverem hoje a reforma.
P. - A divisão entre cristãos hoje é transversal, não passa
tanto pela divisão institucional mas pelo modo de olhar o
evangelho e encarar a vida?
R. - Sim, a geometria ecuménica diz-nos que as grandes
divisões entre as igrejas já não são coincidentes com as
divisões oficiais. Há clivagens mais ou menos fundas que
passam pelo interior de cada igreja. Essas clivagens - que
podem criar situações de católicos e protestantes mais perto
uns dos outros do que de outros da sua Igreja - não têm que
ser vistas como negativas.
P. - Mas continua a ser um mau sinal que o cristianismo
esteja fraccionado.
R. - Mau sinal é o não reconhecimento do outro. O cristianismo é geneticamente plural. Há quem pense que, no
princípio, havia unanimidade e ortodoxia, e que depois
apareceu a heresia e a heterodoxia. A pluralidade e o conflito de interpretações estão presentes desde o inicio.
Houve um tempo do anátema recíproco. No século XX,
passou-se do anátema ao diálogo, com o movimento
ecuménico e o Concílio Vaticano I1 na Igreja Católica. Mas
não se pode ficar eternamente no diálogo. O grande desafio
é passar do diálogo ao reconhecimento de que a pluralidade
é sinónimo de riqueza, porque não há nenhuma igreja que
esgote toda a verdade nem tudo o que é bom. O espaço da
pluralidade é fecundo, para o reconhecimento do outro.
P. - Mas as fronteiras entre igrejas ainda existem.
R. - Há um certo esbatimento das fronteiras confessionais,
que não deve redundar em perda de identidade.
P. - A Igreja Presbiteriana de Portugal, que acabou de
comemorar 140 anos, está num processo de fusão com a
Igreja Metodista. Isso faz sentido ou significa uma perda
de identidade?
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R. - Doutrinariamente não há coisas incompatíveis. Acho
muito bem que presbiterianos e metodistas se unam. Mas
são duas igrejas muito próximas. E muito mais significativo
o movimento de reconhecimento do outro na sua diferença,
do que o movimento em que duas igrejas diferentes se unem.
Seria extraordinariamente significativo se os protestantes
dissessem a Igreja Católica: "É nas nossas divergências que
reconhecemos toda a legitimidade a Igreja Católica para ser
aquilo que é." E que a Igreja Católica dissesse o mesmo aos
protestantes. Mas estamos muito longe desse reconhecimento.
Passou-se da ideologia do regresso - "separaram-se de
nós, têm que voltar" - a cedência: é mais importante o que
une do que aquilo que divide ...

P. - Mas isso deveria ter consequências: porque não
haver professores protestantes na Universidade Católica
ou católicos em seminários protestantes?
R. - Sim, isso era uma consequência prática. A ideologia da
cedência implica um empobrecimento de cada igreja, as
vezes naquilo que cada uma pode ter de mais rico. Já foi
importante passar da ideologia do regresso à da cedência
mútua. Mas não podemos continuar aí. O ecumenismo ou
desperta para a noção de reconhecimento do outro ou está
num beco sem saída.
P. - Uma das redescobertas acerca de São Paulo é a do
papel que ele dava aos leigos e às mulheres nas comunidades..
R. - Do ponto de vista exegético, já está mais que demonstrado que o papel das mulheres nas comunidades Paulinas
era preponderante.. .

.

P. - A tradição protestante assumiu-o desde o início. É
importante levar isso mais longe nomeadamente no
catolicismo?
R. - Há igrejas onde a distinção entre clero e leigos é mais
acentuada e outras, como na generalidade do mundo protestante, onde essa distinção não é tão importante - ainda que
possa lá estar...
Assumir a Reforma calviniana é assumir a grande centralidade dos leigos na Igreja. Foi esta dimensão que
Calvino imprimiu a sua eclesiologia e o regime de Igreja que
daí resulta que deu um certo impulso ao aparecimento da
democracia.
P. - Mas as igrejas, nomeadamente a Católica, devem
assumir mais esse papel?
R. - Não é se deve ou não. Isso é intrínseco, é um problema
do ser. Se somos Igreja, inevitavelmente tem que ser assim.
É uma necessidade ontológica de todas as igrejas - mesmo
no mundo protestante. Tal como o problema da mulher. É a
questão de saber se podemos continuar a ser, ignorando isso.
Ou se é ou se não é.

EXPERIÊNCIAS

E ROSTOS DE IGREJA

O colégio católico. O MCE. O grupo do crisma. E agora o baptizado do meu filho.
Ninguéni nos tira a responsabilidade dos nossos actos, deeistíes ou atitudes,
mas seguindo o exemplo de Cristo e procurando olhar o próxinio como essencial,
tudo faz mais sentido, tudo é mais fácil.

Onde se diz Jesus como familiar
»» Joana Carvalho »» Publicitária

meu percurso pela Igreja começou cedo. A
minha educação foi católica e frequentei
colégios católicos. No entanto, só pelos 14,
15 anos tive "vontade" própria. Por esta
altura entrei para o MCE - Movimento
Católico de Estudantes - onde conheci uma
Igreja aberta a discussão e onde aprendi que podemos ter
maneiras diferentes de pensar sobre uma mesma base de valores. Aprendi que só faz sentido acreditarmos em algo tão
sério se constantemente nos questionamos. Aprendi que é
preciso criticar para construir. Aprendi que a missa é um
espaço nosso, onde podemos participar, e todo este crescimento fez-me acreditar que a Igreja é resultado de muitos e
não só da parte mais conhecida.
Mais tarde, há cerca de 5 anos atrás, em conjunto com um
grupo de amigas, pensei em aprofundar a minha fé. Conhecer
melhor Jesus e aprender a interpretar a sua palavra. Foi assim
que nos propusemos a fazer o Crisma. Pedimos ajuda ao
Padre José Manuel Pereira de Almeida que se prontificou a
preparar-nos. Foi um percurso muito enriquecedor e que
superou as nossa expectativas. Aprendemos que Jesus nos
veio ensinar essencialmente a amar o próximo e que não
existe o Deus castigador de que tanto se ouve falar. Ninguém
nos tira a responsabilidade dos nossos actos, decisões ou atitudes, mas seguindo o Seu exemplo e procurando olhar o
próximo como essencial, tudo faz mais sentido, tudo é mais
fácil. Aprendi que os projectos fazem mais sentido partilhados
com outros e que a vida é mais rica quando em comunhão.

Por vezes fico zangada
Agora, há dois dias mais precisamente, baptizei o meu filho, por ser
importante para mim que desde cedo conheça Jesus e desde cedo
cresça com valores tão puros quanto os que tenho aprendido neste
percurso que tenho feito pela fé. Que faça parte da sua vida esta
vivência, que sinta o espaço onde se diz a palavra de Jesus como
familiar. E apesar de não ter casado, nem pela igreja nem pelo civil,
tenho a forte convicção que Ele abençoa a minha família da mesma
forma.
Todas estas vivências me fazem pensar numa Igreja que cresceu
com os tempos. No entanto acredito que tenho "sorte". Tenho sorte
por ter conhecido padres com capacidade de ouvir e de conversar.
De criticar e de compreender. E de que é feita afinal nossa Igreja
senão de Homens?
Por vezes não concordo com posições da Igreja, por vezes fico
até zangada. Por vezes penso que há matérias onde não seria
necessário que a Igreja tivesse opinião. Outras vezes penso que a
Igreja deveria ser mais activa e mais próxima das pessoas. Que
devia guiá-las, mas não impor-lhes regras de conduta. Se Jesus não
julgou por que há-de a Igreja julgar? Por que devem ser impostas
regras de celibato Aqueles que nos transmitem as palavras Dele?
Quando fico sem resposta para estas questões penso que há um
longo caminho a percorrer para que a Igreja tenha evoluído
connosco e sinto-me impotente para contribuir para que esteja mais
em sintonia com o mundo actual.
Mais uma vez digo: tive sorte no meu percurso. E muita sorte
nas pessoas que encontreipelo caminho e que me continuam a faza
acreditar que isto será possível.
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hm preparaçao
para o casamento
mn Darcília Machado e José Filipe Pina

