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IGREJA – UMA TRANSIÇÃO, QUE FUTURO?

A pergunta é: como é que muitos católicos irão conviver com a personalidade
de um Papa cuja eleição foi um balde de água fria nas expectativas
que alimentavam? Mas a inversa também é verdadeira: como é que Joseph
Ratzinger, enquanto Papa, será capaz de ser sinal de unidade para tantos que,
até agora, o encaravam como factor de divisão e cuja primeira reacção
à sua escolha foi ameaçar abandonar a Igreja?

Bento XVI, um pontificado
que desafia à experiência
da comunidade
»» António Marujo
pontificado de Bento XVI é um desafio à
experiência da comunidade no interior da
Igreja. A pergunta é: como é que muitos
católicos irão conviver com a personalidade
de um Papa cuja eleição foi um balde de
água fria nas expectativas que alimentavam? Mas a inversa também é verdadeira: como é que
Joseph Ratzinger, enquanto Papa, será capaz de ser sinal de
unidade para tantos que, até agora, o encaravam como factor de divisão e cuja primeira reacção à sua escolha foi
ameaçar abandonar a Igreja?
Certo: com o ministério apenas iniciado, Bento XVI tem
direito a que dele esperemos o enunciado das suas principais
prioridades e as suas primeiras acções. O tempo dirá o que
pretende fazer o novo Papa na Igreja ainda tão marcada pelo
forte e longo pontificado de João Paulo II. Devemos mesmo
admitir que as primeiras intervenções públicas do novo Papa
enunciam intenções positivas em relação a temas como o
ecumenismo e o diálogo inter-religioso - sobre os quais,
precisamente, enquanto cardeal, Ratzinger gelara várias
vezes o trabalho que tantos cristãos iam fazendo por esse
mundo fora.
A escolha do alemão Joseph Ratzinger como sucessor do
polaco Karol Wojtyla representou, no interior do conclave,
uma solução de compromisso. É sabido que, entre os
cardeais eleitores, há quem olhe para o mundo e a modernidade (quase) exclusivamente como lugares da
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perdição. Pelo contrário, o evangelho convida a um olhar
como o de Jesus: compassivo e compreensivo, rico de misericórdia e exigente no perdão.
Ratzinger era também, como ficou claro, uma das personalidades intelectualmente mais fortes entre os seus pares.
E esse foi um dos argumentos decisivos na escolha dos
cardeais. O pensador profundo, o homem de ideias claras,
que na missa de início do conclave alertou para a "ditadura
do relativismo", apresentou-se perante os eleitores como
aquele que poderia segurar a nau eclesial perante os tormentos do mundo. E foi com essa confiança numa forte personalidade e - também - com medo do "mundo" que o voto se
decidiu. A opção foi clara: à ousadia, preferiram-se as
certezas inabaláveis.
A grandeza intelectual e as ideias claras têm um reverso:
durante anos, foram essas características que levaram
muitos cristãos a afastar-se do cardeal Ratzinger. A sua
acção como presidente da Congregação para a Doutrina da
Fé fez sofrer muita gente cujo único pecado era escrever ou
dizer o que a sua consciência cristã lhe ditava. Fosse bispo
ou padre, teólogo ou teóloga. A teologia é uma meditação e
reflexão sobre o mistério de Deus - e se não for isso, não
serve para nada. Essa liberdade de investigar, isto é, de meditar sobre esse mistério, que tem sido fundamental na
história do cristianismo, deve continuar a ser plena.
Ao afirmar a autoridade centralizadora da Cúria Romana
contra a diversidade e o pluralismo da experiência cristã no

EXPERIÊNCIA DE COMUNIDADE

mundo, ao declarar encerrados debates no campo da bioética, da liberdade dos teólogos, do celibato obrigatório ou da
ordenação de mulheres, o então cardeal Ratzinger poderá ter
esquecido que a Igreja é, desde o início, uma comunidade e
uma tradição que se vai construindo e que está em renovação constante. "Ecclesia semper reformanda", diz-se. A
história ensina que muitas das tradições ou dos hábitos que
hoje para nós são normais foram vividos de modos muito
diferentes ao longo de vinte séculos de cristianismo. A busca
de linguagens sempre novas para dizer a mesma boa nova é
a atitude fundamental de quem faz de Jesus Cristo a sua
referência.
2. Não é demais lembrar também que os cristãos não
podem viver, hoje, uma espécie de esquizofrenia: reconhecidos nas suas capacidades plenas na sociedade civil (pelo
menos em teoria), não podem viver uma cidadania cristã
limitada e sujeita a normas de obediência, por vezes entendida de modo absurdo, no interior da Igreja. O pensamento
do Vaticano II acerca da Igreja como Povo de Deus e como
comunhão de comunidades vai nesse sentido.
O baptismo afirma a igual dignidade dos que crêem em
Jesus. Nesse sentido, todas as atitudes e opções na direcção
de uma Igreja mais comunitária e fraterna são as mais correctas. A possibilidade de cada um estar nas estruturas de
participação, co-responsabilidade e decisão deve ser um
horizonte permanente para a renovação da Igreja. Ao contrário do que tantas vezes acontece, é preferível serem
muitos a fazer pouco do que poucos a fazer (quase) tudo.
Isto implica ter como horizonte a perspectiva de uma
Igreja participativa, com lideranças mais colegiais nos
diversos níveis de decisão - incluindo na Cúria Romana, que
deve ser mais porta-voz das Igrejas locais do que actualmente. Nas paróquias ou dioceses, nos sínodos ou na Cúria,
os leigos têm que estar mais presentes. Só desse modo se
poderá caminhar no sentido de uma Igreja como Povo de
Deus.
Em consequência, poderá surgir com mais naturalidade
uma Igreja de ministérios, onde o lugar e o carisma de cada
um sejam reconhecidos e colocados ao serviço da comunidade. Questões como o celibato obrigatório ou o lugar das
mulheres na Igreja (incluindo o acesso ao presbiterado)
poderão ser resolvidas no interior deste processo.
3. Como é que tudo isto se faz? Os processos reivindicativos são os que muitas vezes temos mais à mão. Mas a criação de consciência - individual, comunitária - é um trabalho
mais profundo, mais exigente e de mais longo alcance.
E, porventura, mais fiel ao evangelho. Isso significa não ter
medo de intervir, de participar, de sugerir, mas também
o máximo de coerência com o que se defende.
Há grupos, pessoas, comunidades que, pelas mais diversas razões, se foram sentindo marginalizados no interior da
Igreja, durante as últimas décadas. Torna-se necessário que
todos trabalhemos, em conjunto, para que ninguém se sinta

a mais numa comunidade que, por natureza, deve incluir
mesmo os que estão fora da norma. Foi esse o testemunho
de Jesus. Como recorda José Tolentino Mendonça ("A
Construção de Jesus", ed. Assírio & Alvim), as histórias do
evangelho "são contadas para que um encontro aconteça".
No último encontro do Metanóia, em Lisboa, realizado
a 17 de Junho, o Jorge Wemans falava da experiência que
todos fazemos: há âmbitos em que cada um de nós tem
autoridade, em outros esperamos que haja pessoas que
façam. A dinâmica de Igreja, pelo contrário, deve ser
o exercício da co-responsabilidade na máxima liberdade
pessoal.
Foi essa a experiência de Jesus, é essa experiência que o
frágil e pequeno grupo que é o Metanoia tenta ensaiar. É
esse o desafio permanente de cada um de nós, como
seguidores de Jesus. v

Paul Lachine (Canadá), "Church Direction", desenho
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Quem é mais fiel? O que não olha senão para o passado, ou o que se esforça
por avançar a partir do que já se alcançou?
Quem quer perpetuar uma religião de autoridade, que se toma a si mesma pela sua
própria finalidade - ou preparar, graças a essa religião mas para além dela, a vinda
da religião de apelo constante em que é necessário transformar a Igreja,
para que seja digna da missão que herdou de Jesus?

Ser a Igreja - Ser da Igreja
»» Marcel Légaut »» * Excertos do livro «Patience et Passion d'un Croyant»; selecção e tradução de Maria Adelaide P. Correia
Igreja dura há dois mil anos como
«religião», mas a característica da Igreja não
é ser uma religião propriamente dita, como
se pode dizer de outras grandes tradições
religiosas, que reinaram ou ainda reinam
sobre o mundo. A Igreja herdou a missão de
Jesus. É o fermento do que é humano. É um chamamento para
que os homens tomem o caminho que Jesus abriu para sermos
fiéis a Deus. Ora a Igreja tem encarado o seu papel junto dos
homens como uma missão de ensinamento e de governo, tal
como todas as outras religiões. Fê-lo por causa das condições
da sua história no clima da civilização greco-latina. Não se
tem preocupado suficientemente em abrir, em cada um dos
seus membros, individualmente, a vida espiritual, que está
para além de toda a vida «de religião».
Em consequência, muitos cristãos, entre os melhores, têm
sido conduzidos a investir toda a sua energia na adesão às
crenças que lhes ensinam, desde uma idade em que nem compreendem o que elas poderiam significar para as suas vidas; e
na obediência a mandamentos que não chegam a fundamentar
a partir de uma tomada de consciência de si próprios.
Julgariam ofender, se o fizessem, a autoridade divina. Vão
confundindo a vida espiritual com o intelecto e a afectividade.
Toda a actividade pessoal que não seja consequência directa
de um ensinamento ou de um mandamento parece-lhes subjectividade aleatória, e individualmente culposa ou, pelo
menos, presunçosa.

A
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A crise actual da Igreja é consequência desta maneira radicalmente insuficiente de conceber a sua missão. É uma
maneira que não a diferencia das outras religiões: fica no
mesmo plano, e tende a opôr-se-lhes, em vez de ser a ocasião
de purificação e transcendência para todos. Não vale a pena
lamentarmos o passado; mas seria imperdoável continuar a
perpetuá-lo.
Não! A missão da Igreja decorre da de Jesus, que andou
entre os homens como um semeador de passos rápidos,
deixando ao solo a iniciativa de fazer levedar o grão. Todas as
parábolas do Reino, que Jesus renovou para fazer compreender aos seus auditores de que Reino se trata e como se chega
lá, indicam, com imagens diferentes, o mesmo caminho e o
mesmo fim. Só com a condição de se comportar à maneira de
Jesus é que a Igreja pode ser o meio favorável - e necessário
- para que os homens entrem na compreensão do que Jesus foi
para eles; para que descubram a sua missão, enxertando-a na
de Jesus; para que se aproximem de Deus, através de Jesus,
que é Deus.
Dois mil anos de experiência cristã, em que o melhor anda
misturado com o pior, levam-nos a compreender melhor a
originalidade fundamental de Jesus que temos reduzido apenas à sua transcendência divina, vivendo-a afectivamente, e
afirmando-a intelectualmente.
A crise actual da Igreja é providencial. Tinha que acontecer. Estamos na hora de verdade, e do sofrimento que ela pode
implicar. Estávamos a afundar-nos no passado: perdíamos de

SER A IGREJA – SER DA IGREJA

vista a esperança fundamental de Jesus e a universalidade da
sua mensagem, reduzindo-a à predestinação da «vontade divina» no quadro de uma «religião».
É preciso respeitar as condições sociológicas em que
nos encontramos e que vieram do passado, para vivermos
realmente a fidelidade ao que deve ser feito e dito no presente. Há uma diferença de
ordem entre esta fidelidade interior e atenta ao exterior,
dinâmica, enraizada no passado e disposta a preparar o
presente - e a que se julga
perfeita limitando-se a querer perpetuar a História,
«embalsamando» os homens
e os tempos. Se que-remos,
em fidelidade, forjar o
amanhã a partir de hoje, seremos obrigados a passar por
etapas sobre as quais o passado exerce todo o seu peso.
É uma condição necessária
mas não reclama conservadorismo nem imobilismo!
Quem é mais fiel? O que
não olha senão para o passado, ou o que se esforça por
avançar a partir do que já se
alcançou? Quem quer perpetuar uma religião de autoridade, que se toma a si mesma
pela sua própria finalidade ou preparar, graças a essa
religião mas para além dela, a
vinda da religião de apelo
constante em que é necessário
transformar a Igreja, para que
seja digna da missão que herdou de Jesus?
Se alguém é de Jesus, é da
Igreja. Se é da Igreja, deve
continuar a sê-lo, em nome da
sua fé em Jesus e para Lhe ser
fiel. Foi assim que Ele actuou
face ao Israel do Seu tempo;
foi assim que Se alimentou da
Paul Lachine (Canadá), Sem título, desenho
vontade. v

««
Se alguém é de Jesus, é da Igreja. Se é da Igreja, deve continuar
a sê-lo, em nome da sua fé em Jesus e para Lhe ser fiel.
Foi assim que Ele actuou face ao Israel do Seu tempo;
foi assim que Se alimentou da vontade
viragem 5
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O jornal do Vaticano falava de uma “imprevista” Jornada da Juventude,
à qual os jovens acorreram “espontaneamente” para aclamar João Paulo II
durante as suas últimas horas de vida. Depois da morte de Karol Wojtyla,
uma multidão de centenas de milhares de pessoas esperou horas a fio
para ver por instantes o corpo do Papa que amavam e, no funeral, muitos pediam:
“Santo subito”. A eleição de Joseph Ratzinger foi, para muitos, uma desilusão.
Na sua primeira declaração, o novo Papa afirmou que dará prioridade ao diálogo
ecuménico.

“Que o Papa leve a Igreja
pela estrada do evangelho”
– Crónica de uma transição no Vaticano
»» António Marujo »» Excertos das reportagens do enviado especial do “Público” a Roma, publicadas naquele jornal entre os dias 3 e 25 de Abril de 2005
Uma imprevista Jornada da Juventude
(3 de Abril)

medida que o sol se ia pondo por detrás da
basílica, a Praça de São Pedro enchia-se de
gente – sobretudo de jovens. A meio da tarde
de [sábado, 2 de Abril], voltava a repetir-se o
cenário de milhares de pessoas a rezar, a cantar, a manifestar a sua solidariedade e a sua
amizade com João Paulo II. Umas dezenas de metros acima, o
Papa continuava a enfrentar condições clínicas “gravíssimas”,
conforme os dois comunicados do porta-voz do Vaticano,
Joaquin Navarro-Valls.
Sentado no chão, Franco, italiano de 37 anos, com uma guitarra nos braços, continua a dedilhar as cordas enquanto justifica: “Estou a cantar porque a música é vida, porque o Papa não
está morrendo, está apenas indo para Deus.”
Franco é professor de línguas em Roma, depois de ter vivido 15 anos em Londres, com a mulher, francesa, que está a seu
lado, e o filho de ambos, Tomaso. Passou parte da noite na
praça que, desde quinta-feira, se tornou o coração do mundo
católico. “Estou aqui por respeito a um grande homem que fez
muito pela paz no mundo, pela harmonia das culturas e que nos
abriu ao universal.” (...)

À
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A multidão inclui uma grande maioria de jovens. No comunicado da manhã, dissera Navarro-Valls: “Na noite de [sexta-feira], provavelmente o Papa tinha em mente os jovens que
encontrou por todo o mundo ao longo do seu pontificado. De
facto, parecia fazer referência a isso quando, das suas palavras,
em várias tentativas, se pôde reconstruir a seguinte frase: ‘Fui
ao vosso encontro. Agora vocês vieram junto a mim. Agradeçovos.’”
À tarde, já um grupo de jovens trouxera uma faixa pintada
com a resposta escrita: “Vieste ao nosso encontro. Estamos
aqui por ti. Os teus jovens.” Atracção fatal, esta entre o Papa
Wojtyla e os mais novos: “Vim cá porque amo o Papa”, diz
Isabel, 24 anos, polaca a residir na Alemanha onde trabalha
como recepcionista de hotel. (…)
Há quem esteja deitado no chão, com ar meditativo. Há
quem se sente, cantando ou rezando, quem tenha um livro de
orações na mão, quem mexa silenciosamente os lábios a rezar
o terço, quem não consiga deter lágrimas furtivas. Há ainda um
grupo de freiras que se vira de costas para o canto dos aposentos do Papa, para fazer uma última foto de despedida. Há quem
converse em pequenos grupos, quem também se ria com as
boas notícias da vida.
E jovens, sempre muitos jovens por todos os cantos. De tal
modo que “L’Osservatore Romano”, o jornal do Vaticano, fugia
aos seus títulos normalmente formais e titulava em duas linhas,
a toda a largura da primeira página: “Uma imprevista Jornada
de Juventude”. Explicava depois o jornal que “desta vez não foi
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o Papa a convocá-los”, foram os jovens que vieram “espontaneamente”. E não se limitaram a isso: de vez em quando,
muitos deles retomavam a canção da Jornada Mundial da
Juventude de Roma, celebrada no Jubileu do ano 2000: “Fica
aqui connosco, a noite não virá.”
Quando anoiteceu, a Basílica e a Praça de São Pedro
voltaram a encher-se de luz.
O último milagre do Papa Wojtyla
(3 de Abril)
João Paulo II conseguiu um último milagre, “ao unir todo o
mundo em oração”. Simone Paoli, 22 anos, estudante de
engenharia, está acompanhado da namorada, Valentina
Luzzatto, 21 anos, que estuda economia. Tinham sabido da
notícia da morte do Papa momentos antes, vinham a chegar à
Praça de São Pedro. Dão-se um longo abraço. Simone não tem
dúvidas sobre a importância de João Paulo II na sua vida e para
o mundo. “Para nós, o Papa era ele, não conhecemos outro.”
João Paulo II tinha sido eleito há 26 anos e meio, em Outubro
de 1978.
E o que atraía Simone e Valentina na personalidade do Papa
Wojtyla? “A força que ele tinha, a capacidade comunicativa, de
entrar no coração das pessoas. Ele era amado por muitas pessoas, mesmo por não crentes ou não católicos”, respondem os
dois, completando as frases um do outro. (...) E esperam que o
sucessor de João Paulo II, mesmo sendo uma personalidade
diferente, continue a apelar a “outros valores que não só os
materiais”.
O ambiente na Praça de São Pedro mudara momentos antes,
uma hora depois da morte do Papa, em relação ao que se vivera
durante a tarde e até ao anoitecer. Já se rezava ali o rosário,
quando a notícia foi anunciada às dezenas de milhares de pessoas que enchiam por completo o recinto. (…) A multidão não
resistiu a um longo aplauso, após o que um grande silêncio caiu
sobre a praça. Após alguns minutos, novo aplauso. “Todos estamos órfãos esta noite”, ouve-se ao microfone.
Muitas pessoas deixavam São Pedro, como quem desistira
de esperar um último milagre e a possibilidade de rever João
Paulo II. Outras tantas chegavam à praça, para acompanhar a
vigília de oração que já se iniciara e se prolongou noite dentro.
Alguns – muitos jovens – não escondiam as lágrimas correndo
rosto abaixo, outros continham-nas atrás das mãos ou dos
lenços que até aí serviam para abrigar do ar fresco da noite.
Apesar disso, a serenidade imperava – a notícia era aguardada,
mesmo se significava um momento doloroso para tantos.
Às 22h40, depois do anúncio e do silêncio, as badaladas
pesadas do sino de São Pedro carregaram de luto o sentimento
de perda que se apossara de todos. O dia – e a ocasião – da
morte do Papa Wojtyla, o primeiro não-italiano a ocupar o
cargo em 455 anos, acabam por ser simbolicamente importantes para os católicos. João Paulo II morreu na véspera do
Domingo da Divina Misericórdia, em que se celebra a dimensão misericordiosa de Deus, do seu acolhimento e perdão.

