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25 anos
de uma longa conversa
»» António Marujo

A

qui chegados, ainda fazemos sentido? Nas
Linhas de Identidade, texto aprovado na assembleia do Metanóia de 15 de Outubro de 2000,
diz-se que o movimento se constitui como um
"espaço e tempo de encontro, acolhendo pesoas, crentes ou não, nas mais variadas circunstâncias de vida". E que esse encontro "acontece a partir do que
cada um vive e transporta, procurando não separar intenoridade e
exterioridade, reflexão e vivência, princípios e acção, espiritualidade e cidadania, opções pessoais e futuro das nossas
sociedades".
Vários entre nós definimos esta experiência como uma longa
conversa. Uma forma de reflectir sobre a vida, o sentido que
damos as coisas, a forma como vivemos a experiência da fé, o
modo como nos situamos no mundo e na sociedade ou como nos
tomamos participantes do nosso devir comum.
A dimensão do acolhimento que distingue o Metanóia tem
sido também sublinhada - e é destacada em vários textos que se
publicam neste número da Viragem, a propósito dos 25 anos da
fundação do movimento.
Por vezes, debatemos sobre a necessidade ou importância de
uma maior intervenção pública, pelo menos, ao nível da palavra.
A opinião maioritária tem sido a de traduzir antes o compromisso
fundamental do Metanóia por uma atitude de consciencialização
pessoal e comuniiária. Mas há, também, a dificuldade de agilizar
processos que pudessem permitir essa intervenção. Basta pensar
que um meio de intervenção como a Viragem ou o sítio do
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Metanóia na intemet não nos conseguem mobilizar com a frequência que desejaríamos. O tema, no entanto, continuará presente entre nós e não nos deverá deixar sossegados. A realidade
muda, devendo provocar assim a mudança de olhar e a alteração
de modos de agir.
Alias, nas mesmas Linhas de Identidade, assinalamos que
"resistir" as separações em que tantas vezes colocamos as nossas
vidas "é dar lugar a uma atitude participativa - 'sou parte do que
se cruza na minha vida' - e a consciência da presença do outro
como dom e como exigência". E acrescentamos: "Precisamos e
gostamos do debate, de questionar a ordem do mundo que vivemos e que fazemos, de interrogar a nossa fé e a nossa vida e de as
celebrar em conjunto, festejando o encontro dos que procuram
Jesus ressuscitado."
Vivemos tempos dificeis, mesmo se a História nos ensina que
os tempos nunca foram fáceis. Mas estes são os nossos tempos,
com as suas riquezas e problemas. Na Igreja e na sociedade, uma
das dificuldades é, hoje, afirmar a coerência entre diferentes
âmbitos de vida. Muitas vezes, cada pessoa forja identidades
diferentes consoante está na família, no trabalho, na política ou na
Igreja. E não se trata apenas de questões individuais. Basta recorda episódios como os apelos do Papa João Paulo I1 a que não houvesse uma nova guerra no Iraque e a forma como políticos católicos a relativizaram dizendo que se tratava apenas de uma opinião
do Papa. A incapacidade de entendermos, tantas vezes, que a
busca da paz e da não-violência são intrínsecas ao cristianismo
deveria levar-nos a perguntar se a identidade cristã integral não

deveria ser assumida de um modo mais profundo.
Aliás, a presente crise económica e financeira é outra questão
que traduz a mesma dificuldade: em lugar de procurarmos reflectir, como comunidade crente, sobre um modelo altemativo de
orgeconómica que coloque as pessoas - cada pessoa - no
centro da actividade económica, mais não temos feito que reproduzir e defender o modelo dominante. Um cristianismo que não se
entenda como uma forma diferente de vida - seja na sua dimensão
pessoal, social ou institucional - renega a sua matriz originária.
Daí que seja importante recordar outros dois parágrafos das
Linhas de Identidade: "Procuramos reflectir sobre toda a realidade, sem programas de acção social, política ou eclesial, muito
menos orientaçiks de índole profissional; somos parte dessa realidade, dela partindo e a ela voltando, como esforço de compreensão aprofundada e abertura a empenhamento consequente.
Pretendemos criar e manter espaços de liberdade, de co-responsabilidade, de reflexão e partilha de vida, de conversão, de aprendizagem uns com os outros. Espaços onde cada um se sinta reconhecido, no respeito pela sua individualidade e autonomia."
A questão da busca de um estilo de vida altemativo não se faz
apenas por um qualquer capricho de rebeldia. Antes se entende
como fidelidade i atitude de Jesus.Aiida as Linhas de Identidade:
"Assumindo a nossa condição de homens e mulheres, filhos de
Deus, queremos aprender com Jesus o que é tomar a vida bemaventura& - uma aventura de bem. Uma aventura em simplicidade, pureza, mansidão de coração, dispondo-nos a confiar, a persistir e a valorizar as potencialidades dos outros; uma aventura em
misericórdia, em compaixão e temura que aceita o mistério
inscrito na vida, naquilo que nós próprios transportamos, incluindo as nossas imperfeições; uma aventura em justiça, construindo
um mundo com um horizonte de inclusão do estranho e do aflito;
uma aventura em paz, a paz de Jesus que se entra no amor (a não
morte), desafiando-nos a inventar novas formas de relacionamento que não fujam nem ao desejo nem ao conflito; uma aventura
em despojamento, em disponibilidade e em aberiura, características dos pobres."
Há uma outra dimensão que considero importante, implícita
na ideia do despojamento. Somos muitas vezes tentados a criar
grandes estruturas. A Igreja, como comunidade humana, padece
também desse mal, tantas vezes sacrificando a simplicidade e o
despojamento aos apetites da influência, do poder ou da posse sempre as tentações que Jesus viveu no deserto a espreitarem-nos,
essas que verdadeiramente contrariam o projecto de Jesus e
espezinham a dignidade de cada pessoa humana. Só a ideia de um
estilo de vida simples e despojado na consciência de cada crente
e da própria comunidade cristã, traduz a fidelidade a boa-nova do
evangelho.
Nas Linhas de Identidade, traduzimos essa busca de um estilo de vida assente na ideia da provisoriedade quando dizemos:
"Assumindo-nos como expressão de Igreja, temos consciência de
que somos uma experiência constmída na fragilidade, que bebe
da água da sabedoria de tantos homens e mulheres que viveram
na busca de Deus e deram sentido a paixão de Jesus. Não temos
a p r w de esgotar os diferentes níveis e modos de viver em
comuni@ a nossa vivência eclesial, enquanto movimento,

enriquece e é enriquecida pela nossa participação noutras instâncias e dimensões de vida em Igreja."
Esta ideia tenta ter tradução também nas formas organimtivas
do Metanóia, que "procuram ser leves e flexíveis e assentam nos
princípios da participação democrática, da co-responsabilidade,
do voluntariado e da assunção colectiva dos encargos".
Há uma outra ideia das Linhas de Identidade que se relaciona
com o modo como entendemos a experiência cristã:
"Descobrimos que a fé em Jesus ultrapassa o religioso - o que
importa para Jesus é o homem novo que está em cada um de nós
e se revela no viver. A experiência de fé situa-se na pertinência e
no sentido do vivido e não pode, por isso, reduzir-se a um conjunto de práticas que, sendo ordenadoras,excluem os menos conformes. A proposta da fé integra e inclui a partir do essencial Jesus Cristo que nos seus gestos e palavras sempre amou e incitou ao amor."
O amor é essa atitude fundamental, radical, que Jesus sonhou
para a humanidade. Isso implica, obviamente, olhar para as pessoas e para a realidade de modo novo. Olhar as pessoas e a realidade como criação de Deus e não como amaldiçoados ou condenados (esse olhar condenatório é, hoje, outra das tentações em que
tantas vezes caímos como crentes). Nas Linhas de Identidade,
escrevemos: "Olhamos para o mundo como lugar de manifestação e presença de Deus, Iugar de realização do homem e da
mulher. Um mundo ainda hgmentado e incerto, tão esquivo a
nossa ânsia de explicação, um mundo onde tantas urgências de
recomposição e de religamento pedem disponibilidade,inteligência e dedicação. Hesitamos porque queremos tudo saber antecipadamente, controlar os processos e os resultados. E, no entanto,
as ruas das cidades, as escolas, os hospitais, os media, as igrejas
aí estão a solicitar criatividade,acção consequente para que a vida
seja mais suportávelpara tanta gente que precisa de se sentir acolhida e reconhecida na sua dignidade. Esta preocupação passa pelo
envolvimento na actividade profissional, que não esgota a dimensão da intervenção social e política."
Neste número da Viragem, procurámos traduzir algumas
dessas intuições - nomeadamente a de o encontro "acontece a partir do que cada um vive e transporta". Por isso, mais do que um
álbum de memórias e louvores, pedimos a várias pessoas - associados do Metanóia ou outras que connosco se cruzaram em diferentes caminhos - que aceitassem partilhar uma reflexão sobre o
que as motiva actualmente. Nesta memória tomada presente,
incluímos duas pessoas que também passaram pela vida de
muitos de nós e que nos últimos tempos nos deixaram: o padre
Alberto Azevedo e fiei José Augusto Mourão.
Outros textos faltariam aqui. Mas o conjunto que fica reflecte,
pelo menos, a possibilidade de nos interrogarmosuns aos outros.
Como se escreve ainda nas Linhas de Identidade: "Sabemos,
por experiência própria, que a Igreja se vive em comunidades que
não são perfeitas, nem constituídas por pessoas perfeitas, mas
pelos homens e pelas mulheres que aceitam o desafio de Jesus
Cristo e lhe vão respondendo de diferentes maneiras, em dinâmicas de descoberta e de construção."
O Metanóia é uma destas comunidades. Assim saibamos
responder ao desafio.
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Ao encontro da radicalidade
do Evangelho
»» Manuela Silva »» Economista;ex-presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz

Os que seguem a Cristo vivem dum impulso da fé no
Ressuscitado, prolongam nas suas vidas o inesperado da manhã
de Páscoa e a alegria de verem com os olhos da fé para além
do sepulcro vazio. a vitória de Cristo e o começo do Reino por
Ele anunciado. A missão do discípulo é anunciar esta boa nova:
Cristo ressuscitou e está vivo no meio de nós.
A Viragem - o rosto do Metanóia

I

E

com muita alegria que venho associar-me a esta
celebração do 25" aniversário do Metanóia Movimento Católico de Profissionais.

Trata-se de participar no número especial da Viragem - a
revista que tem sido espelho do movimento ao longo destes
anos.
Claro que a revista não esgota a sua riqueza e abrangência,
mas tenho de confessar que, para mim, que não sou membro do
Movimento e só ocasionalmente tenho colaborado em algumas
das suas actividades, a Viragem é o seu rosto mais visível.
Se olho para trás, como é próprio de uma celebração de
aniversário, tenho que me regozijar pela iniciativa de quem teve
a visão e a ousadia de empreender este projecto.
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É justo que louve os pioneiros e também quantos, ao longo
dos anos, não deixaram que a chama se apagasse e souberam
introduzir no desígnio inicial as mudanças que o tempo foi aconselhando.
É certo que a Viragem nunca, que eu saiba, atingiu a tiragem
e a difusão que merecia e seria expectável, mas preencheu,
claramente, um vazio no espaço de uma reflexão crítica da cultura e da sociedade contemporâneas.
Foi também o veículo da vida do Movimento, dando a
conhecer as iniciativas e as temáticas abordadas neste último
quarto de século; é um seu registo histórico.
Além da evocação do passado, celebrar é também perspectivar o futuro e este é feito de interrogações:
Que trilhos deverão ser seguidos?
Que opções entre a continuidade e a inovação?
Que novos desafios a enfrentar?
Que sonhos a entretecer?
Com quem? Como?

Aprender com Francisco de Assis
Sem pretensão de influenciar o futuro de um movimento, que admiro, mas a que pertenço apenas por laços
de amizade e afecto, quero oferecer nesta data de aniversário, algumas reflexões a propósito de uma indagação
primordial: que luz nos dá o Evangelho para estes "dias
maus" que, ainda assim, não devem - não podem - abafar
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a nossa esperança de mulheres e homens cristãos?
Trata-se de aprender com Francisco de Assis, também ele
confrontado com os enormes desafios de uma época não menos
conturbada do que aquela em que vivemos.
Recordo que Francisco de Assis, nos seus anos de juventude,
experimentou o fervor dos combates de cavalaria em defesa da
sua cidade e dos seus interesses de classe burguesa na luta contra o império e se empenhou, depois, fora dos campos das batalhas, em viabilizar uma sociedade mais fraterna e solidária com
os mais pobres do seu tempo. Enfrentou a rivalidade com a
cidade vizinha de Perugia e aí ficou prisioneiro durante um ano.
Tomou partido nos confrontos entre o Imperador e o Papa. Foi
um lutador.
A Europa de então estava, literalmente, a ferro e fogo e o
jovem cavaleiro corria os riscos próprios daqueles tempos para
fazer vingar os seus ideais humanos.
Quando olhamos para os nossos dias, também temos a intuiç4o de que se anunciam tempos duros: os fundamentos do actual sistema económico de matriz capitalista ameaçam ruir, mas
ainda não se afirmam alternativas credíveis. Apenas algumas
experiências, alguns sinais portadores de um futuro outro,
alguns esforços para atenuar as brechas que se vão cavando.
Apesar de importantes na sua vida, não foram, porém, estas
lutas que fizeram de Francisco um exemplo de radicalidade
evangélica; terão, no entanto, preparado o seu espírito para se
abrir a novidade do Evangelho.
A paixiio pela fraternidade universal

Quando Francisco encontra o leproso e o beija percebe que
este sinal simbólico o colocará para sempre do lado dos excluídos e dos marginalizados e de que a sua vida passará a ser, doravante, decidida em função da libertação dos oprimidos.
Na sociedade medieval, assim como na Antiguidade e na
tradição judaica, os leprosos eram seres a margem da sociedade
que causavam repulsa e impunham regras de intocabilidade. Isto
por razoes de defesa da saúde pública, mas também porque se
associava a doença e ao sofrimento fisico do leproso o seu pecado e o merecido castigo divino.
Francisco, porém, vê para além da aparência e, tal como
Jesus nos caminhos da Galileia, descobre no leproso a dignidade
intocável de todo o ser humano. Como escreve José António
Merino: Ao assumir tudo o que havia de negativo e estranho no
pobre mqinalizado, redime o que de mais oculto se encontra
nas zonas mais profundas da sua personalidade.
Começa neste encontro com o leproso uma etapa de converião pessoal que levará Francisco a uma crescente identificação
com Cristo, através da pobreza voluntária e do serviçojunto dos
mais pobres.
Esta é uma mensagem que tem toda a oportunidade nestes
nossos conturbados tempos, também eles, a necessitar de combates sérios em favor do reconhecimento da dignidade e dos
direitos fundamentaisdos mais pobres e excluídos,também eles
a reclamapn proximidade e vizinhança solidária e hterna.
Vivemos uma etapa em que se caminha a passos acelerados

no sentido da mundialização. A economia, que é a base da organização da sociedade, está cada vez mais globalizada. Desde a
produção (especialização produtiva, tecnologias utilizadas,
relações comerciais), aos padrões de consumo, ou as regras que
presidem aos negócios. Mas, como diz Bento XVI na sua carta
encíclica, Caritas in veritate: a sociedade cada vez mais globalizada toma-nos vizinhos, mas não nos faz irmãos.
Ora, sem uma maior consciência de fratemidade universal,
ficarão sem solução muitos dos problemas do mundo contemporâneo.
O avanço tecnológico pode trazer aumento de produção, de
riqueza e de rendimento, mas não dá garantia de que estes resultados se destinem a satisfazer as necessidades básicas dos seres
humanos, a fazê-los mais livres e felizes; a crescente avidez dos
poderosos impede que o progresso material alcançado se reparta equitativamente. Importa, pois, dar voz e vez aos pobres para
que tenham lugar na mesa comum.
A opção pelos pobres

A espiritualidade franciscana é conhecida pelo empenho
posto no amor aos mais pobres, incluindo os destituídos de bens
materiais, mas também os doentes, os menos válidos ou certos
grupos de população particularmente vulneráveis (as crianças,
os idosos, os deficientes).
É uma espiritualidadeque exalta a partilha dos bens, partilha
essa tão necessária num mundo caracterizado pela opulência e
pela abundância de bens materiais a par de extensa e severa
pobreza de muitos que não conseguem ter a parte que lhes era
devida.
A espiritualidade fianciscana convida a não fechar os olhos a
estas duras realidades do nosso tempo, numa dupla preocupaçgo: a da partilha dos próprios bens com quem mais precisa e
a do compromisso com a constmção de caminhos de justiça e
verdade na organização da economia e da sociedade.
No seguimento do pobre de Assis há, pois, que não passar ao
lado das necessidades dos nossos irmãos, necessidades de ajuda
material, mas também de companhia, de apoio moral na solidão,
de conselho e ajuda para encontrar sentido de vida, emprego e
autonomia em meios de subsistência.
A opção pelos pobres vai, porém, mais longe do que o movimento de dar ou prestar ajuda, impõe que se assuma a condição
do pobre, a sua luta pelos seus direitos, a sua perspectiva de relacionamento com a sociedade; implica construir um mundo mais
justo tendo os pobres como destinatáriosprincipais da mudança
e seus protagonistas.
O caminho da vida simples e da Ctica do necessirio
É cada vez mais generalizada a convicção de que o actual
modelo de crescimento económico é insustentável a prazo, tanto
por razões de coesão social como de saúde ambienta1 do
Planeta.
Há que arrepiar caminho relativamente a um consumismo
voraz e predador de recursos não renováveis, com destaque para
viragem 5
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a energia e para algumas matérias-primas.
Por outro lado, o alto nível de consumo é conseguido a custa
de ritmos e condições de trabalho que estão na origem de elevados custos pessoais, familiares e sociais que tomam a vida nas
sociedades urbanas particularmente stressantes.
A realidade seria bem diferente se cada um de nós fizesse
escolhas mais racionais quanto ao seu padrão de consumo e
quanto a utilização que faz do seu tempo.
A espiritualidade franciscana de radicalidade evangélica tem
abertura para liderar a mudança de atitudes e comportamentos
dos nossos concidadãos e concidadãs, no sentido do apreço pela
vida simples e a prática da ética do necessário, através do testemunho de vida dos seus seguidores.
A contemplação como modo de ser,
de estar e de viver

Conscientemente ou, na maior parte dos casos, sem nos darmos conta, vivemos imersos numa cultura de cariz materialista,
uma cultura que privilegia o ter e desconsidera o ser, que aposta na eficácia e põe de lado os menos capazes, que atafulha de
coisas, desnecessárias e até perniciosas, a existência quotidiana
e não liberta tempo para o cuidado dos outros, da natureza, da
relação com Deus. É uma Humanidade que vive aquém da sua
sede de infinito e transcendência e, por isso, este nosso tempo é,
de algum modo, um tempo triste, propicio as depressões individuais e colectivas.
6 viragem

A realidade seria bem diferente
se cada um de nós fizesse
escolhas mais racionais
quanto ao seu padrão de consumo
e quanto a utilização
que faz do seu tempo.
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Em Francisco de Assis podemos encontrar o exemplo de
alguém que soube enfrentar as seduções de um capitalismo
nascente que, então como hoje, faz da ostentação, do dinheiro e
do poder um obiectivo primordial.
AS honras da cavalaria e a grandeza da fortuna familiar, que
pareciam estar-lhe destinadas, o Poverello soube contrapor o seu
desejo de viver em profundidade a sua própria humanidade no
seguimento de Jesus de Nazaré: escutando a sua palavra (a radicalidade do evangelho), contemplando os mistérios da sua vida,
morte e ressurreição, abrindo-se a beleza da Criação, Francisco
tratou todas as criaturas por irmãs (o irmão sol, a irmã água, o
irmão lobo,. ..), encantou-se com o canto dos pássaros, com a
frescura das fontes, com a força dos ventos ou com a prodigiosa
fecundidade de uma pequena semente.
E nós?
Sabemos salvaguardar, nas nossas vidas, esta dimensão contemplativa do ser humano?
Procuramos desenvolver a nossa capacidade de contemplação como modo de ser e de estar neste mundo dominado pela
força do marketing e a ilusão da realidade virtual?
Ousamos transmitir, pela palavra e pelo testemunho, esta
mundividência aos nossos contemporâneos e, em especial, as
gerações mais novas?
Empenhamo-nos em criar condições objectivas para uma
vida em harmonia com o que há de mais fundo no ser humano,
o seu sentido de transcendência e de htemidade?

Em Francisco de Assis
podemos encontrar o exemplo
de alguém que soube enfrentar
as seduções de um capitalismo nascente
que, então como hoje,
faz da ostentação, do dinheiro
e do poder um objectivo primordial.
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O modo cristão de ser é aquele para o qual o amor é o modo justo de ser. E, sendo
assim, é uma exigência colocada a cada humano, não o resultado de uma opção arbitrária e facultativa. Enquanto exigência, a exigência de justiça, aplicada a todos os
humanos, implica a básica concepção de que, quando estamos perante outro ser
humano, somos interpelados a tratá-lo de modo justo, ou seja, amando-o. Esse é,
também, o modo justo de ser: ser para o outro e não para si mesmo.

A Fé, a Política e o Sistema
»» João Duque »» IProfeswr da Faculdade de Teologia da Unlvenldade Católica Portuguesa

Q

uando falo, no contexto das linhas que se
seguem, de "fé", não me refiro a um sentimento crente vago, muito menos a certa religiosidade como sentimento difuso, nem
sequer a determinada prática religiosa
particular. De facto, crente - em sentido
o o ser humano (para o bem e para o mal); e
genérico detentor de certa religiosidade ou espiritualidade difusa é a
maioria dos nossos contemporâneos, mesmo que se pretendam habitantes de um mundo secularizado; mesmo no que
se refere a práticas "religiosas", não podemos dizer que
rareiem na cultura contemporânea, pois o religioso, nas suas
metamorfoses diversas, pulula nas veias da cultura actual,
com as mais diversas práticas rituais - algumas mesmo iniciáticas e sectárias.
Quando falo aqui de fé, refiro-me a fé cristã. Esta, mantendo embora uma relação de proximidade com a atitude crente
geral, com certa religiosidade de base e mesmo com a
inevitável ritualidade humana, possui conteúdos específicos,
que implicam atitudes existenciais também específicas. A possível pluralidade desses conteúdos e das respectivas interpretações, assim como das atitudes existenciais correspondentes,
não invalida o facto de se poder falar num modo cristão de
interpretação do sentido da existência, distinto de outros
modos possíveis. Esse modo cristão tem incidência, sobretudo,
sobre conteúdos antropológicos, isto é, sobre o modo de compreensão do próprio ser humano e das formas de realização da
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sua verdade - por oposição a formas falsas, que poderão ser
consideradas, por isso, desumanas ou desumanizantes.
Ao considerar atitudes existenciais e interpretações do
mundo como elemento fundamental da fé cristã - que se articula, sem dúvida, também em comportamentos celebrativos e
rituais concretos - não me refiro, evidentemente, apenas a
elementos do âmbito psíquico, pertinentes simplesmente para
a vida "interior" do indivíduo. É que, em realidade, a
abstracção dessa vida individual do mundo das relações interhumanas e sociais é um artificialismo ilusório. Porque a identidade do indivíduo constrói-se no leque das relações interhumanas e mesmo na relação a estruturas sociais. Nesse sentido, as atitudes existenciais e as interpretações do mundo que
constituem a fé cristã são Mo pessoais quanto políticas - ou
melhor, o seu modo de ser personalizantes é serem ao mesmo
tempo politizantes e vice-versa.
Quando se fala em política, neste contexto, não se pretende
referir simplesmente o processo de exercício ou de conquista
do poder govemativo de uma determinada sociedade, muito
menos a redução desse processo ao mecanismo partidário. É
certo que todos esses elementos são importantes na realização
da dimensão política dos humanos, e isso não pode ser ignorado no contexto de realização da fé, por esta possuir uma
dimensão claramente política. Mas essa dimensão abrange
todos os comportamentos humanos com implicações sociais,
ou seja, com implicações nos outros seres humanos e na organização das suas relações sociais.
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Mas é conveniente não avançar mais nestas considerações
sem colocar em jogo alguns elementos fundamentais do conteúdo da fé cristã, que devem marcar as tais atitudes existenciais, as interpretações e mesmo os comportamentos sóciopolíticos dos cristãos. Para não alargar demasiado o leque
desses conteúdos, eu diria que os podemos concentrar na ideia
de justiça e de amor. Ou melhor, na identificação entre justiça
e amor. Porque o modo cristão de ser é aquele para o qual o
amor é o modo justo de ser. E, sendo assim, é uma exigência
colocada a cada humano, não o resultado de uma opção arbitrária e facultativa. Enquanto exigência, a exigência de
justiça, aplicada a todos os humanos, implica a básica concepção de que, quando estamos perante outro ser humano,
somos interpelados a tratá-lo de modo justo, ou seja, amandoo. Esse é, também, o modo justo de ser: ser para o outro e não
para si mesmo.
No âmbito da interpelação do outro, que nos convoca a
resposta da justiça, como reposta do amor, assume lugar especial a interpelação do outro mais débil, pois é perante esse que
a justiça da responsabilidade pela vida do outro se toma mais
evidente e mais radicalmente exigente - como acontece com a
mãe, perante a debilidade extrema do seu bebé. Essa debilidade assume, em muitos casos, o estatuto de sofrimento. Por
isso, uma das fontes primeiras da justiça é a interpelação
lançada pelo outro sofredor, sobretudo quando inocente.
O amor ao outro sofredor, enquanto manifestação, ao
mesmo tempo, das possibilidades e mesmo das realizações
concretas da injustiça - mas, ao mesmo tempo, como possibilidade de resposta e acção justa - é, sem dúvida, um dos
núcleos da fé cristã, que na tradição assumiu o nome de compaixão. Mesmo que tenha, na linguagem comum, assumido
significados por vezes pejorativos, o conceito de compaixão enquanto manifestação máxima do amor (paixão) que sofre
(paixão) com o sofrimento do outro - é sem dúvida um dos
núcleos centrais do conteúdo da fé cristã, mesmo que possa e
deva ser universalizável (J. B. Metz).
Ora, a atitude de compaixão corresponde ao modo justo de
se ser cristão, seja em perspectiva pessoal seja em perspectiva política. Nesta, a atitude de compaixão encontra realizações sociais próprias; ou então, constitui critério fundamental
para uma intervenção crítica, quanto as habituais estruturas de
organização das relações inter-humanas. É com base nesse
critério que gostaria de, para terminar, sugerir a crítica de
algumas das realizações político-sociais do nosso tempo.
A interpretação do mundo, no contexto da cultura contemporânea, é tendencialmente sistémica. E é irrecusável o facto
de que vivemos, impreterivelmente, em relações sistémicas.
O que, além do mais, ajuda a superar uma interpretação individualista da identidade humana, seja no leque das relações
inter-pessoais, seja mesmo no leque das relações dos
humanos com o resto do mundo, que poderíamos considerar
o global sistema cósmico. Mas é importante, precisamente
perante o fascínio do que parece ser uma leitura evidente da
realidade em que nos inserimos, não esquecer o referido
núcleo da fé cristã, que deverá ter consequências nas inter-