Professora do Ensino Secundário e Engenheiro de Sistemas de Telecomunicações;texto escrito antes

do casamento, entretanto realizado

elo título deste texto é fácil concluir que nos
vamos casar brevemente e que este texto é
sobre a nossa experiência de vida nestes
meses que antecedem o casamento. O que
vamos relatar são algumas notas de várias
conversas e momentos de encontro, esperando dessa forma poder também falar um pouco do que significa para nós a experiência de estar em Igreja.
Pois bem, vamos casar. Sempre que o comentávamos
com alguém menos próximo, a primeira pergunta era frequentemente: "pelo civil, ou pela Igreja?". E quando
esclarecíamos, lá aparecia a pergunta do porquê, tentando
perceber se era a tradição que se impunha, se era a vontade
dos pais, a convicção de um dos dois, ou, finalmente, a fé de
ambos. O nosso casamento futuro tem sido pois uma ocasião
exigente para darmos razões da nossa esperança, como o são
normalmente os momentos mais marcantes da nossa vida
que a Igreja acompanha com os seus sacramentos. Essa é
uma das marcas fortes da nossa experiência de Igreja: estar
pronto a dar razões da sua esperança.
O que significa para nós querer que o casamento seja, não
só uma festa, ou um contrato celebrado publicamente, mas
também um sacramento? Para responder a esta questão,
vamos sintetizar brevemente três grandes desejos que têm
muito a ver com a forma como entendemos a nossa pertença
a Igreja. Quase poderíamos transpor estes desejos para a
comunidade crente.. .
18 viragem

Primeiro desejo: queremos que o nosso projecto de vida
a dois seja um projecto aberto. Aberto a novidade de um
Deus que nos surpreende, aberto a solidariedade para com
todos, aberto a um projecto muito mais vasto que é o projecto de Deus para a felicidade das pessoas. Queremos que
o nosso projecto de vida a dois seja uma forma modesta de
participação no que Jesus chamava o Reino dos Céus: que
seja um projecto de amor e esperança, de verdade e liberdade. Estar em Igreja é sobretudo viver com esperança, de
forma livre e verdadeira.
Segundo desejo: queremos que este compromisso seja
para nós e para todos um motivo forte de alegria. A vida a
dois tem sido já uma experiência muito feliz de crescimento. Queremos continuar a gozar essa alegria de vivermos e
crescermos juntos, porque isso é muito bom. Conta-nos o
livro do Génesis que Deus se alegrou contemplando a Sua
criação. Aí está outra marca fundamental do que significa
para nós viver em Igreja: reconhecer Deus em toda a experiência profundamente humana. Ou como afirmou o
Concílio, nada do que é verdadeiramente humano é alheio
ao Povo de Deus.
Terceiro desejo: queremos que este compromisso não
seja só nosso, mas também da comunidade. A Igreja-comunidade onde crescemos, onde quotidianamente celebramos a
nossa fé, é também aquela que se compromete connosco, a
acompanhar a nossa vida. Para nós a experiência da fé passa
muito pela interpelação constante a sermos melhores, mais
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solidários, mais fraternos, mais humanos. Faz-nos perceber
que não somos donos da verdade e que muitas vezes precisamos da ajuda de outros para descortinar os caminhos do
Senhor da História. A comunidade, nas suas várias dimensões, grupos e espaços, é uma ajuda essencial nesta caminhada.

Uma Igreja que acredite a sério nas pessoas
Nesta linha, e voltando ao título do texto, falemos um pouco
mais sobre a nossa experiência de preparação para o casamento. Além das muitas conversas mais esporádicas, reunimo-nos com um grupo de amigos que se vão também casar
brevemente. E depois de um bom almoço para pôr a conversa em dia, passámos a tarde a conversa com outro casal
amigo e com o P.e Samelo. A comunidade é feita sobretudo
destas conversas, de espaços de encontro, onde as pessoas se
sentem acolhidas e escutadas pelos outros e por Deus. Aliás,
o Samelo é para nós um grande exemplo dessa Igreja
humilde e acolhedora: começou logo por nos dizer que
nunca obriga ninguém a fazer o curso de preparação para o
matrimbnio, porque as pessoas sabem muito bem procurar
os grupos e as conversas que as esclareçam. Sonhamos com
uma Igreja que acolha e acredite assim a sério nas pessoas.
Mais ou menos por acaso, se é que acasos existem, vamos
casar numa igreja de construção pós-conciliar. E uma igreja
muito simples, praticamente sem adornos, com a assembleia

disposta num ligeiro anfiteatro em semi-círculo. Entre as
paredes em tijolo-burro, forrando a nave da pia baptismal,
fica a única parede branca que reflecte a claridade exterior e
ilumina a comunidade. É outra boa imagem da Igreja que
sonhamos e tentamos viver, uma Igreja mais simples, mais
aberta a participação de todos, mais focada no essencial: iluminar a vida das pessoas com a luz de Deus. Como na
imagem do bom Papa João XXIII em que ele dizia que cada
comunidade local podia ser vista como um pequena fonte
onde os crentes bebem o seu alento de fé. Nessa metáfora, a
Igreja seria um grande conjunto destas pequeninas ribeiras
onde a humanidade vai bebendo e matando a sua sede de
Deus. C l
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Posso sempre «amar-te mais»
»» Joana Baptista »» Medica

primeira vez que entrei na Igreja de
Santa Isabel, em Lisboa, ia com a
intenção de me baptizar, a propósito do
nascimento da minha "afilhada". Assisti
a eucaristia com uma grande angústia,
apenas aliviada pelas luzes do tecto da
igreja, a lembrar um céu estrelado. Falei com o Padre
José Manuel, que acabou por me dar o livro "Baldios",
de um autor para mim desconhecido, José Tolentino de
Mendonça. Guardei-o e a minha "afilhada " acabou por
não ser baptizada, embora eu continue a ser sua
"madrinha". "Baldios" ficou na estante para depois.
Sete anos mais tarde, pelo Natal. Na homília falou-se
da Sagrada Família, de como era como as nossas, cheia
de angústias e desencontros. Senti-me aliviada e cúmplice. Tirei "Baldios" da prateleira e comecei devagar.
Tornou-se claro o apelo de voltar, de sentir a paz
depois da missa.
Mantinha dúvidas e medos, nomeadamente no que
dizia respeito ao papel da mulher na Igreja, onde só via
homens. Por outro lado sentia a necessidade de redenção
do que eram para mim os pecados "capitais" com os
quais não encontrava modo de aliviar a culpa. Alem
disto, tendo sido criada em contexto agnóstico ou ateu,
houvera uma vertente evangelizadora que me tinha
incutido a imagem de um Deus velho, de barbas, castigador. A minha vertente algo mística não encontrara
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ainda o lugar onde pousar e, por último, sabia que sem
conhecer o mínimo da história da religião da minha
comunidade ocidental, não poderia entender o mundo.
Até a Páscoa desenvolvi um trabalho em terracota,
lentamente sugiram esculturas da sagrada família. Jesus
e Maria estão agora em diferentes partes do mundo, com
irmãos crentes e não crentes, que amo.
Consegui a "Antologia" de José Tolentino de
Mendonça e o primeiro contacto com dualidade luz-sombra. Sentia-me tranquila. Foi uma fase de enamoramento.
Na Páscoa, a última ceia impressionou-me muito.
Ingenuamente chorei a traição d o amigo próximo de
Jesus.
Um percurso de catequese
Depois chegou a altura de formalizar o meu desejo de
ser baptizada. Encontrei no Padre José Manuel a mesma
capacidade de contenção e a mesma afabilidade de anos
antes.
Iniciei a catequese com a Irmã Julieta. O primeiro
encontro foi revelador. Estava perante uma mulher da
Igreja, sem o poder de absolvição dos pecados e com
uma energia redentora. Perdi ou adiei por muito tempo
as minhas preocupações sobre o papel da mulher na
Instituição.

POSSO SEMPRE "AMAR-TE MblS'"

Iniciámos o nosso percurso com uma primeira abordagem a Cristologia. Suavemente deixei de me ocupar
da imagem histórica de Cristo, aceitando as várias abordagens. Iniciei a formalização de uma imagem mais
global, a cada passo menos definida e mais presente.
Aquando da ressurreição, e da subida de Cristo aos
Céus, marcámos bem a importância da ordem dada aos
discípulos, que não ficassem pasmados, que espalhassem a boa nova, que evangelizassem todas as nações
baptizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo.
Guardo a imagem do Pentecostes, os discípulos
reunidos numa sala (como que escondidos) que ao receberem o Espírito Santo começaram cada um a falar a sua
língua, entendendo-se mutuamente.
No início do verão aconteceu a apresentação dos
catecumenos a comunidade de Santa Isabel. Foi um
experiência exultante, numa fase em que todas as
emoções estavam a flor da pele. Diria que então deixei
de chorar o passado.
No entanto seguiu-se uma fase em que tentei explicar
a religião através da ciência, nomeadamente da psicanálise. Quase perdi o "fio a meada".
O verão passou, marcado por muitos obstáculos, mas
também penetrado por outras tantas redentoras orações
ao Pai Nosso.
O início do Outono foi a fase de conter a minha orientação mística e tentar um trabalho o mais concreto
possível.
Começámos o estudo um pouco mais cuidado do
Evangelho de Marcos. Desta fase guardo como Cristo
ensinava os apóstolos a sua humildade, reforçando
(contra as fantasias dos discípulos) o seu papel de
Servo.