E morreu na semana da Páscoa, quando se celebra a morte e a
ressurreição de Jesus. “O Papa já está na glória de Deus”, referia o cardeal Ruini. (…)
O Papa das multidões até à hora da morte
(6 de Abril)
O italiano Lorenzo Schiavello, 25 anos, estudante universitário
de engenharia, hesita em responder porque é que, às duas da
manhã, ainda está disposto a esperar mais algumas horas para
espreitar, durante alguns breves segundos, o corpo morto de
João Paulo II. “Quero viver sozinho este momento com a
minha fé”, diz. Aproveitando a garrafa que tem na mão para,
bebendo um pouco de água, tentar fugir a mais perguntas,
acaba por acrescentar que está ali para prestar uma homenagem
a “uma grande pessoa”, que mostrou o seu amor “por todos,
sobretudo pelos mais débeis”.
São dezenas de milhares as pessoas que se estendem numa
massa compacta, numa fila que vai desde a Basílica de São Pedro,
onde está exposto o corpo de João Paulo II. O Papa que moveu
multidões leva a multidão a mover-se na hora da sua morte (…).
Durante a maior parte do tempo, domina o silêncio ou as
conversas de pequenos grupos. A atenção volta-se, por vezes,
para as imagens em directo que a televisão católica Telepace
transmite do interior da basílica. Nesse instante, os ecrãs
mostram um homem sozinho, ajoelhado, enquanto a fila de
gente passa, apressada por funcionários do Vaticano e agentes
de segurança, preocupados em dar a vez a todos.
Ombretta Mariani, 20 anos, é uma estudante universitária
de Direito, e acabou de chegar de Loreto, no centro-norte de
Itália, com um grupo de jovens.(…) “O Papa deu-me sempre
muito. Foi muito grande…” Faz uma pausa, insinua-se uma
lágrima: “Desculpe, é que isto põe-me a chorar”, diz, mesmo
sorrindo.
O grupo de que faz parte traz uma viola – há muitas, a animar a espera – e canta. “Povos, aclamai o Senhor”, em italiano,
ou o hebraico “Evenu shalom alehem”, que é como quem diz
“A paz esteja connosco”. (…) Os cânticos concorrem com os
que vêm da basílica, através dos écrãs. Muitos dos quais, originários da comunidade monástica de Taizé, que em Dezembro
último organizou em Lisboa o seu encontro europeu de jovens.
“In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum”, escuta-se
do interior.
Orações, leituras bíblicas e cânticos ouvem-se em diversas
línguas. “Bleibet hier, und wachet mit mier”, canta-se em
alemão, de novo com músicas de Taizé. “Ficai aqui e permaneceu comigo.” De vez em quando, alguém começa um
aplauso que se estende, num rastilho, à multidão. (…)
Às duas e meia da manhã ainda há pessoas a chegar, o ritmo
não abrandará nem de manhã, quando a fila já se estende por
oito quilómetros. O tempo médio de espera está em quatro ou
cinco horas. Esta fila de gente – peregrinação, romagem, festa,
o que chamar-lhe? – continuará assim até sexta-feira, data do
funeral do Papa João Paulo. (…)
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“Bless the Lord, my soul, and bless God’s only name, who
leads me into light”, canta-se, nesse momento, na basílica.
“Louva o Senhor, minh’alma, louva o nome do Senhor, Ele que
me leva para a luz.”
E afinal qual era a força deste homem?
(8 de Abril)
Que se passou em Roma nos últimos dias? Qual é a força deste
homem que, mesmo morto, atrai multidões que ninguém
chamou? Porque vêm estas pessoas aqui? Estamos ainda todos
à procura de explicações para perguntas como estas. Sem que
ninguém convidasse ninguém, milhões vieram despedir-se de
um homem que se arruma simplesmente como o Papa politicamente progressista e moralmente conservador. João Paulo II foi
muito mais que isso e desafiou todas as lógicas de catalogação
imediata.
Quando se olha para esta massa humana compacta, dez ou
doze horas à espera de perscrutar um corpo durante breves
segundos, percebe-se: a teologia, a visão pastoral do papel da
Igreja ou a sua liderança (quase) autoritária são aspectos
secundários na hora em que a multidão se despede de Wojtyla.
O que verdadeiramente levou as pessoas a mover-se, sujeitando-se ao calor, ao frio, ao cansaço, foi, em primeiro lugar, o
magnetismo pessoal deste Papa. O Presidente da República
italiana, Carlo Azeglio Ciampi, sintetizou-o muito bem, ao
fazer a declaração de luto no sábado à noite: “A minha mulher
e eu conservaremos para sempre, no coração, a sua voz, os seus
olhos luminosos e agudos, que [nos] penetram profundamente,
o seu olhar carregado de afecto que [nos] abraçava ainda antes
de abrir os braços.”
Era assim com todos, novos ou velhos. As imagens que, nos
últimos dias, as televisões têm passado, recordam a força
tremenda desta figura: um operário que se abraça ao Papa, no
Chile, depois de lhe dizer como vivem os da sua condição; as
danças e os diálogos improvisados com os jovens; o diálogo de
avô para netos com um grupo de crianças polacas perguntando-lhe coisas como o que fazia quando lhe davam legumes; a voz
forte a clamar pela democracia ou pelos direitos humanos em
países e regimes diferentes como o Brasil, as Filipinas ou a
Polónia; o homem que contemplava a montanha. E também
o dedo em riste para o padre Ernesto Cardenal, que integrava o
governo sandinista revolucionário da Nicarágua.
Paradoxalmente, a atracção por este homem era pessoal,
mas tinha uma tradução multitudinária. E transparecia também
através da televisão. (…)
Há mais razões para procurar entender um pouco a força de
atracção de Wojtyla. O filósofo Gianni Vattimo – descrente, que
escreve na “Micromega”, revista de esquerda, crítica de várias
posições de João Paulo II – escrevia no “La Stampa”: “O meu
Papa é, creio, o de muitos – crentes ou não – que o admiram ou
decisivamente o amam, sem partilhar muitas posições doutrinais que seria difícil chamar evangélicas.”
Entre essas posições, Vattimo cita, estão o “obstinado
8 viragem

antifeminismo” e a “duríssima homofobia”, bem como “a constante pretensão” de legislar “sobre a família, bioética, sexualidade”. Mas, acrescenta, “pode-se amá-lo mesmo com estas
reservas”: ele veio da Polónia, “um verdadeiro golpe de génio
do Espírito Santo”; e o seu exemplo na luta contra a enfermidade ultrapassa a doutrina, como se aquilo que impressiona
nele “fosse a sua fé e a sua inquebrantável coerência”.
No mundo há falta de referências. A política está reduzida,
muitas vezes, à gestão de interesses, a economia traduz uma profunda injustiça da organização social, sentimo-nos ameaçados
pela natureza que alterámos e pelo terror que não controlamos.
Perante uma realidade assim, as pessoas tendem a seguir
quem lhes indica um caminho. Foi assim com João Paulo II.
Mesmo que, em muitos casos, as pessoas não façam metade do
que ele pedia: preservativo, divórcio, aborto, homossexualidade, são questões cada vez mais assumidas privadamente pela
consciência dos fiéis. Um exemplo: a mesma Igreja na qual o
Papa se manifestava ferozmente contra o preservativo, distribui
milhares deles em centenas de instituições para prevenir o contágio da sida.(...)
Esta semana, na Time, o escritor e cronista do Boston
Globe, James Carrol, falava das duas revoluções de Wojtyla: a
proclamação “nunca mais a guerra”, no seguimento do Papa
Paulo VI (1963-78); e a mudança na relação com o judaísmo.
Os dois temas (paz e diálogo inter-religioso) eram as razões de
muitos – sobretudo jovens – para a sua presença. O apego de
Wojtyla à causa da paz radicava na sua convicção de que a
humanidade deve dar, hoje, esse passo decisivo de acabar com
os conflitos bélicos.
A “geração Wojtyla” mostrou ainda, aqui em Roma, que a
relação das pessoas com o fenómeno religioso já não se limita
às paredes das igrejas ou dos templos: os modos como se vivem
a fé são cada vez mais plurais – e pessoais. Por isso é possível
ver igrejas semi-vazias e milhões a cantar na hora da morte de
João Paulo. E mesmo, entre eles, crentes de outras religiões ou
descrentes que acreditaram neste homem concreto.
Foi essa pluralidade da experiência religiosa – desde os que
apoiavam as posições mais conservadoras de João Paulo II até
aos que nem sequer acreditam em Deus, mas buscam um sentido para a humanidade – que também esteve em Roma nos
últimos cinco dias.
Bento XVI aplaudido e assobiado na praça
(20 de Abril)
A primeira reacção, mal se ouviu o nome do cardeal Ratzinger,
foi a de três raparigas que desabafaram “não é possível!” e
desandaram da Praça de São Pedro. No mesmo instante, ali
perto, alguns arriscaram assobios, enquanto dezenas de milhar
de pessoas começavam a aplaudir o novo Papa Bento, décimo
sexto com este nome, [que] sucede a João Paulo II, que morreu
no passado dia 2.
Tinham passado 50 minutos desde que a chaminé da Capela
Sistina começara a deitar fumo branco, assinalando que o con-
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clave (um dos mais rápidos das últimas décadas) dos cardeais
chegara a uma decisão definitiva. (…)
A expectativa durou até ao momento em que a janela da
loggia central da basílica se abriu. Apareceu então o cardeal
chileno Jorge Arturo Medina Estévez para pronunciar a fórmula que, em latim, proclama uma notícia de grande alegria:
“Nuntio vobis gaudium magnum: habemus papam.”
O alegre anúncio que a multidão aplaudiu foi um balde de
água fria para muitos. Três jovens espanhóis que se tinham
entretido a tirar fotografias e esperavam um Papa “latino-americano, para não ser sempre europeu”, manifestavam a sua
desilusão. Minutos depois, já fora da praça, dois amigos na casa
dos 30 cruzavam-se: “Ouviste a noticia?” “Ouvi. Que tristeza!”
Não era para menos: a escolha dos cardeais recaiu sobre o
homem que, durante mais de duas décadas assumiu o odioso
papel de vigiar e controlar os teólogos, de contrariar as veleidades de descentralização da Igreja, de travar mesmo as aproximações do Papa João Paulo II a outras religiões. Muitas
vozes foram obrigadas ao silêncio pelo próprio cardeal ou pela
Congregação para a Doutrina da Fé, a que presidia. E, nesse
lugar, Joseph Ratzinger, cujo grande perfil intelectual não é
contestando nem pelos seus críticos, era o guardião da ortodoxia católica. E essa sua faceta ficou demonstrada na última
homilia que fez, na abertura do conclave, quando criticou a
“ditadura do relativismo”.
Um grupo de quatro jovens franciscanos comenta a eleição.
“Estamos contentes porque foi Deus que o escolheu.
Desejamos que ele leve a Igreja pela estrada do evangelho.”
Assim seja.
As boas intenções ecuménicas do Papa Bento XVI
(21 de Abril)

“Deus não abandona o povo nos desertos
da pobreza ou do vazio das almas”
(25 de Abril)
Pedidos para que os católicos rezem pelo Papa, referências
à unidade dos cristãos, afirmação de que Deus não abandona o
seu povo nos vários desertos da vida. Numa homilia doutrinal,
na missa de início do pontificado, o Papa Bento XVI não se furtou a alusões sociais e políticas, falando dos “desertos” da
pobreza, da fome e da sede, do abandono, da solidão, do amor
destruído.
“Existe também o deserto da obscuridade de Deus, do vazio
das almas sem consciência da sua dignidade nem do caminho
do homem. Os desertos exteriores multiplicam-se no mundo
porque se multiplicaram os desertos interiores.” Mas Cristo
“não é indiferente” ao facto de muitas pessoas vaguearem no
deserto, acrescentou. (…)
Na parte final, ao falar do “anel do pescador”, um dos símbolos do pontificado que lhe tinha sido entregue momentos
antes, Bento XVI deixou um apelo sobre a aproximação entre
as igrejas separadas: “Façamos todo o possível para percorrer o
caminho em direcção à unidade.” (…)
O Papa Ratzinger recordou ainda as vezes em que os
crentes desejariam um Deus que “se demonstrasse mais forte”
e “derrotasse o mal”. Mas, disse, “todas as ideologias do poder
se justificam assim”. O mundo salva-se “pelo amor, não pelo
poder”, “através do crucificado e não dos que crucificam”.
No final, Bento XVI lembrou a frase de João Paulo II há 26
anos: “Não tenhais medo de abrir aas portas a Cristo.” Esse
apelo ameaçou os poderosos nos domínios da “corrupção, da
inversão dos direitos, do arbítrio”. Mas quem adere a Cristo
“não perda nada, absolutamente nada do que faz a vida livre,
bela e grande”. E terminou com um apelo aos jovens: “Não tenham medo de Cristo! Ele não tira nada e doa tudo.” v

Joseph Ratzinger presidiu ontem ao seu primeiro acto oficial
como Papa Bento XVI. Na Capela Sistina, o mesmo cenário
onde se realizou o conclave que o elegeu, celebrou a missa com
todos os cardeais, logo às nove da manhã. E, numa mensagem
no final da missa – que substituiu a homilia – deixou já algumas indicações do que pode ser o programa de acção do seu
pontificado. O ecumenismo foi a tarefa prioritária indicada, a
par do diálogo inter-religioso e da aplicação do Concílio
Vaticano II (1962-65) num discurso de boas intenções que, por
vezes, parecia estar a corrigir as acções do cardeal Ratzinger.
(…)
Na mensagem (…), lida em latim, Bento XVI afirmou ser
sua “ambição” e “dever”, enquanto Papa, promover a “causa
fundamental do ecumenismo”, aproximando católicos, protestantes e ortodoxos. “Para isto, não bastam as manifestações de
bons sentimentos. São precisos gestos concretos que entrem
nas almas e movam as consciências”, afirmou. (…)
Bento XVI referiu-se ainda à aproximação às outras
religiões, concretizada por João Paulo II, e aos que “simplesmente buscam uma resposta às perguntas fundamentais da
existência e ainda não a encontraram”. (…)
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Talvez essa tenha sido a principal característica do anterior pontificado:
deixou mais questões em aberto do que os assuntos que resolveu.
Balanço amargo para um Papa cujo desígnio era exactamente o contrário.
Durante anos abordou todos os assuntos, todas as questões - internos, ou externos,
à vida da Igreja - que lhe pareciam relevantes.

Protagonismo público,
doutrina, âncoras e pontes
»» Jorge Wemans »» * Associado do Metanóia; texto da intervenção no colóquio «Pontificados de João Paulo II e Bento XVI: Balanços e Perspectivas»,
realizado na Universidade Lusófona, a 29 de Abril de 2005, cujas actas estão publicadas no livro com o mesmo título

o curto espaço de que disponho, outra coisa não
é possível para além de escolher e apresentar,
muito sumariamente, alguns aspectos significativos de um pontificado tão longo como o foi o
pontificado de João Paulo II. Importa, antes do
mais, sublinhar que qualquer balanço que se
preze não deve ser apenas um destacar de aspectos do passado,
um ajuste de contas com o passado, ou uma apologia desse passado. Um qualquer ba-lanço parte sempre de uma expectativa
pessoal, ou - num esforço de objectividade - da repercussão do
objecto em análise sobre a realidade envolvente, sobre os acontecimentos que lhe são contemporâneos.
Não disponho de espaço para explicitar nem uma nem outra.
Vou aproveitar este espaço para apresentar dois aspectos que
são, do meu ponto de vista, altamente significativos no pontificado de João Paulo II. A sua significância resulta, em grande
parte, do facto de permanecerem como desafios em aberto para
o tempo actual e futuro. Nomeadamente para o pontificado de
Bento XVI.

aspectos que lhe surgiam como cruciais. E isto não tanto por ter
governado a Igreja durante muito tempo, mas mais por ser esse
o entendimento que tinha do papel em que estava investido.
Acontece que, apesar da multiplicidade dos escritos que
deixa, das constantes viagens e encontros que realizou, dos
gestos desassombrados que protagonizou, acontece que onde
pensava ter resolvido as questões, posto ponto final às dúvidas,
ou definido por uma vez a posição da Igreja Católica, deixa mais
interrogações e portas abertas do que alguma vez desejou.
Também ninguém poderia pensar que num mundo tão globalizado e de tão rápidas mutações como aquele em que vivemos, fosse possível dar respostas definitivas a interrogações que
ontem nem sequer nos colocávamos. Embora ninguém o possa
pensar… convém sublinhar que esta é uma tentação muito típica dos meios católicos: combater o «relativismo» com propostas
de comportamentos individuais, ou sociais, que concretizavam
um entendimento de Deus e do Homem próprias de um tempo
anterior. E por isso mesmo, incapaz de integrar interrogações
contemporâneas que… pura e simplesmente então não existiam.