pretações do mundo e nas aplicações existências, pessoais e
políticas.
Se se fala em compaixão, como modo de aplicação da
justiça, fala-se, antes de tudo, de uma leitura personalizante
do mundo. Segundo essa leitura, a pessoa concreta do outro,
sobretudo a pessoa do outro débil e sofredor, é o centro do
mundo. Por mais que as relações ao mundo e aos outros
impliquem organizações sistémicas, absoluto não é o sistema,
absoluta é a pessoa do outro. Porque o amor da compaixão é
orientado para cada outro particular, e não simplesmente para
uma alteridade difusa e global - que, em realidade, não é
alteridade, pois deixa de haver diferença entre mim e o sistema.
Nas práticas políticas - em sentido geral - e até mesmo religiosas dos nossos contemporâneos abundam, de novo, as
interpretações sistémicas ou holísticas do mundo.
Tradicionalmente, essas interpretações reuniram-se sob o
nome genérico de gnosticismo ou idealismo. Como tal,
parece-me poder afirmar que vivemos tempos tendencialmente gnósticos e idealistas. Como exemplo, bastaria referir
o gnosticismo global dos sistemas económicos, que acabam
por determinar os sistemas políticos; ou então, o gnosticismo
do sistema mediático, aliado ao anterior, mas que começa a
assumir autonomia própria, sobretudo através da construção
da denominada cibercultura ou da sociedade em rede. Há
quem fale, por isso, numa era da cibergnose como marcante
do modo de os nossos contemporâneos se integrarem num sistema global e omnipotente.
Nesse contexto, a afirmação da irredutível particularidade
das relações inter-humanas, assente na particularidade do
outro concreto, que exige a minha reposta de justiça, é de
novo central. E essa afirmação, dentro de determinadas características, coincide com o núcleo da fé cristã. Ou seja, a fé
cristã poderá coincidir, pelo menos em parte, com a afirmação
da irredutível particularidade do sujeito, sobretudo enquanto
débil e sofredor, porque vítima de sistemas que não podem
levar em consideração o absoluto de cada particular. A fé
cristã assenta na diferença de cada particularidade pessoal,
porque o Deus que professa é relação de diferenças pessoais
e incamou na particularidade de um humano concreto, que
partilhou a nossa condição de debilidade e de sofrimento
injusto. É esse o fundamento da intervenção política do
cristão, no nosso tempo.
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A porta da intolerância
não se
»» Teresa Martinho Toldy »» iteóioga;professora universitária

o próximo dia 11 de Setembro completam-se
dez anos sobre o atentado contra o World
Trade Center. Penso que ninguém que já
tivesse idade suficiente para se aperceber do
que se estava a passar se esquece desse dia.
Ao dizer isto, assusto-me, porque, passados
dez anos, o meu filho já tem consciência suficiente para
começar a perceber (criticamente, até!) os ventos que se
desencadearam em consequência daquele dia fatídico. E a
pergunta que se me coloca é esta: estará o mundo melhor? A
invasão do Iraque resolveu alguma coisa? A guerra no
Afeganistão acabou com o terrorismo? A morte de Bin
Laden pôs termo a essa ameaça simultaneamente real e
difusa, porque "sem quartel"?
Não pretendo fazer elucubrações sobre geoestratégia.
Mas preocupa-me que, dez anos passados sobre o 11 de
Setembro, a porta da intolerância teime em não se fechar. No
Médio Oriente sopram ventos de mudança e de renovação.
Contudo, na velha Europa abriu-se uma porta impensável
para discursos de recusa da diversidade, sob o slogan de um
suposto fracasso dos projectos de sociedades multiculturais.
Não me contenta absolutamente nada utilizar o argumento
boomerang da suposta "superioridade cultural e civilizacional do Ocidente", como se "comparar cromos" contribuísse em alguma coisa para encontrarmos novas formas
de convivência. Nem me pacificam argumentos que invocam a intolerância noutras sociedades como argumento para
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justificar restrições as diferenças e ao pluralismo nas nossas
sociedades. Aliás, não me agrada, de todo, o discurso do
"nós" e do "eles" que grassa pela Europa fora e cujos resultados poderão ser de uma gravidade ainda não completamente a vista.
A pergunta premente parece mesmo ser: "como haveremos de inventar formas de vivermos todos juntos?" E esta
pergunta supõe várias coisas: que queremos inventar formas, que queremos viver todos juntos e que todos temos
uma palavra a dizer nessa invenção. Discutir formas e modelos de convivência supõe, antes de mais, uma vontade
política, cultural e cívica de viver em conjunto. Não precisaremos de ir para a Holanda, a França, a Dinamarca ou o
Reino Unido para nos perguntarmos se, realmente, consideramos todos os cidadãos que vivem entre nós - provenientes, eles ou os seus pais e avós, de outras paragens
(algumas das quais marcadas pela presença de Portugal) como concidadãos, ou se, discretamente, continuaremos a
atravessar passeios ou a deixar lugares livres quando algum
deles se senta num autocarro ou num comboio.
Se não nos pusermos essa questão, não sei se conseguiremos chegar, sequer, a formular a possibilidade e desejabilidade de todos contribuirmos para encontrar formas e modelos de convivência. É que o racismo existe. Pode não ser
"violento", pode ser sub-reptício, pode traduzir-se na impossibilidade de responder a pergunta sobre a existência ou não
de uma afectação e contágio cultural mútuos: há quantos

MUNDOS

anos entre nós? São "uns de nós"? Chegarão "eles" ao uso da
palavra de forma a poderem contribuir para redefinir a
sociedade em que queremos viver? Ou teimamos, nesta
velha Europa, em considerar alguns apenas como parte do
problema e nunca como parte da solução?
O discurso do "fim do multiculturalismo" parece referir-se a uma ilusão de multiculturalidade: a multiplicação de
guetos poderá ser considerada sinónimo de "sociedades
multiculturais"? Volto a dizer: se a questão não se coloca em
Portugal como noutros países europeus poderá não ser só
por "bons motivos", derivados de "brandos costumes" portugueses. Pode ser também porque há questões que nem
sequer nos pomos, ou acerca das quais ousamos fazer piadas
(de casino) que, a serem ditas noutros contextos, incendiariam o ambiente. Cá não acontece, porque os grupos
minoritários também parecem ter adoptado a estratégia de
passarem "despercebidos". Aliás, o mesmo parece passar-se
com "grupos religiosos minoritários" (continuo a não entender como não reagiram a remissão para um mero cumprimento fugaz no "encontro com o mundo da cultura", aquando da visita do Papa a Portugal, por exemplo).
Mas, regressando a pergunta já colocada - "como haveremos de inventar formas de vivermos todos juntos?" provavelmente, estamos a assistir a uma fase de evolução
para formas massivas de contestação das democracias parlamentares, pelo menos, naquilo que elas têm mais de simbólico do que de representação real. Veremos em que vão

dar movimentos como "a geração a rasca" ou "os indignados", em Espanha. Gostaria que dessem em plataformas de
diálogo e debate real, pois parece-me que as gerações mais
novas estão a despertar para algo mais que videogames,
twitters e facebooks a-políticos.
Gostaria que a religião e o religioso desempenhassem
papéis políticos nestes cenários que não confirmassem
enquistamentos em afirmações identitárias intolerantes. Não
me basta um diálogo inter-religioso "de salão": as situações
de injustiça global e local, de violência e de rigidez face ao
diferente reclamam formas de presença no terreno mais do
que declarações "de mãos limpas, mas sem mãos". E o pior
que poderia acontecer concretamente aos cristãos, seria
esquecermos que Jesus também não era nem europeu, nem
branco.
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Até onde a liberdade
de debate na
»» António Marcelino »» Bispo emérito de Aveiro

tema não é novo. Já Pio XII deixou dito
como era importante cultivar a liberdade de
opinião no interior da Igreja. Os tempos
eram outros e, então, mais para estimular
que para dar regras. O Vaticano I1 sentiu no
seu seio a dificuldade deste debate, apesar
de no seu tempo se terem recuperado, honrosamente, algumas das maiores vítimas de uma opinião profética livre,
sobretudo teólogos. A partir do Concílio, as coisas não seriam mais na mesma. Apesar de se terem mantido ainda constrangimentos e até intervenções difíceis de compaginar com
a eclesiologia conciliar. Continuam, ainda hoje, espaços de
vida em aberto que não têm sido preenchidos, não sei se por
falta de um profetismo autêntico e corajoso, se por medo
antigo, se por outras razões menos evangélicas.
A Igreja teme os cismas e não lhe agradam opiniões que
possam soar a menos fidelidade a ortodoxia estabelecida.
Justificando-se, embora, esta atitude, sem que se deva absolutizar, há nela alguma resistência ao Espírito, sempre que
não se encaram problemas que existem em campo e afectam
a vida de pessoas e o progresso da missão, e não só não se
acolhe o profetismo do Povo de Deus, nem se favorece o
debate no interior da Igreja, como até se dificulta o pluralismo, espaço onde o Espírito melhor se exprime.
Certamente que os profetas que deixaram o nome na
história, mesmo tendo passado por dificuldades conhecidas,
por vezes tão grandes como incompreensíveis, foram ver12 viragem

dadeiros crentes que souberam aguardar que a semente
lançada a terra morresse para poder dar frutos de vida.
Porém, a Igreja não compete fazer mártires e a hierarquia
não pode apenas zelar pelo seu ofício de usar o travão, mas
tem de se abrir para estimular a procura de caminhos novos,
nos quais se revelem aspectos escondidos da verdade revelada, que não é uma verdade de contornos fechados, e se
procurem propostas e soluções para problemas em aberto,
onde parece que a luz que ilumina e a verdade que salva
ainda não chegaram.
O problema não existe apenas a nível dos órgãos centrais
da Igreja, mas também a nível nas diversas comunidades
eclesiais, dioceses e paróquias, sempre que nelas não se
ultrapassou um clericalismo que denuncia uma Igreja de
sentido único, bem como de alguns movimentos laicais,
muito submissos, porque procuram um reconhecimento que
temem não conseguir se não cultivarem mais o silêncio que
o profetismo, corajoso e livre.
Não se compreendem na Igreja os carismas inócuos nem
os que temem a força da palavra. Todos os dinamismos
eclesiais têm o selo da sua autenticidade na dimensão evangelizadora, por si um dinamismo para fora dos seus muros.
Os carismas são suscitados pelo Espírito, em cada momento, para responder a problemas ainda sem solução a vista e
a carências sentidas e não atendidas de modo evangelicamente eficaz. A sociedade moderna coloca a responsabilidade da Igreja um mundo destes problemas e carências. Por

enquanto, em muito sectores da vida eclesial, ainda se
espera uma palavra e um gesto que mostre que a Igreja está
viva, atenta e aceita a condição de devedora e a sua missão
de serva.
Uma consciência que não pode adormecer, alhear-se dos
desafios ou traduzir as dificuldades por impossibilidades. A
evangelização, como disse Paulo VI de vários modos na
Exortação Apostólica "Evangelii Nuntiandi" (1975), não
dispensa a criatividade, a participação inovadora, a procura
contínua de caminhos num mundo que põe problemas e
desafios novos, provocados por uma nova cultura que se
expande rapidamente. Esta criatividade pastoral não se faz
por via única e sob a regência de uma só batuta. É fruto de
sensibilidades e experiências cristãs diferentes que, fiéis ao
essencial, se abrem ao debate livre e sem outros constrangimentos que não sejam os dessa fidelidade e os que resultam da dificuldade dos caminhos procurados. Uma criatividade que não se faz sem os leigos que, pela sua vida em
sociedade, têm uma sensibilidade diferente dos problemas,
que muitas vezes escapa a gente do templo.
O Vaticano I1 desdobrou-se na criação de órgãos de participação e de responsabilidade comum. No meu entender,
que não é uma simples percepção, a implementação destes
órgãos ainda não se generalizou e, em muito casos, nem
enraizou. Os leigos mais lúcidos e preparados, e hoje são
numerosos, tornam-se, por vezes, incómodos. Muitos clérigos, de todos os graus, ainda não aceitaram interiormente
que o profetismo da Igreja não reside apenas na hierarquia,
mas é dom, direito e dever de todos os membros da comunidade cristã.
As dificuldades maiores para um clima de debate, livre e
aberto, no interior da Igreja e, particularmente, no que diz
respeito a sua missão no mundo, encontram-nas muitos leigos militantes de movimentos apostólicos de fronteira. Uns
decidiram agir em roda livre e fora do sistema. Outros permanecem, suportando os constrangimentos, sabendo-os
alheios ao Espírito que os anima, outros partem descrentes
de uma Igreja que não decide arriscar e dominada pelo
medo. Mas as dificuldades tocam também alguns padres,
marcados pelo ardor missionário, que não aceitam esgotar a
sua vida e compromisso apostólico em caminhos inúteis e
sem horizontes, como são os da pastoral de conservação.
O debate no interior da Igreja ou é plural nas pessoas que
o realizam, nas sensibilidades que se expressam, nas propostas valoradas pelas experiências evangélicas adquiridas,
porque vividas, ou é um debate pobre, empobrecedor e sem
horizontes de vida. A Igreja não tem que ter medo. O medo
é sempre paralisante e a Igreja de Cristo, "edifício em construção", "movimento para fora", "sinal e apelo de
comunhão e reconciliação universal", tem de ser expressão
normal e testemunho inconfundível de uma vida que se
comunica.
Não esqueço que, se há ainda riquezas por explorar e por
viver na Constituição "Lumen Gentium" (do Concílio
Vaticano 11) que continuam a dificultar rumos novos e

experiências plurais, não são menores as dificuldades pelo
facto de a Constituição "Gaudium et Spes" continuar a ser
de difícil penetração na mentalidade das pessoas e nas
estruturas eclesiais. Muitos leigos generosos que por
vocação própria são "cristãos no mundo", ainda acorrem e
se disponibilizam mais para actividades do culto ou do interior da comunidade cristã, que para actividades que marcam
uma presença significativa no campo profissional, empresarial, político, no mundo da cultura e da comunicação
social e de todos os outros campos onde se gastam diariamente as suas vidas. Sem que os leigos se assumam na sua
vocação própria de cristãos na vida social, profissional e
política e para isso sejam estimulados pela hierarquia, qualquer debate no interior da Igreja em ordem a sua missão
mundo, fica empobrecido, se não mesmo inútil.
A Igreja não existe em função de si própria, mas da missão que lhe foi confiada. Esta não é de meter toda a gente
dentro do templo, um objectivo de tempos passados, mas
sim de ajudar todos a abrirem-se, livremente, ao projecto
salvador de Deus, revelado em Jesus Cristo, o Senhor.
Este debate pode ainda ser enriquecido pela participação
de pessoas que, não sendo praticantes do culto, o podem ser
da vida. A não ligação formal a comunidade eclesial não
significa estar desligado de Deus, o Amor fontal, que a
todos torna, pelo seu acto criador, "estirpe divina" (Actos
17, 28) e, como tal, chamados a realizar obra em favor de
todos.
O debate que urge não é necessária nem prevalentemente
um debate sobre temas dogmáticos, mas sim de compreensão da verdade revelada, da maneira de melhor a propor e
viver, das múltiplas situações de vida em aberto, no mundo
e na Igreja.
A situação da mulher na Igreja continua a ser uma
questão não resolvida, bem como a dos cristãos numa situação conjugal que não nasceu do matrimónio. A abertura as
conquistas da modernidade, mormente no campo da justa
personalização e da participação alargada a todos, faz-se
com a desconfiança de muitos. A liberdade de uma legítima
opção em campos de ordem social e política tem, normalmente, uma leitura restritiva e desconfiada. As propostas de
acção, bem como as decisões mais frequentes na comunidade cristã, mantêm o cariz clerical.. .
Quando a Igreja hierárquica se fecha a participação e
pensa apenas na execução obediente, sem que se tenham
associado as pessoas a procura, reflexão, execução e avaliação, aumenta o número dos que deixam a sua comunidade
e procuram outra mais aberta ou agem em fóruns livres,
fora do círculo religioso e do controle hierárquico.
O debate no interior da Igreja, para que esta se exprima
na sua natureza e melhor realize a sua missão no mundo, é
uma necessidade a precisar de uma maior abertura. As
regras que podem constituir exigências normais deste
debate, acabam sempre por se aceitar, quando as pessoas se
sentem respeitadas e acolhidas, não por favor, mas por um
reconhecido direito de estar, colaborar e opinar.
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Que Igreja ainda com futuro?
»» Anselmo Borges

»»Padre da Sociedade Missionária da Boa Nova; professor de Filosofia na Universidade de Coimbra

com muita satisfação que me associo as celebrações do Metanóia. Mesmo se, no essencial,
já publicadas na minha coluna semanal do
"Diário de Notícias", faço-o, ajudando-me
com as reflexões do mais recente livro de Hans
Kung, um dos últimos grandes teólogos conciliares ainda vivos.
Não falta quem se irrite com o simples nome de Hans
Kung, acusando-o inclusivamente de ressentido: não teria
ainda perdoado a João Paulo I1 nem a Bento XVI a condenação. Mas quem tenha boa fé sabe que Kung se confessa
convictamente cristão - para ele, ser cristão é ter Jesus Cristo
como determinante na vida e na morte - e não pode ignorar
o seu contributo incalculável para o encontro da fé com o
mundo moderno e pós-moderno e um ethos global. Leia-se,
por exemplo, a sua recente obra Was ich glaube, que acaba
de ser traduzida para espanhol - Lo que yo creo -, onde, de
modo profundo e pessoal, responde as perguntas essenciais:
em que posso acreditar?, em que posso confiar?, em que
posso esperar?, como posso configurar a minha vida?
Kung, teólogo e pensador de renome mundial, é um
católico convicto. Para ele, a teologia tem de ser ecuménica,
no sentido de referida a ecúmena, isto é, a toda a terra
habitada, defendendo, assim, o paradigma de uma teologia
ecuménica crítica, com dois pólos em correlação: o primeiro
pólo é o nosso mundo presente de experiência em toda a sua
ambiguidade, contingência e expectativas, e o segundo, a
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tradição judeo-cristã, fundada, em última instância, no
Evangelho de Jesus.
Foi por imperativo de consciência que escreveu esse livro
recentemente publicado: 1st die Kirche noch zu retten? (A
Igreja ainda tem salvação?) "Preferiria não ter escrito este
livro. Não é agradável dirigir a Igreja, que foi e é a minha,
uma publicação tão crítica", mas, "na presente situação, o
silêncio seria irresponsável".
De que sofre a Igreja? A Igreja Católica, a maior, a mais
poderosa, a mais internacional Igreja, essa grande comunidade de fé, está "realmente doente", "sofre do sistema
romano de poder", que se caracteriza pelo monopólio da
verdade, pelo juridicismo e clericalismo, pelo medo do sexo
e da mulher, pela violência espiritual.
Que propõe Kung?
É preciso voltar a Jesus Cristo, ao que ele foi, é, quis e
quer. De facto, em síntese, a Igreja é a comunidade dos que
acreditam em Cristo: "A comunidade dos que se entregaram
a Jesus Cristo e a sua causa e a testemunham com energia
como esperança para o mundo. A Igreja torna-se crível, se
disser a mensagem cristã não em primeiro lugar aos outros,
mas a si mesma e, portanto, não pregar apenas, mas cumprir
as exigências de Jesus. Toda a sua credibilidade depende da
fidelidade a Jesus Cristo". Como procederia Jesus nas actuais situações, quando pensamos no modo como agiu? Seria
contra o preservativo, os anticonceptivos, excluiria as mulheres, obrigaria ao celibato, proibiria a comunhão aos

recasados? Que diria sobre as relações sexuais antes do
casamento? Como procederia em relação ao ecumenismo e
ao diálogo inter-religioso?
A Igreja não pode entender-se como um aparelho de
poder ou uma empresa religiosa, mas como povo de Deus e
comunidade do Espírito nos diferentes lugares e no mundo.
O papado não tem que desaparecer, mas o Papa não pode ser
visto como "um autocrata espiritual", antes como o bispo
que tem o primado pastoral, vinculado colegialmente com os
outros bispos.
A Igreja, ao mesmo tempo que tem de fortalecer as suas
funções nucleares - oferecer aos homens e mulheres de hoje
a mensagem cristã, de modo compreensível, sem arcaísmos
nem dogmatismos escolásticos, e celebrar os sacramentos deve assumir as suas responsabilidades sociais, apresentando, sem partidarismos, a sociedade opções fundamentais,
orientações para um futuro melhor.
Nâo se trata de acabar com a Cúria Romana, mas de
reformá-la segundo o Evangelho. Essa reforma implica
humildade evangélica (renúncia a títulos como: Monsenhor,
Excelências, Reverências, Eminências...), simplicidade
evangélica, fratemidade evangélica, liberdade evangélica. E
é necessário mais pessoal profissional, acabando com o
favoritismo. De facto, esta Igreja é altamente hierarquizada
e ao mesmo tempo caótica. Quem manda no Vaticano?
"Conselheiros independentes haverá poucos."
Mais: precisa-se de transparência nas finanças da Igreja;
deve-se acabar com a Inquisição, não bastando reformá-la, e
eliminar todas as formas de repressão; n2o é suficiente melhorar o Direito eclesiástico, que precisa de uma reforma de
base; deve-se permitir o casamento dos padres e dos bispos,
abrir as mulheres todos os cargos da Igreja, incluir a participação do clero e dos leigos na eleição dos bispos; não se
pode continuar a vedar a Eucaristia a católicos e protestantes; é preciso promover a compreensão ecuménica e o
trabalho em conjunto.
Que Igreja tem ainda futuro?
Na actual situação da Igreja, há várias opções: abandonála, converter-se a outra, não entrar nela. Outra opção: comprometer-se de modo activo, na comunidade, em movimentos, na teologia, pela sua reforma. "Foi esta opção que escolhi para mim", escreve.
A sua visão da Igreja determina-se por três características: 1. Radicalidade cristã: a reforma da Igreja não se funda
na adaptação ao "Zeitgeist" (espírito do tempo), mas na
mensagem originária cristã. Todas as exigências de reforma
têm aqui a sua raiz (de "radix", donde procede também radical), apoiam-se na grande tradição católica e estão referidas as necessidades e esperanças dos homens e mulheres de
hoje. 2. Constância: não se baseia em oportunismos nem em
concessões a teologia da Cúria, mas atende aos impulsos
fundamentais do Concílio Vaticano I1 e a eventual perspectiva de um novo Concílio. 3. Coerência: as diferentes
questões, como o celibato, ordenação das mulheres, participação dos leigos, não podem ser vistas isoladamente, pois

têm de ser inseridas num projecto eclesial coerente, que se
concentra no Evangelho e tem em conta a mudança de paradigma: abandona a Idade Média, a contra-reforma e o antimodernismo e abre-se a pós-modemidade.
Concretizando: 1. Não tem salvação uma Igreja voltada
para o passado. Mas sobreviverá uma Igreja que "bebe na
fonte cristã e se concentra nas tarefas do presente", aberta ao
futuro.
2. Não tem salvação uma Igreja fixada patriarcalmente
em imagens estereotipadas da mulher, linguagem exclusivamente masculina, papéis sexuais pré-definidos. Mas sobreviverá uma Igreja de companheirismo, que vincula instituição e carisma e "aceita mulheres em todos os cargos eclesiais".
3. Não tem salvação uma Igreja vencida pela arrogância
institucional, exclusivismo confessional, negação da comunidade. Mas sobreviverá uma Igreja que seja "uma Igreja
ecuménica aberta".
4. Não tem salvação uma Igreja eurocêntrica e que reclama que só ela tem a verdade, no quadro de um imperialismo
romano. Mas sobreviverá uma Igreja "universal e tolerante,
que respeita uma verdade sempre maior, que, portanto,
procura aprender também com as outras religiões e deixa
uma adequada autonomia as Igrejas nacionais, regionais e
locais. E que, por isso, também é respeitada pelos homens e
mulheres, cristãos e não cristãos". "Não abandonei a esperança de que a Igreja sobreviverá", conclui.
E em Portugal? Evidentemente, valem os mesmos princípios: fé adulta e esclarecida, capaz de dar razões da esperança, prática da caridade e combate por uma sociedade
justa e solidária, celebrações litúrgicas belas. São de saudar
iniciativas recentemente tomadas, como a sondagem para
saber o que a sociedade espera da Igreja. Que não haja
receio de colocar então todas as perguntas, mesmo as incómodas. No recenseamento da prática dominical, que se pergunte também o que se pensa do clero, das liturgias, o que
leva ao abandono da Igreja. As únicas relíquias que Jesus
deixou são comunidades cristãs vivas, e elas assentam em
três pilares essenciais, precisamente: uma fé que não é cega
mas iluminada e iluminante, a prática do amor e a luta eficaz por mais justiça e solidariedade no mundo, celebrações
litúrgicas belas onde se celebra a vida e donde se recebe luz
para a vida, na esperança da vida eterna.
Nesta saudação, inclui-se a criação do Observatório
Social da Igreja Católica, com o objectivo de pôr em rede as
organizaçaes sociais ligadas a Igreja. Que, sem partidarismos, se ouse também a crítica sócio-política, apresentando
horizontes de esperança, orientações para um futuro melhor.
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Ecumenismo Cristão
- O diálogo das
»» Dimas de Almeida

»»Pastor protestante; professor de Ciência das Religiões na Universidade Lusófona;

texto cedido pelo autor, publicado inicialmente no Ilvro "Desafios a Igreja de Bento XVI", ed. Casa das Letras

É uma verdade - que não desonraria o desconhecido mas talentos0 teólogo Senhor de La
Palice, ele que, mestre em tautologia, meia
hora antes de morrer estava vivo - afirmarmos
que, num mundo dividido qual o nosso, a Igreja
que existe é uma Igreja também ela dividida.
Utilizo aqui o singular, Igreja, para exprimir com ele o
plural, Igrejas. Isto implica logo a partida, neste intróito de
sintonização, não perdermos de vista que, ao admitirmos
existir nesse singular um plural e nesse plural um singular,
admitimos estar no âmbito privilegiado de uma tensão - a
que é inerente ao uno e ao múltiplo. Porquê considerarmos
este um âmbito privilegiado? Porque isso que pode ser visto
como uma oposição - a existente entre o plural as Igrejas e
o singular a Igreja - transporta consigo algo de fecundo, na
medida em que deixa supor que uma realidade una, no seu
fundo, não se manifestaria senão sob uma forma plural.