A Igreja era eu também
A Igreja começou por ser a reunião semanal com a Irmã
Julieta, na sala fria e estóica da cave da igreja de Santa
Isabel. Fazia lembrar as reuniões "clandestinas" dos
apóstolos. Essas vivas de discussão e amor a Cristo. Aí
sentia-me parte da Igreja, mas ao mesmo tempo como
que espectadora. Como quando assistia a homília e saía
logo depois (sagradas homilias!). A dada altura, a data
do baptismo aproximava-se e foi preciso lidar com a
Instituição. Chegou o medo, de Bispos e hierarquias.
Consolou-me ser só o Padre José Manuel a baptizar-me,
na pessoa dele a Igreja contentora afável e assertiva. Foi
um momento redentor e feliz. Nessa noite, depois da
consagração, corria pelos corredores de Santa Isabel
como uma criança. Passei a assistir a missa até ao final
e aprender que a Igreja era eu também. A Igreja como
corpo de Cristo. A Igreja em comunhão.
Assim, todos os dias olho a Basílica da Estrela, evitando queimar a retina, e me guardo junto dos restantes

crentes num lugar de partilha e aprendizagem.
E como viver em Cristo? Desde a procura na catequese a relação com Cristo vem mudando a cada passo.
Hoje continuo, como no Verão a encontrar a Vida no
Caminho de Cristo. Depois de orar (muito menos do que
devia) como que sinto o passo de Cristo a minha frente.
Como que o sigo guardando essa energia para a luta
diária. E como sinto que posso sempre "amar-te mais".
E Deus? Seguindo o formato de um poema francês
que a Irmã Julieta partilhou comigo diria:
Deus é Pai e Mãe, contentores, misericordiosos,
plenos de Amor, mas não é só isso;
Deus é um espaço no mais íntimo do ser, que se
expande permitindo ao sopro do Espírito Santo reviver,
mas não é bem isso;
Deus é inominável, indizível, sim, apesar de lhe
chamarmos Deus;
E como diria Etty Hillesum: " É esse em mim mesma,
essa camada mais profunda e mais rica onde me recolho", sim, mas não apenas isso;
Apenas que existe.
Depois disto sinto, mais do que nunca, que o caminho mal começou e muitas vezes como Etty que "dentro de mim há um poço muito fundo. E lá dentro está
Deus. Às vezes consigo lá chegar. Mas acontece mais
frequentemente haver pedras e cascalho no poço, e aí
Deus está soterrado. Então é preciso desenterrá-lo." Cl
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Membros activos
e solidários de uma
de pessoas frágeis
»» Maria

Benedita e António João Abreu »» testemunho apresentado no Encontro de Reflexáo Teológica, do Metanóia, sobre "igreja:Comunhão e

Democracia",realizado de 26 a 29 de Julho de 2008 em Albergarias-Velha

F

oi-nos pedido que apresentássemos durante o ERT
o nosso testemunho sobre a relação que ao longo
da vida tivemos com a Igreja. Embora nenhum de
nós tenha grande facilidade para falar em público,
aceitámos o convite e aqui estamos para, com toda
a simplicidade, contar a nossa história, esperando
que, mesmo parecendo banal e desinteressante, possa servir para
ilustrar mais um dos percursos possíveis desta nossa caminhada
de seguidores de Jesus.
Desde já queremos dizer-vos que o facto de termos reflectido em casal e feito uma retrospectiva da nossa vida, folheando
novamente os documentos do Concílio Vaticano 11, o Novo
Catecismo Holandês e o Catecismo da Igreja Católica, já foi
uma boa oportunidade para passarmos algumas horas a conversar, a pensar e a reequacionar certas questões.
Começamos por nos apresentar, pois nem todos nos conhecem.
Estamos no Metanoia há relativamente pouco tempo e é a segunda vez que participamos num ERT. Estarnos casados há 42 anos,
temos quatro filhos (três rapazes e uma rapariga), todos casados,
temos sete netos e muitas graças a dar a Deus diariamentepor tudo
isto. Não sentimos o peso da vida, mas sentimosjá o peso dos anos
e algumas limitações associadas aos nossos 65 anos.

Iniciámos a nossa participação activa na Igreja como jovens
estudantes do liceu com a convicção de que essa actividade de22 viragem

veria ser, e era, dirigida e orientada por padres ou religiososlreligiosas, isto é, por elementos da hierarquia da Igreja. Não sentíamos necessidade de confrontar ou contestar as orientações e
atitudes dessa hierarquia.
Foi essa a postura com que participámos nos movimentos da
Igreja, começando pelas Conferências de S. Vicente de Paulo, a
Congregação das Filhas de Maria e a Acção Católica (JEC e
JUC).
Iniciámos a vida universitária em 1960-61. A nossa confiança e empatia com a instituição e estrutura da Igreja foi significativamente abalada em 1961-62, com os acontecimentos
decorrentes das greves universitárias, com confrontos e intervenção das polícias na Universidade e contra dirigentes universitários. Nessa altura, os elementos da Igreja que mais estavam
ligados aos movimentos universitários assumiram posições
claramente pró-governamentais e, do nosso ponto de vista, profundamente injustas, que nos fizeram perder a confiança na sua
isenção no serviço da Igreja. Simultaneamente, nesse penodo,
iniciou-se a guerra do Ultramar, que eu (António) aceitava e
defendia, mas que também me fez pôr em questão algumas
posições tomadas pela instituição Igreja face a situações de
injustiça social que íamos conhecendo.
No entanto, esta redução na confiança e aceitação da actuação da hierarquia da Igreja nunca nos levou a deixar de nos sentirmos membros activos assumidos e solidários de uma Igreja
constituída por seres humanos limitados, fiágeis e pecadores,
independentemente do cargo que possam ocupar.

Neste mesmo período, de vida universitária, iniciado em
1960-61, vivemos com entusiasmo o Concílio Vaticano I1
(1962-65) e aguardámos com expectativa a publicação dos
Documentos Conciliares.

Casámos em 1966, e até 1971 nasceram três filhos e vivemos
em contínuas mudança de residência, o que não nos permitiu
participar de modo activo na vida paroquial nem em qualquer
movimento da Igreja. Contudo, não deixámos de participar,
sempre que possível, em conferências relacionadas com a interpretação e a implementação dos documentos e conclusões do
Concílio. Foi uma época da nossa vida em que renasceu em nós
a confiança e a esperança numa renovação da vida da Igreja com
a participação activa de todos (povo de Deus e hierarquia).
Quando nos fixámos em Oeiras (1971), iniciámos a colaboração com a paróquia e entrámos para o Movimento de casais
Equipas de Nossa Senhora (ENS). A participação na paróquia e
nas ENS ajudou-nos a sentir membros activos da Igreja, comunidade do Povo de Deus - unidos em Jesus e membros do Corpo
de Cristo.
Partilhávamos muito das ideias expressas pelo nosso pároco,
tanto nas conversas que tínhamos com ele como nas suas homilias dominicais. Compreendíamos e aceitávamos colaborar na
Igreja, mesmo quando não estávamos totalmente de acordo com
as posiqões e orientações da hierarquia. A nossa vivência nas
ENS fez-nos crescer como casal cristão, responsáveis e com
responsabilidades, e ajudou-nos a tomar cada vez mais consciência de que não é necessário estarmos dependentes das orientações da hierarquia da Igreja para fazermos as nossas escolhas e caminharmosna nossa vida cristã. Isto sem nos tomarmos
independentes nem nos colocarmos fora da Igreja. Essa fase da
nossa vida durou 20 anos e podemos dizer que ao longo desse
tempo nos tomámos cristãos adultos.
Entre 1975 e 1990 fomos membros de uma Comunidade de
Vida Cristã (CVX), orientada por um sacerdote jesuíta e por
uma leiga, e fizemos anualmente exercícios espirituais de quatro ou de oito dias. Essa vivência contribuiu muito para o nosso
amadurecimento espiritual. Tomámos muito maior consciência
do Amor de Deus por nós, do nosso chamamento a santidade,
correspondendo a esse Amor, para com Deus e no concreto para
com os outros, no serviço, tentando descobrir a cada momento
o que nos é pedido aqui e agora. Foram anos em que conhecemos muitas pessoas e partilhámos com elas, quer nas ENS, quer
nas CVX, quer na paróquia, experiências de trabalho e espirituais que muito nos enriqueceram.
Em 1992 a nossa vida sofreu uma mudança brusca e profunda com a ida para Macau. Aí procurámos manter alguma actividade como cristaos, mas sentimos dificuldades e limitações por
estarmos num meio novo e por um prazo limitado de três anos.
Essa evolução da nossa vida e o contacto com pessoas e
sociedades diferentes, contribuíram para nos fazer perceber que
há muitos caminhos possíveis e que a nossa perspectiva é apenas uma, pelo que devemos estar preparados para aceitar outras