Talvez essa tenha sido a principal característica do anterior
pontificado: deixou mais questões em aberto do que os assuntos
que resolveu.
Balanço amargo para um Papa cujo desígnio era exactamente o contrário. Durante anos abordou todos os assuntos,
todas as questões - internos, ou externos, à vida da Igreja - que
lhe pare-ciam relevantes. Fez ouvir a sua voz sobre todos os

Terminado o intróito, esquematizo os dois aspectos que me
propunha propor à vossa consideração.
Que aconteceu, então, durante o pontificado de João Paulo
II? Muitos e decisivos acontecimentos. Retenho dois aspectos:
1. O Papa tornou-se um actor de peso na cena internacional.
Continua, é certo, sem as divisões que Estaline pedia para ver. A
diplomacia vaticana terá hoje, talvez, menor influência do que já

N
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teve. Mas o papado adquiriu esse poder fático de influenciar a
opinião pública muito para além das multidões de fiéis que congrega, muito para além dos muros da Igreja Católica.
É um novo protagonismo que tem de ser tido em conta.
Ameaçar de excomunhão um candidato à presidência dos EUA,
ou levantar a voz contra a guerra ao Iraque - só para citar dois
exemplos recentes - não são opiniões de um senhor de idade
sem divisões de infantaria, a que não há que prestar demasiada
atenção. Elas condicionaram o desenrolar dos acontecimentos.
O Papa é hoje um actor de peso na cena internacional. Um
actor com argumentos e um tipo de poder muito específico. E se
é assim, e da forma como o é, deve-o a João Paulo II, pois nem
Paulo VI, nem o Vaticano do tempo dele detinham tal poder. A
actual conformação da relevância internacional do Papa, foi este
Papa que a engendrou. Ele e mais ninguém.
Questão seguramente perturbante para Bento XVI… a quem
não basta ocupar o lugar, precisa de conseguir congregar na sua
figura (ou criar outros) os factores que permitiram ao seu antecessor ser reconhecido como um «líder mundial». E tal reconhecimento não advém, nem da cadeira em que se sentou, nem
da diplomacia que tinha ao seu serviço, nem do marketing de
comunicação, nem das relações políticas que estabeleceu.
Advém da pessoa.
O que significa que, mudando a pessoa, pode mudar o
estatuto, mudando a pessoa pode não se repetir esta característica… ou todos os papas, post-João Paulo II, estão «condenados»,
daqui para a frente, a serem automaticamente verdadeiros
líderes mundiais? Por mais que se acredite no Espírito Santo….
2. O Papa reforçou o seu papel de produtor da ortodoxia.
Não já e apenas o seu garante. Através das mais de 80 mil páginas que deixa escritas, o Papa tornou-se a quase única referência para o católico comum e também para o cidadão não-católico. Longe vão os tempos das pastorais diocesanas da transição
dos séculos XIX-XX. Ou a produção intelectual, gerada a partir
da investigação universitária, no campo bíblico e teológico que
floresceu no pós-guerra.
Hoje, sobre qualquer questão, sobre qualquer assunto, há,
seguramente, um texto de João Paulo II a citar.
A centralidade de Roma em todos os capítulos - disciplinar,
teológico, pastoral, ou na doutrina social - é avassaladora.
Corresponde a um esforço inaudito de reconstrução e afirmação
de uma identidade católica no mundo. Contudo, é esta mesma
identidade que o mundo não deixa, todos os dias, de recolocar
em causa.
A construção dessa identidade a partir da reafirmação de
uma linha da tradição, põe outras linhas em surdina, mas não
acaba com elas. E se há algo que hoje caracteriza a experiência
católica no mundo, é a sua diversidade e o seu modo de ser plural. A redução enfática do leque de práticas que esse pluralismo
pode conter, cria tensões que se projectam em rupturas futuras.
É óbvio que João Paulo II voltou, ao longo do seu pontificado, por diversas vezes aos mesmos temas e nem sempre
escreveu, ou disse, sobre eles exactamente o mesmo. Em breve
os historiadores mais atentos nos proporão periodizações do

pontificado. Sistemática que não será coincidente para assuntos
diversos. Mas não tenho dúvidas que na sua complexidade, teremos, em breve, análises que remeterão para os primeiros anos
do pontificado, em contraponto com os anos da sua maturidade
ou com os últimos anos do pontificado.
Mas neste esforço doutrinal - que muitas vezes se revestiu de
intenção disciplinadora, afirmando uma interpretação redutora
e unívoca dos textos conciliares, impondo a voz do magistério à
reflexão teológica e delimitando os comportamentos admissíveis, em termos de moral individual e prática eclesial, - é o
próprio legado de João Paulo II que contém elementos profundos de questionamento essencial.
Basta recordar o seu corte
com a doutrina da guerra justa
e a sua categórica afirmação
de que para os crentes em
devemos a João Paulo
Jesus Cristo a guerra é sempre
II aquisições que,
um pecado, ou, em linguagem
mais universal, «uma derrota
espero, perdurem
para a humanidade». Ou lempor muito tempo
brar a radicalidade com que,
na percepção pública por várias vezes, regressou
aos temas decisivos da doutrido que é o núcleo
na social da Igreja, reafirmancentral da fé católica: do o «destino universal dos
bens» e a centralidade do trao Deus de Jesus
balho humano na economia.
Cristo é um Deus
Ou, ainda, o seu explícito
de misericórdia.
reconhecimento de que, de
modos diferentes, existe em
É, Ele próprio,
todas as religiões essa possio perdão
bilidade de interioridade e
esse princípio de respeito pee a misericórdia;
rante a indizibilidade de cada
e que aos católicos
ser humano que se expressa
é impossível ter fé
na atitude orante que todas as
religiões comportam.
em Deus

««

e não acreditar
no Homem.

Neste campo, devemos a
João Paulo II aquisições que,
espero, perdurem por muito
tempo na percepção pública
do que é o núcleo central da fé católica:
o Deus de Jesus Cristo é um Deus de misericórdia. É, Ele
próprio, o perdão e a misericórdia;
e que aos católicos é impossível ter fé em Deus e não acreditar no Homem.
Duas afirmações que não têm nada de novo para os cristãos,
mas que, pelo modo quase obsessivo como foram repetidas por
João Paulo II, como fundamentaram os seus gestos e os seus
textos, não podem ser facilmente ignoradas, ou postas em surdina. E constituem verdadeiras âncoras do permanente questionamento dos católicos e magníficas pontes para o diálogo com
todos os homens e mulheres de boa vontade nossos contemporâneos. v
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Ao longo das últimas semanas de declínio físico, João Paulo II foi sujeito
a uma sobre-exposição do seu próprio sofrimento. Foram passados, por vezes,
os limites do pudor e da elegância. Mais grave do que isso, foram passados
os limites da doutrina bíblica, sempre que o seu sofrimento foi indevidamente
assimilado ao de Cristo, como sucedeu na homilia do cardeal Camillo Ruini,
no Domingo de Ramos, e na do próprio cardeal Joseph Ratzinger, na cerimónia
do funeral. Estávamos na época da Páscoa e não faltou quem falasse
da Via-Sacra de João Paulo II...

João Paulo II,
salvo para sofrer
»» Silas de Oliveira »»

Jornalista; protestante; título da responsabilidade da Viragem; excertos da intervenção no colóquio “Pontificados de João Paulo II e Bento XVI:

Balanços e Perspectivas”, realizado na Universidade Lusófona, a 29 de Abril de 2005, cujas actas estão publicadas no livro com o mesmo título

necessária avaliação crítica do pontificado
de João Paulo II já foi feita, há pouco mais
de um ano, por dois eminentes teólogos
católicos, Hans Kung e Juan José Tamayo.
Ambos falam do que há de “contraditório”
ou “ambíguo” na obra de João Paulo II.
Este observador não tem qualquer competência para fazer
melhor e recomenda a leitura desses artigos.
Mas há um aspecto que me suscita um comentário pessoal, e que tem a ver com todos nós, crentes ou descrentes,
em Portugal. Trata-se do modo de entender o sofrimento.
Ao longo das últimas semanas de declínio físico, o Papa
João Paulo II foi sujeito a uma sobre-exposição do seu
próprio sofrimento. Foram passados, por vezes, os limites
do pudor e da elegância. Mais grave do que isso, foram passados os limites da doutrina bíblica, sempre que o seu sofrimento foi indevidamente assimilado ao de Cristo, como
sucedeu na homilia do cardeal Camillo Ruini, no Domingo
de Ramos, e na do próprio cardeal Joseph Ratzinger, na cerimónia do funeral. Estávamos na época da Páscoa e não faltou quem falasse da Via-Sacra de João Paulo II...
A verdade é que o próprio João Paulo II não é alheio a
esta linha de pensamento, que nos toca pela porta. O seu
pontificado é responsável pela revalorização dos aspectos
mais datados (e mais doentios) do catolicismo popular
fatimista, como a “conversão da Rússia” e a doutrina do sacrifício reparador.

A
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O milénio da conversão da Rússia foi solenemente celebrado há dezassete anos – por toda a Rússia, decerto, mas
com um significado muito especial na Ucrânia. Porque o
facto que esta efeméride comemora é o baptismo do Príncipe
Vladimir e do seu reino, o povo Rus’, de Kiev. Segundo a
tradição, o soberano e todos os habitantes da cidade mergulharam no rio Dniepr, em 988, num grande baptismo colectivo que marca o início histórico da ortodo-xia russa.(...)
Por outras palavras: os russos foram ucranianos antes de
serem russos. O berço sagrado da ortodoxia russa é a
Ucrânia, assim como o berço sagrado da ortodoxia sérvia é
o Kosovo. O Ocidente devia prestar mais atenção à delicadeza destes laços.(...)
Depois de 1989, muitas igrejas do Ocidente partiram à
conquista das almas do Leste, agora considerado “terra de
missão”. Esta sobranceria não podia deixar de irritar os ortodoxos, que se consideram outra vez invadidos no seu “território canónico”. O projecto de elevação da Igreja Greco-Católica da Ucrânia ao estatuto de patriarcado próprio,
a criação de novas dioceses católicas em repúblicas da ex-URSS e outros gestos semelhantes são rotulados pelo
Patriarcado de Moscovo como “proselitismo” inamistoso
e invocados como razão para o “congelamento”, até ao fim,
de uma visita desejada por João Paulo II à Rússia.
É evidente que algumas missões protestantes têm um
proselitismo muito mais agressivo e uma taxa de crescimento superior, mas, na medida em que dão origem a igrejas de
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um tipo totalmente diferente, não se confundem com a cultura tradicional e não são vistas como “cavalos de Tróia”.
Da Igreja Católica, como “Igreja irmã”, os ortodoxos têm
uma expectativa mais exigente.
Assim, o receio da “agenda escondida” de Roma e as
ambiguidades da “conversão da Rússia”, incluída na mensagem de Fátima, permanecem e não são apaziguadas nem
pela devolução de relíquias: as de São Valentino em 2003, o
ícone de Nossa Senhora de Kazan no final de Agosto do ano
passado e, mais recentemente, ao Patriarca de
Constantinopla, os restos de São Gregório Nazianzeno e São
João Crisóstomo, pilhados em Abril de 1204 pelos soldados
da quarta cruzada.
Tanto o Vaticano como os responsáveis católicos russos
mantêm que tal “conversão” não tem de ser entendida como
uma transferência maciça para a Igreja de Roma, mas não é esse
o ponto de vista da “ala direita” católica – que temos visto em
incidentes relacionados, precisamente, com o uso do Santuário
de Fátima. E, em última instância, o primado do Bispo de Roma
é sempre o horizonte inegociável deste “ecumenismo de
retorno”. Para compreender bem o nível de envolvimento pessoal de João Paulo II na revalorização deste aspecto da “mensagem de Fátima” é indispensável ler o livro “O segredo que
conduz o Papa”, da jornalista Aura Miguel (Edit. Principia).
Mesmo John Allen Jr., o correspondente no Vaticano do
influente jornal católico norte-americano “National Catholic
Reporter”, não disfarça o modo displicente como em Roma
se vêem estas coisas. Em Novembro de 2003, a propósito da
segunda visita do Presidente Vladimir Putin ao Papa João
Paulo II, a reportagem incluía uma entrevista com o padre
jesuíta Robert Taft, do Instituto Pontifício Oriental, onde se
discute a necessidade de uma nova geração de dirigentes
ortodoxos russos, e o padre Taft admite candidamente: “Há
uma certa compreensão de que a linha dura é contraproducente. A Igreja Católica, no mundo da religião, é como os
Estados Unidos no mundo da política – a única super-potência. Não se pode agredi-la sem sofrer as consequências.”
A frase original é: “You kick it around at your peril.”
E no seu texto de balanço do ano de 2003 é o próprio jornalista John Allen Jr. que diz: “O destino das relações entre
o catolicismo e a ortodoxia russa é relevante, não só devido
ao apego sentimental eslavo de João Paulo, mas porque
poderia desempenhar um papel importante em trazer o bloco
de 250 milhões de crentes dos povos ortodoxos do Leste,
centrados na Rússia e nos Balcãs, mais firmemente para a
órbita ocidental. (...) Em último caso, João Paulo II pode
estar destinado a um papel semelhante ao de Moisés nas
relações entre católicos e ortodoxos russos; ele dirigiu as
duas comunidades na travessia do deserto, mas pode caber a
outrem a entrada na terra prometida.”

G. Haendel: “É tua a glória! Seja a Ti o louvor! Tua é a
vitória, grande Redentor!”
Em oposição a isto, há entre nós uma religiosidade
dolorista, muito antiga, com raízes que vão até aos cultos de
sacrifícios humanos, e que foi infelizmente recuperada pelo
próprio magistério da Igreja Católica Romana.
Jacinta e Francisco, as crianças videntes de Fátima, beatificadas há cinco anos por João Paulo II, assumiram a missão de “sofrer pela conversão dos pecadores”. Aterradas
pela visão do Inferno, davam a merenda às ovelhas, comiam
bolotas, recusavam-se a beber na força do calor, deitavam
fora a água. Como se conta nas “Memórias da Irmã Lúcia”:
“(...) Passavam assim os dias da Jacinta, quando Nosso
Senhor mandou a pneumónica, que a prostrou na cama, com
seu irmãozinho. Nas vésperas de adoecer, dizia: - Dói-me
tanto a cabeça e tenho tanta sede! Mas não quero beber, para
sofrer pelos pecadores!”
Na edição mais recente das “Memórias da Irmã Lúcia”,
a seguir à interpretação do “terceiro segredo” de Fátima (que
o Papa João Paulo II apropriou como referência a si mesmo),
vem o “Comentário Teológico” que pretende dar credibilidade e seriedade a tudo isto – e é assinado pelo então
prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, Cardeal
Joseph Ratzinger.
Há um ano, João Paulo II beatificou outra vidente e mística, Alexandrina de Balasar, cujo lema era “sofrer, amar,
reparar”... A sua biografia, distribuída pela agência Ecclesia,
diz que ela “compreendeu que a sua vocação era o sofrimento” e que “passou acamada os últimos treze anos da sua
vida, alimentando-se apenas com a hóstia consagrada que
lhe era levada por um sacerdote.”
Na “economia da salvação”, tal como nos é proposta por
estas beatificações, Portugal é produtor de sofrimento infantil. A Congregação para a Causa dos Santos afadiga-se a
procurar as chamadas “virtudes heróicas” que fazem falta à
beatificação destes mártires infantis. E quais são? Numa
altura em que estamos tão sensibilizados para o problema da
violência feita às crianças, as “virtudes heróicas” que esta
religiosidade vem propor aos Portugueses são as de três
crianças que – literalmente – se deixam morrer de fome para
“salvar os pecadores”...
O próprio João Paulo II, como deixou claro, atribuiu a
Nossa Senhora de Fátima o facto de ter sobrevivido ao atentado de 1981. A mão de Ali Agca disparou a arma, mas outra
“mão materna” conduziu a bala no seu corpo de modo a
poupar-lhe a vida. E o Papa assumiu-se como salvo para
sofrer. v

No cristianismo bíblico, só o sacrifício de Cristo é
necessário, suficiente e definitivo. Não temos de competir
com Ele. Só nos compete descobrir, com alegria, o túmulo
vazio e sair cantando o hino triunfal (Thine is the Glory) de
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Falta, a meu ver, nas nossas comunidades locais, que no seu conjunto formam
a grande comunidade a que chamamos Igreja, tempo para a pessoa.
Faltam tempos e espaços de acolhimento, de escuta e de partilha em profundidade.
Faltam tempos e espaços para a vida. Por isso, vamos definhando,
repetindo os mesmos gestos de sempre, sem criatividade, sem novidade evangélica
e sem aquele toque primaveril que caracterizou os primeiros anos pós-conciliares.