E por isso que não deveremos ver aqui motivo algum
para nos colocarmos quer do lado das Igrejas contra a Igreja,
quer do lado desta contra aquelas. Fazermos isso significaria
não admitirmos que as Igrejas estão na Igreja e esta esta
naquela. Atitude essa desprovida de sentido, tal como o seria
a atitude que, em nome do uno pronunciasse um não ao
múltiplo, ou inversamente.
Precisemos, contudo: o múltiplo não é aqui, no tema que
nos ocupa, as religiões da humanidade. Ainda que aí tam16 viragem

bém as coisas se pudessem pensar em termos analógicos.
Aqui estamos no âmbito de uma única religião, a assim
chamada religião cristã. Por outras palavras, o plural que
aqui nos ocupa não é o das religiões, mas sim o das Igrejas
nas quais a religião cristã se exprime: o catolicismo, a ortodoxia, o protestantismo, o anglicanismo. Eis aí os quatro
ramos em que essa única religião toma forma. Não faz, pois,
sentido falarmos em religiões cristãs. Por exemplo, é destituído de rigor falarmos em termos de uma religião católica
em oposição a uma religião protestante, ou inversamente. É
que uma e outra não são religiões diferentes, mas sim Igrejas
diferentes pertencentes a mesma religião. E como poderia
isso não ser assim se todas essas Igrejas subscrevem o
mesmo credo (com a ressalva do filioque nas Igrejas ortodoxas), o credo que é recitado na celebração eucarística?!
Ao recitar o mesmo credo, cada Igreja particular articula a
linguagem do universal. Estamos aí no âmbito de um universal que, como tal, supõe a existência de Igrejas particulares, mas não se esgota nem na Igreja de Roma nem em
nenhuma das outras. Ela é a Igreja universal.
Porquê começo eu neste registo um texto sobre o ecumenismo intereclesial (que não inter-religioso) ? Por dois
motivos: um deles para tentar fugir, logo a partida, das consabidas palavras piedosamente institucionais, ou institucionalmente piedosas, com que se costuma embrulhar a
explicitação desta tematica; o outro motivo consiste no
desejo de esboçar, logo de início, um quadro conceptual que,

eventualmente, possa ser propício ao enquadramento do
problema ecuménico entre as Igrejas cristãs.
É óbvio que em tudo isso, no quadro conceptual assim
esboçado, estamos permanentemente confrontados com a
questão do particular e do universal. Questão sadiamente
provocante, sem dúvida, que poderíamos, socorrendo-nos
do nosso Miguel Torga, exprimir deste modo "o universal é
o particular Sem muros". Esse o horizonte em que aqui me
movo.
Procura-se falar aqui, pois, de ecumenismo.
Palavra Que se formou a partir da forma verbal grega oikoumenê (verbo oikeo, habitar),
que significa toda a terra habitada. E isto é já
sinal de uma universalidade a ter em conta.
Isto é, há um horizonte que transcende o horizonte habitual das Igrejas e nelas não se esgota: o ecumenismo, visto assim, implica um diálogo criador entre as
Igrejas, por um lado, e entre as Igrejas e o mundo dos homens e das mulheres, por outro. Quer isto dizer que a
questão das Igrejas é inseparável da questão do mundo.
Apague-se o mundo do horizonte de fé das Igrejas, e estas
ficarão reduzidas a uma insignificância total. Não passarão
de significantes sem significãdo. Foi, sem dúvida, ;ma boa
coisa que, particularmente no século XX, se tenha falado de
ecumenismo. O assim chamado movimento ecuménico - de
origem protestante, há cem anos, e de que o móbil forte era
o de restituir a Igreja a sua missão - contribuiu notoriamente
para criar um novo clima entre as várias confissões cristãs.
Que pessoas - que durante séculos se insultaram, se
desprezaram e até se perseguiram e mataram em nome de
Jesus Cristo - se tenham posto a dialogar com o objectivo de
se aproximarem, eis uma coisa importante. Essencial
mesmo. Essa passagem do anátema ao diálogo revestiu-se,
sem dúvida alguma, de um valor enorme. Foi, de facto,
importante passar a designar o seu vizinho como um irmão
- ainda mesmo como um irmão separado, expressão sempre
carregada de uma grande ambiguidade, por não se saber
muito bem onde era posta a tónica, se no irmão, se no separado - e deixar de o ter como um herético ou um cismático.
Mas é também significativo - neste caso negativamente significativo - que o assim chamado movimento ecuménico
tenha há já muitos anos começado a dar a impressão de um
esgotamento. O que se tem registado ao nível do que
poderíamos chamar o ecumenismo oficial. Este parece ter
caído num impasse, na medida em que tem ficado, contínua
e permanentemente, dominado por um instinto de auto-salvação, segundo o qual, mais importante do que o Evangelho,
é a preservação de muita coisa que pouco ou nada tem a ver
com ele.
O ecumenismo oficial - ditado pelas hierarquias - dá a
impressão de se encontrar no que poderíamos chamar um
beco sem saída. No que parece ser uma traição a inspiração
ecuménica de há cem anos - devolver a Igreja à sua missão
-,o ecupenismo surge-nos hoje, paradoxalmente, como uma

espécie de amortecedor, sobretudo quando se trata quer de
uma nova busca eclesiológica (por exemplo, a do acesso das
mulheres ao assim chamado "pleno ministério", tema tido
como perturbador do diálogo ecuménico), quer de uma postura hermenêutica crítica, quer de novas estruturas para a
missão. É ver como surgem logo os bons e influentes espíritos a chamarem a atenção para os riscos... ecuménicos de
tais posturas ecuménicas. Dá-nos a impressão pungente de
ser o ecumenismo a anular-se a si próprio. Isto é, o triunfo
da confessionalidade no que ela tem de esterilizantemente
medíocre, a catolicidade-universalidade da Igreja a esgotar-se em posturas particulares, fortemente muradas, vividas
como se fossem a encarnação da verdade absoluta. Parece
ser a vitória de uma eclesiologia perene - monolítica por
essência - a impor-se a pluralidade, a riqueza, a criatividade,
da Igreja das origens.
Tem-se tentado, em suma, pôr de acordo discursos diversos e, na medida do possível, instituir, num ou noutro caso,
um discurso comum. Intenção que, em si, nada tem de mau
e até se pode revestir de aspectos relevantes. Podemos,
porém, perguntar-nos se os progressos operáveis nesse
campo não estarão condenados a fortes limites, sendo
mesmo possível que nos encontremos um dia - assim um
pouco a semelhança daqueles teólogos de Bizâncio empenhados em discutir, segundo se diz, o sexo dos anjos quando a sua cidade estava a ser invadida - confrontados com o
fim dos discursos pela simples razão de já não haver
ninguém para os ouvir. A questão que me parece aqui crucial
poderá em grande medida, assim o creio, traduzir-se nos
seguintes termos: qual é exactamente o papel do discurso no
conjunto da fé cristã? Pergunto-me se toda a questão do ecumenismo não estará, essencialmente, nessa questão.
Se a fé é redutível a um conjunto de discursos, ou declarações, ou textos de acordo, com os quais os protagonistas,
mediante negociações variadas, procuram pôr-se de acordo,
se isso é assim, então, segundo creio, o ecumenismo não irá
longe. Parece-me totalmente vão esperar que a Santa Sé
romana e o Conselho Mundial de Igrejas genebrino
cheguem um dia, sem equívocos, a uma formulação comum
da fé onde todas as Igrejas se possam rever. É que, se a verdade consiste num discurso sobre a verdade, então renunciar
ao seu próprio discurso é renunciar a verdade. E eis o ecumenismo num impasse autogerado por ele próprio, na medida em que, reduzido ao confronto dos enunciados, não
poderá fazer outra coisa que não seja a do exercício de uma
escuta polida. Por outras palavras, ver-se-á protagonista,
assim me parece, da passagem de uma fecunda atitude dialogante a uma atitude muito diferente: a que se caracteriza
meramente por um polido respeito mútuo. Esterilizante
como tal, porque habitado por um falso diálogo. Mas será
que a verdade é, em primeiro lugar, da ordem do discurso?
Em registo cristão, podemos dizer que Jesus de Nazaré não
morreu e ressuscitou para que se elaborem teorias do mundo
novo, mas para que nele entremos. E, quando nele se entra,
há uma Palavra nova que toma conta de nós porque não é
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apenas teórica. Ela é a Palavra que, nascida num acto, faz
novas todas as nossas palavras. Ela é a Palavra que, ao ser
pronunciada, suscita novas possibilidades, fazendo de discursos antigos discursos novos. É, pois, preciso que essa
Palavra não fique prisioneira dos nossos belos discursos
religiosos. É preciso que ela - essa fonte de todas as liberdades - seja livre ela mesma.
Ao olharmos em retrospectiva histórica as
Igrejas, vemo-las, aqui ou ali, como espaços
onde algumas reformas ocorreram.
Evoquem-se, como meros exemplos,
Bemardo de Claraval e a ordem cisterciense,
Pedro Valdo e os pobres de Lyon, no século
XII; Francisco de Assis e os franciscanos no século XIII;
John Wycliff no século XIV; Jan Hus no século XV;
Martinho Lutero no século XVI. Essas reformas foram, sem
dúvida, habitadas pela vontade de restituir a Igreja a sua
inspiração inicial. E foram-no na medida em que se assumiram como combates para se ouvir com novos ouvidos a
Promessa do Evangelho no meio do trágico da nossa
história. Ora se o destino de uma tal Promessa consiste em
ela ser anunciada num mundo onde reina o trágico, então há
que não a esterilizar nem pela perversão do hierárquico, nem
pela sua subtracção a história, espiritualizando-a numa
mundividência que se esgota no fascínio do Além. É essa
dialéctica estruturada pela distância entre a Promessa do
Evangelho e a tragicidade da história que marcou alguns dos
movimentos de Reforma. As outras e a de Lutero. Dai a sua
enorme importância na história do cristianismo. Mas daí
também os seus limites claros e as suas ambiguidades contraditórias. Por vezes, pretendendo-se diminuir a distância
entre a Promessa e a história, introduziu-se a possibilidade
de um novo factor de violência: em nome do Evangelho da
paz ostracizou-se e matou-se. De parte a parte. A dimensão
desafiadora do ecumenismo surge hoje como inescapável a
todas as Igrejas. Mas surge, assim creio, com a dimensão da
oikoumenê, isto é, não apenas a escala do eclesial, mas, de
acordo com a etimologia do nome em si, a escala do mundo.
A não pertinência do cristianismo (res)sentida pelas mulheres e pelos homens nossos contemporâneos, aí está como
desafio para se repensar o ecumenismo como reforma mútua
entre as Igrejas. Mas isso não na busca da restituição de uma
ilusória ortodoxia das origens, mas sim numa hermenêutica
de que o horizonte é a riqueza do plural.
A exigência configura-se hoje em moldes que não sejam
nem os do relativismo niilista nem os de uma absolutização
das expressões da verdade. Mas esse não ao relativismo não
supõe um não a relatividade. Se assim não for, não se estará,
provavelmente, muito longe da tirania do absolutismo.
Neste contexto que é hoje o das Igrejas, é necessário dizer,
assim julgo, que os possíveis debates em torno da verdadeira
igreja empírica são uma questão segunda em relação a uma
outra, essa sim, primeira: com que palavra profética poderão
elas, Igrejas, interrogar hoje a indiferença para com o
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Evangelho no mercado livre das opiniões no nosso
Ocidente?
No diálogo ecuménico de hoje, a questão da
modernidade não pode deixar de estar candentemente presente. Está-o como uma das
causas da tensão ecuménica - particularmente na forma de uma tensão confessional
entre a Igreja de Roma e a generalidade do
protestantismo. É sabido ter a Igreja de Roma, particularmente ela, travado uma luta contra a modemidade. O auge
de uma tal luta é atingido com o Syllabus do Papa Pio IX,
texto onde se condena o racionalismo critico, a autonomia
da razão, a liberdade de culto, o socialismo, as sociedades
bíblicas, a laicidade do Estado, a autonomia da moral, etc.
Em suma, a modernidade é interpretada como uma perigosa
vontade de emancipação do homem em relação a Deus, as
suas leis e a autoridade da Sua Igreja.
Claro que, hoje em dia, essa condenação deixou de ter os
contornos da radicalidade de então. Permanece, porém, subjacente a muitos dos pronunciamentos do magistério. É
assim que, ainda não há muitos anos, o então cardeal J.
Ratzinger (Entretiens sur Ia foi, págs. 98 e segs.) afirmava
que a crise por que passa a ética católica autêntica é devida
ao liberalismo e a sua permissividade. É a modemidade que,
segundo ele, perverte os valores autênticos: "Eis, pois, a
pesada alternativa: ou a Igreja chega a um entendimento, um
compromisso, com os valores aceites pela sociedade que ela
quer continuar a servir, ou decide permanecer fiel aos seus
próprios valores, e nesse caso vê-se afastada da sociedade."
O dilema que habita Ratzinger condu-lo, pois, a um julgamento dilacerante: a sua Igreja não pode permanecer fiel a
ela mesma senão recusando todo e qualquer compromisso
com a modemidade; mas essa fidelidade tem um preço: a
marginalização crescente que sobre ela se abaterá. O magistério da Igreja de Roma, ao pronunciar-se sobre este
tema, põe habitualmente em causa a razão humana emancipada de Deus, razão que, assim entregue a si mesma, se
toma orgulhosa e totalitária - o que não deixa, picantemente,
de fazer de Kant um antepassado do totalitarismo...!
Assim, pois, no diálogo ecuménico de hoje, a questão da
modemidade não pode deixar de estar vivamente presente.
Está-o em temas que, atravessados por uma tensão confessional, emergem com força interpelante. Sejam deles exemplos: o lugar da mulher na Igreja (há Igrejas cristãs que não
aceitam a exclusão das mulheres de lugares donde os homens não são excluídos, como seja o acesso ao pleno ministério ordenado); o argumento da natureza em matéria de
moral sexual (há Igrejas cristãs que defendem que é próprio
do amor humano não estar ligado aos automatismos da
natureza, como sucede entre os animais; daí que os métodos
de contracepção chamados pela moral católica "naturais" por terem em conta os períodos julgados fecundos e os julgado infecundos - sejam vistos por essas Igrejas como os
métodos que acabam por se revelar os menos naturais pelos

condicionalismos que impõem; crêem essas Igrejas que o
homem e a mulher podem, sem pecar, separar sexualidade e
procriaçiío; e, sendo como são amantes livres e engenhosos,
podem também, sem pecar, reassociar sexualidade e procriação artificial, se a natural falha; crêem ainda essas Igrejas
que o respeito e o amor são constitutivos de todo o casal
que, livremente, se compromete num projecto comum, pelo
que isso tanto é válido para os casais que se casaram civil e
religiosamente, como para os que vivem nas assim
chamadas uniões de facto. Crêem ainda algumas dessas
Igrejas que há situações de angústia e aflição em que é melhor legalizar a interrupção voluntária da gravidez do que
manter os abortos na angústia solitária e na desigualdade
social da clandestinidade. Algumas dessas Igrejas tacteiam,
enfim, quando recusam ver na homossexualidade uma vergonha ou uma doença, assim como também tacteiam quando sabem que a alteridade dos sexos é indicada biblicamente
no próprio centro da bondade da criação: é que, quer na
homossexualidade, quer na heterossexualidade, não se pode
senão tactear, tão complexa é uma como a outra.
Note-se, porém, que hoje em dia a divisão da Igreja
deixou de ter os contornos que tinha num passado ainda não
muito distante. Visivelmente, de há uns trinta ou quarenta
anos para cá, a divisão deixou de ser coincidente com as
fronteiras eclesiásticas tal como oficialmente definidas por
cada Igreja. Hoje em dia há clivagens mais ou menos profundas que passam pelo interior de cada Igreja - na Igreja de
Roma, tendo em conta as suas estruturas, isso surge com
mais força - o que faz com que, por exemplo, haja protestantes que se sentem mais próximos de alguns irmãos católicos do que de alguns irmãos protestantes, sendo que a inversa parece ser também verdadeira.
Podemos, sem dúvida, falar hoje de uma nova geografia
ecuménica, cujas coordenadas têm surgido fora do controlo
dos magistérios. Até que ponto ela pode ou não ser promissora de algo novo é coisa que não pode ficar senão em aberto.
Tem sido habitual na generalidade dos diálogos ecuménicos falar-se da unidade em termos de uma unidade a restaurar, que não
seria outra senão a das origens. Penso que
isso seria uma boa coisa, mas tenho perguntado muitas vezes a mim mesmo se os que
desejam uma tal "restauração" sabem do que falam. É que,
sendo o cristianismo geneticamente plural, as suas origens
conheceram de facto uma unidade, mas uma unidade que
não vivida senão pela diversidade. Desejar isso para hoje
seria, de facto, uma excelente coisa: implicaria desde logo o
reconhecimento mútuo, entre as Igrejas, da plena eclesialidade de cada uma delas. Seria uma autêntica revolução!
Com efeito, nestes últimos trinta ou quarenta anos, a
exegestt do Novo Testamento tem evidenciado a surpreendente diversidade do cristianismo das origens. Os pontos
guir formulo, e com os quais termino, são essencialevedores a uma tal exegese.

a) A questão das "origens" está estreitamente ligada ao
problema do cânone do Novo Testamento (isto é, a colectânea dos vinte e sete livros que o compõem), na medida em
que este levanta a questão da norma, da regra a qual estão
submetidas a fé e a teologia. As Igrejas, ao reconhecerem
um tal cânone (e todas elas o reconhecem), estão a estabelecer um fundamento histórico e teológico, um ponto de referência no passado, a partir do qual elas poderão avaliar, controlar e criticar a sua evolução posterior.
b) Ora é um facto que, na diversidade dos muitos livros
que o compõem, um tal cânone apresenta teologias divergentes e em tensão. É, por exemplo, perfeitamente detectável, entre os quatro evangelhos canónicos - que a Igreja das
origens teve a sageza de manter lado a lado -,interpretações
conflituais da figura de Jesus. E que dizer das divergências
entre as teologias de Paulo e de João? Como fatia de história
que é, o cânone confronta-nos com a surpreendente diversidade dos escritos que o compõem e leva-nos, a partir daí, a
formular a questão: como é que um cânone eminentemente
plural pôde ser fundamento para uma Igreja una?
c) Um tal cânone não nos confronta com uma eclesiologia perene. Em vez disso, oferece-nos arquétipos eclesiológicos e, como tal, pode ser pensado em termos de paradigma: uma constelação de eclesiologias plurais.
d) É óbvio que aqui a questão hermenêutica surge: e
surge supondo a consciência de uma distância em relação ao
passado (distância a não obturar) e de uma diferença (diferença a não anular).
e) Significativamente, na sua linguagem plural, o cristianismo do primeiro século proclamou a Igreja una, não no
sentido de uma teoria do desenvolvimento orgânico, mas no
nome da realidade e da verdade do Espírito Santo. Como
poderão as Igrejas hoje assumir uma tarefa semelhante? Por
outras palavras: como poderão elas, numa compreensão renovada da pluralidade eclesiológica, aprofundar a confissão
da sua unidade e não destrui-la?
f ) O cristianismo das origens viveu intensa e salutarmente um conflito de interpretações. Foi, sem dúvida, um
conflito gerador de vida, no reconhecimento de uma diversidade que passou pelo luto purificador de uma morte
inevitável: a morte da uniformidade.
g) Quem cimenta a unidade do Novo Testamento,
unidade em tensão, não é outro senão Jesus de Nazaré. É ele
quem faz isso. E fá-lo na medida em que é o ponto fulcral de
referência de todas as narrativas e discursos. O cânone
surge-nos atravessado de uma ponta a outra por uma exortação apaixonada, que não é outra senão a de seguir alguém:
Jesus de Nazaré, aquele em quem Deus pronunciou a
palavra da desfatalização da história.
Assumir hoje em dia a herança plural das origens cristãs
implica resistir ao fantasma totalitário do discurso único.
Resistência que não pode ser senão pobre porque desarmada, isto é, exposta a crítica. Mas também atravessada pela
convicção. Palavra pobre de que a força não é outra senão a
sua capacidade de ser dita e escutada.
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Abrir portas ao Metanoia

sobre Administração Pública
»» Francisca Cordovil

»»Ciências Sociais e Políticas;gestora de fundos comunitários na Administraçao Pública: membro do Metanóia

asci no final da primeira metade do século XX,
numa família que em dez anos cresceu para os nove
filhos. A partir dos trinta anos, passámos a festejar
em conjunto cada década já vencida. A primeira
festa, no verão de 1987, foi na cave da Travessa das
Terras de Santana cujas paredes são testemunho das
reflexões que partilhámos nos primeiros anos da Metanóia. Nesse
dia tirámos um retrato no sofá da minha sala, os nove irmãos. A
nossa frente estava o padre Alberto Neto, com as suas piadas do
costume. O sorriso que nos une nessa fotografia era para ele, é ele
que vejo quando revejo a imagem. Nessa festa ele apareceu pela
última vez em público, antes de uma deslocação ao Algarve de onde
não voltaria.
Tempos antes tínhamos recebido a sua visita em nossa casa.
Ficámos a conversar na sala sobre os tempos passados e o seu desejo de reanimar o trabalho de reflexão activa que nos tinha feito
crescer na fé da juventude antes dos milagres de Abril nos dispersarem em diferentes searas e o casamento, os filhos e o trabaiho nos
enraizarem num quotidiano que foi erguendo muros a uma disponibilidade maior para o imprevisto.
Estava lançada a semente do Metanóia a que muitos de nós aderimos até hoje. E ele, como o grão de trigo que caiu a terra, continua a inspirar-nos.
Na tentativa de encontrar referências da minha própria participação na fase de arranque deste sonho feito vida, dei-me conta que
não consigo localizar papéis que deveria ter guardado, razão para
bendizer os avanços tecnológicos que tantas vezes critico mas que
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nos ajudam a preservar melhor memórias de caminhos andados.
Seguiram-se para mim tempos de forte interrogação sobre o
meu percurso pessoal e familiar, mas a oportunidade de acoiher
naquela cave um grupo de amigos que se questionavam com uma
referência comum e uma fé partilhada foi uma inesgotável fonte de
esperança quando mais precisava dela, mesmo se isso não era evidente para os que ali se reuniam. Creio hoje que foi também para os
meus dois filhos um testemunho mais importantepara o seu crescimento do que mil sermões que Ihes pudesse ter feito sobre os valores que devem respeitar na sua vida.
Falámos muito nesses tempos de muitas coisas, entre as quais as
nossas expaiênciasprofissionais. Lembro-me de vos transmitir a convicção de que o mais importante em tudo o que fazíamos era a qualidade da relação com as pessoas com quem tmbahávamos, a utilidade
do que produzíamos para o serviço dos outros. A minha vida profissional, que agora se aproxima do fim,teve um percurso particularmente estável, em termos de integração institucional, num contexto
permanentemente em mutação, em termos de ternáticas e parcerias.
As intuições e convicções iniciais aprofundaram-se, os sonhos
foram ganhando novo espaço e dimensão com uma consciência
mais clara dos limites do que julgamos saber e do tempo que julgamos ter.
Novos percursos de vida familiar levaram a Metanóia a encontrar outros espaços de encontro em que estive fisicamente muito
pouco presente. Laços que não se quebram mantiveram-me unida
ao grupo, não só pela memória da vida partilhada mas também
pelas notícias dos rumos que se iam trilhando.
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Em 2010, partilhei convosco uma reflexão sobre a minha experiência profissional na Administração Pública portuguesa. Preparei
um texto sobre essa partilha do qual vos deixo aqui alguns excertos
que resumem a minha experiênciadesde a década de 1970até hoje.
Nas seis décadas de vida que levo, criei várias amizades que
conservo, mas para além dos que conheci pessoalmente há os que
encontrei através dos livros que escreveram e que me levaram com
eles em viagem para além do tempo e do espaço da minha vida fisica. Também a experiência da viagem física, nomeadamente por
motivos profissionais,não me tem faltado, mas nela procuro/encontro principalmente as pessoas que habitam os lugares, são elas que
me levam a descobrir melhor aquilo que sou.
No convívio com os eleitos das diferentes forças políticas, da
Adminisímção central ou local, aprendi as pessoas por trás do
cargo, o seu esforço para cumprirem missões, aceitando sacrifícios
pessoais e fazendo das fraquezas forças, mesmo quando a estratégia passava por venderem uma imagem de seres perfeitos e
infalíveis. Peço desculpa se a imagem não cola com o discurso
dominante.
Compete à Administração, de que faço parte, aplicar com eficácia e eficiência as políticas dos governos eleitos democraticamente.
Tenho tido o privilégio de manter nesta relação o equilíbrio que me
permite trabalhar o melhor que posso em tarefas que me dão gosto
e que voltam a ter como razão central as pessoas cujas condições de
vida se pretende melhorar ou aquelas com quem se partilham tarefas e objectivos. Isto não significa que não haja situações dificeis
em que é urgente obter melhorias, só que não acredito que a
mudança necessária esteja principalmente nas mãos deste ou
daquele eleito, desta ou daquela política, deste ou daquele governo.
Acredito que a mudança necessária passa por um conjunto de
atitudes individuais e colectivas e é sobre isso que acho que vale a
pena falarmos entre nós.
Iniciei a década de 1970 armada da experiência de rniliíância
católica que na minha família tem algo de genético, mas contou
com um "fermento" que partiího com muitos de vós, pela forma
como o padre Alberb Neto passou pelas nossas vidas.
A Capela do Rato foi a minha primeira experiência profissional
após urna licenciatura em Ciências Sociais e Políticas. Naquela
comunidade aprendi o poder da "Palavra que mata a sede", do
"sonho que comanda a vida".
Depois, a Revolução dos Cravos fez-nos entrever o milagre da
comunicação sem palavras entre desconhecidos, os transportes
públicos transformados em antevisões do Paraíso. Até parecia que
Deus se tinha tomado desnecessário, éramos perfeitos e íamos
mudar o mundo pelas nossas mãos.
A "análise da situação política actual", praticada nos movimentos a que aderimos, substituía a "revisão de vida" pmticada na
Acção Católica. Mas nessa outra rniliíância o nosso reino era deste
mundo e os deuses famintos de protagonismo ou fanáticos das suas
verdades lutavam para defender os seus privilégios de heróis da
resistência e não cediam o seu lugar a "fiihos pródigos" com regresso serôdio a casa do pai.
Os preconceitos e a intolerância que a militância católica tinha
combatido estavam de volta, a velha Administração apropriada
pelas classes dominantes foi sendo substituída por novas forma de