perspectivas e outros caminhos.
Após o regresso de Macau a minha (António) situação
profissional foi muito variada e movimentada, e isso dificultou
a reintegração e o reactivar do nosso empenhamento na vida da
Igreja e na construção do Reino.
Actualmente, vemos com preocupação e tristeza o envelhecimento da hierarquia da Igreja e como as homilias em geral têm
pouco impacto na vida real e concreta dos fiéis, sobretudo dos
jovens. Sofremos com isso e questionamo-nos sobre a forma
como tocar o coração das pessoas com um clero tão envelhecido, embora a tentar fazer o que pode e é capaz. Também nos perguntamos se esta nossa atitude um pouco crítica e desiludida não
será devida a nossa idade actual e ao facto de não estarmos neste
momento empenhados activamente em nenhuma acção apostólica concreta.
Só para terminar, gostaria de partilhar convosco que, desde
que me reformei (Benedita), tenho feito trabalho de voluntariado em lares de terceira idade. Primeiro, apenas na ajuda às
refeições dos mais dependentes; depois, também a fazer algumas actividades de animação (ler, contar histórias, passear); e,
actualmente, quase a tempo inteiro na gestão de um lar. O que
eu queria acentuar é que tem sido uma experiência fortíssima da
presença de Cristo naquelas pessoas carentes, abandonadas e
fragilizadas, cada dia mais decadentes. Tem sido uma realidade
que em cada dia me confronta com o que é essencial e com a
forma como viver o verdadeiro Amor, dom gratuito sem nada
esperar em troca.
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Uma fé surgida
da contemplação
e do espanto
»» João Bateira »» testemunho apresentado no Encontro de Reflexão Teológica, do Metanóla, sobre "Igreja: Comunhão e Democracia", realizado de 26 a 29 de Julho de
2008 em Albergaria-a-Velha

roponho-me relatar o modo como se
traduz a minha fé como experiência
individual, no meio que me rodeia, e no
seio de uma experiência de comunidade
num grupo de voluntariado.
Começo por observar que, no que respeita a minha
relação individual, na condição de crente, com o
mundo, a possibilidade de afirmar a minha fé surge
sempre que sou chamado a optar. Mas não são apenas
os momentos de decisão que possibilitam essa afirmação: sinto que surge também da contemplação do
que me envolve e da partilha do espanto que daí resulta e que é, tantas vezes, a vida. Conservo também um
olhar pelo passado que me ajuda a perceber os sinais
dos tempos e a manter um pé na "margem". É isto que
vou tentar descrever.
Sou da geração que cresce, cada vez mais, orientada para o conforto e para a velocidade. Nasci depois
do tempo em que a questão da liberdade se colocava
perante o regime político. A questão perdura, mas é
colocada agora perante os desafios dessa mesma liberdade e, entre outros, os das novas tecnologias. Perante
estas, tento não perder o rasto do essencial. Prefiro o
lento ao imediato, e reparo que é necessária uma nova
aprendizagem da lentidão. Tento, por exemplo, recuperar o hábito de enviar postais e cartas escritas a

mão. Reparo que é uma surpresa de que os amigos
gostam, como algo antigo, com valor. Sempre que
posso troco o carro pelos transportes públicos e sobretudo pelo caminhar pelas ruas das cidades - que outro
modo há de vivê-las? Nesses e noutros trajectos desejava ter maior disponibilidade. Tenho a convicção de
que é importante reservar um lugar ao inesperado.
Gostava que as surpresas que aparecem fossem acolhidas como desafios, mas isso requer disponibilidade,
senão são imprevistos que atrapalham a agenda. Como
tantas vezes na cidade é o mendigo que adivinha sempre por onde vamos, é o turista que interrompe na pior
altura para perguntar o óbvio, é o idoso que nunca
mais aprende a desimpedir-nos o passeio ... O tempo
esgota-se e a cada imprevisto o fim do mundo parece
iminente.
Durante um ano optei por trocar o sofá e a televisão
(ou a cadeira d o computador), pelo passeio ao
quiosque, pelo jornal de papel, pela revista. Só assim
pude assistir a tragicomédia permanente da senhora
vendedora maldizendo a mudança do tempo que lhe
ataca os ossos e não a deixa ficar nem cinco minutos
de pé ... Agora o telemóvel é muitas vezes deixado em
silêncio - tento afastar-me também dessa espécie de
escravidão. E, apesar de muitas vezes o tempo não ajudar, convenço-me a passear o Buck pelo caminho a
volta do quarteirão, onde as árvores lentamente

crescem, dão folhas, flores, frutos, e depois perdem
tudo numa serenidade invejável.
Pode soar a discurso antitecnologia, mas julgo que
é um pouco disto que é feita a "margem". É lá que fixo
um pé e não me deixo arrastar pela força da corrente.
Porque é neste modo de relacionamento com o que
actualmente me rodeia (ou na tentativa da sua concretização) que encontro muitas vezes o espanto que a
vida nos oferece e que depois procuro partilhar.
Pertenço também a um grupo de "marginais" que
insiste em demorar-se pelas noites do Porto, servindo
quem mais precisa. Falo-vos de um grupo de voluntariado de acção social que tem sido casa da minha mais
visível experiência comunitária. Apesar de se assumir
católico, é um grupo aberto a todos e, de facto, inclui
ateus, agnósticos, alguns crentes-hesitantes e também
descrentes-com-dúvidas. Mas, juntos, reunimo-nos a
volta dos mais pobres e, unidos pela compaixão, procuramos falar a linguagem universal do amor. Reservamos
a marca católica para algumas orações que todos
respeitam. A maior marca estará, talvez, na transmissão
de um exemplo e de uma prática coerentes as palavras
que dizemos e nos compro-metem. Temos a vontade
quase desesperada de trazer os mais descrentes Àquele
em quem acreditamos, de O tornar mais presente e,
assim, mais acessível. Talvez possa a intimidade das
amizades, construídas ao longo do tempo, revelar aos

outros a diferença dos que acreditam, e desse modo iniciar-se uma conversão. Talvez seja também lento o
caminho da evangelização. Contudo, reparamos que
todos são facilmente interpelados pelo Crucificado que
há em cada pobre. Os dramas inconcebíveis que conhecemos relativizam os problemas, devolvem-nos o
essencial. Às vezes custa a perceber a possibilidade da
alegria que revelam. E nesse encontro operam
insondáveis mecanismos que podem efectivamente
transformar. Portanto, a falta de melhores soluções
evangélicas, resta-nos continuar a dar lugar também ao
inesperado destes encontros. Resta-nos alimentar essa
disponibilidade para acolher o surpreendente.
Para além disso, procuro mostrar o deus em
que acredito como O que nos ama eternamente e que
vive dentro de cada um, mesmo dos que ainda não o
sabem. Com quem estou não há quem não respeite (até
com alguma curiosidade) aquilo que, apesar disso,
ainda é visto um pouco como passatempo: os retiros
em silêncio, o trabalho no voluntariado, o interesse
pela Bíblia, a oração. Ainda assim, quem assiste
repara na caminhada que é diferente de outras. Julgo
que também esta caminhada, esta "lenta peregrinação"
que todos vamos fazendo, quando tornada visível, no
Metanoia, na paróquia, no grupo de oração, no voluntariado, pode abrir os outros ao mistério do que nos
move. C i
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A devoção de Nuno,
a construção de São Nuno
- a compreensão histórica
de fenómenos complexos
>>»