Atitudes em tempos
de mudança
»» Ilda Fontoura Pires »» associada do Metanóia
á 26 anos atrás, quando foi eleito o Papa João
Paulo II, alguém do Instituto de Pastoral que
eu então frequentava comentou, meio a sério
meio a brincar: «Os progressistas que se cuidem». E, durante todo o tempo que durou este
pontificado, não foram poucos os que viveram na perplexidade entre a admiração e o lamento.
Admiração pela incontestável abertura de João Paulo II ao
mundo e aos seus problemas. Pelo avanço na linha da pacificação das relações entre os povos e entre as religiões. Pela
força atractiva que exercia junto das pessoas de todos os credos e de todas as culturas evidenciada nas multidões de que
sempre se viu cercado. Lamento, porque desejariam que
alguns passos mais tivessem sido dados, na linha do seu antecessor Paulo VI, em relação a questões fulcrais geradoras de
um certo mal-estar no interior das comunidades cristãs.
Ao presenciar todo aquele extraordinário afluxo de pessoas a Roma só para dizerem um último adeus ao Papa que
admiravam e amavam, não podemos deixar de nos questionar
sobre as razões desta atitude e sobre a ligação que isso poderá
ter com a consciência e o sentimento de pertença efectiva e
afectiva às respectivas comunidades locais.
Extrapolando um pouco, o mesmo poderemos dizer em
relação às multidões que regularmente correm para Fátima ou
para outros lugares de peregrinação. O que buscam realmente
as pessoas? O que desejam verdadeiramente? Vive-se aqui, a
meu ver, uma dualidade que nos deve fazer pensar: por uma
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lado temos comunidades envelhecidas, carentes de vida, de
dinamismo, tentando ser sinal numa sociedade adversa, sem o
conseguirem e sofrendo por isso e, por outro lado, esta euforia à procura do extraordinário, esta busca e quase exigência
do milagre.
Sem pretender interpretar sentimentos e atitudes de outros, creio que as pessoas querem, antes de mais, ver-se livres
dos seus sofrimentos e das suas aflições. E de uma forma imediata. As pessoas querem e precisam sobretudo de ser vistas e
acolhidas naquilo que são e naquilo que vivem. Cada uma
deseja isso do outro. Como se mais nada nem ninguém existisse. Parece que o Papa que nos deixou soube acolher.
Alguém falava da intensidade do seu olhar. Da forma atenta e
especial com que acolhia cada um. Da sua fé. Da força que
passava no seu olhar, nos seus gestos, no seu abraço. E foi
isso que ficou. Foi isso que as pessoas guardaram.
Então, que é feito da sua posição em relação aos dogmas,
em relação às tais questões vitais que ficaram em aberto e que
continuam a causar mal-estar e sofrimento no interior das
comunidades eclesiais? Parece que isso não pesou na hora do
«julgamento». No entanto, o mal-estar e o sofrimento continuam e continuarão enquanto novas aberturas, novas atitudes
e compreensões não forem vislumbradas.
Alguns dizem que se trata de questões de menor relevância, que o importante é a fé e a guarda do depósito da fé. Não
me parece que seja assim tão simples. Porque, para aquele que
acredita em Jesus Cristo e no Deus de Jesus Cristo, o impor-
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tante não é que um qualquer dogma ou verdade tenham
esta ou aquela interpretação. Que Deus seja uno e trino não
traz nada de novo à minha vida. Mas, que eu possa viver o
amor humano em paz e serenidade, sentindo que, através dele,
participo no amor trinitário, isso já tem mais a ver comigo, já
me preocupa. Que eu possa acolher como iguais em dignidade
e grandeza as pessoas que não participam do mesmo credo,
e que cada um se possa sentir acolhido naquilo que vive, isso
talvez me traga algo de novo e pacificador e esteja mais de
acordo com a leitura que faço do Evangelho.
Falta, a meu ver, nas nossas comunidades locais, que no
seu conjunto formam a grande comunidade a que chamamos
Igreja, tempo para a PESSOA. Faltam tempos e espaços de
acolhimento, de escuta e de partilha em profundidade. Faltam
tempos e espaços para a VIDA. Por isso, vamos definhando,
repetindo os mesmos gestos de sempre, sem criatividade, sem
novidade evangélica e sem aquele toque primaveril que caracterizou os primeiros anos pós-conciliares. Falta transformar uma Igreja de sacramentos e de práticas em Igreja de
ministérios aberta ao Espírito. Falta, talvez, entendermos que
oração, pregação e outras práticas que não passem pela vida
no seu quotidiano resultam áridas, secas, carecendo da força
motriz da novidade que está em cada um, quando se deixa
atravessar pelo Evangelho e pelo Espírito Jesus.
Todos desejamos que novas portas se abram no horizonte.
Mas, quer elas se abram ou não, o momento é de apelo à
comunhão e ao compromisso. E ninguém se pode escusar.
Talvez menos voltados para o que acontece nos órgãos que
decidem, mantendo embora a união com eles, mas cuidando
cada um de ocupar, de uma forma dinâmica, o seu próprio
lugar dentro da comunidade a que pertence. E aí, sempre de
acordo com o seu carisma, tentar introduzir a novidade
evangélica que o habita nesse lugar de si onde está inserido
em Cristo e onde a própria força de Cristo actua. Sem medos.
Navegando, se calhar contra a corrente, como quem vê o
invisível, a caminho dos «novos céus e da nova terra». Porque
o momento é de desafio para todos e para cada um. v

Claude Boucher (padre missionário canadiano no Malawi)
"Repententez vous et vous vivrez" (1989), pintura sobre madeira
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Precisa-se uma «Igreja do limiar», não de uma Igreja no centro, como se detivesse
inteiramente «a verdade». Urge essa deslocação da Igreja do centro para lugares
de charneira, onde o que a funda é simultaneamente a ligação à sua Origem
e ao que é diferente de si. Só assim a Igreja realiza a sua missão
de Igreja-para-o-Mundo: interpelada pelo rosto do humano, na inquietação
da responsabilidade pelo mundo, ela poderá ser sinal do sentido último do humano,
da abertura ao Mistério de Deus.

Para uma Igreja do limiar
»» Isabel Allegro de Magalhães »» * Texto da intervenção no colóquio «Pontificados de João Paulo II e Bento XVI: Balanços e Perspectivas», realizado na
Universidade Lusófona, a 29 de Abril de 2005, cujas actas estão publicadas no livro com o mesmo título

Possivelmente todos aqui coincidimos na percepção de que o mundo em que vivemos precisa a todos os níveis e instâncias, colectivas e individuais - de uma imensa elevação espiritual e, com
ela, de uma referência e uma consciência éticas.
Bastará olhar atentamente para o Planeta (do quotidiano mais restrito ao vasto mundo global) para vermos situações desumanas explosivas por toda a parte: com as centenas de
milhões de pessoas, como nós, com fome, com sida, sem casa,
sem cuidados mínimos de saúde, sem acesso à educação, ao
emprego, à cultura; pessoas que sofrem discriminações e conflitos sociais, sexuais, étnicos, raciais, religiosos; guerras e outras formas de violência, deslocações forçadas e migrações;
pessoas que experimentam o esvaziamento de valores fundamentais ou a ausência de sentido para a vida. Etc. etc.
Isto não pode deixar de preocupar qualquer grupo
humano, qualquer ser de boa-vontade, crente ou não-crente: a
todos confronta com a irrecusável responsabilidade perante o
estado do mundo.
As grandes religiões propõem caminhos diferenciados,
mas convergentes no que toca a uma elevação de sentido do
humano.
Algumas, apontam sobretudo caminhos de aperfeiçoamento interior, quase à margem do curso da História. Outras
- as religiões abraâmicas - apontam a um outro modo espiritual, intra-mundano (Schillebecx), que implica na raiz essa
responsabilidade pela vida de todos.
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O cristianismo (como de algum modo já o judaísmo e
depois o islão) vê a abertura a Deus e o aperfeiçoamento
espiritual como indissociáveis da dimensão - ontológica - da
responsabilidade, individual e colectiva, pelo Mundo e a
História.
Logo no modo como Jesus se apresenta aos judeus na sinagoga, ao citar a profecia de Isaías, agora em si cumprida,
essa dimensão fica clara:
O Espírito de Deus está sobre mim […] para anunciar
a Boa Nova aos pobres. Enviou-me a proclamar aos cativos a
libertação, aos cegos a vista, a dar de novo a liberdade aos
oprimidos […] (Lucas 4, 18-21)
O significado desse envolvimento terreno tem aliás sido
repetido, actualizado quer nos documentos do Concílio
Vaticano II quer noutros textos, sobretudo os mais recentes,
do magistério da Igreja.
Nos anos 60, a Gaudim et spes apresenta um desafio claro:
[…] aumenta a consciência da eminente dignidade da pessoa humana, por ela ser superior a todas as coisas e os seus
direitos e deveres serem universais e invioláveis. É necessário,
portanto, tornar acessíveis ao homem todas as coisas de que
necessita para levar uma vida verdadeiramente humana: alimento, vestuário, casa, direito à educação, ao trabalho […]. A
ordem social e o seu progresso devem, pois, reverter sempre
em bem das pessoas, já que a ordem das coisas deve estar
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subordinada à ordem das pessoas e não ao contrário; foi o
próprio Senhor quem o insinuou ao dizer que o sábado fora
feito para o homem, e não o homem para o sábado. (1)
Logo a seguir, por exemplo, a encíclica Populorum
Progressio fala do «destino universal dos bens» (PP, 1967, 22:
I.c.). Nos anos 80 e 90, a Sollicitudo Rei Socialis diz: «A doutrina social da Igreja adopta uma atitude crítica, quer em
relação ao capitalismo liberalista, quer em relação ao colectivismo marxista.» (SRS, 1987, III, 21); e a Centesimus Annus
nomeia como «pecados sociais» ou «estruturas de pecado», as
formas e decisões que menosprezam o «princípio de solidariedade, […] em defesa do mais débil» (CA, 1991, II, 15).
Do mesmo modo, muitos textos de pensamento teológico fundamentam e reiteram esta dimensão da missão do Evangelho.
Sei - todos o sabemos - da diversidade das interpretações,
do pluralismo dos quadros hermenêuticos, que permitem ler
diferentemente as mesmas palavras. Não é, aliás, nada de
novo: o cristianismo, desde o seu início, logo com Pedro e
Paulo, viveu intensamente essa conflitualidade: a de uma
divergência de interpretações da mensagem de Jesus. O que é
um sinal particularmente eloquente, dada, então, a proximidade a que essas figuras estavam do Jesus da História.
(Quanto mais hoje! teremos, inevitavelmente, de pensar.)
No entanto, algumas afirmações surgem com uma tal
evidência que será difícil «espiritualizá-las», ou alegorizá-las
nessa direcção apenas, de modo a descurar o empenhamento
concreto dos cristãos na História. Qualquer que seja o olhar,
não há dúvida de que alguma eficácia temporal(2) é intrínseca
ao Cristianismo - eficácia que se funda numa antropologia
modelada pelo Sentido de uma Origem e de uma Destinação
para o humano. Daí que a tarefa dos cristãos na História seja
a de contribuir, lado a lado com outros crentes e não-crentes,
para um imenso ágape inclusivo, acreditando que o apelo de
Deus em Jesus é o de fazermos desta Terra, pelo Espírito,
Reino de Deus: reino esse já entre nós, mas «em dores de
parto», como diz S. Paulo.
No Evangelho, essa linha horizontal é fortíssima e convida os cristãos a uma fé incarnada no tecido temporal,
preparando o escathon, em que Deus será tudo em todos. Essa
a razão da Esperança. A possibilidade desse ágape decorre da
posição que tomarmos perante estas palavras, pelas quais
todos teremos de responder (3):
Quem não ama o seu próximo que vê, como pode amar
Deus a quem não vê? [I Carta de João, 4, 20ss (4)]
Hoje, ouvimos por exemplo Lévinas formular esse imperativo assim: «O rosto do outro obriga-nos». Ora, é perante
esse rosto - do outro, de todos os outros - que teremos de
responder; é ele que incita à relação e cria o apelo espiritual e
ético primeiro. O rosto do outro suspende-nos, surpreendenos, aguarda resposta colectiva e individual. Como se lê no
Talmud da Babilónia, «Se não respondo por mim, quem

««
No Evangelho, essa linha horizontal
é fortíssima e convida os cristãos a uma fé
incarnada no tecido temporal, preparando
o escathon, em que Deus será tudo
em todos.
O rosto do outro implica-nos, desafia
à compaixão, à justiça, à misericórida,
reclamando de nós a «alma com que ter
passos».

responderá por mim? Mas se só respondo por mim, serei
ainda eu?»
O rosto do outro implica-nos, desafia à com-paixão, à
justiça, à misericórida, reclamando de nós a «alma com que
ter passos» (Bernardo Soares) - passos que abram a todos as
condições de uma vida plena, passos que nos permitam perdoar até ao ilimitado (setenta vezes sete - Mt 18, 22) de modo
a «dar futuro a quem eventualmente mo tirou e a permitir que
o que foi feito sare, sem deixar cicatriz» (5).
E acima de tudo sabemos que é no acesso ao outro ao
nosso alcance que haverá acesso a Deus (6).
Qualquer que seja o nosso quadro ideológico, cultural, interpretativo, o empenhamento orientado para uma vida em abundância destinada a todos, sem excepção, é inalienável: «Vim para que
tenhais a vida e a tenhais em abundância» (Jo 10, 10).
(E não será que esse entendimento «alegórico-espiritualista» do imperativo evangélico contribuiu para descurar na
Igreja a dimensão de responsabilidade pelo estado do mundo,
levando a que esta dimensão do chamamento original passe
em branco, quase incógnito, pelas comunidades locais? Ou o
inverso disto, que no passado, e hoje ainda, conduziu vários
sectores cristãos a um integrismo político-cultural, feito em
nome de Deus, e de efeitos devastadores?)
Neste contexto de uma fé actuante no mundo,
«estando no mundo sem ser do mundo», a
Igreja confronta hoje importantes desafios. E,
a meu ver, os primordiais são exactamente de
ordem ética e espiritual perante o estado do
mundo: - Re-enunciar e anunciar de novo as
grandes questões éticas exige que seja dada prioridade ao
rosto do outro, o que hoje supõe cuidar de uma globalização
da fraternidade, que não pode mais ser apenas feita das boas
acções cristãs individuais, de projectos caritativo-assistenciais
(apesar de poderem também ser úteis). Trata-se de algo mais
eficaz: o empenhamento pela erradicação da pobreza, do resgate de milhões pessoas do desfavorecimento e da exclusão,
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da invenção de outra noção de economia, de outras estruturas
societais e globais, capazes de zelar pelos direitos fundamentais e pela qualidade de vida humana e da própria Terra.
Nessas tarefas concretas, é preciso eficácia: uma eficácia
temporal da fé, que resulta de uma espiritualidade inserida no
mundo, que sabe construir o visível como se visse o Invisível.
O fermento da Evangelho terá de ser eficaz e revolucionário
e só nessa medida poderá irradiar (7). Anunciar isto é impe-rativo para a Igreja: em palavras e actos.
Outras questões, de ordem moral e cultural, têm importância na Igreja:
– As questões da moral implicam repensar os princípios que
em determinados momentos históricos foram fixados, a partir
dos dados novos das ciências contemporâneas e perante o rosto
do outro - de modo a que esses «princípios morais» possam ser
reformuladas, em fidelidade aos sinais destes tempos e ao
Evangelho. Isso permitirá alterar anteriores posições da Igreja,
porque se a Igreja «está feita», ela «está também a fazer-se»; se
«é um dado», está também «em devir» (8). A moral terá de ser
também equacionada num permanente devir, sem cedência a
facilidades sem critério nem intransigências normativas, sabendo
sobretudo que «lei» nenhuma dará conta do apelo à maior perfeição humana. Assim, a moral seria apenas uma estrela iluminante, dinâmica, a chamar a essa responsabilidade ilimitada, no
respeito (sagrado) pela consciência de cada um. Daí a necessidade de formação das consciências - no sentido da individuação,
da maturidade, da liberdade moral na responsabilidade. Vinda do
Espírito, essa liberdade transparece no desassombro das atitudes
de Jesus. Por exemplo, neste episódio do Evangelho de Marcos:
num dia de sábado, Jesus passava através dos campos de
trigo e os seus discípulos, à medida que caminhavam iam colhendo espigas. Os Fariseus disseram-lhe: «Olha o que fazem
os teus discípulos num dia de Sábado! Isto não é permitido».
Ele disse-lhes. «Nunca leram o que fez David, uma vez que
tinha fome, ele e seus companheiros? […] Entrou na casa de
Deus, comeu os pães da oferenda que ninguém, a não ser os
sacerdotes, tem o direito de comer, partilhando-os com os que
estavam com ele? E disse-lhes: «O sábado foi feito para o
homem, e não o homem para o sábado». (Marcos 2, 23-28)
Sem este foco no ser humano, a Igreja manter-se-á prisioneira de momentos conjunturais do passado, agarrada a
uma falsa segurança que vacila perante o futuro.
-- As novas questões culturais do pluralismo requerem um
outro sistema de referências.
* No mundo de hoje, a comunicação global aproximou o
que estava distante e o pluralismo explodiu no multiculturalismo, nos confrontos entre as grandes religiões, em posicionamentos antagónicos sobre diversos problemas
e questões da Humanidade - questões ideológicas, culturais,
ético-morais, científico-tecnológicas, económicas, políticas,
e outras.
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Essa diversidade exige da Igreja uma compreensão transcultural, que supõe a valorização o que é diferente de si e gera
um entendimento da identidade própria. Requer que as possibilidades novas em várias ciências (genética, neurociências,
ecologia) sejam ponderadas à luz de uma individuação do
humano e do seu sentido último.
O reconhecimento das diversas religiões e o diálogo entre
elas - sem que ninguém ocupe o lugar de um centro - permitirá, entre outras coisas, que desse encontro surja a proposta
comum de um novo ethos (9) global, que se torne referência
vinculativa para a Humanidade. Nesta como noutras instâncias, a constituição de plataformas de reflexão sobre o mundo
e a vida, com crentes e não-crentes, poderá originar uma
cumplicidade alargada, para além de todas as dissonâncias. Já
Congar, nos anos 50, o sugeria, dizendo:
É na procura do mais humano, do mais autenticamente
humano, que realizaremos ao máximo a eficácia do Evangelho, ao
mesmo tempo que teremos melhores oportunidades para de sermos acolhidos e de encontrar, junto daqueles que não partilham
exactamente da mesma fé, uma espécie de cumplicidade. (10)
* Também dentro da Igreja o pluralismo é crescente. Antes
de mais, como condição preliminar à vivência de uma Igreja
em si mesma plural, o peso da Igreja-instituição teerá de dar
lugar claro à dimensão da Igreja-comunidade, onde homens e
mulheres terão de ter vez e uma voz própria a integrar no pensamento e na vida da Igreja. Essa a pluralidade primeira e
inescapável. Havendo esta ousadia, a Igreja poderá então
aparecer perante o mundo como comunidade «de homens e de
mulheres profetas» (profeta Joel), à maneira de Jesus e do
Cristianismo nascente.
Dentro da comunidade eclesial, existem distintos e por
vezes antagónicos pontos de vista, que há que tomar em conta
e debater, já que representam expressões da mesma dimensão
profética que pertence a todos os baptizados.
O pluralismo dentro da Igreja não deverá nunca ser, por
prudência que seja, silenciado ou submetido a qualquer ortodoxia
autoritária. Antes terá de ser escutado e discutido com argumentos
epistemologicamente sérios, para que se abram caminhos novos, e
não espaços de clivagem e desentendimento. Só assim é possível
viver a dinâmica da fé, ao ser permitido - e mesmo suscitado - que
a relação Evangelho/mundo seja continuamente repensada, por
ângulos diferentes e problematizantes, que inspirem a vida da
Igreja. É que ninguém detém «a verdade» toda, o que se partilha é
uma busca que Angelus Silesius, poeta e místico do século XVII,
expressa assim: Fiz de Deus o centro da minha vida. Não sei quem
é. Por isso o escolhi.
Nesta convicção, haverá que trazer à luz e à reflexão de
todos a diversidade de textos e de posições existentes. Por
exemplo: os discursos das várias teologias contextuais - teologias política, teologias da libertação, teologias feministas, etc.
- que lêem de modos diversos os mesmos Textos e a mesma
Tradição; intuições fundamentais trazidas pelo pensamento
místico, que abalam certezas e o excessivo peso institucional,
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doutrinário, «moralista», propondo outras vias de abertura
a Deus; textos apócrifos e gnósticos, que permitem conhecer
e pensar outras formulações e entendimentos da figura de
Jesus e da procura de Deus; os movimentos de contestação
interna da Igreja, que desafiam uma autoridade centralizada,
propõem outra disciplina interna, em que, entre outros pontos,
se perfila o da ordenação de homens casados e de mulheres,
a situação dos divorciados dentro da comunidade, etc.
Só assim a Igreja realiza a sua missão de
Igreja-para-o-Mundo: interpelada pelo rosto
do humano, na inquietação da responsabilidade pelo mundo, ela poderá ser sinal do sentido último do humano, da abertura ao
Mistério de Deus.
O grande testemunho da liberdade do Espírito manifestarse-á numa actuação da Igreja à maneira de Jesus, por exemplo no episódio de Marcos atrás citado, porque «Deus é
Espírito e onde está o Espírito está a liberdade» (II Cor 3, 17).
Assim liberta de uma carga histórica que em várias conjunturas tanto obscureceu o lume do Evangelho, a Igreja toda
- hierarquia e comunidade articuladas - saberá ousar gestos
inéditos.
E o critério final será, sempre e só, o dos próprios frutos. v
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do Espírito manifestar-se-á numa actuação
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no episódio de Marcos atrás citado, porque
«Deus é Espírito e onde está o Espírito
está a liberdade» (II Cor 3, 17).
Assim liberta de uma carga histórica que
em várias conjunturas tanto obscureceu
o lume do Evangelho, a Igreja toda
- hierarquia e comunidade articuladas
- saberá ousar gestos inéditos.