burocracia reciclada.
Depois de alguns anos de trabalho como docente universitária
num ambiente de permanente efervescência, tinha optado por um
trabalho na Administração, procurando passar da reflexão puramente teórica a uma actividade que me permitisse "meter a mão na
massa".
Tive a sorte de entrar num sector que não mais deixei, ligado a
investimentos públicos com efeitos directos nas condições de vida
das pessoas; uma área de grande diversidade em termos de parceiros e de problemáticas sujeita a permanentesventos de mudança,
sem espaço para a instalação de rotinas de dormência,já que todos
os dias são diferentes.
Aí encontrei a oportunidade de conhecer pessoas em diferentes
contextos, a pressão para encontrar soluções novas para problemas
inesperados, a consciência do valor das relações que se tecem na
procura de mais e melhor porque felizmente a máquina administrativa é conduzida por humanos. Esses contactos pessoais são um
património inestimável a que muitas vezes se aponta o dedo por ser
utilizado pelas piores razões mas se esquece que é muito mais vezes
a solução para ultrapassar dificuldades que nenhum sistema, por
mais perfeito que seja, consegue evitar.
Na década de 1980participei no processo da nossa "entrada"na
casa europeia, assisti ao desenvolvimento do mito do crescimento
sem limites, do bem-estar e das facilidades para todos e, também, a
importação das "doenças do excesso" da corrida ao poder, ao prazer, ao ter tudo já.
A pouco e pouco valores como o esforço individual, a competência, a confiança iam caindo em desuso, ultrapassados pela
esperteza do "que parece é".
Por outro lado, os mitos da perfeição feita &medidade desígnios
específicos, da eficácia focada em objectivos estreitos foram
abrindo caminho para um clima de competição desenhada e
ansiedade aniquiladora da riqueza de cada pessoa.
A nível individual, a ilusão da "auto-satisfação" vendida em
cada esquina, minava a durabilidade das relaws a mínima ameaça
de contrariedade. Esta situação aliada a fuga aos compromissos
isolou as pessoas em ilhas de solidão.
Este clima que continuou a desenvolver-sepela década de 1990
revelou-se num discurso político cada vez mais pobre, vazio e
monocórdico. Era preciso manter a conversa inócua para eleitores
que só queriam boas noticias, muito mais sensíveis aos direitos do
que aos deveres. Era preciso manter o poder após um "curto ciclo
de quatro anos", mesmo que fosse só para prolongar mais um
tempo o faz de conta.
Na vida pública como na privada foi-se acreditandoque era possíve1,precisoir dando sempre mais a quem se questionava cada vez
menos sobre as suas responsabilidades com o bem comum.
A falta de capacidade criativa dos argumentos, quem se queria fazer ouvir subia o tom da berraria. Também o direito ao silêncio se tomou coisa obsoleta, ou mesmo inconveniente,com todos
os espaços públicos a serem invadidos por mensagens em alta
voz, com cargas publicitárias mais ou menos evidentes mas sempre a impedir o perigoso exercício de pensarmos pelas nossas
cabeças.
Na Administração pública ou privada o alastrar insidioso da
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pequena corrupção do "salve-se quem puder" com a conivência do
"não te rales nem te entales".
Neste quadro de cores escuras sobre algumas tendências das
décadas de 1980e 1990não quero deixar uma impressão derrotista.
Passo por isso a alguns aspectos positivos:
Houve um aumento muito evidente dos bens acessíveis a um
número cada vez maior de pessoas. Chamamos-lhe desenvolvimento, com razão, embora fiquem no ar pergwitas sobre desenvolvimento humano e sobre a nossa própria capacidade para criarmos riqueza, quando nos apercebemos que os recursos que nos fizeram dar esse salto foram exteriores e não são infinitos, nem tão
gratuitos com podíamos supor.
Tivemos algumas manifestaçõesde poder colectivo em volta de
causas que nos fizeram esquecer os complexos de pequeno país.
Temos uma generosidade emotiva capaz de alguns rasgos mas
somos pouco persistentes e ainda menos organizados. Isso tomanos vulneráveis quando a rnilitância da cidadania precisa de sobreviver ao entusiasmo da onda eleitoral.
Em termos de trabalho estas foram duas décadas muito ricas
pelos contactos pessoais de que já vos falei, por ver Portugal mudar
na sequência do nosso trabalho, pelo clima de grande abertura e
confiança mútua nas relações com as equipas da Comissão
Europeia.
A primeira década do século XXI acordou-nos de forma brusca
para a violência gerada pelas desigualdades crescentes na nossa
aldeia global. O terrorismo com o seu ataque indiscriminado a pessoas inocentes entrou nas nossas casas.
Perante as novas ameaças que nos cercam, a tentação do desespero ou a procura de uma salvação mítica, fica o desafio de descobrirmos nessas ameaças as oportunidades que sempre encerrarão.
Entre o desespero e a salvação o caminho estreito e difícil da abertura ao diferente.
Do que podem ser ou não essas diferenças poderemos ter
ocasião de reflectir noutro contexto.
O final desta década e o início da que vivemos veio ensinar-nos
que o terror não está no estranho que abomina e quer destruir a
nossa cultura mas naqueles que se alimentam dela sob a capa de falsos cordeiros nossos amigos e aliados que exploram até ao limite a
ingenuidade dos mais fracos para depois os culparem por todos os
seus males. O mal está no meio de nós, está em nós e só uma
mudança radical de vida nos pode salvar.
Perante esta situação cresce o sentimento de hstração e
impotência de um número cada vez maior de pessoas.
Contra o desalento: a necessidade de saber interpretar os sinais
de esperança; o acolhimento dos inesperados da vida, tantas vezes
promissores; mas também o não se deixar confundir pelos lobos
com pele de cordeiro.
De facto em cada ameaça há uma promessa de oportunidade,
trata-se de ser capaz de ir trazendo a vida essas oportunidades. Para
isso há que contar com um factor de "inspiração" uma renovação
do olhar, temos nisso uma responsabilidade que não podemos
enjeitar.
Porque os próximos tempos serão ainda mais desafiantes em termos da relação governantesl govemados, retomo algumas reflexões
sobre o tema.
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O abandono da responsabilidade individual e a sobrevalorização
de critérios de natureza política produz chefias dóceis mas muito
pouco eficazes no que diz respeito aos objectivos fmais da organização.
O afunilamento tecnocrático na definição das regras revela e cria
faltas de comunicação entre govemantes e governados, descritas
por Pierre Bourdieu quando fala do "fosso entre o entendimento
racional do mundo e os desejos profundos da população".
Na Administração as ferramentas substituem-se as pessoas, para
o melhor mas também muitas vezes para o pior, acabando por ser
utilizadas como a justificação para as suas incapacidades. Como
sabemos, é sempre fácil invocar, por exemplo, as falhas dos sistemas informáticos ou a sua incapacidade para acolherem os "casos
excepcionais"e por aí recusar melhorias possíveis e necessárias.
Em tempos de restrição de recursos acentuada a ditadura da eficiência sobre a eficácia, a falta de capacidade de definição de prioridades, podem levar a desperdícios graves sobre a capa da
poupança. Porque não há condições para trabalhar bem, trabalha-se
demais e sem que os resultados sejam equivalentes ou adequados.
A satisfação com o que se faz fica afogada pela fn~~tração
com o
que não se conseguiu fazer e trabalhadores hstrados não são trabalhadores produtivos.
Sobre o sentido do que fazemos e como o fazemos cito Alain
Finkielkraut (Un coeur inteligent, 2009):
"O rei Salomão suplicava ao Eterno que lhe desse um coração
inteligente. A saída de um século devmtado pelos malefcios da
burocracia, ou seja, da inteligênciapuramentejbncional,e da ideologia, ou seja, de um sentimentalismo binário e soberanamente
indiferente a singularidade dos destinos individuais esta oração
pela perspicácia afctiva mantém todo o seu valor"
Ainda a propósito das pessoas a quem servimos e com quem
servimos ocorre-me, em tempos de muita confrontação e pouca alegria a pergunta de Deus a Caim - o que fizeste do teu irmão?
Finalmente a voz a Manuela Silva, uma amiga de antigos caminhos sempre presente:
"Pessoas e comunidades vêm de algum tempo a esta parte, acumulando uma pesada negatividade, com reflexos bem visíveis nas
atitudes e comportamentos individuais, bem como no funcionamento das instituições e estruturas sociais. Parece-me urgente
enfrentar esta situação."
No meio da confusão extema em que nos sentimos muitas vezes
submergir a resposta tem que ser interior e profunda e tem para mim
duas palavras primordiais que se vão cada vez mais fundindo: silêncio e oração. Aí encontro um outro tempo e um outro reino que relativizam as aparentes vitórias ou derrotas do aqui e agora e lhe
devolvem um sentido que não cabe nas palavras.
D. Manuel Clemente falou-nos nas suas crónicas radiofónicas
do exemplo do Cura d ' h , um homem simples que converteu pelo
coração um grupo de gente simples, porque acreditou no poder da
oração, no testemunho da Igreja como Cristo a quis, a começar
pelos pequenos grupos capazes de muito. Também ele me inspira
nos dias que vivemos. O que é impossível aos homens é possível a
Deus, basta colocar n'Ele a nossa confiança.
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Na experiência do Metanoia vivo a minha ligação a Igreja, tentando construir
comunidade: experiência pequena que na presença ou na diáspora tenta valorizar
a eficácia dos símbolos, dos gestos e encontrar a PALAVRA despida de disfarces.
Difícil caminho este. Imensa a gratidão por todos aqueles e aquelas que me
desafiaram a fazer este caminho de Emaús.

Quando apetecem
claridades súbitas
»» Emilia Leitão

»»psiquiatra; associada do Metanóla

"Quando apetecem claridades súbitas
Ainda há a gordura das palavras"
(Eugénio de Andrade, citado por José Tolentino Mendonça,
na Viragem no 55-56, "A Radical Humanidade de Jesus")

alar da experiência do Metanóia.. . não sei muito.. .
Tenho sobretudo presente a graça de me ter cruzado e continuar a cruzar com pessoas de vidas distintas da minha, modos de pensar e de agir uns mais
semelhantes aos meus e outros tão diferentes, e com
elas fazer caminho tendo como referência Jesus. O
Jesus que apela ao Amor em cada gesto concreto de encontro e de
conversa, mesmo no interior das dissensões. O Jesus que diz que o
Templo é o Espírito, que elege o coração em detrimento da pedra
e que, ao eleger o coração, convida na partilha do pão á Metanóia
- conversão -para que a Mesa seja lugar de inclusão, de comunhão.
Fazer caminho. Sim, fazer caminho com pessoas que me surpreendem pela estranheza no seu percurso espiritual,na linguagem
que utilizam.. . fazer caminho na margem, nas ruas da vida ou na
casa. E aí aprender a partilhar, confrontar, calar - naquele sentido
de não querer ter a última palavra - a renunciar,
Neste percurso tenho vivido experiências de encontro e desencontro, dores de incomunicabilidade que vivi e fiz outros viverem.
Mas sinto-me desafiada a alegria de insistir num caminho de
fraternidade com irmãos e irmãsonde na vida de cada um a liberdade e o despojarnento "Tocar e não prender", por muito que custe
possam ser fundantes. Na experiência do Metanóia vivo a minha
ligação a Igreja, tentando construir comunidade: experiência
pequena que na presença ou na diáspora tenta valorizar a eficácia
dos símbolos, dos gestos e encontrar a PALAVRA despida de disfarces. Dificil caminho este. Imensa a gratidão por todos aqueles e
aquelas que me desafiaram a fazer este caminho de Emaús.
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»»Participou

no encontro fundador do Metanóia, em Fevereiro de 1986;

técnico da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Norte

A

ssim se dizia no editorial do número de
Janeiro de 1986 d'A Rede - Folha de Ligação
de Pastoral Profissional: "Somos de uma
geração, a maior parte entre os 25 e os 35
anos, que está na 'força da vida' (filhos
pequenos, exigências profissionais, dificuldades económicas e outras 'fortalezas'. ..) mas tem uma presença muito fraca na Igreja." Este editorial foi um convite
para o encontro fundador do Metanóia que se realizaria no
mês seguinte.
Como os anos passaram para todos, essa "maior parte" tem
agora entre 50 e 60 anos. A ironia de então - "força da vida"
- o tempo acrescentou outros motivos para agora sorrirmos.
Mais macilentos e grisalhos (cinzalhos, miacoutou alguém),
aos filhos pequenos sucedem os já grandes e os netos, a intensidade das exigências profissionais admite cada vez mais a
reforma, e quanto às dificuldades económicas ... depende.
E eis que, certeira, mensagem amiga me presenteia:
MOMENTO

Enquanto eu fiquei alegre, permaneceram
um bule azul com um descascado no bico,
uma garrafa de pimenta pelo meio,
um latido e um céu limpidissimo
com recém-feitas estrelas.
Resistiram nos seus lugares, em seus ofícios,
24 viragem

constituindo o mundo para mim, anteparo
para o que foi um acontecimento:
stíbito é bom ter um corpo pra rir
e sacudir a cabeça. A vida é mais tempo
alegre do que triste. Melhor é ser:
(Adelia Prado. "Bagagem", ed. Cotovia, 2002)

Seria interessante olhar os percursos dos que estiverem em
Coimbra, no referido encontro fundador, em 9 e 10 de
Fevereiro de 1986. Que linhas comuns? Que factores de
divergência? No ar deste tempo, que avaliação fazemos destes
25 anos? Com os "termos de referência" de então ou com os
de agora? E haverá muita diferença entre uns e outros?
Não me atrevo a responder. Certamente que divergimos
em muitos aspectos, em percursos múltiplos, olhamo-nos hoje
mais diferentes uns dos outros do que éramos e do que nos
sentíamos então.
Que fizemos dos nossos sonhos? Que contributos demos
para uma sociedade mais justa e humana? Como continuamos
a alimentar este anseio com novas formas de dizer e fazer?

Somos uma pequeníssima parte de um mundo cada vez

I

mais enovelado. Bastará tomar como exemplo a relação com
a Europa: em 1986 integrámos plenamente a CEE e vivíamos
em plena ascensão do "sucesso" como critério de vida; 25
anos passados, comprometemo-nos com a troika e a Unilo
Europeia vacila como nunca.
Há promessas que se cumpriram, outras vão-se cumprindo,
outras ainda estão por cumprir e outras niio se cumpriram.
Importa que continuemos a conversar sobre a vida que queremos para nós e para os outros, novos caminhos para novas
situações, sobre a forma como criamos emprego e como inserimos os que chegam ao "mercado de trabalho", sobre o que
estamos disponíveis a partilhar, sobre as famílias que construímos, sobre a educação e o envelhecimento, sobre as formas como alimentamos a iniciativa e a participação social,
sobre a democracia e o exercício do poder, sobre a sustentabilidade das nossas sociedades ... Bem, os títulos dos
nossos encontros estabelecem todo um programa!

No Metanóia temo-nos oferecido oportunidades de
reflexão e de encontro, na medida do que fomos capazes de
criar. E também de amizade, emoção e humor. Mas, para além
da percepção de cada um, que sabemos nós da pobreza e da
riqueza dos encontros e das interacções?
Certamente que a reflexão pode ser mais profunda e mais
rente à realidade, certamente que o encontro pode ser mais
acolhedor, aberto, solidário, consequente, certamente que a
"presenga muita fraca na vida da Igreja", de há 25 anos, poderia estar mais fortalecida.
Reconheço que a participação me tem ajudado a ser mais
fiel ao que de melhor transporto e a levar muito a sério algumas coisas da vida e ao mesmo tempo a relativizá-Ias, que
alimentou a minha liberdade.
Mas interrogam-me a dificuldade de encontrar quem assegure as tarefas de coordenação, aliás comum a outras
expressões associativas, e a interpelação mais ou menos silenciosa ou silenciada dos que se afastam. As desilusões empobrecem-nos se nos fecham mais.

de compreensão e de respeito pela liberdade de cada um e não
de auto-comprazimento, determinismo ou submissão.
Há pessoas que muito admiro e ainda mais porque são
pouco admiradas. A dignidade de pessoas que dizemos
comuns, não raro pessoas que muito sofrem, acrescenta a
nossa vida. A bondade de muita gente, tantas vezes discreta,
sustenta este mundo. Também estão entre nós. Como as
admiro e lhes estou grato.

Já gastámos muito as palavras, mas continuamos a dizê-las

... quanto possível sem ingenuidade e sem cinismo, com
sabor renovado. E sem fugir as perenes tensòes entre o "já" e
o "ainda não", entre os sonhos que nos animam e as dificuldades, os obstáculos em que nos detemos, o viver raso dos
dias comuns.
Somos convidados a ir as fontes, a revisitar compromissos,
a retomar o sentido crítico, sendo deste mundo e querendo
nele um mundo outro. ..

E quando estivermos mais desalentados ou desconfiados
ou confusos.. . há encontros em arcas antigas que nos inspiram:
CONFIANÇA
O que é bonito neste mundo e anima,
é ver que na vindima
de cada sonho
fica a cepa a sonhar outra aventura...
E que a doçura que se não prova
se t r a n s h r a
numa doçura
muito mais pura
e muito mais nova
(Miguel Torga, "Cântico do Homem", 1950 )

Por vezes, ficamos impacientes com a mediania ou mesmo
a mediocridade da nossa vida. Não conseguimos a radicalidade que nos desafia nem alcançamos a exemplaridade que
nos tenta.
Mas talvez não façamos as perguntas mais justas e nos
esqueçamos que sermos inteiros, mesmo nos tropeços, já é
uma exigência árdua, se queremos ousar a aventura de viver a
"inteireza do possível" (Sophia). Sim, muitas vezes a radicalidade está em viver decentemente. Por vezes, a decência é
heróica.
Ao lado das referências éticas habituais, onde avultam as
da convicçlo, da responsabilidade e do cuidado, gosto de
acrescentar a do@)limite(s). Uma ética dos limites como sinal

Que a cepa continue a sonhar outras aventuras. Que a
doçura que não provamos se transfigure.

Porto, Junho de 2011
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Jorge
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»»Participou no encontro fundador do Metanóia, em Fevereiro de 1986; director da RTP2

ão sei bem porquê, ao evocar os 25 anos do
Metanóia a memória conduz-me a pré-história do
encontro de Coimbra. Talvez porque o que veio a
revelar-se essencial no Metanóia já estivesse
impresso nesses anos de 1978 a 1986. Numa
altura em que essa essencialidade não era ainda
transparente para mim, pois tomava como principais outras
questões, objetivos, prioridades e urgências. A claridade impressa
nas coisas pela distância - já lá vão mais de 30 anos! - faz-me
agora reconhecer como os encontros que precederam Coimbra
1986 continham, escondido sob a capa de outras razões mais prementes, o núcleo fundamental daquilo que nos trouxe até hoje.
Quando refiro encontros, não me restrinjo a encontros
nacionais, ou outros, que também os houve nessa pré-história
difusa, desorganizada e que se desenrolou por múltiplas formas
e a diversos ritmos, tantas vezes de modo espontâneo. Lembro
a "Rede", folha informativa animada de modo tenaz pelo José
Manuel Pereira de Almeida, a "Viragem" na sua fórmula anterior a que o Manuel Pinto e o Joaquim Azevedo iam dando
vida, bem como outros textos não impressos nem fotocopiados,
mas policopiados, que pusemos a circular. Recordo encontros
em casa da Alfreda Fonseca, ainda na casa da Gustavo Matos
Sequeira, na Capela do Rato, algures no Porto e em Coimbra, o
reconhecimento de proximidades de uns e outros em iniciativas
de terceiros e o modo como nos procurávamos nesses nossos
primeiros anos de vida profissional.
Mas também não esqueço os "encontros nacionais": desde
os " 15 gatos" no Seminário dos Olivais com o Frei Raimundo
sob o tema "Cristãos em Diáspora" [I 9791, até a meia centena
reunida no Porto em 1983 ["Carreira profissional 26 viragem

Potencialidades e Condicionalismos", preparado com afinco
pela Teresa Coelho]. Entre um e outro, o trabalho da Equipa
Coordenadora Nacional do grupo "Jovens Profissionais" que
lá foi animando as hostes até Fevereiro de 1986.. . histórias de
um resto de gente a procura uns dos outros.. .
Nesses anos eu sabia muito mais do que sei hoje. Mas sei
agora que o que nos levava a tecer os laços que tomaram possível esta improvável viagem de 25 anos são os mesmos de
hoje: o reconhecimento da necessidade e do gosto de nos
encontrarmos para partilharmos a inquietação que Jesus Cristo
anima em nós. A necessidade dos outros - diferentes, divergentes, pesados ou leves, críticos - como vozes e práticas que
rasgam novos horizontes de exigência, abertura a mundos
esquecidos do meu dia-a-dia, a interrogações que eu seria incapaz de formular por mim próprio. O gosto do encontro nem
sempre fácil, mas onde sou acolhido e me acolho, onde a
memória construída me devolve ao essencial da vida, a Vida.
A este trajeto de necessidade e gosto pelo encontro com
outros fomos dando diversos nomes: conversa, comunidade,
fraternidade. Ao seu serviço fomos capazes de colocar uma
capacidade de organização/realização notável, fruto das nossas
histórias (eclesiais e de tudo quanto vivemos nos anos "setenta") e uma vivência democrática que temos vindo sempre a
qualificar, respeitando a liberdade de cada um Cjá repararam
quantos de nós já algumas vezes assumiram responsabilidades
por coordenar isto ou aquilo?).
Mudámos o mundo? Mudámos a Igreja? Não sei dizer.
Mudámos nós. Enriqueceu-nos a vida e aproximou-nos do mistério da presença do Ressuscitado. E isso talvez tenha contribuido
para melhorar o mundo e a Igreja.
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Recordamos os primeiros Encontros de Reflexão Teológica (Em)na Tocha
e as brincadeiras de Verão; os oradores e os que tinham de ser acolhidos;
a dinâmica das crianças e as famosas "festas"com as actuações surpreendentes.
Tudo isto nos fez mais "metanóicos"e mais maduros (utopia possível?).
Esta família faz parte de nós.

Uma família
que faz parte de nós

o

»» Maria do Carm0 e António Agostinho »>>associados do Metanola, Porto

i

Metanóia surgiu na nossa vida como uma
flor que nos é oferecida! Começámos a ir as
reuniões em Lisboa no Convento dos
Dominicanos em 1999. Foi também nesse
ano e nesse local "místico" que nos conhecemos e nos encontrávamos para as
orações de Taizé. Nessa altura o António era o secretário do
Metanóia e a Maria do Carmo vivia no Cacém. Os encontros
a sexta-feira eram sempre mais um motivo para namorarmos. O convívio com outras pessoas, o debate de temas que
nos faziam pensar e partilhar, foi decisivo para o nosso
empenhamento no movimento ao longo dos anos.
Recordamos os primeiros Encontros de Reflexão
Teológica (ERT) na Tocha e as brincadeiras de Verão; os
oradores e os que tinham de ser acolhidos; a dinâmica das
crianças e as famosas "festas" com as actuações surpreendentes. Tudo isto nos fez mais "metanóicos" e mais maduros
(utopia possível?). Assim, de uma vivência eclesial paroquiana e de catequese, passámos para um debate e um diálogo de Deus com o mundo. Acreditamos que a vivência
cristã não pode ser esta coisa utilitarista dos sacramentos e
da missa ao Domingo ou quando dá jeito. Com isto não
queremos dizer afastamento ou contestação, mas antes participação e compromisso criativo e generoso com todos os
que se dizem de Cristo.
Para nós o Metanóia é esta ponte da vida espiritual individual para o empenhamento no encontro e na partilha criadora com aqueles que pensam diferente de nós, que acreditam ou não acreditam em algo de Divino e revelado. Este
desafio faz-nos crescer, faz-nos fortalecer e dar testemunho

das "razões da nossa esperança". Agora que trocámos Lisboa
pelo Porto, as exigências são mais um desafio cheio de
novas possibilidades para a nossa família. A Teresa e a
Marta já estão mais crescidas e começamos a ter mais tempo
para pensar em novos projectos e compromissos.
Metanóia, existes há um quarto de século e o teu começar
foi fmto da amizade de um grupo de amigos que queria fazer
a diferença. Conseguiu?
Acreditamos que sim!
Pela sua dinâmica, dedicação, criatividade, convicção
religiosa, política ... a vida de muitos tem sido transformada.
Afinal, o nome do movimento é a isso que apela, a mudança.
Tudo isto não seria possível sem o empenho e compromisso de alguns associados que continuamente trabalham,
trabalham e trabalham para manter a "chama acesa". O carinho e apreço que Ihes temos faz-nos sentir que estamos a
festejar os anos de prata de "alguém" muito especial que nos
arrebata o coração.
Esta família faz parte de nós.
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As lembranças são sorrisos
que queremos rever, devagar
»» Margarida Noronha

»»Educadora de infância aposentada

inda não me refiz apesar de me ter ouvido
"o tema é livre".
Que surpresa inquietante e grata!
Fiquei perplexa e cheia de perguntas
Porquê eu?
,Livre como e de quê?
E este hábito de questionar.. .
Que valor acrescento quando partilho?
Que mensagem deixar?
Não tenho nada de importante para escrever.. .
Vou conversar. Sem mais
Já preparei as coisas, com muito cuidado.
O encontro é aqui.
Informal e aberto.
Sentados, confortavelmente, a tomar um café ou.. . o que
cada um pode trazer, partilha-se. Desde a bebida, passando
pela comida e pela conversa.
Escolhi o tema
"As lembranças são sorrisos que queremos revel: devagar"

Começo eu:
- Há quanto tempo!
O tempo passa rápido é já não me lembro quando tive o
primeiro contacto com o Metanóia.
Será que foi em Coimbra ou estou a fazer confusão?
28 viragem

Pouco importa.
Foi há muito tempo.
Desafiaram-me. Sabia que era um grupo católico de
reflexão, aberto e informal.
Uns conheciam-se, outros iam-se conhecendo.
Uns viviam perto, outros longe.
Coimbra pode ter sido resultado da urgência de encontro.
O meio caminho geográfico.
Mas também pode ter sido por outro motivo. Não sei.
Importante é a memória que tenho de outros encontros
com todos.
E fiquei. Aprendi muito com o que ouvi e vivi.
Vi generosidade, inteligência, profundidade, humor,
cumplicidade, partilha, verdade, respeito.. .
Foram anos da nossa vida.
Ficou o habito de questionar
De procurar novos olhares
De tentar aceitar a diferença
De continuamente interrogar a vida, e a mim.
Sou incapaz de me desligar de quem me ajudou a Ser.
São pessoas que me apelam e ajudam por serem como são.
De muitos perdi o contacto mas não as memórias.
Porque a pouco e pouco, fui-me afastando.
Porque na procura de um sentido de vida aconteceu encontrar outros sentidos.
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E percebi que a Igreja Católica não fazia parte deste percurso.
Dogmas e coisas anexas, deixam-me perplexa.
Deixei primeiro a Igreja e mais tarde o grupo.
Incomodou-me estar dentro quando realmente já tinha
fechado a porta.
Alguém me disse que perdi a fé.
Talvez.
Mas que fé?
E que tipo de fé?
A fé numa instituição, certamente, mas perder a fé não.
Tenho tanta fé em tantos e em tanta coisa!
Tomei a decisão de seguir outro caminho. Só isso.
De bebé tenho a cédula e o carimbo de baptismo, cujas
palavras me são cada vez mais estranhas.
Como as do casamento e tantas outras.. .
Aliás também as da morte, que oiço cada vez com mais
frequência.
Tudo papagueado, sem afecto nem cuidado. Desumano.
Cumprem-se rituais.
Quando sou capaz e posso, estou presente pelo afecto que
me une a quem ficou. Mais nada.
De vez em quando há uma boa surpresa.
Sorrio interiormente, porque é bom ouvir alguém que
parece ter-se enganado no lugar e no espaço.
Sobre mim, e desde que me reformei, a pergunta mais frequente é:
- Então o que fazes agora?
Fico sempre engasgada e com alguma vergonha porque
faço o que gosto.
Nada grandioso ou fora do habitual.
Talvez porque ainda posso escolher fazer aquilo que me dá
gozo e prazer.
Com muita frequência respondo: nada.
Mas vou descobrindo que nada é muito, e mais outras
coisitas.. .
Tenho algumas obrigaçaes e alguns horários.
Ocupo-me com o que me interessa.
Primeiro as pessoas, depois o que puder.
Estou com quem posso, quando posso, e também comigo.
Sozinha, mesmo.
Sou voluntária há um tempo. Trabalho em restauro, num
museu lindo.
Estudo e interessam-me as artes, a história.
Gosto de perceber as pessoas, de qualquer idade, e a vida.
(Mudei pouco de interesses.. .)
Vou aprendendo.
Faço exercício "psicofísico", ou seja, utilizo os autocarros
e eléctricos da cidade e ando muito a pé. Também pratico (?)
ioga.. .
E (atíi que enfim!) posso deambular na minha Lisboa.