Maria de Lurdes Rosa »» Historiadora

A

ssentada alguma poeira sobre a canonização de
Nuno Álvares Pereira, pode ser hora de reflectir
um pouco, do lado dos historiadores de profissão.
Não se trata de reivindicar um "direito sobre o
passado" nem de demonstrar que a realidade
istórica permite, ou não, a canonização. O passado não é propriedade de ninguém, pois há várias formas de nos
relacionarmos com ele, todas elas legítimas, nos seus contextos.
Além disso, para um historiador, o discurso científico que produz
não está no mesmo plano do discurso de uma organização, neste
caso de carácter confessional, que tem as suas categorias para
atribuir distinçks e que prossegue determinados objectivos com
isso, neste caso até de foro meta-racional.
O único plano em que o historiador pode mover-se é o racional.
Pode objectar-se que a dita instituição recorre a argumentos
históricos para atribuir estas distinções. E certo, e lá iremos. Mas o
objectivo central deste texto é mostrar que, no momento actual, a
História detém ferramentas de análise do fenómeno religioso no
Tempo que nos permitem compreendê-lo de forma muito mais
digna. E quando dizemos "digna", não é no sentido moral, mas nos
esbitos limites da conformidade ao objectivo desta forma de saber
que é a nossa: reconstruir o passado a partir da prova, explicá-lo a
partir do raciocínio histórico - que hoje em dia se faz amplamente
com recurso as outras ciências sociais. Se quiséssemos resumir:
evitar o anacronismo, a parcialidade e a atitude de antiquário. A
História compreende "na época", mas a História não desenterra o
passado "tal como ele foi", com o objectivo de o manter assim, e a
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História tenta ser o mais possível imparcial, rejeitando quaisquer
usos não científicos do seu trabalho, seja qual for a natureza e o fim
destes.
O enorme avanço da historiografia, da década de 70 em diante,
permite-nos hoje conhecer muito melhor tanto a figura de Nuno
Álvares Pereira em vida, como as apropriações de que foi alvo
depois de morto. E não só ao nível da História política ou da
sociedade. Também os comportamentos religiosos são alvo de
análises históricas complexas, que recorrem, nomeadamente, a
antropologia; e a santidade é há muito alvo de uma História científica de grande qualidade. De que modo, então, se propõe uma
análise que contribua de forma científica - logo, construtiva - para
a compreensão do fenómeno?
Haverá três aspectos a considerar, que aqui invocamos sumariamente: qual foi a religiosidade de Nuno Álvares em vida; que santidades foram propostas para a figura, após a morte; e como se
processa o recurso a História, no âmbito do processo de canonização e dos fenómenos relacionados (como a escrita hagiográfica e
o culto). Subjacente a todas as questões, está a da fundamentação:
as fontes históricas têm que ser interrogadas, como mediações que
são, e não lidas a letra.
1. Na consideração do primeiro tema é fundamental analisar os
modelos de religiosidade de que dispunha uma pessoa como Nuno
Álvares Pereira: leigo, guerreiro, nobre inserido num grupo
parenta1 com determinadas características, homem poderoso que
subiu a pulso e alcançou um enorme poder, bem como um aura de
heroicidade. As crónicas apresentam-no dilacerado desde muito
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A

Igreja Católica atravessa a mais profunda
crise do último século. Para encontrar algo de
dimensão semelhante, devemos recuar até ao
inicio do século XX, com o anti-modernismo
do Papa Pio X. Ou antes, a 1870 e ao Concílio
aticano I, com o dogma da infalibilidade
papal, o cisma dos velho-católicos e o fim dos Estados
Pontifícios. Há uma diferença: esta crise atinge um catolicismo universal, ao contrário do de há um século, quando ainda
era uma realidade pouco mais que europeia.
Há várias questões a volta deste tema que, de repente,
coloca um Papa académico perante um dos mais graves problemas pastorais da Igreja. Será ele capaz de afrontar o problema com a coragem necessária?
Ratzinger é um teólogo notável no diálogo cultural,
mesmo com filósofos não-crentes como Jurgen Habermas ou
Paolo Flores d'Arcais (como se pode perceber em Existe
Deus?, editado na Pedra Angular). Eleito para um pontificado
de transição, cuja marca seria afirmar a importância do facto
cristão no diálogo multicultural contemporâneo, Bento XVI
tem o desafio de "limpar a Igreja" da sua sujidade, como ele
próprio afirmou na Via-Sacra de Sexta-Feira Santa de 2005,
poucos dias antes da morte de João Paulo 11.
1. Esta crise, como diz o étimo da palavra, pode ser uma
oportunidade de mudança. A começar pela relação entre
catolicismo e sexualidade - que o teólogo Hans Kung definiu
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como uma "relação crispada". Não para dizer que o celibato é
a causa da pedofilia. O celibato como opção voluntária pode
ser dedicação extraordinária a uma comunidade. Como disciplina obrigatória (com excepções nas Igrejas Católicas orientais ligadas a Roma e, agora, com os anglicanos que decidiram aderir ao catolicismo), poderá ser revisto.
É certo que a esmagadora maioria de casos de abusos
acontece com pais e familiares próximos das crianças. Como
escrevia o Papa na carta aos católicos irlandeses, a pedofilia
não é um problema que se restringe aquele país nem a Igreja
Católica. Bem pelo contrário. Mas encarar a questão da
sexualidade significa afrontar, desde logo, a formação nos
seminários, tantas vezes castradora de afectos. E que é uma
das causas profundas da pedofilia entre membros do clero.
A Igreja tem, na sua base bíblica e evangélica, uma fonte
harmónica e integral que séculos de moralismo esconderam.
Ao contrário do que diz Saramago, a Bíblia não é um manual
de maus costumes. Mas, ao contrário do que pensam e dizem
muitos católicos, ela tão pouco é um manual de bons costumes. A Bíblia é sobretudo uma proposta de relação - do ser
humano com Deus e entre os seres humanos como imagem de
Deus.
Aqui reside uma primeira dificuldade no exercício que a
Igreja terá de fazer: muitos responsáveis católicos insistem
numa abordagem dualista, legalista e pecaminosa (numa perspectiva greco-romana) da sexualidade. E que tem sido geradora de hipocrisias.
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2. A crispada relação com a sexualidade reflecte-se também no modo como a doutrina católica olha a contracepção e o preservativo, nomeadamente. Há quatro décadas, a
encíclica Humanae Vitae interditou os métodos "artificiais"
de planeamento familiar, apenas porque alguns cardeais da
Cúria Romana não aceitavam a mudança doutrina1 proposta
por uma vasta comissão de médicos, teólogos e casais.
Se o Papa Paulo VI (que encarava a possibilidade de
mudar a posição oficial) não tivesse cedido a pressão da
Cúria, o preservativo não seria hoje um tabu doutrina1
(mesmo se distribuído aos milhares por freiras e padres comprometidos na luta contra a sida, por exemplo). E o catolicismo das últimas décadas teria sido bem diferente.
Esta relação dificil do catolicismo oficial com a sexualidade tem manifestações visíveis como os abusos sexuais
cometidos por padres sobre religiosas, em África, conhecidos
há uma década; ou o padre mexicano Marcial Maciel, fundador dos Legionários de Cristo, de quem se sabe que teve fiihos de várias mulheres as quais ocultava a sua identidade, foi
pedófilo, incestuoso e toxicodependente.
A instituição por ele fundada é exemplo dos grupos católicos que hoje, na Igreja, insistem na perspectiva moralista e
para os quais a vida só importa quando se fala de aborto,
preservativo ou homossexualidade.
Não é de estranhar que mais se condene quem mais moralismo apregoa e acaba por ter tantos pecados (ou crimes) no seu
interior. Com uma agravante: as pessoas que confiavam os seus
filhos a responsáveis da Igreja eram, em grande parte, membros
da própria comunidade cristã. Para elas, o sentimento de terem
sido traídas por aqueles em quem confiavam é esmagador.
3. A acusação de encobrimento atinge agora o próprio
Papa. Na carta que escreveu aos irlandeses, há oito dias,
Bento XVI acusa vários bispos de terem falhado "por vezes
gravemente". Seria estranho que o Papa tivesse escrito o que
escreveu, se tivesse telhados de vidro. De outra forma, estaria
agora sob escrutínio e sem autoridade perante os seus "irmãos
bispos".
Pode haver aqui duas coisas diferentes. Como prefeito da
Congregação para a Doutrina da Fé (CDF), Joseph Ratzinger
conhecia, obviamente, vários casos. Mas pode ser forçado
dizer que os encobriu. O mais emblemático, noticiado pelo
"New York Times" esta semana, revela que nem os poderes
públicos agiram sobre o padre que abusou de 200 crianças tal como aconteceu na Irlanda. E que Ratzinger só conheceu
duas décadas depois dos factos.
O célebre documento de 1962 (que Ratzinger, então um
padre com 35 anos, não escreveu, ao contrário do que muita
ignorância afirma por aí), que defendia o secretismo, foi
depois substituído em 2001, não para prosseguir a mesma orientação, mas para dar um passo em frente: o de obrigar os bispos a comunicar os casos de pedofilia ao Vaticano. Só nessa
ocasião Ratzinger e a CDF passam a tomar conta destes casos,
quando a questão já era um escândalo nos Estados Unidos
(dois anos depois, João Paulo I1 chamaria vários bispos dos

