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EDITORIAL

«Eu mesmo, quando via os que chegavam às Canárias, pensava: que os devolvam
ao seu país. Mas conviver com esta gente muda-nos. Sempre agradecendo-nos.
Até se descalçavam para não sujar o chão. E estas mulheres tão valentes.
Mudou-me a mentalidade.»

Francisco y Catalina,
uma história de encantar
»» António Marujo
14 de Julho de 2006, José Durá, 39 anos,
patrão de um barco de pesca de camarão de
Santa Pola (Alicante, Espanha), encontra-se
perante uma pescaria nunca vista: um barquito, no meio do Mediterrâneo, com 51
pessoas a bordo. Pediam ajuda, água e comida. «Dois deles lançaram-se à água e nadaram até nós. Eu
sabia que me podia meter em problemas. Mas o mar é como
a estrada: se vês um acidente, páras», diria, dias depois, o
capitão do Santa Pola ao jornalista Carlos Manuel Sánchez,
na reportagem publicada a 6 de Agosto seguinte pelo jornal
«ABC», de Espanha.
Esta é a história de como, em sete dias, a vida foi recriada: dez pescadores mudaram o modo de olhar o mundo; cinco
dezenas de náufragos (ou refugiados? ou imigrantes?) agradeceram o melhor da humanidade. É uma história de encantar.
No barco dos refugiados, a situação era dramática: motor
avariado, três dias sem comer nem beber, várias pessoas com
insolação, muitos que não sabiam nadar, o barco a meter água.
A costa estava a 100 milhas, descreve ainda a reportagem.
José Durá tenta, no primeiro momento, contactar autoridades portuárias e marítimas. Sem resultado. «Demos água e
maçãs aos náufragos. Atiravam-se a nós como leões.
Quisemos fazer sanduíches, mas nem dava tempo de abrir o
pão, tiravam-no-lo das mãos.»
O capitão decide então ir procurar ajuda e promete voltar
ao local. Avista um outro barco, de Malta. Mas este, quando

A

2 viragem

percebe ao que vem o «Francisco y Catalina», prefere fazer
vista grossa e navegar ao largo. José Durá conversa com os
seis homens da sua tripulação e todos decidem acolher a
bordo os refugiados. Regressam ao local onde está o barco à
deriva. Oito mulheres (duas das quais grávidas), uma criança
de dois anos desidratada e 42 homens sobem a bordo. De
barco de pesca de camarão, o do Francisco y Catalina transforma-se em apertado condomínio de 50 metros quadrados
para 61 pessoas.
Os imigrantes agradecem beijando as mãos, o cozinheiro
Jaime faz macarrão e arroz em doses industriais. Passa a ter
que cozinhar três vezes para cada refeição.
Quando o capitão procura no GPS a sua situação, vê que
Malta está a 100 milhas, a Líbia a 113. Diz a lei do mar que o
país mais próximo tem o dever de acolher os náufragos.
Aproximam-se da ilha onde, na Idade Média, se refugiavam
os cruzados. Após um contacto via rádio, uma patrulha sai-lhes ao caminho, proibindo a entrada em águas territoriais. A
reportagem do ABC nota o paradoxo: em 2005, Malta recebeu
1.171.000 turistas, mas não está disponível para acolher meia
centena de africanos.
José Durá conta, no mesmo texto: «Foi muito duro. Demonos conta de que a coisa se complicava. Não iam ser apenas
dois dias de faina perdida. Eu olhava para os meus homens e
pensava: 'Fizeste-a boa, Pepito.' Às vezes, dava-me ganas de
lhes pedir desculpa, mas nenhum deles me atirou nada à cara.
Foi uma decisão de todos. Isso tira-te um peso de cima.»

FRANCISCO Y CATALINA, UMA HISTÓRIA DE ENCANTAR

Ao terceiro dia, domingo, 16 de Julho, José Durá ressuscita: «Tínhamos a impressão de que o nosso assunto não preocupava demasiado.» Era apenas mais um caso de imigrantes
que tentavam chegar à Europa arriscando tudo - mesmo a
vida. «Eu mesmo, quando via os que chegavam às Canárias,
pensava: que os devolvam ao seu país. Mas conviver com esta
gente muda-nos. Sempre agradecendo-nos. Até se
descalçavam para não sujar o chão. E estas mulheres tão
valentes. Mudou-me a mentalidade.»
Iniciara-se uma guerra diplomática, com Malta a tentar
encontrar argumentos para que fosse a Líbia a receber os
náufragos: o barco estava mais perto de África, o barco não
corria perigo. Um médico maltês vai a bordo, quer levar a
criança, mas a mãe não deixa: confia mais nos pescadores do
Francisco y Catalina. Um helicóptero deixa víveres: dois
saquitos de arroz, umas garrafas de água. «Uma vergonha»,
comenta o capitão.
A reportagem que aqui estou a resumir conta que, no
domingo à noite, José está desmoralizado. Liga por telemóvel à sua mulher, Pepi Irles, 37 anos. «Querida, cai-te a alma
aos pés. Há uma mulher dormindo sobre cinco barris.» Pepi
percebe a angústia e pergunta ao marido: «Porque não me
mandas uma fotos por telemóvel?» José assim faz: fotografa
os imigrantes a dormir. Com a ajuda do sobrinho, as fotos
chegam a Santa Pola. Em casa, Pepi e o filho mais novo,
Pascual, 17 anos, enviam fotos para os jornais. Os imigrantes
deixam de ser gente anónima, nota o ABC, convertem-se em
rosto.
Algo muda. A embaixadora de Espanha em Malta pergunta o que é necessário no barco. Salsichas, chocolate em pó,
açúcar, sal, bolos, pão. E também talheres, pratos de plástico,
fraldas, guardanapos,… No barco, tomam-se outras decisões,
para evitar que o ambiente se degrade: estabelecem-se
horários, o tabaco é repartido por igual. Em terra, as associações de pescadores começam a mobilizar-se: «O mar é o mar.
Quando alguém está em perigo, pára-se para socorrer. É a lei
do mar. Hoje por ti, amanhã por mim. Tanto faz que seja uma
chalupa de pescadores como um veleiro milionário a dar a
volta ao mundo. Mas os políticos estão a ser tão torpes que
vão conseguir que as pessoas do mar tenham dúvidas.»
O caso chega a instâncias internacionais. A União
Europeia decide criar equipas de assistência rápida no caso de
uma afluência massiva de imigrantes e reforçar a vigilância
aérea das rotas mais utilizadas pelas «pateras». Nas Nações
Unidas, diz-se que os náufragos podem ser refugiados de
guerra. Finalmente, Malta acolhe a criança doente e sua mãe,
além das duas grávidas. O mesmo país permite o desembarque, com a condição de a maior parte dos imigrantes irem
para Espanha. «Fizemos o que fizemos por humanidade, mas
se, além do mais, isso faz com que os políticos se mexam, dá
gosto.»
Ao sétimo dia - quinta-feira, 20 de Julho - chegam ao
Francisco y Catalina notícias de prémios para a tripulação:
medalhas da Cruz Vermelha, candidatura ao Príncipe das
Astúrias da Concórdia, a hipótese de indemnização pela faina