Notas
A Gaudium et Spes,1965, & 26º, inclui ainda o seguinte: «[…] direito de escolher
livremente o estado de vida e de constituir família, direito à educação, ao trabalho, à
boa fama, ao respeito, à conveniente informação, direito de agir segundo as normas da
própria consciência, direito à protecção da sua vida e à justa liberdade mesmo em
matéria religiosa[…]».
2 Yves Congar, «Sacerdoce et laïcat», 1962, p. 377. Sabemos porém que, por um
lado, há quem olhe o Cristianismo como «pura mística de Salvação e de vida eterna» e aí essa «vida em abundância» seria apenas acolhida e vivida numa outra vida. Por
outro lado, que há quem veja o Cristianismo como «agente de eficácia temporal» - e aí
essa vida em abundância é uma vida a acolher e a construir já aqui e agora.
3 Essa avaliação do agir humano é, aliás, esclarecida no «Evangelho de Mateus»,
com a parábola sobre o «Juízo final»: Mt 31-46, onde a voz de Deus dirá: «Todas as
vezes que o não fizestes ao mais pequeno de entre vós, foi a Mim que o não fizestes.»
4 No Judaísmo «Amai o próximo como a vós mesmos»; no Islão, Tradição do
Profeta, Hadith: «Ninguém acredita verdadeiramente se não desejar para o seu próximo o que deseja para si mesmo»,
5 Parafraseio aqui expressões de Frei Bento Domingues. Conferência no Terraço,
1997, e de M.J. Carmo Ferreira, «Vida consentida ou com sentido?». In PublicaçõesTerraço (1), 1997.
6 E. Lévinas, «Ética e Infinito». 1982; Lisboa: Edições 70, 1988, p. 73.
7 Congar, p. 366 e 374.
8 Maria de Lourdes Pintasilgo, «Imaginar a Igreja». Lisboa: Multinova, [1981], p. 53.
9 Seria importante, por exemplo, retomar e levar mais longe o trabalho já feito por
Hans Küng, que constitui um «Parlamento das religiões», tendo nesse contexto publicado uma declaração-base para um novo ethos: A Global Ethic: the Declaration of the
Parliament of the World's Religions. Ed. By Hans Küng and Karl-Joseph Kuschel. New
York: Continuum, 1993.
10 Congar, p. 377.

Mauricio Lasansky, "Pope and Cardinal" (1966), gravura
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O primeiro e máximo desafio para a Igreja é e será sempre a conversão dos cristãos
ao Evangelho. Que os dois mil milhões de cristãos (metade são católicos)
se convertam em verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus é o maior desafio.
Aliás, essa conversão constituiria a maior revolução da História.

Desafios para a Igreja
no pontificado de Bento XVI
»» Anselmo Borges »» Padre da Sociedade Missionária da Boa Nova. Professor de Filosofia (Antropologia Filosófica e Filosofia da Religião) na Faculdade de Letras
da Universidade de Coimbra; texto da intervenção no colóquio «Pontificados de João Paulo II e Bento XVI: Balanços e Perspectivas», realizado na Universidade Lusófona, a 29 de Abril de
2005, cujas actas estão publicadas no livro com o mesmo título

m primeiro lugar, gostava de sublinhar que logo
no título deste pequeno texto se pode aninhar
um equívoco fundamental. De facto, quando se
fala de Igreja, pensa-se sobretudo numa macro-organização e na hierarquia, mas originariamente ela é a assembleia dos cristãos, dos discípulos e discípulas de Jesus. Assim, fala-se da Igreja, pensando em menos de um por cento dos cristãos: o Papa, os bispos, os padres. Mais de 99 por cento da Igreja fica de fora.
Este é o equívoco de raiz. Então, começaria por dizer que
o primeiro e máximo desafio para a Igreja é e será sempre a
conversão dos cristãos ao Evangelho. Que os dois mil milhões
de cristãos (metade são católicos) se convertam em verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus é o maior desafio.
Aliás, essa conversão constituiria a maior revolução da
História.
De qualquer forma, terá de ser em referência ao núcleo da
mensagem de Jesus - toda a pessoa tem dignidade inviolável,
porque fundada em Deus - que a Igreja Católica e o Papa deveriam tentar resolver problemas fundamentais.
1. Não se pode esquecer o essencial: o Papa é um líder
espiritual, religioso. Ora, no seu núcleo, a religião significa
ver o Homem e a realidade toda na perspectiva de Deus, do
Mistério, do Sentido Último.
Mas o que seria uma religião que ignorasse o Homem
íntegro no seu aqui e agora, nas suas dores e também nas suas
esperanças? Concretamente, o cristianismo tem como núcleo
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a revelação do Deus cuja causa é a causa do Homem, com
preferência pelo pobre, o humilhado e o esquecido.
De facto, devido a razões históricas que aqui não é possível
desenvolver, o Papa preside ao primeiro e único «Estado-mundo»
supranacional, de tal modo que a Igreja Católica é uma força
moral incontestável, tendo uma palavra a dizer sobre as grandes
questões mundiais. Espera-se, pois, que o novo Papa, Bento XVI,
continue a mobilizar a Igreja para a promoção, por palavras e
obras, de uma ordem mundial na qual todos os seres humanos
vejam respeitada a sua dignidade inviolável e convivam em solidariedade, com igualdade real de direitos e responsabilidades.
2. Uma questão fundamental para a Igreja Católica é a
descentralização. Isso deverá significar mais colegialidade,
estruturas participativas e democratizantes, garantia de autonomia para as Igrejas locais e as conferências episcopais, nos
vários domínios: doutrinal, jurídico, litúrgico, tendo em atenção
as várias culturas e necessidades. Repare-se que o Evangelho de
Jesus é só um e, no entanto, apresenta-se em quatro evangelhos,
segundo São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João: a
unidade na pluralidade. É necessário perguntar: como seria a
nossa compreensão de Jesus Cristo, se, logo no início, os
primeiros discípulos, em vez de caminharem quase exclusivamente no sentido da cultura grega, tivessem caminhado também
para a China, por exemplo?
A unidade da Igreja não pode ser confundida com uniformidade nem tem de ser garantida por uma monarquia absoluta.
Repare-se que o próprio João Paulo II tinha pedido uma reflexão

DESAFIOS PARA A IGREJA

sobre outros modos de exercício do ministério papal.
3. A Igreja não pode exigir o cumprimento dos direitos
humanos no seu exterior não lhes dando guarida no seu seio. É
inadmissível que o Vaticano não tenha podido até ao presente
assinar a Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Espera-se, pois, a promoção dos direitos humanos também no interior
da Igreja, o que implica nomeadamente: pôr termo à discriminação da mulher, com todas as consequências, a salvaguarda da
liberdade de investigação e ensino - perante o Infinito, não têm
o homem e a mulher crentes de fazer perguntas, segundo aquela afirmação de Heidegger: a pergunta é a piedade do pensamento? - o fim da lei do celibato obrigatório, que, como lei, não
está de acordo com o Evangelho, a participação real dos leigos,
segundo a ordem de Jesus: «Sois todos irmãos.»
4. Em conexão com esta problemática, impõe-se dar atenção
a uma educação para a autonomia moral responsável, concretamente no domínio sexual e conjugal, que implicará uma nova
atitude em pontos concretos, tais como: a contracepção e a
paternidade/maternidade responsável; o preservativo - o preservativo não é a solução, mas, quando a alternativa é: preservativo ou morte, não se pode escolher a morte; o aborto, cuja
descriminalização não significa aprovação e, ainda menos,
recomendação; a situação dos católicos divorciados que voltam
a casar e querem dignamente participar nos sacramentos.
5. O ecumenismo enquanto diálogo com as outras confissões cristãs deveria implicar um modelo novo de exercício do
papado, o reconhecimento mútuo dos ministérios ordenados e a
possibilidade de participação comum ou, pelo menos, de hospitalidade na Eucaristia.
Mas, neste domínio, não seria necessário pensar num
Concílio verdadeiramente ecuménico, com a presença da Igreja
Católica e das Igrejas ortodoxas e protestantes, precisamente
para debater questões comuns?
6. Tal como no diálogo inter-confessional cristão, embora se
reconheça que as religiões não são todas iguais - uma religião
do Deus-Amor é diferente de uma que pratique sacrifícios
humanos -, também o diálogo inter-religioso não pode partir de
uma atitude de superioridade, mas da conversão de todos ao
Mistério e do empenhamento na promoção real da dignidade
humana de todos, sobretudo dos mais pobres, humilhados
e ofendidos. A religião (religiões) terá de congregar a ética e a
mística.
7. É desejável o estímulo em ordem a encontros das grandes
religiões do mundo, também com a representação dos não
crentes, para debater problemas candentes da Humanidade e de
humanidade para o futuro da Humanidade: os direitos e os
deveres de todos os homens, a paz, questões de bioética, a globalização, a natureza e o ambiente, a protecção da biodiversidade, as novas tecnologias, a economia, nomeadamente a problemática Norte-Sul, e, mais concretamente o futuro do continente africano, o diálogo inter-religioso e inter-cultural, uma
relação nova com a espiritualidade, o Mistério, o Sagrado, a
Transcendência, o Sentido Último. É neste sentido que Hans
Küng vem acentuando há anos a necessidade de um «ethos»
mundial, global.

8. Deverá merecer particular atenção o diálogo com a ciência, concretamente no domínio da genética e das neurociências,
pois é sobretudo a partir daí que se vai configurar uma nova
compreensão do Homem, com o consequente debate sobre a sua
dignidade e transcendência, pois haverá a tentação de esquecer,
ignorar ou até negar pura e simplesmente a sua subjectividade
irredutível.
Mas, por outro lado, este diálogo também implica uma nova
configuração de alguns dogmas. Por exemplo, não se pode continuar a falar de Adão e Eva ou do pecado original como se não
houvesse Darwin e a evolução. Impõe-se terminar com a teologia sacrificial, segundo a qual Deus exigiu a morte do Filho para
resgatar os pecados do mundo. Neste sentido, permito-me lembrar que o cardeal Joseph Ratzinger, numa obra cuja tradução
francesa apareceu em 1976 («Foi chrétienne hier et aujourd'hui»), recusou acreditar que
Deus se tornou «misericordioso» só depois de ver satisfeita a sua «vingança».
não seria necessário Erguendo-se contra a teologia
pensar num Concílio da «satisfação» que situava a
cruz «no interior de um
verdadeiramente
mecanismo de direito lesado
e restabelecido», rejeitou a
ecuménico,
noção de um Deus «cuja
com a presença
justiça inexorável teria exigida Igreja Católica
do um sacrifício humano, o
sacrifício do seu próprio
e das Igrejas ortoFilho. Esta imagem, apesar de
doxas e protestantes, tão espalhada, não deixa de
ser falsa».
precisamente
9. As finanças da Igreja
para debater
terão de ter como critério a
questões comuns?
transparência e o serviço dos
mais pobres. A mesma
transparência e verdade deveria presidir à relação com os
«media», sem privilegiar o espectáculo.
10. O diálogo difícil com a Europa, onde cresce a indiferença, o relativismo, o consumismo e o hedonismo, e alguns intelectuais e políticos manifestam mesmo má vontade contra o
cristianismo, assume características específicas não só pela sua
importância histórica, mas também pela necessidade de fundamentação última dos valores, como mostrou o debate célebre,
em Janeiro de 2004, entre o então cardeal Joseph Ratzinger e o
filósofo Jürgen Habermas.
Outras questões que não poderão ser ignoradas têm a ver
com os novos ministérios, um clero idoso, os novos movimentos religiosos e as seitas, a religiosidade popular. Todas elas
remetem para a urgência da descentralização.
Muitas confusões e até escândalos dos fiéis, por motivos contrários e nos diferentes domínios - doutrinal, moral, jurídico, litúrgico -, seriam evitados, se, em vez de terem sido educados na obediência passiva e no monolitismo, o fossem para uma fé adulta e
capaz de dar razões, para o debate livre, crítico e responsável, para
o respeito e a tolerância, para um pluralismo são e enriquecedor. v
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Se o cardeal Ratzinger se tornar Papa, pode ser que mude.
O jovem teólogo Ratzinger foi bom, o cardeal Ratzinger foi mau.
Se ele não mudar, será desastroso para a Igreja, que ficaria dividida.

O novo Papa deve afrontar
o sistema de apartheid global
»» António Marujo »» Entrevista publicada no «Público» de 20 de Abril de 2005
eio do Sri Lanka, onde nasceu há 80 anos,
para deixar em Roma recados e mensagens
a propósito da eleição de um novo papa e da
transição na liderança da Igreja Católica.
Tissa Balasuriya, 80 anos, é padre da congregação dos Oblatas de Maria Imaculada e
foi castigado pelo cardeal Joseph Ratzinger por causa de
algumas ideias dos seus livros. A entrevista foi realizada no
dia do início do conclave, um dia antes da eleição de
Ratzinger como Papa.
Quando perguntado se prefere alguém da Ásia para o
lugar, o padre Balasuriya diz que uma boa pessoa da Europa
pode ser um bom Papa e que um asiático «pode ser uma
banana: amarelo por fora, branco por dentro». E cita o
exemplo do Mahatma Gandhi, que «esteve mais próximo de
Jesus Cristo do que muitos Papas, ao defender a não-violência».
P. - Que prioridades deve ter o novo Papa?
P. TISSA BALASURIYA - A prioridade é a de ser um
grande cristão. A expansão europeia moderna tornou o
mundo não cristão, mas branco, machista e imperialista. O
papado esteve associado a isso. E o que se chama a economia livre tornou-se um sistema fechado: o capital e as ideias
podem mover-se, mas as pessoas não. Os negros, amarelos,
castanhos, não podem mover-se. Não nos reconhecem.
P. - O novo Papa deve agir ao nível político, económico?
R. - O Papa deve trabalhar ao nível da espiritualidade,
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deve ser um líder espiritual, que diga às pessoas que se
amem umas às outras. Alguém que ensine a concretizar
[a parábola contada no Evangelho Segundo São Mateus,
capítulo 25], sem separar o âmbito político-económico do
espiritual, mas realizando os ensinamentos de Jesus: tive
fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de comer,
estive preso e visitaste-me. Há pessoas que vivem com dois
dólares por dia…
O papado, a Igreja Católica, as protestantes e ortodoxas,
ainda não perceberam que vivemos num sistema de
apartheid global. E isso é contra o evangelho, não é uma
questão política: é [um sistema que] rouba propriedades,
mata pessoas, rouba as nossas terras, os nossos recursos.
Um Papa tem que compreender isto, não é para pensar
que só o cristianismo salva. João Paulo II foi a sinagogas, a
mesquitas, mas continua-se a pensar no cristianismo como
superior. Foi o que aconteceu quando os portugueses vieram
para o nosso país e destruíram os nossos templos e mataram
a nossa gente. Isso não vem de Jesus Cristo.
P. - O diálogo inter-religioso é uma missão principal para
a Igreja, como o Papa João Paulo escreveu?
R. - Não só o diálogo, mas a nossa conversão a Jesus
Cristo, essa, sim, é a grande missão. Traímos Jesus Cristo. O
grande genocídio da história humana foi aquele que se
seguiu a 1492: quantas civilizações e gerações mortas na
Austrália, Nova Zelândia, América Latina?...
O Papa João Paulo II pediu desculpa, dizendo que isso
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foi feito por filhos e filhas da Igreja. Mas tinha que dizer que
isso foi feito pelo papado, pelo sistema missionário. As pessoas eram boas, mas o sistema era mau. Temos que reconhecer isso, descobrir as causas. O Papa foi muito bom no
campo do diálogo inter-religioso, mas não foi tão longe
como devia. Entretanto, o cardeal [Joseph] Ratzinger, na
[declaração] Dominus Iesus, tomou outra posição, dizendo
que a salvação vem só por Jesus Cristo.
P. - E se o cardeal Ratzinger se tornar Papa?
R. - Se ele se tornar Papa, pode ser que mude. O jovem
teólogo Ratzinger foi bom, o cardeal Ratzinger foi mau. Se
ele não mudar, será desastroso para a Igreja, que ficaria dividida.
P. - Referiu numa conferência aqui em Roma a necessidade de criar uma comissão de direitos humanos na Igreja.
R. - Esse é um tema importante. A Igreja nega muitos
direitos humanos no seu interior. No Vaticano, uma mulher
não pode ser chefe de Estado. O Papa João Paulo II falou das
mulheres na Mulieris Dignitatem, mas não foi ao centro da
questão: a mulher é igual em dignidade. Ele foi um bom
Papa, mas em certos aspectos voltou atrás em relação
ao Concílio Vaticano II. Ele falava da figura de Maria [mãe
de Jesus], mas como se pode glorificar Maria e desprezar
a mulher?
P. - Fala de um movimento católico popular. Isso é um
novo concílio?
R. - Um novo concílio é uma possibilidade. Mas refiro-me a um movimento inspirado nos valores evangélicos, que
exprima o que o povo sente sobre a situação mundial. Há
grupos a trabalhar nisso, mas deve ser uma convenção que
reúna todos os cristãos, em todas as partes do mundo,
descentralizado, e que afronte todos os temas. v

Mauricio Lasansky (Argentina), "Pope" (1965), gravura
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Cada vez maior número de católicos pensa que as questões que dizem respeito
à própria vida e testemunho da Igreja no mundo, só encontrarão resposta adequada
através do debate e da participação dos crentes nos vários níveis da instituição
eclesial. Muitos católicos, em consonância com os paradigmas da cultura
contemporânea, sustentam que a verdade das «coisas da fé e dos costumes»
não virá de uma qualquer autoridade supostamente superior,
mas que a comunidade crente terá de percorrer o caminho dessa busca da verdade.
Daí a aspiração sentida em largos sectores da Igreja, através do mundo,
por uma verdadeira descentralização do exercício da autoridade pastoral e doutrinal.