EUA para enfrentar a crise, pela primeira vez, de forma
dramática). Só o total esclarecimento do papel do Papa em
cada caso poderá aclarar de vez a sua quota-parte de responsabilidade - isso mesmo já foi pedido há dias pelo "National
Catholic Repórter".
4. O encobrimento e a tolerância social da pedofilia era a
atitude normal até há três ou quatro décadas - o caso Polanski
reapareceu a recordá-lo.
Durante séculos, a Igreja Católica entendeu-se como
sociedade perfeita, sem necessidade de instâncias civis: tinha
os seus tribunais, as suas penas, chegou a ter as suas prisões.
Também sabemos que a comunicação social é mais severa
com a Igreja Católica do que com outros. E desproporcional:
dá-se sempre mais dimensão aos escândalos do que aos caminhos de solução ou aos resultados, omite-se que o fenómeno
atinge uma pequeníssima minoria do clero (embora bastasse
um caso para que fosse grave). Sabe-se que os números aparecidos na Alemanha nas últimas semanas são resultado do trabalho iniciado pela Conferência Episcopal quando surgiram os
casos nos Estados Unidos - mas isto também quase não é dito.
Mas desde 1990 há uma avalanche de casos. O que se passou na Irlanda, que durou até há poucos anos, mostra que não
se atalhou o problema logo que ele começou.
Em 1993, os bispos do Canadá publicaram um extenso
documento com uma reflexão profunda sobre o tema e propostas de solução - que tiveram sucesso. O caminho deveria
ter sido seguido em outros países.
Por isso não se entende a lamentável e infeliz declaração do
cardeal Saraiva Martins: a Igreja é pela "tolerância zero", mas
não lava a "roupa suja" em público. Há mais de 60 anos, o
Papa Pio XII dizia que a opinião pública é "vital" para a Igreja.
Entenda-se, portanto, que a lavagem de "roupa suja" em público mais não é que uma desafortunada expressão para referir o
debate interno, que está na matriz genética do cristianismo. E
foi pela falta de tolerância zero que se chegou aqui.
5. A mês e meio da viagem de Bento XVI a Portugal,
percebe-se que a crise continuará a revelar mais casos. Como
em todas as histórias, percebe-se que também há interessados
em atingir a credibilidade da Igreja. Mas esta tem que ser a
primeira a reflectir o porquê dessa aversão e a procurar razões
no seu interior - uma atitude própria desta Semana Santa que
os cristãos hoje começam a viver. O cerco i volta de
Ratzinger também continuará. Será, por isso, um Papa ferido
aquele que virá a Portugal. Talvez rodeado por grupos interessados prioritariamente em defender a instituição dos
"ataques" - já correm textos nesse sentido na Internet, em
blogues, em mails.. .
Convém não esquecer que foi a preocupação pela defesa
da honra da instituição que levou ao actual estado de coisas.
Só uma atitude purificadora e aberta a mudança permitirá a
Igreja recuperar a credibilidade perdida nesta crise. Os
cristãos chamam a esse acontecimento ressurreição. E celebram-na no próximo domingo. P1
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Compreender o Sonho
de Deus para a Terra Santa
»» Desmond T U ~ U»» ex-arcebispo anglicano da Cidade do Cabo; presidente da Comissão para a Verdade e Reconciliação da África do Sul e laureado com o Prémio Nobel
da Paz em 1984; texto publicado no site www.boston.com; tradução de Rita Veiga

empre que me perguntam se estou optimista
em relação ao fim do conflito israelo-palestiniano, digo que não. O optimismo requer
sinais claros de que as coisas estão a mudar palavras significativas e acções não
ambíguas que apontem para um progresso
real. Não oiço ainda suficientes palavras significativas, nem
vejo ainda suficientes actos não ambíguos que justifiquem o
optimismo.
Contudo, isso não significa que não tenha esperança. Sou
cristão. Sou obrigado pela minha fé a esperar contra a esperança, colocando a minha confiança em coisas ainda não vistas até agora. A esperança persiste em face de provas do contrário, não recuando perante contratempos e decepções.
Esperando contra a esperança, acredito, então, sinceramente, que será encontrada uma solução. Não será perfeita,
mas pode ser justa; e, se for justa, abrira caminho a um
futuro de paz.
A minha esperança de paz não é amorfa. Tem uma forma.
Não é a forma de uma solução política específica, embora
creia que há umas soluções políticas mais justas do que outras.
E a minha esperança tão-pouco toma a forma de um povo
em particular, embora eu tenha implorado incessantemente
para que fosse prestada atenção internacional a desgraça dos
Palestinianos, e tenha condenado totalmente a injustiça de
certas politicas israelitas que aumentam essa desgraça. Por
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isso, sou frequentemente acusado de tomar partido pelos
Palestinianos contra os Judeus de Israel, exonerando ingenuamente os primeiros e demonizando injustamente os outros.
No entanto, insisto em que a esperança em que persisto
não é redutível a política ou identificada com um povo. Tem
uma forma mais abrangente. Gosto de lhe chamar "sonho de
Deus".
Deus tem um sonho para todos os seus filhos. É acerca de
um dia em que todas as pessoas gozarão de segurança fundamental e viverão livres do medo. É acerca de um dia em
que todas as pessoas terão uma terra hospitaleira na qual
construam um futuro. Acima de tudo, o sonho de Deus é
acerca de um dia em que a todas as pessoas será concedida
igual dignidade por serem seres humanos. No belo sonho de
Deus, não se requer nenhuma outra razão.
O sonho de Deus principia quando começamos a conhecer-nos de modo diferente, como portadores de uma
humanidade comum, não como estatística para ser calculada, ou problemas para serem resolvidos, ou inimigos para
serem vencidos ou animais para serem enjaulados. O sonho
de Deus começa no momento em que um adversário olha
outro nos olhos e se vê reflectido nele.
Todas as coisas se tornam possíveis quando os corações
fixados em desprezo mútuo começam a apreender uma verdade transformadora; nomeadamente, que esta pessoa que
eu receio e desprezo não é um alienígena, algo inferior a
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humano. Esta pessoa é muito semelhante a mim, e goza e
sofre, ama e teme, interroga-se, preocupa-se e tem esperança. Tal como eu, esta pessoa anseia por bem-estar num
mundo em paz.
O sonho de Deus começa com este mútuo reconhecimento - não somos estranhos somos próximos. Culmina na derrota da opressão perpretada em nome da segurança, e da violência infligida em nome da libertação. O sonho de Deus
vence o cinismo e o desespero que em tempos abriram caminho para que o ódio produzisse o seu efeito corrosivo em
nós e uma violência avassaladora devorasse tudo o que via
pela frente.
O sonho de Deus floresce quando todos aqueles que
reclamam estarem totalmente inocentes abandonam essa
ilusão, quando todos aqueles que atribuem a culpa inteiramente ao outro renunciam a essa mentira, e quando histórias
diferentes são contadas, por fim, como uma única história
comum de aspiração humana. O sonho de Deus termina em
cura e reconciliação. O seu melhor fruto é perfeição humana
a florescer num universo moral.
Entretanto, entre a raiz de solidariedade humana e o fruto
de perfeição humana, há um difícil trabalho de dizer a verdade.
Da minha experiência na África do Sul, sei que dizer a
verdade é difícil. Tem graves consequências para a vida e reputação de uma pessoa. Põe a prova a fé da pessoa, testa a
sua capacidade de amar e força a sua esperança até ao limite. Por vezes, a dificuldade deste trabalho pode levar o
próprio a interrogar-se se as pessoas têm razão acerca dele,
de que é tolo.
Ninguém aceita este trabalho por um capricho de idealista ingénuo. Não é uma escolha. A pessoa sente-se compelida a isso. Nem é trabalho para um curto período, mas
antes para uma vida inteira - e muito mais do que o tempo
de uma vida. É um projecto maior do que qualquer vida.
Esta perspectiva alongada é fonte de motivação e perseverança. Saber que o trabalho nos precedeu e continuará depois
de nós é fonte de uma alegria profunda que nenhuma circunstância pode alterar.
Nada, porém, diminui o temor e tremor que acompanham
o dizer a verdade para fortalecer o amor. Uma consciência
aguda de falibilidade é companhia constante neste trabalho,
mas porque nada é mais importante na presente situação do
que falar com tanta verdade quanto se possa, não pode haver
nenhum recuo em relação a declarar o que se vê e se ouve.
O que vejo e oiço na Terra Santa? Há pessoas que não
podem ir livremente de um lado para outro. Um muro separa-as das suas famílias e dos seus rendimentos. Não podem
tratar dos jardins das suas casa ou assistir as aulas na sua
escola. São arbitrariamente humilhadas em postos de controle e desnecessariamente importunadas pela aplicação
caprichosa de formalidades burocráticas. Sinto pesar pelo
dano causado diariamente as almas e corpos do povo. Tenho
de dizer a verdade: lembra-me a canga da opressão que foi
em tempos o nosso fardo na África do Sul.