Sem horas.
Sem rotas.
Perco-me.
Descubro.
Encanto-me.
Entristeço.. .
E continuo a tentar ser uma cidadã atenta e interventiva,
mas cada vez mais quixotesca. É muito difícil intervir e ser
ouvida. Poucos reagem e quase ninguém responde claro.
Vivo, como tantos, o conflito de valores, a insegurança no
futuro, a revolta com uma sociedade injusta, uma comunicação social que se demitiu da função de informar com rigor.
Em suma: Bs aranhas.
Mas recuso-me a alistar na lista de derrotados.
Tento conservar a lucidez e escolho a esperança.
Enquanto puder, aposto em crer que o meu País irá reencontrar um novo caminhojusto, verdadeiro e fraterno. Não sei
quando, nem como, mas isso não me quebra.
Talvez que neste meu percurso, um dia tenha perdido a fé,
como quem perde os óculos, ou um livro, ou um espectáculo,
mas não como quem perde alguém.
É verdade que vou perdendo a uma velocidade feroz aqueles que a morte leva.
Mas ficam sempre as memórias. E essas, guardo-as com
cuidado.
-Agora tu. Diz-me: Como te sentes? O que fazes?
Deixo um bom abraço.
Margarida
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Metanoia,
a habitação da minha vida
»>>Alexandre

Crespo »»

N

animador cultural; integra actualmente a equipa de coordenação de Lisboa do Metanóia

ão me é fácil dizer claramente o que significa
para mim o Metanóia. Em vernáculo pessoal,
diria que se trata de uma das minhas tabernas
cristãs. Significa que, para lá de toda a confirmação canónica, é um lugar eucarístico, em que
o pão e o vinho se transfiguram em presença de

Deus.
Isto ainda é muito vago, genérico, claro. Mas quero dizer que
nos encontros do Metanóia se evidencia o sentido de expressões
vagas e genéricas que o cristianismo guarda e actualiza, tais
como "O amor de Cristo nos uniu", "Sempre que dois ou três
estiverem reunidos em meu nome" e outras que tais, tantas ou
nem tantas vezes lidas, ditas ou ouvidas; e que só se esclarecem
quando se tomam acontecimento vivido, quando se reconhece
na própria carne aquilo para que elas apontam, mesmo se o vivemos muito obscuramente na maioria das vezes.
São como que relances do Reino, brechas nos nossos olhos,
pontes e portas nas nossas mãos e abraços. No Metanóia percebo a peculiar palavra "paróquia", que alia paradoxalmente a
peregrinação a fundações firmes, e isto novamente para lá das
determinações canónicas da coisa; assim também o é comigo
nas relações do Metanóia: algumas pessoas são ou podem vir a
ser amigas, outras apenas pessoas que se conhece, e muito
provavelmente algumas são ou podem vir a ser inimigos ideológicos ou éticos ou outra adversidade qualquer humanamente
irredutível; encontramo-nos por acaso e providência na mesma
vi(r)agem, esta coisa da vida em conversão cristã, advindos ao
apelo de tantos lugares e modos de vida, sentimento e pensamento. Viemos ao apelo da conversão cristã.
Entre outras imensas e variadas coisas, claro, mas viemos
para celebrar e fazer crescer em nós o fogo da boa nova: tu és
feito para a alegria e para a salvação; abandona todo o receio e
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ressentimento, e faz crescer em ti a pequena semente: ama com
a medida com que Deus te ama.
Isto não significa evidentemente que o Metanóia seja o sonho
secreto realizado: como todo o lugar social, também ele se
constitui entre a abertura ao outro e a sua "coisificação", entre
benevolências e malevolências, jogos de desejo e jogos de
poder; também aqui somos atravessados pelas sombras da luz;
mas refulge nos encontros do Metanóia a exigência de ser com
o outro para lá das diferenças de sentido pessoal, o que passa por
amá-lo tal como ele é e não tal como eu quero que ele seja. Por
(vi)vê-lo sob a sua luz própria deflagrando na nossa, por fogachos, os tais pequenos relances.
E claro que o meu modo de tentar dizer o que é para mim o
Metanóia passa pelo sentido biográfico com que vim aqui parar.
Converti-me ao cristianismo em adulto e cheguei ao Metanóia na
fase de catecúmeno, ainda por baptizar. Ora, todo o neófito de
uma coisa tão exigente quanto simples e tão simples quanto "misterical' e sempre em processo, que é a conversão - vem atravessado pela resistência com que a tradição caracterizou a exclamação
de Tomé: só experimentando é que acredito. E dizer que o
Metanóia é um lugar onde experimento o Deus de Jesus Cristo no
mesmo e idêntico movimento com que experimento o outro em
mim, é realmente muito vago e intelectual, mas diz o essencial do
que o Metanóia significa para mim; e isto de um modo muito concreto e vivo, transfigurador, fazendo com que tal força e sentido
cristãos transbordem para as outras habitações da minha vida. E.
feliz ou infelizmente, isto vai com cerca de três mil e quinhentos
caracteres, o que ultrapassa largamente o limite editorial, e portanto: obrigado por me obrigarem a vós, que o mais importante
disto só pode mesmo ser expresso em acto e presença. E que o
Deus que arde nos arbustos e nos céus e nos corações continue a
aquecer o lugar onde habitamos e somos habitados.
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Em comunidade podemos crescer lançados para Deus, florescendo como pessoas e
criando relações significativas e maduras. É fundamental abrir caminho no acolhimento das mulheres e homens homossexuais no seio da Igreja. Criar espaço para as
pessoas e famílias que já existem e não têm lugar, pessoas e famílias que o nossa
olhar tantas vezes atravessa e esvazia.

Comunidade,
caminho, convite
»» Rita Quintela »»

gestora; integra a equipa coordenadora de Lisboa do Metanola

H

á cerca de cinco anos, por indicação de uma
pessoa amiga, comecei a participar nos
Encontros de Lisboa do Metanóia.
Procurava uma comunidade de crentes heterogénea, sólida e aberta, comunidade em
busca, onde me fosse possível crescer em
Cristo. Mais tarde, integrei durante algum tempo a equipa
coordenadora de Lisboa.

Com que palavras contaria
a história deste encontro?
Para começar, comunidade. Não crescemos isolados. A
terra acolhe a semente, sustém a raiz e alimenta a planta que
cresce lançada ao céu, dando flor e fruto. Enquanto comunidade de fé, somos chamados a ser terra uns para os outros.
Não devemos privar de alimento nem uma das sementes que
nos são entregues. Em comunidade podemos crescer lançados para Deus, florescendo como pessoas e criando relações
significativas e maduras. É certo que a Igreja tem demonstrado dificuldade em reconhecer este movimento de conversão, este voltar-se para Deus, nas relações homossexuais.
Mas atenção: "Não suceda que, ao apanharem o joio, arranquem o trigo ao mesmo tempo" (Mt 13,29). Não é verdade,
afinal, que "o amor vem de Deus" (I Jo 4,7) e "onde há amor
aí está Deus"?
A seguir, caminho. É fundamental abrir caminho no acolhimento das mulheres e homens homossexuais no seio da
Igreja. Criar espaço para as pessoas e famílias que já existem e não têm lugar, pessoas e famílias que o nosso olhar
tantas vezes atravessa e esvazia. Independentemente da orientação sexual, o amor pode ser vivido como compromisso

de união, cuidado mútuo, entrega e partilha.
Independentemente da orientação sexual, todas as relações
podem crescer para Deus. Como cristãos, devemos estar
abertos a possibilidade de qualquer relação entre duas pessoas que se amam ser vivida em Cristo. E não teremos o
dever acrescido de quebrar o ciclo de invisibilidade, exigindo a dignificação de todas as pessoas e o fim do sofrimento
inútil?
Por fim, convite. A aproximação a questão do acolhimento das mulheres e homens homossexuais no seio da Igreja
começa geralmente pelo amor ou amizade a uma pessoa
concreta que nos é próxima. Na proximidade afectiva, ultrapassamos o desconhecido e vamos ao encontro do outro. O
seu mundo torna-se-nos próximo, só porque é seu. E a realidade daquilo que vive, até então abstracta e obscura para
nós, vem iluminar o nosso olhar. Se reconhecemos no outro
morada de Deus, no mesmo movimento em que nos voltamos para o outro, voltamo-nos para Deus. Através do outro,
Deus chama-nos a ir ao Seu encontro. Esta experiência é
única, porque Deus faz-se presente em cada uma e cada um
de nós, e nos chama a ir sempre mais longe. Podemos
começar pela proximidade afectiva, mas não paremos por aí.
O caminho é longo, o horizonte mais vasto, mas o convite
faz-se presente a cada instante.
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Nào levei iiiiiito teiiipo a perceber qiie os quatro dias qiie iiiieialiiieiitc iiie li;ii*cri;iiil
tão graitclcs, erntii, ila verdade, demasiado ciirtos. Mal dizia olá aos ;iir:nigtrl
:teabados dc çoiilitbeer, já 111t.scJstavaa dizer ;ideiis, iiti. para o iiiio. I: Foi assini qiie.
durarite aiitB\. o Rletsnoia sc foi ociipando de mim, taiito pelas aniiziiíles qiie criava
oti reviu toctos os aiios, coiiio pela aiisied;ictc qire precedia os eiiçoiiti*oso i i tiiesmo
pelas srtiidatlcs qirc começu\,aiii ti apertar poiicos (lias depois.

As minhas metanoias
sobre a pa avra Metanoia
»» Luís Nuno

Barbosa »»

Estudante de Economia; animador dos mais novos nos Encontros de Reflexâo Teológica

o longo da minha infância (longe ainda de
terminar) a palavra Metanoia foi adquirindo
diferentes significados. Ao principio, era um
grupo de amigos cá de Braga que reunia
com alguma regularidade na casa ora de uns
ora de outros. Sempre achei piada a estas
reuniões, em que os mais velhos se juntavam numa sala qualquer para as suas enfadonhas actividades recreativas,
enquanto nós, mais audazes, ocupávamos todos os outros
cantos da casa, fosse ela qual fosse, e brincávamos a noite
toda.
Quando a minha mãe me disse que íamos a uma reunião do
Metanoia de quatro dias com gente de todo o pais, foi-me dificil afigurar como seria o encontro, mas recordo bem que uma
visita rápida a minha imaginação seria suficiente para se
defrontar com uma casa muito grande, em cuja sala se reuniriam os adultos, tolhidos de sono, num enorme círculo de
cadeiras em tomo de um grande espaço vazio. Seria ai que,
durante quatro dias, sem saírem das suas cadeiras, dormiriam
e comeriam o que algum, de quando em vez, fosse buscar à
cozinha. O resto da casa estaria por nossa conta, emergida
num bulício exasperante. Quatro dias de Metanoia pareciamme uma enormidade, e isso só os tornava ainda mais aliciantes!
Só quando cheguei ao meu primeiro ERT, em 2001 na
Tocha, é que me apercebi do quanto aquele encontro iria
mudar a minha imagem do Metanoia. É certo que, no que toca
aos adultos, não me enganei assim tanto - tirando que eles até
iam comer ao refeitório e tinham quartos para dormir (se bem
que o faziam um pouco por todo o lado). Porém, quanto aos
mais novos, a dimensão da algazarra era bem maior do que o
que eu previa: o facto de abarcar dias e não apenas uma noite,
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permitia que a nossa infância ecoasse também a luz do sol, e
até mesmo dentro da piscina!
Não levei muito tempo a perceber que os quatro dias que
inicialmente me pareciam tão grandes, eram, na verdade,
demasiado curtos. Mal dizia olá aos amigos acabados de
conhecer, já Ihes estava a dizer adeus, até para o ano. E foi
assim que, durante anos, o Metanoia se foi ocupando de mim,
tanto pelas amizades que criava ou revia todos os anos, como
pela ansiedade que precedia os encontros ou mesmo pelas
saudades que começavam a apertar poucos dias depois.
Deixei até de me importar que no primeiro dia me encontrassem e dissessem estás tão grande, ou, aproximando as
mãos de forma exagerada, da última vez que te vi tinhas este
tamanho. Nem mesmo as ultrajantes declarações, pareces o
teu pai, ou, estás igual a tua mãe, me faziam espécie, tal era a
satisfação do reencontro.
Mais tarde, em 2008, fui convidado para ajudar com a
dinâmica dos mais novos. Foi ai que a minha imagem do
Metanoia sofreu a maior de todas as reviravoltas: um lugar
onde pude reencontrar uma infância de onde quase cheguei a
sair, um lugar onde se juntava ... onde se junta, em perfeita
consonância, a vida e a poesia.
Recentemente, ao participar na sessão de estudos de
Inverno, percebi que o Metanoia é um pouco mais ainda: um
local privilegiado de reflexão e de encontro, não só com os
outros, mas connosco mesmos.
Foi assim, nesta sucessão de imagens com que se me apresentou o Metanoia, que me apercebi do que realmente é este
movimento: mais do que um grupo de amigos, mais do que os
adultos pachorrentos sentados nas suas cadeiras, o Metanoia é
uma família, e, como em todas as famílias, é nas crianças que
reside a sua essência.
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O nosso compromisso é seguramente com o concreto da vida de todos os dias de
todos nós. Queremos ser sinais activos, testemunhos vivos dos valores em que
acreditamos no nosso trabalho, na família, com os amigos, nas nossas opções de
consumo e de rendimentos que aceitamos ou procuramos obter, nas opções do
prazer, na nossa participação social. Queremos renovar todos os dias uma opção
pela verdadeira pobreza, pela rectidão.

I
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Um compromisso
com o concreto da vida
»» Isabel Viseu »»

associada do Metanóia (Lisboa)

esus disse aos discípulos: "Ide e anunciai a toda a
gente o que vedes e ouvis". Foi assim que encontrei o Metanóia. Anunciou-mo uma amiga que dele
apenas tinha ouvido falar. Vim ver e encontrei o
que procurava: gente, um espaço, uma possibilidade de, em conjunto com outras pessoas crentes
ou não no Deus de Jesus Cristo, reflectir sobre a sua mensagem, os caminhos que nos convida a trilhar na nossa vida
individual e colectiva.
O Metanóia significa desde há pouco mais de quatro
anos, esse encontro de pessoas diferentes, cuja diferença se
vai descobrindo progressivamente, mas que têm em comum
uma profunda e verdadeira vontade de procurar e de encontrar caminhos de maior fidelidade a si próprias, a Deus, a
verdade, a justiça.
Encontrei no Metanóia um espaço de partilha, uma verdadeira Igreja de Jesus Cristo que há muito procurava - tão
só aquela em que vários se juntam em Seu nome e Ele está.
Encontrei essa Igreja, que outros tentaram construir nos
lugares que a igreja institucional privilegia para a divulgação da mensagem, mas que não foram compreendidos e
que, por isso, foram excluídos. Uma Igreja de Jesus Cristo
"pobre de meios, espaço de liberdade, criticamente profética de um mundo novo, mais solidária das forças que constroem a fraternidade, mais reveladora da ternura de um pai
encontrado com os homens na pessoa de Jesus Cristo". (...)
"Mais sensível aos valores humanos da proximidade, da partilha, da vizinhança das pessoas e das vidas" Era este o compromisso de missão dos então conhecidos por padres de
Cascais que foram impedidos de o realizar.
O Metanóia tem sido para quem dele se aproxima um
espaço, de liberdade, de respeito pelo outro, de não julga-

mento do outro, de poder ser e exprimir-se sem medos de
inconveniência, de se ser mal entendido... e também um
espaço de simplicidade - ouvindo, falando, comungando
situações de tristeza ou de alegria.
Um espaço em que se experimentam sentimentos profundos de verdadeira paz e alegria; em que acontece amizade
simples e verdadeira; de acolhimento não programado, sem
regras, mas extraordinariamente natural e espontâneo. Um
espaço de proximidade com aqueles, próximos ou longínquos, que em cada momento sofrem ou se alegram.
Penso que o Metanoia não pretende ser um movimento
"activista", mas também não é de todo um grupo de boas consciências que confortavelmente se juntam e reflectem. O nosso
compromisso é seguramente com o concreto da vida de todos os
dias de todos nós. Queremos ser sinais activos, testemunhos
vivos dos valores em que acreditamos no nosso trabalho, na
família, com os amigos, nas nossas opções de consumo e de
rendimentos que aceitamos ou procuramos obter, nas opções do
prazer, na nossa participação social. Queremos renovar todos os
dias uma opção pela verdadeira pobreza, pela rectidão.
Ao dizer da minha experiência de conversão com o
Metanoia, deixo apenas o desejo de que saibamos descobrir
novas formas de vivência em conjunto que, mantendo-nos
fiéis a nossa identidade, nos ajudem a descobrir e a manifestar mais efectivamente o que Jesus dirialfaria hoje, vivendo na sociedade em que vivemos, perante a pobreza, as
desigualdades sociais, a(s) injustiça(s). Formas de, também
colectivamente, sermos uma voz que anuncie e procure uma
sociedade mais amiga de todas as pessoas que a formam,
mais atenta ao outro, mais respeitadora da dignidade de cada
ser humano, mais capaz de acreditar na possibilidade de
construção de verdadeiras e efectivas solidariedades.
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A experiência cristã qiie se reve permanentemente lia ecclesia, iiem sempre teiii o
necessário discerniinento para se perceber qiie só se vive o evaxigell.iode Jesiis ria
radicalidade - o cliie não se icientifica com qualquer extremismo ou intransigêxicia "dando (ou perdendo) a vida pelo oiitro".

Enganos sobre a esperança
»» António Matos Ferreira »»

membro fundador do Metanola

aventura cristã não se esgota em nenhum
de nós porque, como aconteceu sempre, é
o Senhor que, em qualquer caminho de
Damasco, nos interroga: "Saulo, Saulo
porque me persegues?" A questão crucial
sobre a nossa vida - a de cada um - vem
sempre inexoravelmente de fora, do outro, de um outro,
por vezes como eco do nosso grito mais profundo.
Este texto foi-me pedido a propósito dos vinte cinco
anos do Metanoia. Como vai longe esse tempo que está
tão perto, pelo que a vida trouxe e levou. Mas esta pequena experiência cristã, o que de mais extraordinário sempre
manifestou, foi o acontecer da chegada constante de pessoas e a partida de outras com as suas vivências, as suas
alegrias e tristezas, as suas dúvidas, com maior ou menor
disponibilidade para escutar, acolher ou ir ao encontro de
outros. Quantos gestos, quanta vida!
A experiência cristã que se revê permanentemente na
ecclesia, nem sempre tem o necessário discernimento para
se perceber que só se vive o evangelho de Jesus na radicalidade - o que não se identifica com qualquer extremismo ou intransigência - "dando (ou perdendo) a vida pelo
outro". A perversidade manifesta-se quando se quer arrancar a vida do outro para que o "eu" viva, não sabendo partir, nem deixando que os outros partam. Muitas vezes,
ocorre que se prefere repetir o que "o institucional tem de
mais diabólico" desde que se obtenha um determinado
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estatuto, o qual é muitas vezes, pouco mais, do que o facto
de finalmente se poder dominar outros. É certo que,
muitas vezes, sentimo-nos "perseguidos", mas nem sempre conseguimos perceber quanto esmagamos e de como
alimentamos uma certa retórica para obter graus de autojustificação, utilizando o sacrifício de outros e apropriando-nos dele.
A esperança não é um qualquer engodo de futuro,
menos ainda um tempo pleno de promessas, mas talvez
seja a profundidade essencial do instante, de cada instante,
pela eternidade que este encerra.
Há um engano que torna a esperança, já não um dom,
mas a organização prevista e controlada da vida como
sendo aquilo que "deve ser". A esperança sem a relação
exigente entre "o eu e o outro", o indivíduo e a comunidade, não só é uma ilusão como é um embuste, uma
caterva de enganos. Assim, vale a pena perguntarmo-nos
como temos vivido, que esperança temos transportado e
suscitado em nós e nos outros.
Ao terminar esta breve reflexão tenho uma pequena
confidência a partilhar. Nestes últimos quatro ou cinco
anos, mais desaparecido do convívio com muitos de vós,
sinto-me aterrado diante do mal fazer, do mal amar, das
invejas, dos ciúmes, das intrigas, do "bota-abaixo", do
facto de se estar sempre a considerar que nada esta bem,
de que o erro é sempre dos outros, de verificar que nunca
nada preenche a sofreguidão de alguns, de que a violência
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Encontro de Reflexão Teológica 2005 Turcifal (Torres Vedras)

quotidiana se tomou como que a normalidade relacional.
Cada uma destas coisas e no seu conjunto são uma dor e
uma ferida.
Existe esperança - esta é um acontecimento - inscrita numa pessoa: Jesus de Nazaré, o Cristo. A esperança
acontece exactamente porque, em Jesus, se aprende
que as relaç6es e o que se constrói de vida podem ser
diferentes, e bem melhores, contrariando a ausência do
desejo de que se faça aos outros o bem que nos foi
feito, fugindo da tentação midaica (a do rei Midas) do
proselitismo onde o domínio se torna o consolo,
superando o recalcamento que provém de se considerar
sempre o outro como fundamento do nosso infortúnio.
Tudo isto é uma aprendizagem - o ser ecclesia, em uma
qualquer das suas experiências como relação de intimidade é instância desse discipulado que nos induz a
um estar e sentir-nos felizes pelo outro. Um estar e um
sentirmo-nos felizes, não pelo gozo e prazer que o
outro nos dá ou fornece, mas pelo facto de que diante
da perda e da derrota outros horizontes se manifestam,
onde o arrependimento e o perdão caminham juntos. É
certo que, quando amamos, queremos viver, mas sobretudo desejamos que o outro viva e a isso estamos dispostos.

-

-

Existe esperança esta é um
acontecimento inscrita numa pessoa:
Jesus de Nazare, o Cristo. A esperança
acontece exactamente porque, em Jesus,
se aprende que as relações e o que se
constrói de vida podem ser diferentes,
e bem melhores, contrariando a ausência
do desejo de que se faça aos outros o bem
que nos foi feito, fugindo da tentação
midaica (a do rei Midas) do proselitismo
onde o domínio se torna o consolo,
superando o recalcamento que provém
de se considerar sempre o outro como
fundamento do nosso infortúnio.

-

Aix-en-Provence, 28 de Junho de2011
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Era ~nílsico,poeta, professor, tradiitor de Proust, iiin dos iritrodiitores da seiiii<ítica
em I'ortiigal e reft~rêiieianesta área cte estudos. E, além de tiido, frade doiiiiriicaiio.
1-Ionierndcspc!jarto, queria "iiet-nioiiges"para os teinpos de hoje c olllava a estéticii
como central para a experiência cristã coiitemporânea. José Aiigiisto Itloiirão
Itiorreii eiii Maio de 2011, eiti Lisboa.

José Augusto Mourão, 1947-aoii

O frade que trouxe
a semiótica para Portugal
»» António

Marujo »»

Texto publicado no "Público"de 1 0 de Maio de 2011

um dos textos de A Palavra e o Espelho (ed.
Paulinas), escrevia José Augusto Mourão:
"A vida tornou-se texto a partir do meu
corpo. Já sou texto. A História, o amor, a
violência, o tempo, o trabalho, o desejo,
inscrevem-se no meu corpo." A vida de José
Augusto Mourão, nascido em Lordelo (Vila Real), em 12 de
Junho de 1947 e que morreu, dia 5 de Maio de 201 1, em
Lisboa, tornou-se texto a partir do seu corpo.
"Nós somos corpos saturados de texto, arquivos do corpo
abandonados a traça, sem memória, textos enterrados ou que
já não fazem andar, não movem, não comovem. Que fizemos do testamento do amor? Que fazemos da promessa da
novidade?", escrevia ainda, no artigo citado, que reproduzia
uma das suas homilias.
Vivia entre dois mundos, este homem discreto, tímido: "É
o mundo da palavra - a minha paixão - mas uma palavra que
tem uma fronteira. Estou entre esse mundo, o mundo de
Deus, e o mundo dos homens - que não há outro."
Era uma vida polissémica, tal como o seu objecto de
investigação universitária. Professor e investigador,
académico reconhecido entre os seus pares, foi um dos
introdutores da semiótica em Portugal. "E um dos nomes de
referência nesta área", diz ao P2 Maria Augusta Babo, professora na Universidade Nova de Lisboa, onde foi colega de
Mourão durante mais de década e meia.
Havia ainda, então, o mundo de Deus - José Augusto era
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frade dominicano. A sua vocação religiosa, aliada ao trabalho sobre a palavra, levou-o a escrever poesia (reunida em
2010 em O Nome e a Forma, ed. Pedra Angular), além de
centenas de textos para cânticos litúrgicos. Mas, apesar das
múltiplas vias da sua vida, nem a sua personalidade se fraccionava nem ele procurava impor a sua fé. "Nunca foi
impositivo", diz Maria Augusta Babo.
Este percurso singular, original, começou em Lordelo. A
mãe morreu-lhe tinha José Augusto quatro anos, o pai era
professor primário e, "situação quase inconcebível numa
aldeia daquele tempo, não era sequer praticante", contava
frei Mourão a Maria João Seixas, na "Pública" de 8 de Junho
de 2003. Tinha mais quatro irmãs.
No final da primária, José Augusto foi para o Seminário
de Vila Real, após o que demandou o Porto, já para estudar
teologia. Constou então que ele se rebelara contra o bispo de
Vila Real. Por isso, outro bispo, o de Nampula
(Moçambique, então ainda colónia), Manuel Vieira Pinto,
acolheu-o durante dois anos para trabalhar na formação de
lideres cristãos locais. Antes de partir, outro bispo, D.
António Ferreira Gomes, dissera-lhe num pequeno-almoço:
"Você é um esteta. Não vá para a tropa, que entorpece a sensibilidade."
Mourão foi então para Moçambique, em 1972. Mas viuse importunado pela PIDE, sob o argumento de que "andava
a agitar padres de cor", como contava na entrevista citada.
Foi forçado a regressar a Portugal, terminando então o curso
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de teologia. Cruza-se com dois dominicanos - frei Bernardo
Domingues e frei Mateus Peres - que serão decisivos para a
sua decisão de integrar a Ordem dos Pregadores - o que
aconteceu em 1974, mas aceitando ser ordenado padre apenas sete anos depois.
Já nessa altura se sentia atraído pela questão da linguagem e da palavra. Em outra entrevista ao "Público", em
13 de Janeiro de 2001, dizia que "o primeiro grau de proximidade dos seres, o que nos liga, é a palavra".
Em Lyon (França), frequentou um curso de semiótica e
estudou a Bíblia com o método estruturalista. Ainda passou
por várias outras escolas francesas, acabando a fazer uma
pós-graduação na Universidade Nova de Lisboa, onde leccionava Semiotica, E-Textualidades e Hiperficção e Cultura.
Por ali ficou, acabando como professor associado com
agregação. Nos últimos anos, dirigiu também a Revista de
Comunicação e Linguagens. Era também membro do
Comité executivo da Associação Internacional de Estudos
Semióticos e de várias instituições académicas portuguesas
e internacionais. Nos dominicanos, presidiu ao Instituto S.
Tomás de Aquino. E, desde 2010, integrava o Secretariado
Nacional da Pastoral da Cultura, da Igreja Católica.
Entre outras obras, publicou A visão de Túndalo: em
torno da semiótica das Visões (ed. INIC); Sujeito, Paixão e
Discurso. Trabalhos de Jesus (Vega); O fulgor é móvel - Em
Torno da Obra de Maria Gabriela Llansol (Roma); A Palavra
e o Espelho (Paulinas) e Luz Desarmada (Prefácio), que
recolhem homilias ligadas ao calendário litúrgico; e O
Nome a Forma, que reúne a sua poesia. Já depois da sua
morte, saiu Quem vigia o vento não semeia (Pedra Angular),
com mais um conjunto de homilias.
Co-director do Dicionário Histórico das Ordens e
Instituições em Portugal (Gradiva), José Augusto Mourão
traduziu, entre outros textos, A rosa é sem porquê, de
Angelus Silesius, Sobre a leitura, de Marcel Proust e A
função da poesia, de Jerónimo Savonarola (todos na Vega).
Temas como o sujeito, a estética ou o sofrimento estão
muito presentes na sua obra, que abrange uma grande diversidade de objectos de análise: ciência e religião, o corpo, a
literatura, a internet, o hipertexto são o mote para dezenas de
artigos ou abordagens, quer nas suas obras, quer nos textos
do site http://triplov.org/. "A rede é uma procura, virtual que
seja, multicultural, de encontro com o outro." Defendia, na
entrevista de 2001, que são necessários "net-monges", mas
alertava: "Há uma ilusão de liberdade dentro da internet, não
estamos nada libertos da aranha global que é a censura".
"Estava mais perto de Umberto Eco", diz Maria Augusta
Babo. "Pela diversidade de abordagens, já que a semiótica
tende a considerar que todo o objecto e todo o mundo envolvente são passíveis de ser lidos".
Era um pensamento aberto, que recusava, como ele
escrevia, o silenciamento das "vozes dissonantes". Ou a
"servidão" e a "bajulação, que são as passadeiras do poder".
E que entendia a dimensão estética como fundamental.
Aliás, sobre a sua poesia, escreve Tolentino Mendonça,

outro padre-poeta, se se pode usar esta categoria dupla: "A
profecia não tem apenas uma dicção ética e social. Ela formula-se também como estética. Na sua intransigente
solidão, José Augusto Mourão tem representado o aguilhão
e o vislumbre, o combate e a dança, pois é um lugar profético a margem donde nos fala."
Essa dimensão da estética levava-o a desejar que os fiéis
estivessem "de corpo presente" nas missas: "O corpo não
está" na liturgia, afirmava, na entrevista a Maria João Seixas.
E defendia a atenção as homilias, as orações, aos cânticos, ao
espaço da celebração: "A Palavra de Deus é muito mais radical do que todas as outras e, para ser ouvida, precisa de
mediações como as homilias, como a alegria e a beleza dos
cânticos, como a géstica e os rituais." E referia o exemplo de
"comunidades quentes" como a dos monges de Taizé
(França), onde a liturgia é "a mais emotiva e a mais bela".
Antes de morrer, José Augusto Mourão doou o seu corpo
a investigação médica. No texto "Requiescant in pacem"
("Descansem em paz", em http://triplov.com/semas/
2009/Finados.html), escreve: "Morrer (. ..) é exilar-se,
romper a ligação com os amigos, uma partida para uma
outra morada, uma outra economia."
Nos últimos tempos de vida, apesar da doença, agradecia
a todos os que o visitavam. No poema "de questão em
questão", diz: "conduz-nos, Deus,/ de questão em questão,/
de fogo em fogo,/ sem satisfações que ao tempo bastem/ e a
nós assombrem".
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A 18 de Agosto de 2010, inorria eni Braga o padre
Alherto Azevedo, conipanlieira e amigo ílc taiitos
membros do Metanóia, unia pessoa que riiarcou
a vida de tantos que passaram por ele - conio professor,
como padre, coiiio algirérii que estava presente
;L cada n~oiiieiitoe que interpelava. A Virageiii
colige aqui teste~i~uiihos
recolliidos na altura
da sua rnorte corno forma de fazer niemhria
de iiin hoineiii que tiiiha tanta confiança iio f~ituro.