Desafios do(s) próximo(s)
pontificado(s)
»» Luís de França OP »» * Frade dominicano; licenciado em Teologia pelas Faculdades Dominicanas do Saulchoir (Paris); formado em engenharia química (ISEL);
texto da intervenção no colóquio «Pontificados de João Paulo II e Bento XVI: Balanços e Perspectivas», realizado na Universidade Lusófona, a 29 de Abril de 2005, cujas actas estão
publicadas no livro com o mesmo título

tema que me foi proposto - desafios do próximo pontificado - prefiro enunciá-lo no plural desafios dos próximos pontificados - já que as
alterações necessárias ao viver da Igreja Católica
são de tal magnitude, que um só pontificado não
chega. Para esta reflexão inspiro-me numa leitura recente de um académico americano. Trata-se de Fareed
Zakaria(1) na sua obra «O Futuro da Liberdade». O autor começa
por constatar que vivemos na era democrática. E acrescenta: «No
decurso do último século o mundo foi marcado por uma tendência
singular: a ascensão da democracia. Em 1900 nem um único país
se ajustava ao que hoje designamos por democracia: um governo
constituído através de eleições, em que participam todos os
cidadãos adultos com direito a votar. Hoje, 119 países fazem-no,
correspondendo a 62% de todos os países do mundo… A democracia evolui de uma forma de governo para um estilo de vida».
AIgreja Católica quando pensa os seus fundamentos não pensa
em democracia, mas isso não impede que em algumas das suas
práticas use métodos democráticos, como por exemplo na eleição
do bispo de Roma. A Igreja não é uma democracia e não o deve
ser, isso é claramente afirmado pela teologia cristã. Mas o pensamento cristão tem de dialogar com o seu tempo. No que diz
respeito à Igreja Católica isso ficou bem definido no último
Concílio, quando se afirmou num documento doutrinal intitulado
«Gaudium et Spes»(2) que, se o mundo tinha de aprender com a
Igreja, a Igreja também devia aprender com o mundo. «Assim
como interessa ao mundo reconhecer a Igreja como realidade
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social e fermento da história, assim também a mesma Igreja não
ignora quanto tem recebido da história e evolução do género
humano». (GS, 44).
Hoje, a maioria dos nossos contemporâneos tem uma consciência adulta e reflexiva particularmente sensível a um certo
número de valores: exigência face ao respeito pela liberdade de
cada homem; um sentido agudo face à necessidade de concertação no exercício da autoridade; uma susceptibilidade extrema
face a tudo o que possa ser sentido como exclusão; o desejo de ser
associado à procura da verdade; a recusa de receber de cima e só
pela voz da autoridade afirmações incompreendidas. A esmagadora maioria dos cristãos, sobretudo nos países ocidentais, participam deste espírito fomentador de uma consciência cívica e
democrática.
A Igreja, nos próximos pontificados, não pode ignorar, com o
risco de se afastar da realidade, o apelo à participação que cada vez
é mais sentido a todos os níveis da sociedade contemporânea. O
autor do «Futuro da Liberdade», se chamou a atenção, como
vimos, para a ascensão do ideal democrático durante o último
século, também alerta com grande cópia de argumentos, para as
perversões do ideal democrático nos dias de hoje. Em termos
semelhantes aos proferidos por autoridades eclesiásticas,
nomeadamente pelo actual Papa Bento XVI, Fareed Zakaria alerta para a ditadura do relativismo, para a ditadura da comunicação
social, para a ditadura do dinheiro, num capítulo que intitula,
mesmo, a morte da autoridade.
Neste contexto, será que a Igreja Católica cederá à tentação de
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responder a esta crise com o reforço desmesurado da autoridade
doutrinal e disciplinar ou saberá dar a sua contribuição neste
tempo, para a instauração na Igreja e nas sociedades de uma cultura da responsabilidade?
Aliás, isso não é nada que não tenha sido considerado, vai para
quarenta anos, na doutrina promulgada pelo Concílio Vaticano II.
Ouçamos mais uma vez o texto de «Gaudium et Spes»: «Os
cristãos tomem consciência da missão particular e própria que têm
na comunidade política; em virtude desta vocação, devem brilhar
pelo exemplo, desenvolvendo em si o sentido das responsabilidades e da devoção ao bem comum; mostrarão assim, por etapas,
como se pode harmonizar a autoridade com a liberdade, a iniciativa pessoal com a solidariedade e com as exigências de todo o
corpo social, as vantagens da unidade com as diversidades fecundas». (GS, 75).
O Concílio dizia também: «Para desenvolver as suas relações
com o mundo, a Igreja sabe igualmente quando deve aprender continuamente da experiência dos séculos.» (GS, 43). A experiência
dos séculos passados, o progresso das ciências, os tesouros escondidos nas diversas culturas humanas, em que se manifesta mais
profundamente a natureza do próprio homem e se abrem novos
caminhos à verdade, são igualmente úteis à Igreja. Pois esta, desde
o início da sua história, aprendeu a exprimir a mensagem de Cristo
servindo-se dos conceitos e linguagem de cada povo, e esforçou-se por ilustrá-la com o saber dos filósofos: e isto com o fim de
adaptar o Evangelho, quanto possível, tanto à compreensão dos
povos, como às exigências dos sábios. De facto, esta maneira apropriada de proclamar a palavra revelada deve permanecer como lei
de toda a evangelização.
Para intensificar o intercâmbio entre a Igreja e as diversas culturas, a Igreja tem particular necessidade do auxílio daqueles que,
vivendo no mundo, conhecem as várias instituições e as diferentes
disciplinas, e entendem as suas razões íntimas, quer se trate de
crentes, quer de não crentes. É dever de todo o povo de Deus,
sobretudo dos pastores e dos teólogos, auscultar, discernir e interpretar com o auxílio do Espírito Santo, as diversas línguas do
nosso tempo e julgá-las à luz da palavra divina, para que a Verdade
revelada possa ser melhor percebida, mais profundamente entendida e expressa em forma mais adequada.» (GS, 44).
São muitos os problemas, que a Igreja nos nossos dias afronta,
quer na sua relação com a cultura dominante quer no gerir a sua
organização interna. Basta pensar nas questões que se levantam no
exercício dos ministérios praticamente em todo o mundo católico.
Cada vez maior número de católicos pensa que as questões que
dizem respeito à própria vida e testemunho da Igreja no mundo, só
encontrarão resposta adequada através do debate e da participação
dos crentes nos vários níveis da instituição eclesial. Muitos católicos, em consonância com os paradigmas da cultura contemporânea, sustentam que a verdade das «coisas da fé e dos costumes», como se usa dizer na linguagem tradicional, não virá de
uma qualquer autoridade supostamente superior, mas que a comunidade crente terá de percorrer o caminho dessa busca da verdade.
Daí a aspiração sentida em largos sectores da Igreja, através do
mundo, por uma verdadeira descentralização do exercício da
autoridade pastoral e doutrinal.

Relativamente ao espírito colegial de gestão da Igreja, relativamente ao apelo à comunhão como matriz organizacional da
comunidade cristã, ouso afirmar que já se perderam vinte e cinco
anos, e ainda poderemos perder mais se tivermos presente o que se
adivinha no passado do actual Papa. Mas um dia havemos de
voltar à concretização do espírito conciliar pelo qual ainda não
desisti de lutar.
Recordemos a propósito da colegialidade, factos históricos
incontornáveis. O cardeal primaz da Polónia, Stefan
Wyszynski, cujo anel foi oferecido ao Santuário de Fátima por
João Paulo II, pronunciava em Fevereiro de 1974, na catedral
de Varsóvia, um sermão altamente comprometedor para a
diplomacia vaticana. O emissário de Paulo VI, o bispo
Agostinho Casaroli promovia então uma abertura a Leste que
causava as maiores apreensões na hierarquia polaca. «Quando
um pescador navega num mar calmo, pode ver os peixes à tona
da água», dizia Wyszynski, no seu sermão, «mas quando o mar
está revolto, ele não vê nada. Para compreender os desafios e as
saídas para a nação, para a Igreja e para o Estado, para avaliar
esses desafios e confrontá-los com a realidade, precisamos de
calma, equilíbrio e paciência.»
O recado estava dado ao diplomata da Santa Sé, que se
encontrava na catedral e após a vista ao ministro dos Negócios
Estrangeiros Stefan Olszowski. Um mês mais tarde, a
Conferência Episcopal Polaca, onde já brilhava o arcebispo de
Cracóvia, futuro Papa, faz saber junto da Santa Sé que aceita a
continuação do diá-logo com o Estado comunista, mas com
condições. As conversações têm de ser «correctas, francas e continuadas». Ao mesmo tempo, faz saber que nenhumas decisões
devem ser tomadas pelo Vaticano sem a «participação» da
Conferência dos Bispos Polacos. Os bispos invocavam claramente a doutrina da colegialidade promovida pelo Concílio
Vaticano II afirmando: «A responsabilidade primeira da Igreja na
Polónia pertence aos bispos polacos, que constituem a
Conferência Episcopal, sob a liderança do seu primaz».
João Paulo II, apesar de comungar nas reservas expressas ao
longo da década de 70 face à Ostpolitik preconizada por Paulo
VI, e conduzida no terreno pelo paciente Agostinho Casaroli,
uma vez instalado no Vaticano, não tardou em chamar para seu
colaborador próximo o eminente diplomata, que em menos de
um ano é escolhido como pró-secretário, feito cardeal e
secretário de Estado em Julho de 1979. Como se sabe, as funções
de secretário de Estado no Vaticano são equivalentes à de um
primeiro-ministro da Santa Sé.
Casaroli terá doravante a ingrata tarefa de conduzir, sob a
orientação do novo Papa, a redução da colegialidade ao silêncio.
Paciente e discreto como ninguém, é obrigado a ceder às pressões
do seu colega Ratzinger, que durante a crise dos mísseis em 1983,
e por causa da tomada de posição da Conferência Episcopal dos
Estados Unidos da América, transmite a estes bispos e em primeiro
lugar, a sua doutrina sobre a colegialidade. Fica então estabelecido
que as conferências episcopais, e segundo a interpretação do presidente da Congregação para a Doutrina da Fé, não têm qualquer
autoridade doutrinal ou pastoral mesmo nos seus países. Alguns
dirão, com documentos em apoio, que João Paulo II sempre enalviragem 25
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teceu a colegialidade, isto é um governo colegial da Igreja. Mas,
outros, também reconhecerão que o seu «panzer-cardeal», aqui
como noutras áreas, trocou-lhe todas as voltas ao longo de mais de
vinte anos.
Os mais de quatro mil bispos, que compõem hoje o corpo
hierárquico da Igreja, que pretendem retirar desta herança?
Senão todos, pelo menos a maioria, deseja ardentemente que a
Igreja volte a respirar o espírito de comunhão, um exercício
colegial da autoridade de que estão investidos. Formados no
espírito do Concílio Vaticano II, os bispos sabem que a Igreja
não pode anunciar eficazmente o Evangelho, sem a restauração do espírito colegial que presidiu ao último Concílio
Ecuménico da cristandade (1962-1965).
Os cristãos que vivem «urbi et orbi» confrontam-se com os
mais variados problemas nas suas respectivas sociedades.
Exprimem como crentes os seus anseios e dão muitas vezes
provas heróicas da sua fé através do mundo. Muitos dos seus
bispos, como responsáveis qualificados e máximos das igrejas
locais, estão muitas vezes cerceados pela centralização do
governo romano da Igreja, que teima em não querer ouvir as
pulsões locais do viver dos cristãos, em culturas e latitudes tão
diferentes da europeia e sobretudo dos ares de Roma…
O conhecido teólogo e sociólogo americano Andrew
Greeley dizia recentemente: «Muitos em Roma e no mundo
católico acham que a Igreja não tem necessidade das ciências
sociais e humanas porque tem o Espírito Santo». Muitos dos
problemas éticos que a humanidade afronta neste início de
milénio, as questões da vida e da morte, as questões da sexualidade e da afectividade a construir, quando confrontados com
a fé cristã, não encontrarão resposta adequada em decisões
unilaterais das autoridades eclesiásticas que não se querem
confrontar com as contribuições das ciências humanas.
Alguns talvez já aguardem que o novo papa responda às
questões habituais. O que vai dizer do uso do preservativo, do
casamento, da homosexualidade, do casamento dos padres,
etc. Mas as questões não se podem pôr assim. O mais urgente
é dar condições para que o povo de Deus, através do qual se
manifesta a presença do espírito nos crentes, se possa organizar e organicamente procurar a verdade sobre as «coisas da fé
e dos costumes».
Mais uma vez convém recordar a doutrina do Concílio
Vaticano II quando diz: «A totalidade dos fiéis, que possuem a
unção que vem do Espírito Santo não pode enganar-se na fé, e
manifesta esta propriedade particular através do sentido sobrenatural da fé do povo inteiro, quando desde os Bispos até aos
últimos fiéis leigos, mostra o seu consenso universal a respeito
das verdades de fé e costumes». (Lumen Gentium, 12) (3).
Parece que a palavra de ordem de momento na Igreja
Católica é o «não tenhais medo». Pois bem, também gostaria de
dizer aos meus concidadãos na fé, ou melhor aos irmãos: «Não
tenhais medo da cultura da responsabilidade, não tenhais medo
de assumir a vossa liberdade de filhos de Deus, não tenhais medo
de procurar a verdade em comunhão com os irmãos na fé.»
Mas não há busca da verdade das «coisas da fé e dos costumes» sem liberdade de expressão no interior da própria
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Igreja. A herança mais pesada do pontificado que agora terminou foi, na minha modesta opinião, o cerceamento da liberdade de investigação teológica em várias paragens por onde
anda a barca de Pedro. Recordemos só o caso de Tyssa
Balasuriya. João Paulo II foi reconhecido, na hora da partida,
como o grande iniciador do diálogo entre as religiões.
A história colocará sempre nos seus marcos milenários o
encontro de Assis em 1986. A iniciativa foi sua. Podia ter sido
de outro chefe espiritual. Mas foi João Paulo II que tomou a
iniciativa e correu os riscos deste ousado gesto planetário.
Como à luz deste gesto perceber, então, as traquinices que a
Cúria Romana provocou ao teólogo do Sri Lanka que procurou
honestamente as pontes entre o cristianismo e o budismo?
Excomungado em 1997, Balasuriya é reabilitado à pressa
antes de uma anunciada viagem do Papa à Índia em Novembro
de 1999. Não havia necessidade. Bastava ter escutado «o que
o Espírito diz às Igrejas», tal como João deixou dito no
Apocalipse.
Mas alguns, em vários sectores da Igreja, nomeadamente
nas esferas do Vaticano, não escondem o seu receio de que
essa busca da verdade, vivida por toda a comunidade crente,
conduza ao constante relativismo, ao laxismo e até à indiferença religiosa. E é verdade que se a vista só enxerga o que se
passa nas igrejas do mundo ocidental, é possível que essas
tendências sejam muito salientes. Até sou capaz de concordar,
em parte, com o diagnóstico. Mas não creio que o apelo a
maior rigor doutrinal, à ortodoxia, à disciplina, só por isso
tenham os resultados esperados no que diz respeito à confissão da fé evangélica.
E se a resposta para tanta indiferença estivesse na falta de
concretização do mandamento novo - paradigma do Evangelho
- neste mundo egoísta e individualista do ocidente? Já Santo
Agostinho dizia «ama e faz o que quiseres». Talvez que a
resposta para muitos dos problemas que as autoridades do
Vaticano denunciam, começassem por se resolver se aqueles
que se reclamam do Evangelho dessem atenção a um desabafo
de Tolstoi com o qual termino a minha contribuição:
«Se não sentes amor pelos homens está quieto; ocupa-te de
ti mesmo de outros objectos, do que quiseres… menos dos
homens. Não é possível compreendê-los, sem prejuízo e com
proveito, se não os amas.» (Tolstoi) v

Notas
(1) ZAKARIA, Fareed, «O Futuro da Liberdade - A Democracia Iliberal nos Estados
Unidos e no Mundo», Gradiva, Lisboa, 2005
(2) Concílio Ecuménico Vaticano II - Constituição Pastoral sobre a Igreja no mundo contemporâneo «Gaudium et Spes», União Gráfica, Lisboa, 1966 (edição actual na editora
Apostolado da Oração)
(3) Concílio Ecuménico Vaticano II - Constituição Dogmática sobre a Igreja «Lumen
Gentium», idem

IGREJA – UMA TRANSIÇÃO, QUE FUTURO?

Que falta fazer à mensagem de Jesus para não se perder, confusa,
na voragem do tempo?
Possuir ideias claras e distintas, em contexto eclesial libertador.