Vejo e oiço que oliveiras antigas são arrancadas pela raiz.
Rebanhos são isolados das suas pastagens e pastores. As
casas de algumas pessoas são arrasadas, exactamente quando são ilegalmente construídas para outras casas novas na
terra de outro povo. Sinto pesar pela terra que sofre tamanha violência, a desfiguração da sua beleza, a perda do seu
conforto, o saque do seu rendimento. Tenho e dizer a verdade: lembra-me os dias amargos de razias e saques no meu
próprio país.
Vejo e oiço que os jovens acreditam que é heróico e
piedoso matar outros matando-se a si próprios. Prendem
bombas ao corpo para alcançar a libertação. Ignoram que a
libertação conseguida por meio de brutalidade os defraudará
no fim. Sinto pesar pela perda das suas vidas e das vidas que
ceifam, pela perda de segurança pessoal e colectiva que
causam e pela ânsia de vingança que se segue aos seus
crimes, deixando de fora toda a razão e comedimento. Tenho
de dizer a verdade: lembra-me a ira explosiva que incendiou
também a África do Sul.
Algumas pessoas ficam irritadas com as comparações
entre o conflito israelo-palestiniano e o que aconteceu na
África do Sul. Existem diferenças entre as duas situações,
mas uma comparação não tem de ser exacta em todos os
aspectos para lançar luz sobre o que se está a passar. Além
disso, para aqueles de nós que passaram pela experiência
dos horrores desumanizantes do tempo do apartheid, a comparação parece não só apropriada, mas também necessária.
É necessária se queremos perseverar na nossa esperança de
que as coisas podem mudar.
Com efeito, por causa do que vivi na África do Sul, guardo no coração uma grande e ilógica esperança relativamente
a Israel e aos territórios palestinianos. Afinal, o povo da
África do Sul também não tinha nenhuma razão para supor
que o pérfido sistema e os ciclos de violência que estavam a
exaurir a alma da nossa nação alguma vez mudariam. Não
havia nada de especial ou de diferente nos sul-africanos para
que merecessem que sucedesse exactamente aquilo por que
rezámos e trabalhámos e sofremos tanto tempo.
A maioria dos sul-africanos não acreditava que viveria
para ver um dia de libertação. Eles não acreditavam que os
fi-lhos dos seus filhos o viessem a ver. Não acreditavam que
tal dia existisse sequer, a não ser em fantasia.
Mas vimo-lo. Vivemos agora no dia por que ansiámos.
Não é um dia sem nuvens. O arco divino que pende para
uma sociedade verdadeiramente justa e coesa ainda não se
abriu completamente através do céu de todo o meu país,
como um arco-íris de paz. Não chegou ao fim, nem sempre
realiza tudo o que prometeu, não é perfeito - mas é novo.
Algo totalmente novo, como um sonho de Deus, aconteceu,
vindo substituir a velha história de ódio mútuo e opressão.
Vi-o e ouvi-o e, por isso, também desta verdade, sou
compelido a dar testemunho - se pode acontecer na África
do Sul, pode acontecer com os Israelitas e os Palestinianos.
Não há muita razão para se estar optimista, mas há todas as
razões para ter esperança. P1
viragem 31

('axiiio explicar a sensação de asfixia, de 1Peso .;anfooeariteperante ;r%iiiararillia'?
I'il vi-te Ser~fior?Vi-te a ']Ti.peridiiradf~na errrz, sofredor coxrr os boxliibardeaclos
e eoin os clire Itsonibctrdearain, eorn as tiítiriias e cfiniplices da grrrra,
de todas as grreiriras,

Em Berlim,
uma comoção sem palavras
»»Nuno Caiado

uando vejo grandes
paisagens naturais ou
grandes obras do
homem - que fiancamente me interessam
muito mais -, habitualmente estou vestido de tal distanciamento que fico impedido de ser contagiado
por grandes emoções.
Não é nada propositado, eu sou assim.
Perante a grandiosidade esplendorosa das
montanhas, das florestas, dos mares calmos ou tempestuosos ou a sobriedade
majestosa dos desertos, maravilho-me sem comoção: posso
dar graças a Deus pela criação e consi-derar que o que vejo é
a prova de que Deus é Deus e de que Ele, na verdade, existe.
Face as cidades, as pontes, as máquinas, aos monumentos, as
ruas, as construções, ao movimento, a engrenagem social,
deslumbro-me - mas não mais do que com grande entusiasmo.
Por vezes surpreendo-me, saio de mim e dou comigo
esmagado. Não é frequente, não foram mais do que três ou
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quatro vezes que me deixei surpreender pelas emoções.
Em Roma não foi seguramente o Vaticano, mas o Coliseu
de Roma, que me esmagou de surpresa, porque não o tinha
percebido como tão grande; e imaginar in loco o sofrimento
dos infelizes deitados aos leões, ganhou uma dimensão
desconhecida, uma dor de solidariedade vã e uma revolta por
saber que os homens se realizam na destruição de outros
homens.
Mergulhar na casa da Anne Frank em Amesterdão, não
pelo que se vê, mas pelo que intui, fez-me chorar, de medo e
revolta.
Memorial Judeu
Em Berlim, em visita descontraída de férias de Verão, não me
impressionou o Museu Judeu, mas antes o Memorial Judeu,
uma enorme área coberta de grandes blocos de cimento polido, de tamanhos irregulares, dando a distância uma ilusão
ondulada, como que feita de campas em sobressalto, localizada numa zona onde os nazis tinham alojado o seu poder de
Estado.
É apropriadamente num subterrâneo que se encontra um
centro de informação dotado de uma exposição honesta,
pedagógica e sóbria, que não se destina a espectacularmente
provocar o choro ou a emoção fácil. Mas perante a catástrofe
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humana do holocausto e da sua preparação, é inevitável que
ela estale e seja avassala-dora.
Mas em todos estes três casos posso montar uma explicação racional à volta da emergência da lágrima emocionada.
De certo modo, ela é óbvia, ela pode pertencer ao previamente
definido roteiro interior e ao reino do expectável.
Contudo, Berlim ofereceu-me ainda uma experiência de
natureza distinta, para mim inédita.
Alojado perto da Breitscheidplatz, antes da queda do Muro
o centro de Berlim Ocidental, ao sair do hotel todos os dias
via o estranho conjunto de uma torre hexagonal, destituída de
beleza e o remanescente da velha Igreja do Kaiser, em grande
parte destruída nos bombardeamentos de 1943 e parcialmente
mantida como evocação da guerra. Como emblema berlinense, decerto algo que se deveria visitar, mas sem urgência
nem prioridade, porque nada ali me parecia em si mesmo
muito relevante.