Padre Alberto Azevedo,
inquieto e inquietante
»» Guilherme d'oliveira Martins »»

Presidente doTiibunal de Contas: presidente do Centro de Reflexão cristã. de Lisboa:

texto publicado no "Público" de 2 1 de Agosto de 2010

ostaria de ser recordado a partir de uma afirmação do pensador brasileiro Alceu
Amoroso Lima: "A sabedoria que está para lá
da ignorância e para lá da ciência. Cada um
de nós deve ter o amor da perfeição. Saber
que devemos querer o máximo, mas saber
que o máximo nunca atingiremos. A santidade é um mosaico
de pequenas virtudes. Os grandes gestos são raros. No mais, a
vida é feita de pequenos gestos anónimos. Temos que adquirir
o sentido de sermos o menos imperfeito possível. Isto já é
uma grande conquista."
A frase é, em si, todo o programa ... Inquieto e inquietante.
Assim poderia ser definido por quantos o conheceram e sabiam qual a sua fibra. Estamos a falar do padre Alberto de
Azevedo, professor do Liceu de Sá de Miranda em Braga, a
partir de 1956 [falecido a 18 de Agosto de 20101. Eram os
anos das grandes transformações - 60,70... Aí teve de se confrontar com resistências, antes do mais as do meio e depois as
da natural rebeldia dos jovens que consideravam inexorável o
caminho do país para a liberdade.
Nessa altura, o jovem docente confessou ter tido dificuldade em encontrar o discurso e o método adequados a um
tempo de transição e de incerteza, que anunciava as grandes
mudanças do Concílio Vaticano I1 e que trouxe a luminosa
referência de João XXIII, o esteio de uma Esperança actuante
e inexorável. "Não teve medo de fazer perguntas e de levar os
jovens a fazer perguntas" - no dizer de Anselmo Borges.
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Como Heidegger, tomava essas perguntas como "a piedade do
pensamento".
A sua memória é extraordinária. Todos nos lembramos do
fulgor do seu olhar e da persistência do seu método - sobretudo baseado na experiência. De nada valeria falar sem que isso
correspondesse ao compromisso e ao empenhamento.
No final da vida, a doença não o impediu de continuar a
dirigir-se aos seus amigos, em nome da sua fé, da esperança e
do cuidado dos outros e do futuro. Fui recebendo as suas cartas, encimadas por um pensamento de Alceu Amoroso Lima.
Com o tempo a sua letra tornou-se dificil, quase incompreensível, mas a sua ideia fundamental continuava a ser a mesma
- a justiça e a verdade exigiam um combate permanente, sem
desistências, custasse o que custasse.
O padre Alberto de Azevedo foi toda a vida um professor
apaixonado, entusiasta, empenhado, sincero, audacioso,
disponível, sempre capaz de compreender. Um dia, Torcato
Sepulveda, seu aluno, fez-lhe a melhor homenagem que é
possível fazer a um homem sábio e a um velho mestre, ao
dizer que a sua lição fundamental foi a da liberdade - base do
respeito e da dignidade. Perante a interrogação de Jesus Cristo
na cruz "Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste?", o
padre Azevedo falava aos jovens do seu tempo, com os compromissos e a inquietações de hoje. De facto, a dúvida, a dificuldade, a imperfeição tinham de ser compreendidas. Por
isso, dizia aos seus amigos e discípulos: "O Senhor te faça
feliz."
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Jacques Maritain, Emmanuel Mounier e Alceu Amoroso
Lima foram as suas referências. Esses textos ecoam, ligados a
palavras fortes como "compromisso", "afrontamento",
"comunicação", "cidadania inclusiva", "dignidade da pessoa
humana" e "cultura da paz". Conheci-o a partir das nossas
referências comuns e da necessidade do empenhamento numa
educação audaciosa, que significasse o despertar das consciências para a liberdade e a responsabilidade e a criação de
pessoas e de cidadãos - numa sociedade em que a aprendizagem pudesse ser o factor fundamental do desenvolvimento. E
foi com muita emoção que inaugurei, a seu pedido, na Escola
Secundária de Sá de Miranda em Braga uma sala dedicada a
Alceu, na qual a liberdade, a paz, o desenvolvimento e a
justiça deveriam funcionar como referências educativas e formativas permanentes e perenes.
Afinal, educar ia muito para além dos tempos lectivos ou
do ensino formal, os seus discípulos sabiam muito bem que
nunca lhe batiam a porta sem que respondesse. Era esse o
maior sinal da sua amizade, sempre animada pelo amor
cristão e pela ideia de cuidado e de respeito por referência
aos outros. O padre Alberto de Azevedo foi um combatente
da indiferença, por isso incomodava generosamente, mas
esse incómodo nunca era vão. Acreditava sinceramente nos
dons, na gratuitidade e nos valores que não têm preço: o
bem, o bom, o belo, o justo e o verdadeiro. Quis continuar a
prestar serviço público depois de chegada a idade da aposentação e isso demonstra bem o seu desejo de continuar a estar
presente junto dos outros. Não podemos esquecer a sua
memória.
Inquieto e inquietante, o seu exemplo continua bem vivo!

Um homem de confiança
enorme no futuro
Equipa coordenadora da Sala Alceu Amoroso Lima, da
Escola Secundária de Sá de Miranda (Braga)
Neste momento de perplexidade (porque a morte sempre
nos causa perplexidade) gostávamos de, em nome da equipa
que trabalhou com o padre Azevedo na Sala Alceu Amoroso
Lima - na Escola Secundária de Sá de Miranda, partilhar com
os presentes um pouco da nossa experiência e da dor que sentimos no momento de separação fisica.
Gostávamos de recordar o padre Azevedo professor e a
enorme quantidade de jovens que saíram da escola marcados
pelas suas aulas e pelos livros que distribuiu (o padre Azevedo
não emprestava livros, oferecia-os), marcados pelas suas
interrogações, raiando frequentemente a provocação, mas
fonte de inesquecíveis reflexões.
Sim, porque o padre Azevedo, inveterado sonhador, tinha
uma confiança enorme no futuro. Acreditando que este está
nas mãos dos jovens, e, por isso, sempre apostou na sua elevada formação.

Gostávamos de recordar o padre Azevedo que falava com
a mesma convicção e frontalidade com os poderosos e com os
mais humildes.
Gostávamos de recordar o padre Azevedo que desconhecia
a palavra "desistir".
Gostávamos de recordar o padre Azevedo empenhado e
inconformado com a reforma que lhe impôs a sua retirada da
sala de aula e que ele considerou prematura.
Sem aulas para leccionar, investiu as suas energias na criação da "Sala Alceu Amoroso de Lima", espaço que, tal como
a Escola, lhe foi sempre especialmente querido e que pretendeu que fosse de convívio e de crescimento cultural e intelectual dos alunos e da comunidade escolar.
Desta forma, trouxe a Escola uma apreciável quantidade
de figuras de incontornável valor intelectual, proporcionando
aos alunos contactos que, de outra forma, nunca teriam tido.
Gostávamos ainda de recordar o padre Azevedo que rejuvenescia quando, já muito debilitado fisicamente, subia, sem
ajuda, cada um dos muitos e penosos degraus que o levariam
ao 3" Piso onde se encontrava a Sala Alceu, na convicção da
imprescindibilidade da sua presença para a continuação das
actividades para que esta fora concebida.
Gostávamos também de recordar o padre Azevedo que, já
incapaz de subir as escadas, telefonava quando lhe era possível, para mostrar a sua amizade e vontade de continuar o
trabalho, acreditando firmemente que, em breve, estaria melhor.
Gostávamos igualmente de recordar o padre Azevedo
temo, solidário, contagiante e fervorosamente confiante num
mundo novo e na capacidade de mudança do ser humano.
Talvez por toda esta força, fé, convicção e crença num
mundo melhor, inconformismo, capacidade de luta e persistência Deus também precisasse dele junto de si e por isso o
levou.
Mas quem conviveu com o padre Azevedo sabe que, a partir de agora, o Céu nunca mais será o mesmo. "Descanse em
Paz" não tem, neste caso, sentido, porque o padre Azevedo
não é homem de descansar.
Neste momento já o padre Azevedo agitou o calmo ambiente celestial. Não podemos deixar de imaginar a azáfama das
reuniões para mobilização dos jovens, marcadas em cima da
hora, para suplício de quem as tenha de convocar; das intermináveis e indecifráveis cartas que continuará a escrever, fundamentais, em sua opinião, para a promoção das actividades;
do desespero dos seus colaboradores, entreolhando-se porque
as reuniões ainda não terminaram e o orador da palestra programada já está a caminho e os jovens participantes ainda não
estão convocados. Do ralhete que dará porque não se cumpriu
aquilo de que ele nunca falou mas que pretende que todos adivinhem que deve aparecer feito.
Não, o Céu nunca mais será o mesmo.
O padre Azevedo apenas iniciou uma nova caminhada na
sua vida, a que lhe abre finalmente o caminho de um futuro
eterno.
Até sempre, padre Azevedo!
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Tantos lhe devemos tanto
Armando Romano, engenheiro; Cristina Fabião, médica;
Eugénio Peixoto, professor; Gabriela Macedo, professora;
Helena Martinho, professora; Luis Soares Barbosa,
professor; Manuel Pinto, professor; Margarida Constantino,
professora; Paulo Bateira, médico; Vera Constantino,
professora
Vivemos da inspiração e coerência dos testemunhos e o
padre Alberto Azevedo foi uma dessas vidas que deixam marcas e saudades. Foi coerente, solidário, intrépido e atento as
pessoas concretas e a situação do país e do mundo. Ao longo
de décadas, como professor, ouvia, espicaçava, municiava em suma fazia as pessoas crescer e por isso tantos lhe devemos tanto. Na Igreja e na sociedade, inquietava, sofria, alertava, tornando-se frequentemente motivo de incómodo, o que
fez dele sempre um homem certamente com defeitos, como
todos nós, mas digno e inteiro.
Foi, frequentemente, sinal e ponte para muitos para quem
a Igreja não foi nem mãe nem mestra, ou não a sentiram como
tal. Caminhou com outros que, no meio do nevoeiro denso
dos dias ou das perplexidades e contradições da vida, buscavam um sentido e insistiam na procura.
Muitos desses, de várias proveniências e trajectórias, se
juntaram, na semana passada, para um adeus, na igreja de
Ribeirão, incluindo um significativo número de colegas e
amigos presbíteros. Teria sido ocasião para um reconhecimento por parte da Igreja - ao menos neste momento - relativamente a um dos seus padres que, bem antes, diversos sectores da sociedade já tinham reconhecido e homenageado.
Desgraçadamente, o que vimos e ouvimos, na celebração
das exéquias, por parte do bispo auxiliar que presidiu foi
quase o contrário - umas palavras sem grandeza, sem justiça
e quase a pedirem desculpa pela irreverência e incómodo que
foi a vida do sacerdote que ia a sepultar. Ficámos estupefactos com uma homilia baça e infeliz, sem alma nem afecto,
quando se esperaria, em tão solene momento, que a Igreja
Diocesana reconhecesse o homem e o padre extraordinário
que teve consigo, o seu contributo decisivo para que alguma
credibilidade ela ainda tivesse e as portas (tantas portas!) se
não fechassem de vez. Um gesto de justiça face a um homem
que foi, por certo, um dos seus filhos mais dedicados e
amantes.
Foi bem sentido o sururu de descontentamento e de revolta que circulou pela igreja ainda durante a homilia. Atenuou
este sentimento de profunda injustiça a intervenção final de
um sobrinho do Padre Alberto Azevedo, sublinhada por sentidas e prolongadas palmas, e o testemunho de uma antiga militante da JEC, já no cemitério.
Pelo nosso lado, enquanto amigos e companheiros que
fomos do Padre Azevedo, só podemos lamentar que seja apesar da Igreja, e não pela e com a Igreja, que ele seja reconhecido como um testemunho de homem e de cristão. Mais
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ainda, escutamos, na missa de corpo presente uma diatribe
contra o mundo laico que nos pareceu manifestamente
desqualificadora da sua autonomia, como se a Igreja tivesse
(ainda) o monopólio das exéquias fúnebres e não pudesse
haver beleza em funerais não católicos. É também isto que se
situa nos antípodas do modo de ser cristão do padre Azevedo.
Com ele aprendemos, de facto, e continuamos a procurar,
olhar atentamente o mundo e intervir nele de forma esclarecida, crítica e confiante, inspirados pelo seu desassombro e pela
radicalidade do Evangelho. E não a ficar tolhidos ou alarmados com o que se passa a nossa volta. Afinal move-nos a
esperança; uma esperança que é maior que a História e maior
que a Igreja.

Combateu o bom combate
Carlos M Azevedo Pina Vaz, sobrinho do padre Alberto
Azevedo

Olá Tio Alberto!
Sugeriram-me os tios que, na qualidade de sobrinho primogénito, lhe e Ihes dirigisse algumas palavras nesta ocasião
singular e culminante da sua vida. Não lhes podia dizer não e
atrevi-me a dizer sim, mesmo sabendo que "falhamos ao
traduzir o que sente a nossa alma: o pensamento continua a
não poder medir-se com a linguagem", com diz o seu caro
Henri Bergson.
Esta cerimónia de vivos em volta da sua memória viva e
que será sempre viva, tem de conter algo de especial, de diferente, de irreverente para que lhe agrade, caro primaz da
Família Azevedo. Ao seu jeito de homem incapaz de seguir
ditames, convenções ou regras, que até alterava singularmente as fórmulas litúrgicas para melhor exprimir o seu entusiasmo e no-lo comunicar.
Chegou o dia em que foi envolvido num manto de ternura
pelo Pai, no esplendor da vida. Medo de quê? Porquê chorar?
O primeiro filho dos meus queridos avós maternos, que
tanto orgulho e satisfação tinham neste filho que doaram ao
serviço de Deus, foi ter com o Pai ao encontro dessa realidade
de gozo, da vida eterna e sempre terna como costumava dizernos.
Combateu o bom combate, com uma obstinação e perseverança notáveis. Disse não à resignação, durante décadas
descobriu novos rumos ao serviço de todos, crentes ou não,
mesmo ferido e incompreendido por muitos não perdeu a alegria de viver, jamais se conformou com o meio termo, sinónimo de mediocridade (são tudo palavras suas). Rejeitava que
não pudesse haver mudança. Prometeu e cumpriu uma doação
total, ser um homem plural, desassossegar, continuar a flagelar a monotonia e o cepticismo, e o sectarismo que tanto esfria
a solidariedade humana (continuo a citá-lo).
Lembro-o como um patriarca para tantas gerações de
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jovens que por si passaram, a quem ajudou, que lhe escrevem
e o visitam.
A escrita foi um seu grande instrumento. Para além dos
vários livros que publicou, manteve uma enorme correspondência com muitos amigos, muitos vultos dos meios intelectuais, e permito-me destacar uma especialíssima amizade
epistolar com o filósofo brasileiro Alceu Amoroso Lima que
também para aqui convoco, com tantos outros, neste momento.
Em frases deste seu amigo, por exemplo, sobre a função do
professor humanista e integral: "O professor situa-se numa
posiçiio especial daquele que aprende para ensinar. A sua
função é sobretudo, ética ou moral, que consiste em estudar
para os outros e não para si. A disposição interna de comunicar o que conhece, de levar o conhecimento aos outros e não
o guardar egoisticamente para si mesmo. O autêntico professor é atravessado por uma euforia comunicativa". Nestes textos revejo com nitidez o Tio Alberto.
Foi durante longos anos o professor fiel intérprete da concepção amorosiana: um artista, mais moço na velhice do que
na mocidade, fundamentado no optimismo idealista, desempenhando um ofício imprescindível para niio somente proporcionar uma formação integral e humanista mas, sobretudo,
com o compromisso de melhorar a alma humana.
Não foi um "cristão praticante, mas militante, com uma fé
verdadeira, naturalmente difusiva, como o é todo o bem e,
infelizmente, também o mal. Não pedia a Deus apenas a fé
mas a inteligência para propagar e comunicar a fé, quase com
o desespero de convencer os homens", nas palavras de Alceu,
tendo sempre em mente que "dar é melhor que receber, que
um sacramento não pode aproveitar apenas a nós mesmos".
O seu exemplo fica-nos gravado com muita força.
Tio Alberto, gostamos muito de si; é um grande privilégio
tê-lo na intimidade das nossas vidas. Sei que continuará a
rezar por nós e a inspirar-nos. E hoje não o choramos, mas
aplaudimos, pois não é homem de lágrimas, mas de júbilo e
de muitas palmas.
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Devo-lhe essa graça!
Vera Constantino. associada do Metanóia
O padre Alberto Azevedo não me perdoaria se, no seu
funeral, eu não ousasse prestar-lhe uma homenagem especial,
eu que permaneci para ele como um símbolo fmtuoso do que
foi a sua dedicação à JEC (Juventude Escolar Católica, de que
fui coordenadora diocesana, de passagem), para ele também
uma fonte de inspiração, de relaç0es humanas profundas, de
debate aberto, de reflexão e, graciosamente, de
celebração/oração criativas. Ele, um homemípadre aven-

tureiro da vida e da liberdade, um exaltado sonhador, um
desarrumado mas generoso profeta.. .
Nascida em Moçambique, onde a Igreja fora uma vivência
de grande fraternidade, missão e gostoso envolvimento para
meus pais, nós, cinco filhos e grande número de amigos (fiz a
primeira comunhão com os Padres do Macuti e cresci na catequese dinamizada por um dos padres Carreira das Neves,. ..),
vim iniciar os estudos universitários para Braga, acompanhada pela família. Deparei com uma Igreja pesada de ritos, formalidades, convenções tão fora da Vida que causou em mim
tédio, frustração, desinteresse.
Foi o gosto pelo debate franco e a boa polémica, a luta
pela liberdade, a leitura de certas obras teológicas facultadas, a abertura a formas novas de celebração e reflexão da
fé, o arrojo e a generosidade do padre Alberto que acabou
por me "agarrar" e manter na Igreja. Devo-lhe essa graça.
Mas parti para Lisboa! (Não tiveram a mesma sorte os meus
pais [I], que nunca chegaram a encontrar dinâmica e gente
com quem pudessem dar continuidade à vivência eclesial
que lhes enriquecera o gosto de viver e de servir em África,
que, muito desgostosamente, aqui se viram cingidos a prática da missa, da oração familiar/individual e da oferta de
bens monetários para causas eclesiais. Mesmo assim e apesar de eu o solicitar na sua respectiva paróquia e a dois idóneos padres de Ordens Religiosas, nunca ele teve assistência espiritual-religiosa enquanto esteve acamado e em
lancinante sofrimento; ela não sentiu à vontade, intimidade
nem confiança suficientes com os padres paroquiais para
requerer a Santa Unção antes da cirurgia que a levou a
morte aos 81 anos - ela que viveu cerca de 34 anos em
Braga!)
É com essa experiência e agora em especial homenagem
ao padre Alberto Azevedo - a quem procurei acompanhar
nestes últimos tempos quando vinha a Braga - que me sinto
impelida a fazer um intenso apelo a Igreja de Braga: não pode
a Igreja hierárquica, para sustento da sua credibilidade,
recomendar as famílias cristãs e aos cidadãos em geral que
cuidem dos seus idosos com afinco, justiça e amor fraterno se,
nas suas instituições, não o promove nem o testemunha. O
padre Alberto Azevedo, na Casa Sacerdotal, sentia-se viver
numa masmorra, num "asilo de luxo mas sem alma", "um
sepulcro onde não há qualquer tipo de comunicação entre nós,
estamos para aqui atirados à mais profunda solidão, inactividade e agonia. " "Se soubesse que isto era assim, nunca
aceitaria vir para este calabouço pomposo", confidenciou-me
por diversas vezes[2]. Valeram-lhe algumas voluntárias ali de
serviço, com paciência para o escutarem e acudirem. Não
chega!...
Que a morte do padre Alberto Azevedo e este seu grito
possam ecoar fundo nos responsáveis pela dinamização dessa
Casa e das paróquias (bracarenses), os faça reflectir e até
aprender com as boas práticas que a sociedade civil já promove nesta área, renovando-se e facultando uma vida mais
digna, animada e evangélica aos seus tão fragilizados utentes.
Assim, este momento não será vão! ...
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"Os leitores quando entram numa livraria escolhem iini livro, Mas também acho
que o livro escolhe os leitores. É muito iniportante o livro escollier o s leitores.
Não ser iiina espécie de livro fácil, no sentido de que vai com todos".
Pode gostar-se de um livro de que não se gosta? Pode.

Aprender a rezar
na Era da Técnica,
de Gonçalo M. Tavares
»» Luís Ferro Meneses n»

Gestor público; associado do Metanóia

"Não se agarram livros destes da mesma maneira que se
agarra a mão duma noiva. Entendes ?" (p. 125)

E possível escrever sobre um livro
de que nálo se gosta?
ntrigado com o título, folheei ao acaso algumas páginas quando chegou às livrarias, em 2007, e não comprei. Mais tarde, o sucesso comercial, com uma 2a
edição portuguesa de 3.000 exemplares, a atribuição
em França do prémio para o Melhor Livro
Estrangeiro, a crescente notoriedade de Gonçalo M.
Tavares, já reconhecido como um dos mais importantes
autores portugueses deste século, levaram-me a rever essa
decisão. Interessava-me compreender o que teria o título a
ver com o conteúdo e quais as causas do sucesso.
Se o titulo do livro parece sugerir que se trata dum
ensaio, já o subtítulo, "Posição no mundo de Lenz
Buchmann", aponta para uma obra de ficção. O que se con42 viragem

firma. Numa primeira camada, conta-se a história do Dr.
Lenz Buchmann, reputado cirurgião, filho do militar
Frederich Buchmann. Na realidade, trata-se do 4" volume da
tetralogia "O Reino", série dedicada ao mal e à violência,
que contrasta com a série "O Bairro", mais "leve", iniciada
com a primeira obra publicada pelo autor, "O Senhor
Valery".
De certo modo, pode dizer-se que é um livro que se lê
como quem toma um remédio. Nada, na narrativa, nos atrai.
O primeiro capítulo e um episódio de crueldade do pai para
com o filho. E de desprezo e humilhação duma sua empregada. Com uma educação autoritária, o Dr. Lenz toma a sua
vida como um exercício de poder, primeiro como cirurgião,
ao extirpar o mal do corpo dos seus doentes, depois como
político, em que o poder já não se exerce apenas sobre um
corpo, uma pessoa, mas opera num patamar superior, sobre
muitas pessoas. "Assim, da mesma forma que numa operação delicada certos gestos prévios eram indispensáveis
para que o gesto decisivo se tornasse eficaz, (...) também
nessa operação colectiva, que era a política, nesse acto,
(quase monstruoso quando pensadas as suas dimensões) que
colocava milhares de pessoas debaixo do bisturi que uma
simples decisão política constituía, ..." (p. 102) .
Trata-se portanto, numa segunda camada, dum livro
sobre o poder. E sobre a sua perda. Visto do lado de quem
domina, primeiro, e de quem é dominado, depois. "O cão
não poderá proteger o lobo porque não tem força para isso,

e o lobo nunca protegerá o cão porque tal não está na sua
natureza." (p.98) .
A estrutura do livro é reveladora - "Força" (1" parte),
"Doença" (2" Parte), "Morte" (3" Parte). Sendo que a maior
parte do livro se detém na "Força" .