Anúncio
em microfone de cristal
»» Manuel Vilas Boas»» Jornalista; texto da intervenção nas Conferências de Maio, do Centro de Reflexão Cristã, no dia 10 de Maio de 2005, sobre o tema
«Evangelização na Cidade»

que assistiu o mundo globalizado em que
vivemos, na partida do papa polaco e na
chegada do novo chefe da Igreja Católica,
por entre uma Primavera inconstante? O
«regresso à casa do Pai» do Papa João Paulo
II foi um dos maiores funerais da
humanidade. Emocionou crentes e não crentes, fiéis devotos
e críticos mais distanciados. O seu sofrimento exposto tinha
levantado ondas de adesão e protesto ao mesmo tempo. A
liturgia da morte, serena, solene e sóbria, sincronizada com a
humildade, deixou, certamente, impressivos sinais da nobreza
da alma de Karol Wojtyla, entretecida na fragilidade da
condição humana. E, no baú das memórias, jamais se apagará
essa urna de madeira, infinitamente pequena para tamanha
personalidade. Desapareceu envolto em múltiplas aparições,
o avô de tantos corações quebrados. A memória permanece,
entretanto, naquela fila diária de que fui testemunha, correndo para a saudade sobre a campa rasa do homem nascido em
Wadovice. Foi-se embora o luto a tocar a esperança em tempo
de mudança.
Houve quem não contivesse o decoro e lhe chamasse bisbilhotice cardinalícia, apesar dos apelos à contenção.
Angustiados pelo vazio da Sé Apostólica, entraram à procura
do sucessor. Eram fortes as púrpuras perante o Juízo Final de
Miguel Ângelo. Todo o esplendor da Capela Sistina perpassava, aturdida, pela vertigem dos satélites. E, eles, príncipes da
Igreja, parecia terem caído na tentação de aceitarem a mani-
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pulação de quem lhes abrasava os corações e lhes tranquilizava os medos. Todas as máquinas da verdade não foram suficientes para aferirem os resultados obtidos.
A «fumata», anunciadora papal desde 1939, obrigou a fé
redobrada da Praça de S. Pedro, consumida pela impaciência.
Não fossem os sinos - antigos pregoeiros do divino - a figura encontrada moraria ainda hoje entre fumos imprecisos.
A multidão soube depois que houve resistências à saída
do fumo branco. Viria até a cair sobre os olhos dos cardeais
eleitores, ocultando a transparência e a serenidade anunciadas.
Um sorriso colado »» E chegou o nome novo: amado
e odiado. Apesar da clausura ter durado apenas 24 horas, não
houve ruga de rosto ou de vestimenta que não se expusesse,
avassaladora. Bento XVI entrava para a modulação mediática. E já, com vantagem, revelavam as primeiras sondagens.
Joseph Ratzinger, professor de saber teológico profundo,
emulsionado por um Porto de honra pelos bons serviços
prestados no Concílio Vaticano II, catador de ousadias menos
ortodoxas, distraído por instantes com os gatos que lhe
povoavam a casa do piano, na praça leonina, Bento XVI,
tomado pela grandeza do monge, patrono da Europa e do seu
antecessor, paladino frustrado da paz da I Guerra Mundial e
promotor do Código de Direito Canónico, o novo Papa, disputa a bênção «urbi et orbi» com os media, omnipresentes. O
sorriso que colou desde a tarde de 19 de Abril e os braços à
viragem 27
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campeão, valem mais que mil assinaturas de textos de doutrina,
guiadores da fé.
Para lá da consistência do tecido artístico de que se reveste a
Santa Sé, possuída por uma liturgia
vigorosa, expressa entre a glória de
Bernini e o esplendor de Miguel
Ângelo, multiplicado em outros
lugares imorredoiros da cidade
eterna, que resta desta emulsão de
cores, destas multidões ululantes à
passagem de um papa de mitra
entre os fiéis e a falar latim perante câmaras de televisão? (Uma
papolatria quase escândalo!) Que
resta destas emoções fortes, planetárias, em tempo real, deste circo
mediático a assinalar datas para a
história da Igreja Católica e da
humanidade?
Lei anti-bíblica »» É verdade que
os textos bíblicos proclamados,
nestes dias de morte e eleição, não
foram tantos assim, apenas os
seleccionados pela liturgia. Que
anúncio evangélico fizeram estas
imagens da história, repassadas
pela televisão e pela internet, transmitidas pelas rádios, revistas e jornais, em todas as línguas? (Para lá
da imagem, que tratamento dá a
Igreja à Palavra? Parece, por vezes,
confusamente vertida no catecismo
oficial. E de que teor é a catequese
que expõe, entre nós, causa, segundo alguns, da menoridade cristã Maurizio Cattelan (Itália), "La Nona Ora" (1999), escultura/instalação, Galeria Marian Goodman, Nova Iorque
reinante?)
funda revolução, no tecido religioso do seu tempo, e ele
Subiu com esta operação mediática, pensa-se, o prestígio
mesmo condenado e levado à morte por um sinédrio legalista,
internacional de uma Igreja a braços com uma impiedosa
perante uma Igreja detentora de um Código de Direito
crise vocacional, fruto de uma política desastrosa da admiCanónico em contradição tantas vezes com a liberdade
nistração dos ministérios. Teimada em não abolir essa lei
evangélica?
anti-bíblica e inimiga dos direitos humanos, o celibato obrigatório, esta Igreja Católica, apostólica e romana, que tantos
Obstrução à liberdade »» Abril trouxe-nos a eleição de um
amamos, prefere abrir, anacronicamente, seminários ou
regressar a passados de «manhãs submersas», mantendo canovo Papa, nesse agitar convulso e decepcionante da Praça de
lados e distantes os que ousaram mendigar essa inominável
S. Pedro. Mesmo que se peça à impaciência de muitos a toredução ao estado laical…Como se a condição de leigo fosse
lerância de uma centena de dias - não vá a natureza dar saltos
menosprezo dentro da Igreja! Restaurou-se a um diaconado
- a história regista, implacável, vinte e quatro anos de
permanente nem sempre de fiabilidade e donde estão sempre
obstrução à liberdade de investigação teológica, na Igreja
excluídas as mu-lheres, filhas da condenação do paraíso terCatólica, conduzidos pelo recém-eleito Bento XVI. Os nomes
real, curiosamente, primeiras anunciadoras do Mistério da
dos condenados são do domínio comum, por mais de uma
Ressurreição.
centena de vítimas. Entre nós, a ousadia teológica não ultraComo se sentirá esse Jesus de Nazaré, autor da mais propassou nunca a pequenez do número de candidatos às beatifi28 viragem
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cações e canonizações. Uma política, a da causa dos santos,
a pedir também uma sindicância urgente já neste pontificado.
Como anunciar Jesus - que Jesus ? - no território do ecumenismo e do diálogo inter-religioso? Quando a lucidez
propõe que o diálogo inter-confessional cristão, deveria
implicar um modelo novo do exercício do papado, o reconhecimento mútuo dos ministérios e a possibilidade de participação comum na Eucaristia; que o diálogo inter-religioso
não pode partir de uma atitude de superioridade arrogante
mas da conversão de todos ao Mistério, e que à Igreja não
resta, para se tornar credível, o empenhamento na promoção
real da dignidade humana de todos, sobretudo dos mais
pobres e humilhados.
Fora do mundo não há salvação »» Como anunciar
«Dominus Jesus» - Jesus, o Senhor - o título desse documento pontifício emanado de Roma, em plenas festividades jubilares, a impor o regresso à tese medieval de que 'fora da Igreja
não há salvação'? Bem retorquia um dos teólogos malditos «fora do mundo é que não há salvação»!
Que tentação é esta de nos prendermos a uma macro-organização hierarquizada que originariamente não era mais do que
a 'ecclesia', a assembleia dos cristãos, hoje com dois mil milhões de aderentes, metade dos quais com o nome de católicos?
A sua conversão ao núcleo central da mensagem de Jesus
- «toda a pessoa tem dignidade inviolável, porque fundada em
Deus» - provocaria outra revolução retumbante na história da
humanidade.
Que respostas dar a quem inquira sobre essa figura de
Jesus, entrada em moda - a expressão é também do patriarca
de Lisboa - e vendida aos milhões de páginas por esse isco
publicitário do 'Código da Vinci' ou em cortejo de «Anjos
e Demónios»?
E como olhar esse desafiador campo da moral, pedra de
escândalo secular! Não haverá outra saída que avançar por
uma educação para a autonomia moral responsável, no
domínio sexual e conjugal. Tudo isto implica uma nova atitude perante questões tão controversas como a contracepção
e o preservativo, o aborto, a situação dos católicos divorciados que voltaram a casar e querem participar nos sacramentos. A Igreja Católica vai ser a última instituição religiosa a
aceitar o divórcio como forma de libertação humana. Para já
o investimento tem sido maior no campo da anulação de
matrimónios em crescendo vertiginoso, revelam as últimas
notícias.
Como anunciar Jesus filho da misericórdia, quando
se abraçam esses problemas candentes da humanidade como as
questões da bioética, a globalização, a natureza e o ambiente,
a economia, designadamente, e a problemática da política Norte-Sul e a da paz? Como gerir o diálogo com a ciência de evangelho
na mão, no campo da genética e das neurociências? A Igreja não
pode seguir a pastoral da avestruz espetada de cabeça na areia, nem
assumir atitudes de pesporrência como o fez, recentemente, noutro
domínio, em Timor-Leste, com a saída do episódio da exigência de
aulas de moral obrigatórias, de cara envergonhada.

Que sentido têm, por outro lado, as palavras de José
António Saraiva, director do «Expresso», escritas em editorial recente? E cito: «Mal vai uma instituição quando é elogiada pelos seus adversários (não católicos e anti-católicos)
ou faz o que dizem os media.»
Património da humanidade »» Que Jesus devia ser
anunciado pelas ondas hertzianas, de voz escondida atrás de
um microfone de cristal?
Aponto, apenas, as 14 «Obras de Misericórdia», em
toda a sua extensão: as sete corporais e as sete espirituais,
tal como alguns de nós as aprendemos no catecismo de
S. Pio X.
Dar de comer a quem tem fome
Dar de beber a quem tem sede
Vestir os nus
Assistir os doentes
Visitar os presos
Dar pousada aos peregrinos
e sepultar os mortos.
E as espirituais :
Ensinar os ignorantes
Dar bom conselho
Corrigir os que erram
Perdoar as injúrias
Consolar os aflitos
Tolerar os defeitos do nosso próximo
Rezar pelos vivos e defuntos.
E para que a proposta não seja tão evangelicamente ácida,
proponho ainda um dos mais belos textos da literatura mundial:
as Bem-Aventuranças, escritas por S. Mateus e traduzidas
pela nova Bíblia dos Capuchinhos:
Felizes os pobres em espírito porque deles é o reino dos
céus.
Felizes os que choram porque serão consolados.
Felizes os mansos porque possuirão a terra.
Felizes os que têm fome e sede de justiça porque serão
saciados.
Felizes os misericordiosos porque alcançarão misericórdia.
Felizes os puros de coração porque verão a Deus.
Felizes os artífices da paz porque serão chamados filhos
de Deus.
Felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça
porque deles é o reino dos céus.
Ao tomar o pulso a uma instituição à escala universal,
quero homenagear os que, habituados à solidão, aos desertos
e às montanhas, puxam, quais heróis da generosidade e da solidariedade, pela implantação de um mundo fraterno, como
Jesus Cristo o quis.
Essa é a tarefa inadiável de todos, sem excluir, se me permitem, Bento XVI! v
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IGREJA – UMA TRANSIÇÃO, QUE FUTURO?

Mais importante do que saber quem é o novo Papa, é saber o que será a Igreja
no futuro. Que Igreja para os nossos filhos? E, em função dela,
que Papa para os próximos tempos?

Uma Igreja
para os nossos filhos
»» Teresa Martinho Toldy»» Teóloga; Professora na Universidade Fernando Pessoa (Porto); texto publicado no "Público" de 18 de Abril de 2005
stou convicta de que a Igreja constitui uma realidade e uma experiência que não se esgota na escolha de um Papa para a orientar. É convicção da
Igreja que é o Espírito Santo que a conduz. E esta
convicção fundamenta um adágio antigo segundo o
qual a Igreja é sempre reformável, está em constante
processo de evolução, numa tentativa permanente de se aproximar
mais da vontade de Jesus Cristo e da experiência fundacional do
grupo de discípulos e de discípulas que ele reuniu à sua volta.
Apesar de saber que corro o risco de ser "politicamente incorrecta", diria que, mais importante do que saber quem é o novo
Papa, é saber o que será a Igreja no futuro. Que Igreja para os nossos filhos? E, em função dela, que Papa para os próximos tempos?
Uma Igreja mais humana: a Igreja para as futuras gerações
deveria ser uma Igreja cuja opção radical pelos mais pobres fosse
inquestionável e óbvia, antes de mais, para os próprios excluídos,
mas também para os poderosos deste mundo. Esta humanidade da
Igreja deveria ser acompanhada de uma atitude de escuta do
mundo. Não ficaria mal à Igreja não se colocar tanto na posição de
mestra, como na atitude de companheira de caminho de um mundo
cuja história continua em aberto. Uma Igreja mais humana implicaria, então, da parte da sua hierarquia e do Papa, a perda do medo
de enfrentar e de fazer experiência da existência quotidiana de
todos os homens e mulheres deste mundo: o amor, a sexualidade,
a paternidade e a maternidade, o trabalho, a intervenção sócio-política, mas também as perplexidades, as angústias, as
incertezas, que fazem do ser humano aquilo que o define como
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simultaneamente próximo de Deus e frágil como o barro.
Enquanto a orientação pastoral da Igreja estiver entregue preponderantemente a pessoas que não fazem esta experiência comum a
todos os seres mortais, a Igreja corre o risco de se tornar irrelevante, porque completamente alheia à realidade humana.
A Igreja das discípulas e dos discípulos de Jesus: a Igreja para
as futuras gerações deveria ser uma Igreja menos centrada em
Roma, que abandonasse decididamente uma concepção piramidal
- com o Papa no vértice, seguido pelos bispos, estes, pelos padres,
e, por sua vez, estes últimos, pelos diáconos - para se converter à
concepção de Igreja presente no Concílio Vaticano II: uma Igreja
cujos membros são todos discípulos de Jesus, com funções diversas, mas com igual dignidade e possibilidade de intervenção. Seria
necessário prosseguir corajosamente esta linha de pensamento, em
particular, reconhecendo a todas as mulheres e a todos os homens
cristãos um papel activo na determinação das linhas de intervenção
sócio-pastoral da Igreja, portanto, o direito a participar nas
decisões tomadas no interior da comunidade, o que deveria levar à
valorização e revitalização das estruturas de participação já existentes, bem como à possibilidade de criação de novas estruturas, se
necessário. A participação de todos nas decisões que têm implicações para todos deveria dar lugar a uma reflexão sobre a possibilidade de equacionar determinados cargos e funções de uma
forma não vitalícia, mais ágil, mais colegial, mais democrática.
Nota final: continuo a alimentar o sonho de que os nossos filhos vejam uma Igreja na qual o ministério ordenado, em todos
seus graus, seja partilhado igualmente por homens e mulheres. v
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««
Quem quer perpetuar uma religião de
autoridade, que se toma a si mesma pela
sua própria finalidade - ou preparar, graças
a essa religião mas para além dela, a vinda
da religião de apelo constante
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Cortar 2 linhas
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CRÓNICA

Um terço do tempo passou e o escândalo que originou a Declaração
para o Milénio, iniciativa do secretário-geral da ONU, continua:
800 milhões de sub-nutridos, 900 milhões de pobres
vivendo em bairros degradados, mil milhões de pessoas
que não sabem ler nem escrever.

Chega de escândalo,
é tempo de agir

N

José Centeio

ova Iorque, Setembro de
2000, os membros das Nações Unidas, num gesto de boa vontade,
pareciam dispostos a mudar o rumo desta pobre terra e, sobretudo,
das suas pobres gentes. Fixaram-se objectivos bastante ambiciosos
tendo 2015 como meta.
Um terço do tempo passou e o escândalo que originou a
Declaração para o Milénio, iniciativa do secretário-geral da ONU,
continua: 800 milhões de sub-nutridos, 900 milhões de pobres
vivendo em bairros degradados, mil milhões de pessoas que não
sabem ler nem escrever. Nestes primeiros cinco anos pouco (nada)
se avançou. Pelo contrário: temos o sentimento de que tudo se
complicou e acontecimentos houve que, pela sua dramaticidade e
crueldade, vieram obscurecer as consciências e vendar os olhos de
alguns dos que tentavam enxergar além das aparências.
É verdade que seriam poucos os que acreditaram que, num
gesto de pura magia, tudo iria mudar. Ou talvez os únicos a acreditar tenham sido precisamente aqueles que nunca tiveram intenções
de alterar o que quer que fosse. Kofi Annan convenceu os chefes de
Estado a adoptar a declaração que fixava para a comunidade internacional objectivos quantificados e precisos com vista a reduzir a
fome e a pobreza, erradicar as principais doenças, acabar com os
bairros degradados... e tudo isto até 2015. O problema é que, para
cumprir tais objectivos, obriga a comunidade internacional a alte-

rar as suas políticas, nomeadamente no que se refere às ajudas,
política comercial e gestão da dívida dos países do Sul.
À margem das cartas de intenções dos poderosos, aparecem iniciativas que tentam minorar as dificuldades daqueles
para quem a vida é mais penosa e dar outro sentido à economia e ao desenvolvimento. Estas iniciativas deparam-se
muitas vezes com obstáculos que radicam na própria organização das sociedades. O microcrédito é uma entre muitas outras iniciativas e talvez a que, na última década, tem sido mais
mediatizada. Por iniciativa do secretário-geral da ONU, foi
decidido que o corrente ano seria o Ano Internacional do
Microcrédito, o que revela a importância de tais iniciativas a
nível mundial. Embora elas sejam importantes e úteis, é preciso ter consciência que o impacto será tanto maior quanto
mais consistentes e coerentes forem as políticas que as suportam e as políticas de inserção e de luta contra a pobreza.
Quando, em Setembro, os chefes de Estado se reunirem para
festejar os 60 anos das Nações Unidas e olharem criticamente para
estes cinco anos terão certamente que repensar muitas opções.
Cabe-nos a nós, cidadãos de um mundo globalizado, confrontá-los
com os compromissos assumidos e exigir novos rumos que tragam
a esta terra alguma brisa de esperança.
Que, no mínimo, tenhamos consciência que a nossa sobrevivência enquanto sociedade e seres humanos está em risco se não
formos capazes de criar um mundo um pouco mais justo. Se não
for por solidariedade, que seja por egoísmo. Mas importa mudar o
sentido dos ventos que sopram. Haverá quem pense não haver
lugar para todos e que não se coibirá em aniquilar quem ouse perturbar o seu calmo recanto. Mas esse não é o meu mundo! Talvez
aquele em que me foi possível viver tentando construir sonhos e
inventando utopias, mesmo se frágeis, mas tendo a certeza que um
dia alguém poderá vivê-los por mim e orgulhar-se de um passado
que quis subverter o presente e inventar o futuro. v
Santo António dos Cavaleiros, 20 Junho 2005
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Numa sociedade que expõe e exalta livremente o corpo jovem
e estereotipadamente belo, cresce o tabu da visibilidade do corpo degradado,
numa negação autista do natural ciclo da vida e das intrínsecas dignidade
e beleza de cada um dos seus estádios.
Há toda uma (re)educação a fazer do olhar e do sentir a integral beleza
do corpo, desde o seu florescer ao seu decair.