A igreja nova, no lugar
da Igreja do Kaiser Guilherme
Em priqeiro lugar visita-se o que resta da igreja antiga, ao
gosto (para mim duvidoso) da Bpoca, símbolo de uma cidade

inexistente e de um império desaparecido.
As fotos evocam a construção no fim do século XIX e os
momentos dramáticos dos bombardeamentos da I1 Guerra
Mundial. Depois da guerra, as ruínas ainda albergaram missas
e casamentos, mas o perigo de derrocada levou a que o que
restava da nave central fosse demolido, sendo mantida a torre,
cuja estrutura havia sobrevivido as bombas.
Dizem os roteiros que a torre danificada é um símbolo da
decisão e do esforço de Berlim para reconstruir a cidade
depois da guerra e uma lembrança constante da destruição da
guerra.
Podem-se ver e fotografar alguns painéis ricamente omamentados (muito ouro, muita cor, muito pormenor e luxo nas
figuras dos imperadores) que decerto impressionam qualquer
turista minimamente culto.
A entrada na igreja nova (1961) faz-se debaixo de baixa
expectativa, depois de ter visto a elaboração dos painéis e
com a visão exterior de uma desengraçada torre hexagonal.
Penetrar na igreja nova foi um choque profundíssimo, uma
tontura e uma frescura inominável: ao ruído e agitação do
exterior da grande praça sucede-se o silêncio e a calma, apesar do enxame de turistas. A confusão lá de fora é substituída
por uma fusão com o espaço, dominado pela suavidade do
mar de azuis dados pelos tijolos de vidro da construção que,
quais vitrais, deixam entrar luz natural, não muita, mas a sufiviragem 33

ciente, e por um grande Cristo que nos abraça, nos envolve e
nos toca.
Sem saber como, ao mesmo tempo o abismo, uma intranquilidade e a calma. A tontura dos contrários. Porque de
súbito choro, ao saborear o azul, a luz, o silêncio e a música
sacra, ao ver-Te na cruz? Como explicar a sensação de asfixia, de peso sufocante perante a maravilha? Eu vi-te Senhor?
Vi-te a Ti, pendurado na cruz, sofredor com os bombardeados e com os que bombardearam, com as vítimas e
cúmplices da guerra, de todas
as guerras.
É-me intolerável não conseguir dizer-me o que se passa
comigo. Nas visitas aos monumentos,
eu
admiro-os, não me emociono. Porque
me acontece esta comoção? A
beleza inesperada estonteiame. Mas não chega. Procuro
mais e não sei. Talvez o terror
da guerra total que contraste
com a segurança que ali possuímos.
Instantes antes fui bombardeado, partilhei por segundos a guerra nas fotos de uma
Berlim arrasada, levada à
poeira, como correctivo
dados pelos Aliados pelos
demónios que dali saíram,
pelo Mal sem controlo nem
freio durante mais de uma
década.
A guerra de todos, a todas
as guerras, pode suceder a
paz, a Tua paz.
A escuridão das vidas
exaltadas e frenéticas e a luz
plácida, fresca e suave dos
azuis, tão certa na dose, tão
certa que nos penetra o
coração e toma conta de nós.
Eras tu, Senhor? Eu creio
que eras, de surpresa, mesmo
na tua igreja, onde turisticamente não te esperava encontrar.
A paz súbita, a interpelação, o amor a todos, mesmo aos berlinenses que galvanizaram os demónios em paradas militares.
Uma comoção única e sem palavras que a psicanálise
improvisada não resolve. O inexplicável, o insondável.
Eu espero que a morte, um dia que venha, tenha na transição um momento assim, de beleza e calma, de tranquilidade
sem nome, de aceitação de Ti. ii
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A Helena Margarida Araújo, que vive
em B e r h , fotografou a Igreja do Kaiser
Guilherme e o Memorial do Holocausto,
para ilustrar o texto do Nuno Caiado.
Com as fotografias, enviou também estas
notas de esclarecimento e de explicação
pessoal sobre a sua própria experiência.

Onde está
Deus?
»» Heiena Margarida Araújo

A

igreja destruída de que se fala no texto
chama-se "Igreja da Memória do Kaiser
Guilherme", mas a cidade chama-lhe simplesmente "Igreja da Memória". Belo nome
para os restos de um templo destruído, no
coração de Berlim. Que não se esqueça
nunca o que aconteceu entre nós.
O memorial do Holocausto, o centro de informação que
existe sob ele e o Museu Judaico evocam a
pergunta de Bento XVI em Auschwitz:
"onde estavas tu, meu Deus?" Ou pior
ainda. Quando avanço ao longo dos blocos
do memorial, não consigo deixar de pensar
nos judeus que perderam a Fé: "Tu não
existes, meu Deus!"
Encontro um elemento comum nos
monumentos que lembram este momento
inexplicável: a sensação de que urna força
te arrasta para a tragédia, e que não tens
como lhe fugir. É assim em Buchenwald,
onde parece que uma fenda subterrânea
atrai inexoravelmente o que se encontra a
superfície; é assim no memorial do
Holocausto, onde te basta dar meia dúzia de
passos para te veres encurralado entre altíssimos muros, perdido daqueles que ali

entraram contigo. O Museu Judaico vai ainda mais longe na
descrição do inenarrável: em vez de ser um mero espaço de
exposição, impõe aos visitantes um confronto físico com a
tragédia. Construído em ziguezague, esventrado por espaços
propositadamente vazios para materializar a ausência, obriganos logo a entrada a escolher entre avançar pelo eixo da continuidade ou o do exílio, ambos cortados pelo eixo do
Holocausto. Ao fundo do eixo do exílio encontra-se um pátio
com 49 colunas construídas perpendicularmente em relação ao solo, que é uma
plataforma inclinada. Ao caminhar entre as
colunas faz-se a experiência da perda de
referências exteriores e do centro de si
próprio.
"Onde estavas tu, meu Deus?"
Sei um princípio da resposta: "Estive em
Auschwitz. Não me reconheceste nos gestos
do padre Kolbe?"
Dará outros exemplos, e em algum
momento pergunhrk "Porque é que não vi o
meu rosto nos teus gestos?"
Para Auschwitz já vamos tarde. Mas onde
está Deus quando, por exemplo, barcos carregados de africanos dão a costa na Europa?
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Psicoterapia e Felicidade..
Ana Nunes

e 2 a 5 de JulhoI09, inspirada por uma amiga, participei no 16th Congress of the European
Association for Psychoterapy, dedicado ao tema Meanings of Happiness and
Psychotherapy.
Há muito interessada nas formas de abrir caminhos conducentes a uma maior harmonia
do ser humano consigo próprio, com os outros e com a Vida, participar neste evento revelou-se uma experiência feliz.
Ao longo dos dias, enquanto se sucediam os "workshops" e as conferências, cada vez
me sentia mais tocada, pelo número dos que, de tão diversos lugares e experiências, se
empenham no alívio da dor inerente a imensa complexidade do ser humano. Seres frágeis,
facilitando a outros que nomeiem, aceitem e lidem com as suas fragilidades.
Destacam-se alguns momentos mais luminosos:
Emmy van Deurzen, britânica, da área da Terapia Existencial, falando sobre
"Psicoterapia e busca de felicidade, numa perspectiva existencial", recordando Tillich, in
Courage to Be, (sobre a integração do não-ser: "uma pessoa neurótica apenas tolera um
pouco de não-ser, enquanto uma pessoa criativa acomoda uma larga quantidade de não-ser
e Deus tolera uma infinita quantidade de não-ser"), e propondo a aprendizagem de viver
com as tensões da vida, viver profundamente quando a noite aparece e quando o dia surge;
viver em harmonia com a própria vida, amá-la no seu todo, em todas as suas manifestações;
Mony Elkaim, belga, psiquiatra e terapeuta familiar, chamando a atenção para a
importância da incrustação em cada um de nós da nossa própria forma de ver o mundo, dos
padrões fixos, motivados pelas histórias de vida e o facto de a Psicoterapia aspirar a flexibilizar essas formas de ver; reflectindo sobre como o terapeuta pode, inconscientemente,
reforçar a visão do mundo padronizada do paciente e como este também pode reforçar a
do terapeuta e, confrontando-nos com o facto de as admoestações que fazemos aos outros
serem também uma forma de reforçar a nossa visão do mundo, fez-me reviver o que os
meus caminhos de evolução pessoal já me andavam a mostrar: tudo o que sentimos perante os outros e as suas atitudes (das emoções mais ligadas ao fascínio a todas as que estejam ligadas a rejeição) é extremamente útil para o encontro connosco, no nosso caminho
para a harmonia e a inteireza pessoais - analisando essas emoções, procurando a sua
origem, teremos maiores possibilidades de encontro connosco e de flexibilizar a nossa
visão do mundo;
Eugenijus Laurinaitis, da via psicanalítica, referindo a necessidade de aceitar o paradoxo na vida, aceitando a sua natureza criativa e o sentimento de constante criatividade da
construção da nossa vida, através da escuta das nossa limitações e objectivos, e frisando
que "Na existência, todas as psicoterapias se encontram" e que "Encontrarmo-nos com o
paciente é o principal; não é tão essencial o que fazemos".
É esta esperança que encontramos no Evangelho: Jesus, interessando-se sempre pelo
encontro com as nossas fragilidades, procurando que Lhe entreguemos tudo o que nos dificulta a harmonia. A este Terapeuta, aceitaremos revelar a nossa luz e a nossa sombra e
insistir "Senhor, que eu veja!" (Lc, 18,41)? P1
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