Perguntar-se-a então

- onde a técnica, onde o rezar?
A técnica começa na estrutura do livro. Três partes, cada
uma dividida em tópicos, estes por sua vez divididos em
subtópicos, correspondendo cada um a um capítulo curto,
em regra duas ou três páginas. Parece o esquema dum
ensaio, desenvolvido com o "outline" dum processador de
texto. É um romance seco, sobre um personagem que rapidamente se torna odioso. O Dr. Lenz, enquanto cirurgião, vê
a sua profissão apenas como a aplicação duma técnica, sem
preocupações morais ou humanistas. "Um médico só poderia agir bem se ganhasse afastamento em relação ao sofrimento do doente; a boa acção, a acção moral, era a acção
competente" (p.221). E sem sentimentos de compaixão
pelos doentes. "A sua aproximação ao sofrimento era individual; não aceitava o sofrimento emprestado de outros; a
compaixão era um sentimento desnecessário, ou, como o
próprio Lenz referia, uma ferramenta inútil para a existência, que tecnicamente nada resolvia: alguém segurava num
martelo para unir dois tecidos" (p.62). Ou ainda "Não o irritava ser considerado competente mas sim que essa competência fosse confundida com uma certa bondade, sentimento que desprezava em absoluto" (p.32). A cirurgia é uma
luta contra a doença. "O cérebro, visto de perto, e entendido
profundamente, tem a forma e a função de uma arma, nada
mais" (p.22). "A doença, por seu turno, era claramente uma
anarquia celular, uma desordem" (p. 27). "O organismo
doente era, para ele, materialmente culpado e, nesse sentido,
Lenz construía nos seus raciocínios uma moral de tecidos,
uma moral composta de células pretas ou brancas, células
queimadas ou intactas, e neste campo ser imoral era não funcionar" (p.28).
A técnica é também o que constrói a cidade, por oposição
à natureza. E a natureza é vista pela cidade, não com
saudade ou nostalgia, mas como uma ameaça. E o lugar
duma ordem que pode desordenar a cidade, como comprovam as notícias em todos os telejornais, sobre os cataclismos
naturais, que em cada dia acontecem algures no mundo.
"Lenz não tinha ilusões acerca da terra que pisava: havia
entre a natureza e o homem um ponto de ruptura que há
muito fora ultrapassado. Existia uma luz nova na cidade, a
luz da técnica (. . .) Mas o que era ordem para a natureza era
estranho para a cidade" (p.42). "A natureza está a espera, lá
fora, mas mantém exactamente a mesma força: recuou, é
certo, mas não está sequer prisioneira. Está num outro sítio,
num outro ponto da batalha, e afia as lâminas; não reza, não
suplica, não pede piedade. Não reza, afia as lâminas" (p.73).
Contra a doença e, logo a morte, Lenz usa a técnica. Sabe

que nem sempre pode ganhar, mas interessa-lhe estar sempre na posição de ataque. "Não sabe se está no meio dos
vencedores, mas tem a certeza de que está no meio daqueles
que atacam. E é ai que Lenz Buchmann quer estar" (p.64).
Também em relação ao seu irmão "Entre os dois irmãos
havia um irreversível afastamento. Isto é: toda a aproximação era um ataque e nunca o início de um vulgar aperto
de mãos" (p.70).
Quando Lenz decide abandonar a profissão e dedicar-se a
política, aderindo ao Partido, onde chega rapidamente a
Vice-presidente, quando estava a beira de aceder a um poder
superior, instala-se a desordem no seu próprio corpo, a
doença. Uma das mais belas páginas do livro é a descrição
da doença. "Por vezes Lenz vê na doença um encontro fortuito com um transeunte que, após um choque forte, deixa
nas nossas mãos, distraído, uma flor negra. E quando finalmente nos levantamos para a devolver já o transeunte, apressado, desapareceu. Começamos a correr com a flor negra na
mão - não nos pertence, poderá fazer falta a quem a perdeu
- mas nada; nenhum rasto: o estranho transeunte desapareceu, evaporou-se. E nas nossas mãos está a flor negra. O
movimento seguinte poderá até parecer um não movimento
- a indecisão - mas rapidamente o desconforto deixará de ser
um pormenor e passará a ser o essencial: torna-se urgente
desfazermo-nos daquela flor repelente. Pois bem, estamos a
uns centímetros de um caixote do lixo público, levantamos
a tampa e com a mão direita largamos a flor. Mas algo acontece: a flor preta não sai da mão, está colada, já não pode ser
expulsa, só se deixares também cair o braço" (p.57).
Mas onde o rezar, porquê o título do livro?
Para o político Lenz, que tinha deixado de ir a Igreja aos
treze anos, porque "nos pântanos os motores não funcionam
" (p. 164), a Igreja é uma instituição "mole", que convém não
hostilizar mas também não deixar que nos contamine. "A
Igreja, pensava Lenz, não pertencia ao grupo de aliados
orgânicos dos homens, pertencia ao grupo daqueles a quem
exigiremos apenas uma mudez bem-comportada; as armas
deles só enfraqueceriam o nosso arsenal, somos de outro
Reino e as batalhas políticas não utilizam o método de caminhar sobre as águas para impressionar" (p.169). Mais
tarde, Lenz consegue até instrumentalizar a Igreja.
"Buchmann sabia bem que precisava dos sacerdotes; no
entanto, percebera o fundamento para os dominar. A estratégia era simples: amedrontá-los, aos sacerdotes, quando a
sós" (p.214). Mas "A Igreja já não tinha a antiga força (. ..)
A Igreja transformara-se - ou deixara que o mundo a tivesse
transformado - em apenas mais uma associação, como no
pais existiam não centenas mas milhares" (p.216).
Contudo, ao falar de Igreja, não estamos ainda a falar de
rezar. Essa será a terceira camada do livro, nunca explícita.
Quando Lenz ouve o médico dizer-lhe que está doente, ao
observar uma radiografia da sua cabeça com "pontos negros
por todo lado", fica perplexo, diria mesmo, desarmado: "O
que deveria, pois, dizer naquela situação? Isso nunca Lenz
Buchmann havia aprendido" (p.255). Estava, agora, do lado
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do doente, e não sabia o que dizer. Não lhe ocorre rezar, evidentemente. A doença progride rapidamente. A sua
secretária, Julia Liegnitz, cuida dele com grande dedicação
e, quando está a beira da morte, pede a um sacerdote que lhe
dê a extrema-unção. Lenz, já sem forças para reagir, rejeitaa interiormente, mas o sacerdote não se apercebe. "E eis que
o padre estava já em pleno processo, mergulhado num discurso ininterrupto, discurso de tal forma sólido que parecia
constituído por uma única palavra. Ali estava ele a amedrontá-lo; surgindo aqui e além, as palavras céu, inferno e,
algumas vezes, várias vezes, a palavra diabo" (p. 367).
Até que, surpreendentemente, no epílogo, ao aproximarse da morte, surge uma luz. Vê televisão, mas já não consegue distinguir o que vê. "É uma luz estranha, aquela, que
não parece ser da mesma família da luz eléctrica da Iâmpada. É uma luz completamente diferente. O que parece estar
a acontecer naquela televisão, assim ele o pensa, é uma
avaria: algo falhou e já não se vê o mundo, mas apenas um
foco de luz que acende e apaga" (p.374). E mais adiante "A
luz que vinha da televisão era inegavelmente uma luz forte,
mas o prazer provocado em Lenz não parava de crescer.
Nunca se sentira assim: confortável, protegido: debaixo
daquele foco de luz nada lhe poderia acontecer (.. .) Terá
sentido nesse instante vontade de chamar por alguém, mas
não se lembrou de nenhum nome" ... "Lenz Buchmann
percebeu, então, que os feixes de luz, que ao mesmo tempo
o tranquilizavam, o estavam a chamar pelo nome. (. ..) A luz,
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essa, não parava de o chamar. Queria sentir ódio, mas não
conseguia. Ela tranquilizava-o e chamava-o.
Depois talvez tenha existido uma pausa e de novo da televisão veio uma luz forte que o chamou pelo nome. E agora
ele foi; deixou-se ir" (p.374).
Assim termina o livro.
Será esta a chave para o título, Aprender a rezar na Era da
Técnica? Talvez, sobretudo se recordarmos o que se diz
quase no princípio do livro, e que a esta luz se pode aplicar
a religião, ao rezar: "E o que para um indivíduo é procurar
abrigo, para os outros, que o vêem de fora, é uma fuga: algo
ou alguém procura esconder-se" (p.39).
Talvez até apesar do autor, que afirma, numa entrevista a
revista Ler, de Dezembro de 2010:
"Não tenho uma lógica única que una as várias coisas.
Nesse aspecto não sou.. .
. . . não é religioso
No aspecto etimológico de re-ligar, de voltar a ligar, a
minha cabeça pensa por associações. E as associações são
ligações. Agora, num sentido referente a igrejas não."
E a terminar a mesma entrevista:
"Os leitores quando entram numa livraria escolhem um
livro. Mas também acho que o livro escolhe os leitores. É
muito importante o livro escolher os leitores. Não ser uma
espécie de livro fácil, no sentido de que vai com todos".

Pode gostar-se de um livro de que ntlo se gosta? Pode.
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O Espírito é, em nós, gerador de vida, torna-nos criativos, capazes de ir além do que
julgamos ser possível, dá-nos o dom único, o talento, e também a responsabilidade
de o proteger e de sermos no mundo com ele e através dele, comunicando-o. Com
esta missa, revivemos uma certa solenidade, um certo cerimonial, hoje em dia
arredados da celebração dominical, mas que são inteiramente necessários a uma
liturgia que, como a poesia, não cifra o visível, mas busca o invisível: a imagem
poética, de que o texto religioso também respira, procura desvelar esse mesmo
invisível.

A Voz Plural
Os textos cantados na Missa de Pentecostes,
de João Madureira
»» Cristiana V ~ S C O I ~ CRodrigues
~~OS
»»

Professora de Humanidades na UniversidadeAberta e investigadora do cenro de Estudos Comparativosda

Faculdade de Letras da Univenldade de Lisboa; Texto apresentado por ocasião do lançamento do CD Vento, com a gravação da Missa de Pentecostes, de João Madureira, pelos Sete
Lágrimas [ed. Arte das Musas/ MU Rewrds (MUOIOB Vento), 20101, em 25 de Novembro de 2010.

enho falar-vos dos textos poéticos que se
congregam nesta Missa de Pentecostes de
João Madureira, estreada nesta capela [de
Nossa Senhora da Bonança, ou Capela do
Rato, em Lisboa] pelos Sete Lágrimas no
passado dia 23 de Maio [de 20101,
Domingo de Pentecostes, e agora gravada em CD. Esta noite
é, portanto, o segundo acontecimento em volta desta obra do
João Madureira, que no entanto não está no seu centro; antes
pelo contrário, o que sobressai hoje, e que já foi bem patente
no dia da sua estreia, é a festa de Pentecostes, o seu cunho e
o seu significado, não estritamente religioso.
A missa do dia de Pentecostes celebra a descida do
Espírito Santo e a graça da palavra sagrada partilhada por
todos os povos e línguas, confirmando-se a missão dos
Apóstolos, agora baptizados pelo sopro divino. Esta ideia de
uma comunidade que se alarga infinitamente em volta de um
só Espírito, do entendimento absoluto e transversal a toda a
maravilhosa diversidade do mundo, tem um eco na missa de
João Madureira, que naturalmente acolhe os textos que
fazem parte do ordinário da missa cantada, mas que também
inclui textos poéticos, cantados em outros momentos da celebração.
Por seu turno, no livro que acompanha o disco com esta
missa gravada encontramos alguns textos que também
traduzam o espírito da celebração do Pentecostes. O padre
Tolentino fala-nos do movimento duplo e só aparentemente

paradoxal que emana das palavras do Novo Testamento
sobre o Pentecostes - a experiência fusional que apaga a singularidade e opera a coincidência e o encontro, a par da
experiência da diferenciação, que impele a busca incessante
e vária; também nos diz da potenciação da liberdade, disposta em invenção e criatividade. Alberto Vaz da Silva fala
da escrita do Pentecostes como potenciação das imagens,
dos gestos, dos sons, das vozes, da "acção sagrada". Joana
Carneiro remete para a plasticidade do fazer criativo, que
muitas vezes sai esquecida quando olhamos para o produto
final, mas que é, de facto, o cerne de toda a invenção artística. E João Madureira remete para a festa da linguagem,
para a diversidade das vozes e das músicas, e fala da recontextualização das vozes de vários tempos no espaço desta
celebração, e, na perspectiva inversa, da recontextualização
desta celebração no espaço alargado em que tem lugar - a
imensa diversidade do mundo, em que ela é também fenómeno, acontecimento.
Todos estes textos conseguem iluminar, nesta missa, o
convívio de textos alheios a liturgia com as orações cantadas
e faladas no Pentecostes. De certa forma, todos apontam
para o poder da fala, da linguagem, que convoca a face
invisível do mundo, a aproxima da imanência de que é parte
integrante. A propósito da sua estreia, no Domingo de
Pentecostes, e depois da sua edição em disco, vale a pena
sublinhar este desdobramento do texto e da voz em volta do
projecto de uma missa, integrado no Diálogo Arte
viragem 45

Contemporânea e Sagrado, promovido pela Comunidade da
Capela do Rato.
Na primeira das leituras do passado Domingo de
Pentecostes (Act 2, 1-11), lemos que todos os Apóstolos
"estavam reunidos no mesmo lugar", e esse lugar de partida,
que os une, enche-se do "rumor semelhante a forte rajada de
vento", traduzido depois em "línguas de fogo", que poisadas
sobre cada um dos Apóstolos, Ihes dá o dom de falarem línguas outras que não a sua, e assim os vocaciona na sua missão. A missão dos Apóstolos, que a partir daqui é tornada
clara, sedia-se no que o padre Tolentino Mendonça disse ser
também a nossa, no passado domingo de Pentecostes: o
Espírito é, em nós, gerador de vida, torna-nos criativos,
capazes de ir além do que julgamos ser possível, dá-nos o
dom único, o talento, e também a responsabilidade de o proteger e de sermos no mundo com ele e através dele, comunicando-o.
Recordo este sentido do Pentecostes, porque de facto,
tanto na missa do passado dia 23 de Maio, como no disco,
nos confrontamos antes de mais com a voz plural: a da
palavra sagrada, da oração, da poesia, da intenção, a da
palavra cantada, a da música - a escrita sobre a escrita, com
a escrita, a língua sobre a língua, com o gesto, o som sobre
o som, com a voz. Isto poderia levar-nos a pensar sobre esta
missa como algo que perturba ao deixar entrar uma multiplicidade de enunciados, que se desdobram e citam outros,
que se relacionam entre si, enfim, uma missa que traz um
ruído inesperado, e que não parece preocupar-se com os
efeitos desse ruído no corpo inconsútil da liturgia. Se pensarmos na arte, hoje, e no tempo que vivemos, este estilhaçar do enunciado litúrgico (que estamos habituados a
viver como um só corpo) torna tudo isto estranho, mas também aliciante, porque nos chama a revisitar, sob uma outra
luz, o que sempre aí se diz, assim como também essa nova
luz, trazida pelas vozes alheias a esse corpo, sai enriquecida,
tocada pelo gesto de oração e de comunhão que a liturgia
pertencem.
Falamos aqui de uma troca de talentos: ouvir os textos
poéticos cantados no momento da Entrada (Teixeira de
Pascoaes), da sequência de Pentecostes Veni Sancte Spiritus
(José Augusto Mourão), do Ofertório (Maria Gabriela
Llansol), da Acção de Graças (Sophia de Mello Breyner
Andresen) e da Saída (Mário Cesariny), a par de outros
momentos de oração cantada que nos são familiares, como o
Kyrie, o Gloria, o Alleluia, o Sanctus e o Agnus Dei, desperta-nos, com atenção idêntica, para a letra de todos estes
enunciados. João Madureira revisita na sua missa o
.repertório musical conhecido, a propósito de alguns
momentos próprios da liturgia dominical, mas a sua presença na língua latina não reflecte só essa citação musical
(imperfeita, de resto), serve também para nos arrancar do
adormecimento, da litania em que estes enunciados muitas
vezes caem, para os relermos de novo, os dizermos de facto,
enquanto os ouvimos cantados. Por outro lado, empresta ao
contexto religioso outros sons e outras vozes, que de novo
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nos arrancam do hábito do sagrado, olhando-o de outro
modo. Este gesto de distanciamento reforça o que os textos
contêm de contemplação, de pensamento, a par do gesto
afectivo, pela súplica, pela narrativa, pelo louvor, pela partilha, pela religação e comunhão que a oração possa conter
em si. E faz sobressair a plasticidade da linguagem, a sua
proximidade da poesia, e assim também do mundo não religioso. Eu diria que João Madureira retira o canto litúrgico e
poético do museu que equivocadamente tendem a habitar,
dando-lhes uso, um uso comum no espaço comum a que
realmente pertencem - desviando-os, ou profanando-os, nas
palavras de Giorgio Agamben .
Este desvio das vozes e do canto, que hoje já quase só se
escutam num contexto de fruição cultural ou estética, numa
língua que também já não se usa na liturgia, e de enunciados
que pertencem a outros contextos que não o religioso, levanos a convocar uma voz que sempre apreciou, a um ponto
quase reaccionário, a solenidade do cerimonial litúrgico:
Cristina Campo. O que gostaria de citar dos escritos desta
mulher extraordinária, e a propósito do desvio operado por
João Madureira na sua missa, é o efeito imediato de atenção
que somos levados a votar ao texto aí cantado. Uma atenção
que, para Cristina Campo , se liga intimamente com a poesia, na medida em que esta advém da atenção dada a realidade, b coisas, numa atitude de responsabilidade ante elas,
de se Ihes responder com a síntese, o elo, a ligação, pela
imagem poética de que é capaz. Numa extraordinária
inflexão de sentido, Campo diz da atenção que é "a forma
mais legítima e absoluta de imaginação", na medida em que,
em vez de fugir dela (como o faz a imaginação), "penetra" a
realidade "directamente e como símbolo" , oferecendo-lhe
as imagens de que esta precisa para que se opere o entendimento entre os seres, e dos seres com o mundo: a poesia é,
portanto, uma forma de acção no mundo, e nesta concepção
de Campo reencontramos, como que em eco, Holderlin,
Llansol, Novalis, e tantos incontáveis.
Com esta missa, revivemos então uma certa solenidade,
um certo cerimonial, hoje em dia arredados da celebração
dominical, mas que são inteiramente necessários a uma
liturgia que, como a poesia, não cifra o visível, mas busca o
invisível: a imagem poética, de que o texto religioso também respira, procura desvelar esse mesmo invisível. E os
cinco textos poéticos presentes nesta missa apontam obviamente para esse outro lado, convocando-o nas imagens que
geram.
Muitos textos caberiam numa missa do dia de
Pentecostes que, tal como a que se celebrou na Capela do
Rato, acolhe toda a voz que apela, que ora, que dá graças,
que busca, que anseia, que espera, que contempla, que
segue, que crê, que não sabe e interroga. Numa outra perspectiva, a abertura ao que é plural e diverso na celebração da
descida do Espírito Santo sobre os Apóstolos acaba por
espelhar esse mesmo universalismo. Olhando para os cinco
textos poéticos que acompanham os do ordinário da missa,
constata-se, antes de mais, a sua diversidade temática e ges-

tual: se dois deles se ligam de forma explícita ao Espírito
Santo (Pascoaes e Mourão), os outros três caminham por
outros lugares e intenções; se dois deles se projectam numa
crença (Pascoaes) e numa promessa (Sophia), os outros três
interpelam um tu de diversos modos.
No contexto de uma celebração do Pentecostes, e ligados
a alguns dos seus momentos, os cinco textos ganham em
sentido e em gesto de oração, a chegada da sua leitura cantada: praticam aquilo que Erri De Luca diz ser a "premissa
de toda a oração" - o "eis-me aqui" de Abraão em resposta a
um chamamento . O sentido de oração dos cinco textos
poéticos é maior ainda se pensarmos no que De Luca diz, a
propósito da Ascensão de Cristo e do seu efeito nos homens:
"os apóstolos vêem-no subir acima deles e permanecer no
alto até desaparecer numa nuvem. Mais não viram, mais
longe os sentidos não vão, nem os seus, nem os nossos. Mais
além só a fé e aquela força que desce do alto, que agarra uma
pessoa e a lança pelo mundo a contá-la."
Creio que todas estas vozes são a realização plena deste
agir no mundo, ao contá-lo, ao ensaiar a sua narrativa poética, em nome de uma realização superior, não forçosamente
transcendente, mas muito além do que se pensa ser possível
e alcansável, na imanência em que se inscreve e que habita.
Veja-se Pascoaes: "Eu fui; e vi"; "e deitei-me", "e senti".
Veja-se Mourão, que no apelo formalmente inspirado numa
oração própria do Pentecostes, assume o tom de um quase
manifesto das nossas apreensões, do nosso ser-no-mundo,
da nossa busca, esperançada e confiante, na paisagem do
mundo. Veja-se Llansol, que no mais puro plano do sensorial ("que vês", "que ouvires") inscreve a acção, por relação
("pega", "segue", "escreve"). Leia-se Sophia, que na conjugação do futuro nos fala de se cumprir o ser em toda a sua
inteireza, apontando, a propósito dessa certeza, para o
mundo incompleto, mas fundamental, feito de "inquietude"
(cit. adaptada) "amor" e de "promessa". Leia-se, finalmente,
Cesariny e a imensa abertura para a acção, a expressão lapidar de uma causa amante, pedindo emprestada a expressão
a Maria Gabriela Llansol. Mundanos são estes poemas,
intrinsecamente mundanos. E no contexto religioso em que
são lidos, cantados, nem por isso a sua diversidade se dissipa, pelo contrário, os textos trazem consigo um universo de
referências que, reciprocamente, confere a festa do
Pentecostes uma riqueza acrescida, sediada na palavra, no
mais caro dom humano que é a fala. Mimetizam essa
imagem maravilhosa das línguas de fogo lançadas sobre os
Apóstolos, que se "lançam a aventura do mundo" (como
descreve De Luca a propósito de Babel ), realizando desta
forma a possibilidade de infinito que o mundo (finito) contem em si.
A missa de João Madureira faz coincidir o que só
aparentemente é diverso. Todos estes poemas tornam presente nesta missa, antes de mais, a paisagem e os seus
lugares: O céu, O mar, a flor, a noite, a luz e O amanhecer, O
jardim, o vento, a estrada. A face visível do mundo. Trazem,
também, a medida do infinito, e propõem uma entrega a esse

infinito, feito de "torvelinho cósmico e profundo"
(Pascoaes), de "luz cinzenta que borda o mar" (Mourão), de
"fulgor" (Llansol), de "límpido esplendor" (Sophia), de
"começo" (Cesariny, cit. adaptada). Um infinito feito das
forças do mundo, de afectos e de vida, da imanência pura
que atravessa todos estes textos. Finalmente, na diversidade
de que são capazes, estes cinco textos cantados na festa do
Pentecostes trazem consigo a voz que tanto são quanto buscam, a voz que caminha, incansável, na sua missão de
encontro e comunhão.
Se, apesar de toda esta confluência de gestos e de
intenções entre o sagrado e o profano, entre visível e invisível, temos a sensação de um corpo fragmentado, em que as
vozes quase se degladiam, dada a atenção que prestamos a
cada uma, eu diria, a par de um recém-saído livro de João
Barrento sobre o ensaio e o fragmento, que pertencemos ao
tempo do "fragmentário-intensivo" : fragmentários-intensivos é o que hoje somos, e por necessidade, não tanto por
utilidade ou funcionalidade.
Esta missa poderia ser vista como um discurso que se
fragmenta por intensidades, no momento em que são cantadas e se confrontam entre si. Uma missa desmembrada,
feita de intensidades fragmentárias, espelho da contemporaneidade estética, mas também ética. Se continuarmos a ler
João Barrento sobre o fragmento , este de facto não abarca o
total, muito menos o sistematiza ou o resolve de forma sintética; mas no vazio de que é marca, no que não diz, aponta
para um centro, um centro para o qual todo o poema, por
excelência, também aponta, tal como a oração que estamos
habituados a dizer quase automaticamente, mas que nesta
missa é convocada a ser poema entre os poemas. No intensivo que exprimem, estes textos exprimem a totalidade, o
centro, porque se mostram como o resto que possibilita, na
sua abertura, ao infinito "alargamento de sentido" . A relação
entre todos os textos cantados nesta missa, os religiosos e os
que não são tanto assim, potencia-os para esse centro, não
abdicando, contudo, da sua "singularidade criativa",
retomando as palavras que o padre Tolentino Mendonça nos
ofereceu na homilia do Domingo de Pentecostes.

Notas
Cf. "Elogio da profanação", in Profana~ôes,Lisboa: Cotovia, 2006, pp.lO3ss.
Agamben fala, de resto, do museu como o nome para a "dimensão separada para a
qual se transfere aquilo que, em tempos, era sentido como verdadeiro e decisivo e,
agora, já não o é." (p.120)
Cf. "Atençao e Poesia", in Os Imperdoáveis, Lisboa: Assirio & Alvim, 2005,
pp.l73ss.
ibidem, p. 176.
in C a r o ~ ode Azeitona, Lisboa: Assirio & Alvim, 2009, p.7.
ibidem, p.29.
ibidem, p.45.
O Género Intranquilo. Anatomia do ensaio e dofragmento, Lisboa: Assirio &
Alvim, 2010, p.62.
ibidenl,pp,hlss,
ibidem, p.64. Maria Gabriela Llansol, num vasso belissimo aue
. se ooderia ler
como um manifesto poético, faia-nos de "fragmento completo e sem resto" (Onde
Vars. Drama-Poesia:), Lisboa: Relógio $Água Editoes, 2002, p.13.
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Qiiase rião parece peiisávt.1, alguém, qrialqiier de nós, ler e Ficar tranquilo, sern se
erguer para ditr*resposta de corpo inteiro a esta convocação. Pela nietafora, o títrilo
coloca-xros dia~rtecta esciita d o vento oii do sopro clo Espírito orrvidtr do vento, qric
acontecera izci circirirstâneia de Itabitarmos responsavelntente o xtiundo. Colocar o
orivido rio chão e abrir o ouvido ao veiito são coiidições possibilidstcJe parli aprunrsrr
:i consciência c. assim erguer a vida e a voz ao seri iiiais alto potencial crii irotiie do
bem cornurir t. ria abertura ao Espírito cte Ileris.

Aprendizagens do ouvido:
o cliao e o vento
(À volta de Ouvi do Vento, de Manuela Silva)
»» Isabel Allegro de Magalhães »»

Professora universitária; participante do Graai; texto lido na apresentação do livro Ouvi do Vento

Ouvi do Vento é o nome do mais recente livro de
Manuela Silva, que se constituiu como espaço de
acolhimento a um conjunto de textos ao longo de
seis anos (2003-2009) aparecidos mensalmente em
écran nos computadores. Em linha ou on line, no
site ou sítio da Fundação Betânia - uma fundação
criada por Manuela Silva e outras pessoas. Em cada écran pois
os textos puderam ir sendo individualmente abertos, lidos,
reflectidos, ao ritmo de um por mês: "escritos do mês" é o nome
do a iniciativa, a semelhança de outros textos de cariz espiritual
também em diferentes épocas. São quase setenta escritos,
breves, de duas a três páginas no máximo, na primeira pessoa,
nada autorizando a separação dessa voz da voz da Autora.
Nas palavras de introdução é apontada a diversidade de
temas que ocupam e preocupam os textos, ao mesmo tempo
que se chama a atenção para a unidade de propósito que lhes
dá coesão, o que a leitura confirma. Com desassombro,
Manuela Silva assumiu essa larga intenção: a de lançar aos
quatro ventos, os que sopram na net, o que de outro Vento
fora ouvindo, com exigentes apelos e imperativos a uma
mudança de vida: individual e colectiva.
É aí dito que o livro vem atravessado por um "um fio condutor", a deslindar pelos leitores, homens e mulheres. No
aviso quanto a natureza desse fio diz-se que cada texto se
liga ao seu lugar de origem: um lugar de busca espiritual,
cujo nome é Betânia. E a partir de aí que os textos nascem,
nas mãos de Manuela Silva.
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Ainda no adro, o título do livro chama a atenção: pelo seu
carácter informativo, declarativo inicial, quase exclamativo,
e tem uma força singular: Ouvi do Vento. A aliteração, com
efeito sonoro evidente, sobretudo por os dois vv se situarem
em sílabas tónicas consecutivas (ou-vi do ven -to), dá eficácia a passagem do ar, ar da vida e ar cósmico também, de um
vento real - VV - que é o da própria respiração expirada,
acentuando com isso o conteúdo dessa frase declarativa:
"[eu] ouvi do vento". Repare-se que não é o vento que é
ouvido, mas algo que a partir do vento se ouve. Esta
primeira pessoa do titulo, é a mesma dos textos e assume
neles a responsabilidade por este testemunho. O título,
porém, deixa omisso o complemento directo que o verbo
ouvir, por ser transitivo, reclama. Será um complemento
muito longo, constituído por todas estas páginas, resultantes
do que a voz (mesmo sem que o vento se tenha pronunciado) foi apercebendo a partir do vento.
Neste contexto, a relação entre acto de ouvir e vento não
pode deixar de evocar diversos textos da literatura, portuguesa e de outras culturas, religiosos e profanos, que
tematizam e incorporam em poemas modalidades infinitas
do invisível vento. Neles se figura essa passagem materialmente imaterial do ar, que pode trazer consigo, ou não,
múltiplos sinais ou coisa nenhuma.
Entre nós, por ex. Manuel Alegre, na sua "Trova do vento
que passa", escreve: "Pergunto ao vento que passa 1 notícias
do meu país" e, nesse tempo de ditadura, o que se declara é
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que o vento não diz nada: "o vento nada me diz;" (Alegre:
1975, 102). Alberto Caeiro, num dos seus versos, tem esta
espantosa afirmação, verdadeiramente contemplativa: "E
acho que só para ouvir passar o vento vale a pena ter nascido" (Pessoa-Caeiro: 1994, 122). Ou aquele vento, já sopro
místico, que perpassa por um dos poemas de Tolentino, justamente intitulado "O vento", como que com-fundindo a
marca ou traço individual com o próprio Ser do Divino:

[...I

E pelas fagulhas da luz reconheças então o vento
Vagaroso sobre o gelo
Movendo-se para apagar o teu próprio trilho. (Tolentino:
2009, 30)
Qualquer passagem do vento exige pois acolhimento,
deixando-o ressoar por dentro; e também discernimento,
para se reconhecer que vento é esse que se move e nos
move. Também na Bíblia surgem muitos ventos - sopros,
brisas, rajadas, que nem sempre são signos nem sinais.
Contudo, podem representar e ser indicativos da Presença
Divina. Nalguns casos, nesse seu ser imaterial, o vento
surge como figura do Espírito de Deus. Por ex. no primeiro
"Livro dos Reis" (1 R 19), Elias está a procura do lugar
onde a voz de Deus se ouviria. E, por ter estado atento,
soube decifrá-la na brisa suave que passava. No episódio de
Nicodemos (Jo 3) diz-se que o vento / Espírito Divino
"sopra onde quer", "não se sabe de onde vem nem para onde
vai". E essa indecidibilidade e essa oscilação suscitam a
hipótese de no vento ser possível distinguir algo mais que o
seu passar. Se atenção houver, poderá mesmo ser perceptível na imaterialidade do sopro uma presença de Deus,
enquanto Ausência presente, na expressão de alguns místicos.
Ora em Ouvi do Vento está indirectamente inscrita essa
sugestlo, pelo facto de o livro se mostrar a si mesmo,
enquanto texto, como o resultado material de alguém ter
ouvido (algo) do vento. E a escuta, presente na prática de um
eu, o sujeito feminino que aqui fala, incitando a mesma
prática, nasce de uma forte convicção de no real haver mais
a ouvir que o real apenas, mais a entrever que a realidade
deixada a si mesma. Assim, título e textos deste livro proclamam a possibilidade de se ouvir do vento, mesmo sem
palavras, algo, que pode ser o próprio Espírito de Deus - no
Cosmos, na Terra, no Mundo, no íntimo de cada pessoa uma Presença que passa, como o vento ou com o vento; que
passa para, em todo o lugar, mesmo se veladamente e de
modo simbólico, mas nem por isso menos real, se dar a
ouvir. E mesmo se nunca o podemos saber ao certo, é sempre possível tornarmo-nos espaços de acolhimento dos
sinais insuspeitados do Espírito. Eis a intenção maior deste
livro: a disposição ihterior intensa, a escuta silenciosa da
silenciosa presença de Deus.
Por ,isso, num gesto interpretativo que provisoriamente
expandp o título de Manuela Silva, mentalmente incluo nele

o que implicitamente fica em suspenso: Ouvi do Vento, "e
Deus estava nesse vento".
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Lendo o livro a luz desta metáfora, o vento
toma-se ingrediente simbólico estruturante. E
com ele, outro também: o chão - pelo gesto
literal e metafórico de colocar o ouvido no
chão, sugerido na epígrafe de D. Hélder
Câmara, que ilumina o escrito de Novembro
de 2008. Assentar ou pôr o ouvido no chão é coisa difícil,
posição incómoda, e até de utilidade duvidosa. Contudo, ao
exigir suspender os outros sentidos, atribui prioridade a uma
escuta absoluta, particular, rente ao chão, junto a realidade,
em contacto directo e próximo com o real que todos os dias
sentimos sob os pés ou que, distraídas e distraídos, sem o
notar pisamos. E será que há vantagem em ouvir assim, de
ouvido no chão? Quem o fizer poderá por instantes ater-se a
uma realidade mínima, infinitesimal, focalizada nesse absoluto, num corpo a corpo que permite sentir o que existe e dar
então o salto para o Sentido para além do imediato. Por
hipótese metafórica, o vento traz ao chão a grande dimensão
de um Horizonte.
Na epígrafe de outro texto (Janeiro 2008), esta de Daniel
Faria, ma nova sugestão chega e atravessa o livro. Em vez
do ouvido, este poema faz apoiar no chão o dia. Eis a citação
(135):
Este é o dia novo. Sei-o pelo desejo
De o transformar.
Este é o dia transformado
Pelo modo como apoio este dia no chão.
O "dia transformado" é neste poema pensado e enunciado como um tempo apoiado no chão. Não se trata só do
desejo de transformar o dia, ainda na incerteza do que há-de
vir ou está a vir vindo (como diria Maria Velho da Costa):
trata-se da estabilidade acordada perante o presente, como
tempo da atenção, único tempo verdadeiramente inteiro,
porque só nele respiramos e somos. O tempo também em
que Deus distante e próximo está.