Um outro olhar

N

Ana Nunes

o dia seguinte à
morte do Papa João Paulo II, ouvi no Fórum TSF alguém, que
se disse ateu, afirmar: «O Papa devia ter-se recolhido há
muito a um quarto, como um velho doente, poupando-nos a
visibilidade desse seu sofrimento.»
A dura sinceridade chocou-me, mas também iluminou a
valorização da vida humana transmitida pelo Papa, ao não
evitar a visibilidade da sua degradação.
E lembrei todas as vezes em que, passeando os meus pais,
ou a minha tia, ou, às vezes, os três, por locais públicos
aprazíveis, em tardes solarengas, estranhei a ausência de mais
idosos doentes, mas com alguma capacidade de deslocação.
A minha tia sofria precisamente de Parkinson. O seu andar
era miúdo, tropegamente arrastado e sublinhado por
desajeitadas pancadas da bengala no solo, mesmo se apoiada
no meu braço. A sua postura era inclinada e muitas vezes a
cabeça pendia para a frente. Estava muito magra e as marcas
da doença e do sofrimento eram bem visíveis no seu rosto.
Quando parávamos para lanchar, ou numa esplanada discreta,
ou num recanto de algum jardim, não era nada agradável vê-la entornar alguma parte do iogurte, engasgar-se com um
sumo, esfarelar o bolo mais macio, ou pingar-se com o gela32 viragem

do. Nem sempre (oh, não!) tive a amável paciência de permitir a sua desejável autonomia, lidando com os «desastres»
com a naturalidade adequada. Mas senti sempre que era para
ela um prazer sair, apanhar sol, ver o mar e os jardins, ver pessoas de várias idades, observar as crianças, frequentar os
locais públicos de que sempre gostara.
Os meus pais davam a mão um ao outro e também eram
alvo de olhares, pelo andar muito lento, pela idade, pelos
sinais de degradação mental e física.
De algumas tardes regressei muito apaziguada, com uma
enorme satisfação interior, muitas vezes despoletada pela
invariável frase plena de doçura e gratidão da minha mãe «Mas que maravilha ter vindo aqui. Não conhecia este lugar.
Não esperava nada este passeio, não» - mesmo que já lá
tivesse ido várias vezes.
Noutras alturas, havia percalços inesperados: o meu pai
tornava-se, repentinamente, e ultrapassando todas as minhas
precauções, incomodativo para com os transeuntes, interpelando-os e exigindo a sua atenção, ou mesmo dementemente agressivo verbalmente para com eles, em caso de não
lhe agradar a sua atitude. As reacções das pessoas variavam
muito, desde a interacção afectuosa e interessada e em sinto-
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Direitos reservados

nia com o mundo dele, como se falassem a uma criança de
pouco entendimento, até à ignorância total ou mesmo à
resposta mal-educada. Eram, para mim, momentos de grande
tensão. No entanto, no fim-de-semana seguinte, desde que o
tempo o permitisse, lá saíamos outra vez. E quando a minha
mãe deixou de poder andar, comecei a sentir alguma nostalgia
pelos passeios anteriormente havidos, mesmo pelos que tinham corrido mal.
Quantas vezes dei por mim a interrogar-me sobre onde
estariam os idosos com problemas semelhantes aos dos meus
pais e tia. Em casa, acompanhados? Nos lares, recebendo as
visitas?
Quando foi inevitável irem os três para o lar, e os ia buscar para passear, efectivamente via lá muitos idosos que só
saíam para irem aos médicos ou nas datas festivas (Natal,
Páscoa...). Porque não saíam, com eles, nas lindas tardes de
sol, os seus familiares? Porque ficavam ali, onde predominava a velhice e a limitação? Por comodismo? Por vergonha dos
olhares indiscretos? Por preconceito? Por resistência dos
próprios idosos? Não sei, não julgo ninguém.
Mas sei que quanto mais escondermos a velhice, o sofrimento e a doença, iludindo-nos com erróneas imagens de

beleza, juventude e bem-estar, mais sofreremos ao sermos
visitados pela degradação nos nossos corpos ou nos dos que
amamos.
Numa sociedade que expõe e exalta livremente o corpo
jovem e estereotipadamente belo, cresce o tabu da visibilidade do corpo degradado, numa negação autista do natural
ciclo da vida e das intrínsecas dignidade e beleza de cada um
dos seus estádios.
Há toda uma (re)educação a fazer do olhar e do sentir a
integral beleza do corpo, desde o seu florescer ao seu decair.
Creio que, timidamente, já começou. Lembro uma recente
campanha publicitária que apresentava, entre rostos femininos variados e diferentes dos modelos do belo socialmente
aceite, uma idosa de noventa anos. E em todos os rostos havia
sido captada uma beleza exterior e interior.
Por tudo isto, só posso esperar que o exemplo do Papa
João Paulo II, embora nem sempre mediatizado da melhor
forma, frutifique nos nosso corações, abrindo-os à Beleza
essencial. v
Abril/2005
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As convicções
que nos guiam

Escutarmos-nos
em igreja

Um grupo de cristãos ouvido por "Les
Réseaux des Parvis" (nº 25, 1º trimestre 2005)

Aproveitado pelos Irmãos dos Campos,
a partir de um texto de Edouard O'Neil

Para um testemunho dirigido em
particular às pessoas exteriores à nossa
Igreja mas com disposição para ver,
eventualmente entrar, aqui exprimimos com simplicidade qual é o Deus
no Qual acreditamos, o que isso implica nas nossas vidas e na nossa concepção da Igreja:
Acreditamos em Deus que É
Amor.
Acreditamos que Deus é Pai e
fonte de vida.
Acreditamos que Deus quer o
homem livre e responsável pelos seus
actos, responsável do que faz e não faz
ao seu próximo, responsável cada um
por si pelo futuro da Humanidade e do
planeta que nos foi confiado.
Acreditamos que Deus quer o homem
de pé.
Acreditamos que Jesus Cristo é
Deus, Face humana do nosso Deus.
Acreditamos que Jesus Cristo é
Homem, Face divina do Homem.
Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, é o nosso Guia e o nosso
Companheiro.
Pelo Seu Espírito, está sempre
connosco, presente em cada homem.
Acreditamos na primazia da
Palavra tal como nos foi transmitida
pela Bíblia, que constitui a nossa referência e fundamento da Fé.
Acreditamos que a Palavra continua a escrever-se nos nossos dias, na
vida dos homens.
Pensamos que ninguém detém
toda a verdade, a começar por nós
próprios.
Aceitamos as nossas dúvidas e
interrogações como o caminho
necessário para o aprofundamento e
maior inteligência da nossa Fé.
Acreditamos que a vida não pode
atingir a sua verdadeira plenitude
senão no amor do próximo e no investimento ao seu serviço. v

A Igreja não é uma empresa mas
uma comunhão de pessoas.
«Já não sois estrangeiros nem
imigrantes, mas concidadãos dos
santos e membros da casa de Deus,
edificados sobre o alicerce dos
Apóstolos e dos Profetas, tendo por
pedra angular o próprio Cristo Jesus.
«É nEle que toda a construção
bem ajustada cresce, para formar um
templo santo, no Senhor. É nEle que
também vós sois integrados na construção, para formardes uma
habitação de Deus, pelo Espírito.»
(Efésios 2, 19 ss.)
É o Espírito que constrói a Igreja.
Foi assim no encontro de Pedro e
Cornélio (Actos, 10), do qual saíram
transformados. É o Espírito que
reúne os Apóstolos em Antioquia,
para examinarem em conjunto e
longamente a questão decisiva do
acolhimento dos pagãos na Igreja.
Escutam-se sucessivamente uns aos
outros: Pedro, Paulo, Barnabé,
Tiago… Resulta um acordo de toda a
Igreja, que orientará as decisões
futuras.
Assim na Igreja, ontem e hoje, o
mesmo Espírito fala por várias
vozes: os audaciosos, os prudentes,
os imaginativos, os realistas; fala
pelos «sinais dos tempos», as correntes de pensamento de cada época,
o confronto de pontos de vista. Abrirse atentamente a uns e a outros assim
como ao que se passa dentro de nós
mesmos, é abrir-se ao que faz viver a
Igreja. E é a Igreja que retira daí
ajuda e proveito para a sua missão.
Escutarmo-nos em Igreja, no interior de diversas instâncias ou grupos
de todos os géneros que a compõem,
é reencontrar a comunhão que a
funda, é a capacidade de significar a
obra do Espírito através de múltiplas
e diversas actividades e encontros, e
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viver assim a missão ao seu verdadeiro nível.
É, sem dúvida, a melhor maneira
de se preparar para ouvir o que têm
para dizer à Igreja os que se sentem
longe dela… v

Acidentes
de trabalho
em Portugal
Tópicos de uma entrevista
sobre o tema a Mota da
Silva, ex-inspector geral
do Trabalho
in «Transformar», Setembro de 2004

Transformar - Na última década,
morreram cerca de sete mil trabalhadores em Portugal, de um total
de quase três milhões de acidentes
de trabalho. Será inevitável esta
realidade?
M.S. - O número de acidentes de trabalho em Portugal impressiona não
tanto por razões numéricas, mas pela
dimensão humana, social e económica, designadamente pela exclusão
social de muitos dos trabalhadores
envolvidos e suas famílias; e pelas
consequências ao nível da pobreza e
atraso do País. Não é uma realidade
inevitável. Uma análise da sinistralidade da última década demonstra que
Portugal beneficia hoje da sua adesão
à União Europeia [UE], que integra
aspectos positivos, dos quais saliento:
A integração numa rede de regulamentação, regulação e conhecimento sobre a prevenção dos riscos
profissionais, muito inovadora e
avançada.
A responsabilidade geral do
empregador face à prevenção dos
riscos profissionais; o primado da
eliminação dos riscos na origem; a
obrigação da protecção colectiva
quando os ditos riscos não podem ser
eliminados na origem; e o papel
residual da protecção individual.
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A obrigatoriedade de serviços de
prevenção, internos ou externos, nas
empresas; e a implementação de sistemas de gestão da segurança e saúde
no trabalho.
A participação obrigatória dos
trabalhadores na gestão da prevenção.
Apesar de os resultados não
serem muito encorajadores, os acordos de concertação social criaram um
vasto consenso que possibilitará
avanços mais rápidos se os governos
os não ignorarem e [derem prioridade] às medidas acordadas.
Lanterna vermelha
nos acidentes de trabalho
Transformar - Por que razão
Portugal está na lanterna vermelha na tabela europeia dos acidentes de trabalho?
M.S. - Constata-se esta realidade
não só nos acidentes de trabalho, o
que evidencia o défice de qualidade
das políticas estruturantes do desenvolvimento económico e social do
país (p.e. as políticas de educação, de
saúde, de formação, e as políticas
económicas nacionais e sectoriais
que não estão suficientemente centradas no ser humano). Ora o conhecimento das competências e direitos
são a única alavanca do desenvolvimento e da melhoria de todos os indicadores. A desvalorização das políticas sociais, mesmo contra as estratégias da UE, é muito frequente. Por
exemplo, quanto à Cimeira de
Lisboa, de 2001, cujo objectivo é
criar mais e melhores empregos, e
deveria implicar da parte do Governo
uma forte aposta na qualidade do trabalho, e na segurança e saúde no trabalho, em especial como factor
estratégico fundamental para a qualidade e aumento da produtividade,
factores de desempenho para a
economia e as empresas.
No que respeita às empresas,
muitos gestores, apesar de serem dos
mais bem pagos da UE, não identificaram a melhoria das condições de

trabalho, e da segurança e saúde no
trabalho, em especial, como um factor estratégico fundamental para a
qualidade e aumento da produtividade.
Finalmente, a economia informal,
baseada na criminalidade económica,
na fraude fiscal e de segurança social,
em todos os níveis da economia,
desvirtua as regras da concorrência e
cria dificuldades e constrangimentos
às empresas que apostam na qualidade e na melhoria das condições de
trabalho. Só este último factor contribui, com cerca de 30 por cento,
para os diferenciais de produtividade
com a média dos países da UE.
O risco do álcool
Transformar - A maior parte dos
acidentes laborais acontece na construção civil; e muitos verificam-se
por causa do consumo excessivo do
álcool. O que pode ser feito - a nível
de prevenção e legislação - para
alterar este estado de coisas?
M.S. - A sinistralidade laboral
mortal é, de facto, muito elevada na
construção. Todavia, as causas dos
acidentes de trabalho mortais (felizmente cada vez menos), ao contrário
de afirmações de pessoas responsáveis do sector, não dizem respeito,
no essencial, aos próprios trabalhadores. Por exemplo, a queda de um
trabalhador alcoolizado, de um
andaime cumprindo as normas de
segurança ou de uma lage devidamente protegida, não será uma queda
em altura mas uma queda ao mesmo
nível e as hipóteses de acidentes
graves ou mortais são muito remotas.
Os factores decisivos para melhorar a segurança na construção, de
acordo com a Directiva Estaleiros,
passam pela planificação da segurança, ao nível do projecto e ao nível
da obra, bem como pelo sistema de
coordenação de segurança, quer na
fase do projecto, quer na fase de
obra, e, ainda, pela organização dos
serviços de prevenção nas empresas.
É, pois, através da implementação de

um sistema de gestão da segurança,
da responsabilidade do dono da obra
e dos empreiteiros, que é possível vir
a obter-se uma redução da sinistralidade.
Há, no entanto, quer ao nível da
legislação, quer ao nível da gestão,
défices que importa assinalar. No que
respeita à legislação, é fundamental
concluir a estruturação e regulação
da coordenação de segurança, assim
como rever o regulamento da segurança no trabalho da construção, que
tem mais de quarenta anos e está
desactualizado face aos desenvolvimentos do sector, como está previsto
[num acordo de 2001], além de
muitas outras medidas aí identificadas.
Apesar de uma notória evolução
da cultura de segurança no sector,
persistem causas importantes da
sinistralidade, sobre as quais importa
agir e que são: défice de qualidade
das empresas; formação e qualificação insuficientes; reduzida presença de quadros técnicos e de prevenção nos estaleiros; elevadas taxas
de rotação dos trabalhadores; incipiente integração da prevenção na
gestão de topo das empresas; multiplicação das cadeias de subcontratação; uma elevada componente
de economia clandestina; persistente
pressão política sobre os prazos de
conclusão das obras; débil interiorização do papel e responsabilidade
do dono da obra (…)
A vulnerabilidade
dos imigrantes
M.S. - (…) Na verdade, os imigantes são um grupo vulnerável por
muitas razões. Além das especificidades e exigências no que respeita à
formação e informação sobre riscos
profissionais, existem níveis de clandestinidade, de precariedade e discriminação muito elevados, que
potenciam os riscos no domínio da
segurança e saúde no trabalho e que
facilmente conduzem ao acidente e à
exclusão social. v
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CAMINHANDO SOB O ESPLENDOR DA TUA FACE

Maria Adelaide P. Correia

C

aminhámos, sim, inundados pela luz
do Mar, entre as rochas e o vento subtil que nos trazia mil
cheiros da Terra. Era mesmo a «Caminhada de Pentecostes».
Encontrámos-nos nos laços da amizade e da fidelidade ao projecto Metanóia. Andávamos, andávamos; e falávamos, falávamos; por vezes, era o silêncio que consolidava o grupo.
E também as flores do jardim, despretensioso e acolhedor,
onde partilhámos o almoço. Flores selvagens ou amparadas
por mão sintónica com elas, amiga e atenta.
Continuando, com humildade e simplicidade, sob o esplendor
da Tua Face, celebrámos finalmente a Eucaristia: um grupo de
amigos, sentados, atentos e comovidos, como terá sido naquela primeira e inesgotável Ceia do Senhor.
Nas veredas do deserto faz da sede esperança viva:
Rebenta com o cansaço, olha a Terra Prometida!
Não deixes que a opressão faça vacilar o teu querer:
Levanta os olhos, meu povo: o Sol está a nascer!
Se a noite for prolongada e o luar fugir dos céus:
Acredita que são estrelas os sulcos dos passos teus!
Povo que tens como herança Cristo que ressuscitou:
Rompe os caminhos do medo, novo Sol já despertou.
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Toda a intuição artística autêntica ultrapassa o que os sentidos
captam e, penetrando na realidade, esforça-se por interpretar
o seu mistério escondido. Ela brota das profundidades da alma
humana, lá onde a aspiração de dar um sentido à própria vida
se une com a percepção fugaz da beleza e da unidade misteriosa das coisas. Uma experiência partilhada por todos os artistas é a da distância incomensurável que existe entre a obra das
suas mãos, mesmo quando bem sucedida, e a perfeição fulgurante da beleza vislumbrada no ardor do momento criativo:
tudo o que conseguem exprimir naquilo que pintam, modelam,
criam, não passa de um pálido reflexo daquele esplendor que
brilhou por instantes diante dos olhos do seu espírito.
O crente não se maravilha com isto: sabe que se debruçou por
um instante sobre aquele abismo de luz que tem a sua fonte
originária em Deus. Há porventura motivo para admiração, se
o espírito fica de tal modo inebriado que não sabe exprimir-se
senão por balbuciações? Ninguém mais do que o verdadeiro
artista está pronto a reconhecer a sua limitação e fazer suas as
palavras do apóstolo Paulo, segundo o qual Deus “não habita
em santuários construídos pela mão do homem”, pelo que “não
devemos pensar que a Divindade seja semelhante ao ouro,
à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e engenho do homem”
(Act 17,24.29). Se já a realidade íntima das coisas se situa “para
além” das capacidades de compreensão humana, quanto mais
Deus nas profundezas do seu mistério insondável!
João Paulo II, Carta aos Artistas, 4 de Abril de 1999