Cada texto a seu modo é então uma espécie de exercício
(intelectual e espiritual), de atenção ao imediato e ao para
além dele: ouvindo do chão (mantenho a metáfora) as necessidades das pessoas, da sociedade, do mundo. Sentindo aí,
com uma inteligência vinda do coração - como um dos textos o sugere (17-18) -,aquilo que faz falta, mas que poderá
existir se as coisas mudarem, isto é: se nós quisermos mudar
as coisas.
Este movimento do texto é de natureza profética, ao
denunciar o que há e ao anunciar o possível, através da
decifração do que do Vento vem e que nos transporta para
além do imediato confinado, na procura do Sentido maior
que habita a realidade mas que a transcende. Isto é aqui
repetidamente acentuado.

I
I
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Cada fragmento tem um elemento desencadeador que tanto vem do título, como de
uma epígrafe, como de um acontecimento ou
referência que no seu corpo inclui. Consigo
as epígrafes trazem uma constelação de
autores, reúnem vozes de místicos, pessoas
de acção, papas, teólogos, poetas, académicos, etc., entre os
quais: Thomas Merton, Angelus Silesius, Jean-Yves Leloup,
João Paulo 11, Paul Ricoeur, Tolentino, Daniel Faria, Ramos
Rosa, D. Helder Câmara, Leonard Boff, Anselm Grun,
Bento XVI, além de textos bíblicos também. Curiosamente,
poucas são as mulheres: Rosiska Darcy &Oliveira, Suzanne
Marineau e Rita Wemans são excepções, embora haja três ou
quatro citadas nos textos, entre as quais Simone Weil.
O leitmotiv do mês pode então ser um acontecimento político (ataque terrorista em Madrid) ou sócio-económico
(desemprego que dispara, acentuação da pobreza, crise
financeira); uma catástrofe natural e humana (um tsunami
no Oriente), um nome ou proposta vindo de livros, poemas,
frases citados, evocados ou incorporados no corpo do texto
ou na epígrafe, por ex. O som do silêncio, de Durkeim. Com
frequência se torna mote uma data marcante (o dia da Paz),
um tempo litúrgico (Natal, Quaresma, Páscoa), um ritmo
comum no ano social (férias, recomeço do trabalho).
A incidência da reflexão faz-se sobre problemas e situações da sociedade portuguesa, europeia e do mundo, e no
seu diagnóstico mensal a análise da realidade sócio-política,
económico-cultural dá especial ênfase a escuta das necessidades mais prementes dos seres humanos, numa escala que
vai do local e individual ao nacional, mundial e colectivo, e
vice-versa. Manuela Silva congrega ai elementos de grande
actualidade e precisão. E como já Congar o sugeria nos anos
de 1950, na maioria dos casos a análise feita é convergente
com a daqueles que, não sendo cristãos, têm também por
horizonte uma noção partilhada de bem comum e do destino
universal dos bens - já papalmente afirmado, pelo menos
desde Pacem in Terris, de 1963, e Populorum Progressio, de
1967.
Dentro da diversidade de temas e problemas, sobressai
tudo o que causa ou é coadjuvante da desordem social existente e das desigualdades gritantes entre as pessoas. E este
campo do olhar torna-se quase uma obsessão destes textos.
Quase nenhum deixando de mencionar os factos, acentuando a gravidade da situação e interrogando todos os dados nas
suas causas e nas suas consequências para a vida colectiva e
individual. As interrogações formuladas são estruturantes,
visando alterar a vida de cada pessoa, no seu estilo e opções
(144). Desta forma se potencia a consciência crítica de quem
lê, chamando-a a responsabilidade de intervir.
Assim, perante a má repartição da riqueza (84, 11, 195),
a corrupção (36), a injustiça, o empobrecimento crescente da
maioria (8 l), o desemprego exponencial, a exclusão social
(84), a violência (66), desgaste do planeta e seus recursos
(104), etc., há que optar por um estilo de vida simples (144),
por uma exigência ética (196), e sobretudo, pela ética do
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apenas necessário (90-91). Ou, perante uma cultura dominante hedonista, consumista, guiada por um materialismo
prático, dominada pelo marketing, vergada ao stress, individualista e egoísta, haverá que assentar a existência numa
outra esfera (192-193) que torne a vida mais luminosa. Ou
ainda, perante a "insolidariedade" e a ausência de causas
comuns mobilizadoras, há que ter a coragem de uma "indignação pacífica" (1 72), de uma "compaixão criativa" (36), de
solidariedade para com os mais frágeis (40), na partilha (40),
assentando assim as bases para um "empenhamento colectivo" (120) que leve a paz social (145) fazendo do "bem
comum" o fulcro da vida (183; 174) de todos. A intenção é
pois desafiar a implicação de cada vez mais cristãos nas
decisões que levem a uma sociedade e a um mundo de
justiça, solidariedade, paz social.
Deste modo quase não parece pensável, alguém, qualquer de nós, ler e ficar tranquilo, sem se erguer para dar
resposta de corpo inteiro a esta convocação.
Este fio de uma mudança estrutural do
mundo e da sociedade entretece-se no tear
dos textos com um outro que é o seu suporte:
um fio interior fino e forte que é o da
mudança de consciência em cada pessoa.
Está no avesso do tecido e é onde o direito se
apoia. Nesse avesso, este segundo fio mantém a reflexão
sobre a vida, interrogando-a e desinquietando-a a partir dos
acontecimentos, das perguntas que interiormente invadem
ou da própria Palavra bíblica.
Num close-up dirigido ao coração de cada um, alguns dos
textos pretendem chegar ao nível profundo da consciência,
apelando a que cada um mantenha a sede de infinito que em
si habita (14 1- 142), "a dimensão invisível e transcendente
da existência" (127), o seu movimento para a verdade, o
bem, a beleza (105), a sua centralidade no essencial (13). A
exigência é aqui a de espaços de silêncio no quotidiano (27,
49, 74), espaços para se ser e se estar (133), tornando-se
cada pessoa assim verdadeiramente si própria (61). Segundo
Jean-Yves Leloup aqui citado (52), e parafraseio: para que
não nos percamos como o regato na união ao oceano. Ser e
estar, aliás, aparecem como verbos fundantes deste percurso, em contraposição a ter, parecer, aparecer, tidos como característicos do humano só de superfície.
Ora este fio (ou rio) está sempre a cruzar-se com o outro
que o enquadra, porque a fidelidade ao mistério que nos
habita (73) tanto acontece pelo discernimento dos próprios
desejos (5 l), das personalidades ou máscaras (digo eu) que
nos habitam, como pela atenção absoluta e pela interrogação
sobre o que a nossa volta existe (22) e o que poderia vir a
existir - e penso aqui naturalmente em Bemard Shaw.
A mudança entrelaça pois duas vertentes - tantas vezes
conjugadas como antagónicas: ou se 'mudam as estruturas
para que depois se mudem as mentalidades ou se muda cada
pessoa e as mentalidades, sendo depois as estruturas por elas
transformadas. Mas aqui não: estão implicitamente articu-
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ladas e quase inseparáveis as condições objectivas (a
sociedade e suas estruturas) e as condições subjectivas (a
pessoa e suas atitudes): caminho espiritual e intervenção na
sociedade, trabalho interior e prática social, fé e transformação do mundo. É que a mundividência subjacente a estes
escritos faz assentar a fé na co-responsabilidade dos cristãos
pelo destino do mundo, coincidindo aqui com a visão que
Schillebeeckx nos anos de 1960 já expressava como uma fé
intra-mundana.
Por isso se fala em simultâneo de mudança social e de
conversão do coração: deixando o egoísmo (67) e a "insolidariedade" (79), em direcção a uma humanidade mais
humana.
É particularmente insistente o tom incoativo do princípio
ao fim do livro, atravessando as próprias formas de questionar a vida e de instar a reflexão, conforme nestes segmentos de frase se nota:
"Será que esgotámos a nossa indignação?" (60), "Que me
cabe fazer?" (59,
"Será que interiormente nos tornamos mais livres?" (76)
"Como lidamos com os nossos desejos?" @O), "o que me
faz correr?" (142) etc.
"é oportuno que nos interroguemos" (1 82),
"por que não fazê-lo agora?" (39)
"Por onde passa a minha opção de vida? Servir ou servirme?" (130)
E ainda mais pragmáticos e propositivos são os apelos
directos a acção. A tonalidade claramente normativa parece
seguir um imperativo categórico cristão, o que hoje é particulamente interessante nas sociedades ocidentais que
ostentam atitudes opósitas a esta, com a dominância do
chamado pensamento fraco - i1 pensiero deébole -, a condescendência e a leveza de uma mera sugestão não-comprometedora. Nestes textos, não. Deparamos pelo contrário com
uma força moral que se impõe, palpável até na frequência de
verbos como "dever" ou "ter de", conjugados em várias pessoas e sempre, ou quase, no presente do indicativo:
"critérios seguros a que podemos (devemos!) submeter o
discernimento" (80); "Assumo como dever" (81), "a nossa
protestação tem de ir mais além" (83), "nosso dever para
com o futuro" (102), "podemos - e devemos - ser regeneradores esclarecidos" (126) - sublinhados meus O desígnio dos textos soltos e agora do livro
parece ser o de oferecer uma orientação
espiritual aos seus destinatários, provavelmente a cristãos exigentes que procuram
crescer na sua atitude cristã. Orientação perante encruzilhadas variadas, tanto no confionto icem 0s "fios eus que dentro de si convivem como
com o seus mais díspares desejos (53), com o propósito de
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guiá-los no percurso interior. Para tal, os textos suscitam
espaços de silêncio, já atrás mencionados, que permitem
deixar pousar o que a cada instante dispersa as emoções e a
mente.
Pela metáfora, o título coloca-nos, como vimos, diante da
escuta do vento ou do sopro do Espírito ouvido do vento,
que acontecerá na circunstância de habitarmos responsavelmente o mundo (49). Colocar o ouvido no chão e abrir o
ouvido ao vento são condições possibilidade para aprumar a
consciência e assim erguer a vida e a voz ao seu mais alto
potencial em nome do bem comum e na abertura ao Espírito
de Deus. Nesse sentido podemos ler este livro como um conjunto de linhas de orientação da consciência e da vida espiritual.
E se quiséssemos agora identificar o tal fio unificador
nomeado na introdução ao livro, poder-se-ia notar a anunciada coincidência com o propósito de Betânia de revitalizar
interiormente e de abrir a uma cultura de empenhamento e
responsabilidade (14). Da sua apresentação, leio as
primeiras linhas:
Betânia quer ser um convite ao repouso e ao recentramento no essencial, para que seja possível espreitar novos
horizontes e decantar as perguntas que sempre assomam na
nossa existência.
Vivemos num mundo fragmentado e com ritmos que não
são propícios a unificação do ser profundo. Betânia quer alimentar a busca pessoal de caminhos que conduzam à profundidade do ser e entrecruzar experiências neste domínio.
[...I (13)
Tudo aponta a que é possível escutar sem palavras algo
que está para lá do vento, algo que por dentro dele, à sua
volta ou por ele trazido, excede o seu assobio. Por isso faço
também o voto de que cada uma e cada um de nós saiba sintonizar a escuta do mundo e da vida com esse Vento, figurado e ouvido nestas páginas, a ponto de já não se saber nem
se conhecer a si mesmo senão no próprio Vento.

TEXTO:
MANUELA SILVA. 2009.
Ouvi do Vento. Lisboa: Pedra Angular.
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t(:rrr Finclhoi.11, aprexidi, realliiente, a coxnungar com a Natureza corno nrixrca o fizera:
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com eles, cni sil6iicio e sem dar conta do tempo. Estar, Ser elil e corn a Natrireza.
No passeio loiigo e solitário qtre cada iirxi foi coiivldado a fazer nrsina frondosa
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Abertura ao inesperado
Ana Nunes

uando se celebram os 25 anos do Metanóoia, movimento de que já recebi e continuo a receber muito, escolho partilhar uma experiência de vivência da espiritualidade cristã a partir de
uma estadia numa comunidade que não o é especificamente e que muitos poderão olhar
sobranceiramente pelos aspectos new age eventualmente envolvidos.
No Verão de 2010, por convite de de amigos, passei uma semana no Norte da Escócia, na
Findhom Foundantion Spiritual Community (http://www.findhom.org), comunidade espiritual, ecovila e centro internacional de educação holística, orientada para o desenvolvimento
de uma nova consciência humana e para a criação de um futuro positivo e sustentável, fundada, em 1962, por Peter e Eileen Caddy e Dorothy MacLlean.
Embora tivesse demorado apenas quarenta e oito horas a decidir-me a ir, por me sentir
demasiado pesada e afastada do caminho do Essencial, após um ano vivido com intensa
absorção nas tarefas profissionais e académicas, já após a inscrição fui palco de fortes
resistências: Qual o sentido de ir para tão longe e gastar tanto dinheiro para um aprofundamento espiritual? Que mentalizações nos tentarão lá fazer? Serão Hhippies fora de prazo? No
entanto, cComecei a perceber no entanto que, se calhar, era mesmo por as sentir essas
resistências que devia aceitar o desafio e abrir-me o mais possível ao inesperado. Assim fiz.
E o inesperado revelou-se positivamente fértil desde o acolhimento pelas duas orientadoras que seriam as nossas guias naquela semana (duas mulheres de meia idade transparecendo largamente harmonia, maturidade e juvenilidade, genuinidade, inteireza - "Meu Deus,
quais hippies fora de prazo!!! Perdoa-me! Quando crescer quero ser assim! Please!"), passando pelos vinte e dois outros componentes do grupo (de nacionalidades e espiritualidades
muito diversas, não necessariamente crentes em Deus, vindos da África do Sul, de vários
pontos da Europa e também da Gronelândia), como pela magia paisagística e decorativa do
local (Cluny Hill Hotel) onde o mais ínfimo pormenor tem um valor simbólico (Ah, e se existirem mesmo fadas, será, certamente na Escócia, onde toda a Natureza parece falar-nos e
abrigar muito mais vida do que aquela que os nossos simples olhos podem captar.).
A comunidade não tem qualquer filiação religiosa específica, mas aposta muito no encontro de cada um com o divino existente em si. Nesse sentido, quer no local onde estávamos
alojados, quer no espaço onde tudo começou (Park), há "Santuários": locais circulares, de
enorme beleza simples e simbólica, sem qualquer símbolo religioso específico, apenas com
centros harmoniosamente floridos nos quais arde uma vela branca, destinados aos silêncio,
meditação e oração, e abertos dia e noite, havendo, a determinadas horas (manhã muito cedo
e fins de tarde), horários destinados a diversos tipos de meditação, ou de oração, onde também se incluem as orações e cânticos de Taizé. Um dos "ssantuários" do Park está tão integrado na Natureza que o seu "telhado" é a continuação natural da verdejante e florida terra-mãe. A energia que aí se sente! Como todos se podem aí sentir acolhidos pelo Amor
Essencial!
Sendo impossível transmitir tudo o que lá se vive e vivi, posso só deixar fluir, de forma
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mais ou menos livre (Keep everything flowing freely!) alguns aspectos que me permitiram
um maior reencontro com o meu Ser e com a minha fé cristã, pois tudo me parecia iluminar
diversos aspectos da mensagem de Cristo, nas variadas actividades desenvolvidas: palestras,
reflexaes/partilha em grupo alargado ou pequeno, jogos e danças, passeios na floresta,jardinagem, participação no trabalho da comunidade, momentos individuais de silêncio e meditação.
No início de qualquer actividade, quer as novas, quer as de todos os dias, fazer um
momento de "Attunement" - em silêncio e de olhos fechados, ir ao encontro do nosso centro, tomar consciência do que sentimos naquele momento e relativamente à actividade.
Repetir o "Attunement" no final da actividade. Sendo actividades de grupo, após este
momento, partilhar, numa ou duas palavras, o que sentimos.
Procurar estar sempre o mais possível em contacto com o que sentimos. Procurar em nós,
no nosso íntimo profundo, o espaço sagrado. Encontrar a melhor forma de conexão com o
Divino.
Encontrar o sagrado nos outros. Persistir nos não julgamentos. Todos trazem tesouros:
aqueles que nos fizeram/fazem sofrer são nossos mestres.
O trabalho é o amor em acção. Amar o que se faz, onde se faz e com quem se faz. Mudar
a atitude. Equilibrar trabalho e diversão. Pôr amor e alegria em tudo.
Ver a vida de ângulos diferentes. Estar aberto a novidade de cada instante, ao que nos diz,
e às infinitas possibilidades. Aproveitar cada momento da vida, do dia.
Viver o mais possível a comunhão com a natureza e co-criar com ela.
Praticar e recomeçar.
E é neste último aspecto que sinto residir muito do poder transformador da abordagem da
comunidade e o qual, no nosso viver cristão, deveríamos atentar mais, aproximando o mais
possível a Boa Nova da nossa frágil humanidade caminhante. Por exemplo, as mensagens
diárias colocadas na net, pela comunidade, sinto-as, na generalidade, como formas práticas
de colocar na vida a Boa Nova.
Em Findhom, aprendi, realmente, a comungar com a Natureza como nunca o fizera: ver,
escutar e sentir os seus vários elementos, permanecendo no máximo contacto com eles, em
silêncio e sem dar conta do tempo. Estar, Ser em e com a Natureza. No passeio longo e
solitário que cada um foi convidado a fazer numa frondosa floresta cortada por um rio tumultuoso, vivi um grau de plenitude jamais sentido: a sensação intensa e luminosamente
confiante de que TUDO estava CERTO.
Falta ainda transmitir que tudo é vivido, praticado, também no corpo, muito no corpo,
aliás, e também a aposta numa abordagem de partilha de vivências/sentires pessoais, e não
de reflexões intelectuais, em que se privilegia a comunicação do coração (se o Inglês de
alguém não chega para o que quer transmitir, é convidado a verbalizar o que sente na sua
própria língua, ou a expressá-lo através da postura ou dos gestos, ou do silêncio, exprimindo-o com a linguagem do coração e é sempre entendido!), o contacto ocular, as frases iniciadas por "Eu sinto", o contacto fraterno com o corpo dos outros.
No final, senti claramente que estivera no local e momento certos, e que tinha sido reconduzida, de uma forma que sentia bastante activa, ao caminho do contacto com o Essencial.
Essa frescura e recentramento têm-me acompanhado ao longo deste ano, no dia-a-dia, nas
mais iqfimas actividades, nos momentos agradáveis e penosos, e a abertura ao inesperado
continya a revelar-se muito fértil.
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Evangelho da Viagem
Júlio Martín da Fonseca

m jovem de Jerusalém quis partir em viagem. Pediu a bênção de seus pais, que lhe ofereceram, duas sandálias e uma túnica. Disse-lhe o Pai:
- Leva calçadas estas duas sandálias, que a jornada é longa, e elas protegerão os teus
pés. A da esquerda chama-se Fé, e foi-me dada por meu Pai. A da direita chama-se
Esperança, e foste tu que a fizeste.
A Mãe, que estava junto deles, falou assim:
- Leva vestida esta túnica, que o tempo é inconstante, e ela confortará o teu corpo.
Ela chama-se Amor, e fui eu que a teci, desde o momento em que nasceste.
Passou o Sol e a Lua, passaram ventos e marés.
Um jovem de Jerusalém chegou a Marselha. Sentiu frio e fome, e procurou uma estalagem. Conheceu lá uma mulher, que lhe disse:
- Põem estas duas peúgas, que aquecerão os teus passos. A da esquerda chama-se
Liberdade, e foi-me dada pela minha irmã. A da direita chama-se Igualdade, e foi-me
dada por meu irmão.
Os irmãos que estavam junto dela, falaram assim:
- Põe este casaco, que o tempo se altera, e ele aconchegará o teu corpo. Ele chamase Fraternidade, e foi ela que o coseu, desde o momento em que chegaste.
Passou o Sol e a Lua, passaram ventos e marés.
Um jovem de Jerusalém vindo de Marselha chegou a Lisboa. Viu o mar e o céu, sonhou com o infinito, e caminhando pela cidade, entristeceu-se. Três crianças se acercaram, e disseram-lhe:
- De que te serve a Fé na Liberdade, se não celebras a Vida, sob toda e qualquer
forma. De que te serve a Esperança na Igualdade, se não te abres a Oportunidade, de
cultivar em cada um o que tem de melhor.
E um casal que os acompanhava, falou assim:
- De que te serve o Amor na Fraternidade, se não criares a Unidade, pois todos fazemos parte de um só.

CAMINHANDO SOB O ESPLENDOR DA TUA FACE

io
E m qua quer l0 de
do resto da inha vida
Maria Adelaide P. Correia
aminhávamos nós, Senhor, sob o esplendor da Tua face? Com certeza que sim!
Caminhávamos sob um esplendor que todos sentíamos, naquele primeiro e único 1' de Maio
em Lisboa, em 1974. Íamos todos misturados, os que lutaram e os que se salvaguardaram,
"os que crêem em Deus e os que não acreditam" ("La rose et le réseda", do Aragon, claro),
os que não percebiam senão o esplendor em cheio, e os que já se organizavam para lhe dar
o rumo que determinadamente achavam salvador para todos nós. Ríamo-nos, abraçávamonos, chorávamos; os que desfilavam e saíam das filas para abraçar outros que estavam no
passeio, e os que saltavam do passeio para abraçar os que desfilavam.
A minha geração tinha 40 e tal anos. Não tinha conhecido outro regime senão a bota,
mais ou menos de elástico (quer dizer, de elástico no vestir e no pensar; ferreamente
armadilhada para os inimigos). Nada de revistas "estrangeiras"; nada de modernices
nem no pensamento; nada de expressão livre de opiniões, onde quer que fosse; nada de
associações para reflectir e actuar. Já vi escrito assim: "Aquela época em que não se
podia dizer o que se queria e até pensar podia ser proibido." Uma filha minha abriu de
espanto enorme as bocas duma classe do 2" Ciclo quando Ihes explicou que os pais dela
não podiam dizer alto no café as suas opiniões. Tínhamos amigos vilmente torturados;
queimávamos os papéis deles em nossas casas; aprendíamos a clandestinar as actividades mais inocentes.
Mesmo nas acções de simples solidariedade humana e cristã nos bairros pobres a
volta de Lisboa, pouco podíamos falar, poucos colaboradores podíamos aliciar.
Alfabetização?! - mas isso era oposição ao regime, era sapar os fundamentos do bemestar português.. .
Lembro-me de uma reunião da JUC e da JUCF [Juventude Universitária Católica /
Feminina], (a Acção Católica nas Faculdades) com o padre Abel Varzim, quando houve
uma reunião da NATO em Lisboa. Questionávamos tudo, no espaço estreitinho da nossa
sala de reuniões. Nesse dia, convidámos os do MUD [Movimento de Unidade
Democrática] juvenil. Era arriscado mas exaltante (. .. e parece agora tão pueril.. .)
Rezámos, no fim, o Pai-Nosso, eles em círculo a nossa volta, de braços cruzados, muito
sérios. E tomámos decisões (ocultas, claro, escondidas, sonegadas). Da nossa consciência e ignorância, da nossa gesticulação fútil, o Senhor terá sorrido. Do emprisionamento das nossas vidas, não! !
Lembro-me, pelo ridículo, de uma reunião de médicos feita contra a vontade do
nosso inspector. O que nós queríamos era um melhor funcionamento do serviço, mais
apuradamente dirigido as necessidades que encontrávamos nas escolas e liceus. Não
podendo utilizar os gabinetes de Saúde Escolar, reunimos [no Hospital de] Santa Maria,
no serviço onde trabalhava um de nós. A saída, estava a PIDE [Polícia Internacional e
de Defesa do Estado] no corredor; fraccionámos o grupo e escapámos por salas e
escadas que conhecíamos melhor do que eles.. . Era tudo assim! !
Na contra-capa desta Viragem [no 311 encontram um poema da Sophia, belíssimo,
certeiro e necessário, escrito em Maio de 1974 [Nesta hora limpa da verdade é preciso
dizer a verdade toda/ Mesmo aquela que é impopular neste dia em que se invica o povo/
Pois é preciso que o povo regresse do seu longo exílio/ E lhe seja proposta uma verdade
inteira e não meia verdade.// (. ..) Para construir a festa do terrestre/ Na nudez da alegria que nos veste."] Não vos escreverei, hoje, com textos da Bíblia; mas caminharei
diante da Face do Senhor com outros textos, de outros quadrantes humanos, Seus filhos
também (neste caso, do Duhamel):
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A branca iluminação
De acreditar que todo o bem é possível.
Fogo fértil dos grãos, das mãos e das palavras
Acende-se uma fogueira de alegria e todos os corações estão quentes.
Deixaremos de parte o repouso e o sono
Seremos mais rápidos que a autora e a primavera
Prepararemos dias e estações
A medida dos nossos desejos.
Como um pássaro a voar tem confiança nas suas asas
Nós sabemos onde nos leva a nossa mão estendida
Vai ter com o nosso irmão.
Amen. Aleluia.
[Crónica publicada na VIRAGEM no 31, de Abril-Junho 19991
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