perdida. Os pescadores recebem a notícia como um bálsamo,
conta ainda o ABC. Excepto Jaime, o cozinheiro: está exausto e a tensão subiu a 20.
O desenlace acontece no dia seguinte: tripulação e náufragos desembarcam, estes são repartidos por diversos países:
Espanha recebe 29, Itália 12, Andorra cinco, Malta outros
cinco. «Trocamos números de telemóvel. Digo-lhes que se
algum passar por Alicante, que telefone. Que a minha casa é
a casa deles.» Voltam a zarpar, desta vez à espera de encontrar camarão. «Se os tivéssemos deixado, a sua imagem ternos-ia acompanhado toda a vida.»
Esta história, plena da humanidade resgatada, vale por si
e dispensa muitos mais comentários. Refiro duas notas - entre
outras que se poderiam destacar. A primeira é a mudança de
olhar dos pescadores, quando confrontados com rostos concretos. A afirmação de José Durá é exemplar: «Conviver com
esta gente muda-nos». A segunda tem a ver com as duas confissões finais, de quem sente que tomou o caminho justo, obrigando políticos a agir, e admitindo que não conviveria bem
com a sua consciência, se não tivesse feito o que esta lhe ditava.
Estamos hoje confrontados com as vagas de imigração
que atingem a Europa. São milhares os que buscam o nosso
estilo de vida, no qual vêem um oásis de bem-estar, paz,
respeito mínimo pelos direitos humanos, emprego e dinheiro.
Entre os milhares que chegam - às Canárias, a Malta, ao sul
de Espanha, a Itália -, os 51 acolhidos pelo Francisco y
Catalina tiveram sorte. Apesar das promessas da União
Europeia (que, como é sabido, continua a ser a entidade que
mais faz pelo desenvolvimento africano) e dos governos dos
seus Estados-membros, a prioridade política neste campo
continua a ser policial, de defesa das costas e de controlo das
fronteiras. Em Portugal, preparam-se também planos de contingência entre a Administração Interna e a Defesa.
Só que é preciso mais, muito mais. Numa entrevista ao
«El País», de 10 de Dezembro de 2006, o então presidente do
Parlamento Europeu, Josep Borrel, colocava o dedo em algumas feridas: «A Europa é profundamente hipócrita porque,
por um lado, lamenta a existência de imigrantes ilegais, por
outro (…) chama-os pela oferta de trabalho ilegal. Na
Finlândia, não há imigrantes ilegais, porque a ninguém ocorre
dar trabalho ilegal a um imigrante.» O problema não tem a ver
apenas com empresas ou redes de tráfico, mas com cada um
de nós - e com a forma como lidamos com as pessoas concretas. Trata-se, numa outra perspectiva, de nos colocarmos
na pele do outro, como nos diz um dos textos publicados neste
número da Viragem.
A 14 de Janeiro de 2007, o Papa Bento XVI pedia que os
200 milhões de migrantes (mais nove milhões de refugiados)
do mundo fossem olhados mais como um recurso do que
como um problema, cuja integração pode ser acelerada pelo
respeito mútuo. A história de encantar da tripulação e dos
náufragos acolhidos pelo Francisco y Catalina mostra que
cada um de nós pode, em dado momento, ajudar a mudar o
mundo. Para melhor. v
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IGREJA

O que esperamos da Igreja nunca poderá pautar-se, simplesmente,
pelas nossas esperanças, mesmo que deva caminhar ao seu encontro;
o que esperamos da Igreja deverá adequar-se, progressivamente,
àquilo que dela espera o próprio Deus, na medida em que de nós espera
que sejamos construtores da comunidade esperada. E só na progressiva - nunca
fácil, muitas vezes dramática - confluência entre o nosso desejo e o «desejo»
divino é que a caminhada eclesial poderá fazer sentido.

Que esperamos da Igreja?
»» João Duque »» teólogo; professor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, em Braga; texto redigido a partir da intervenção
no Encontro de Reflexão Teológica do Metanóia (28 a 31 de Julho de 2005, Turcifal, Torres Vedras)

Igreja é, sociologicamente falando, uma
instituição constituída por comunidades
que reúnem os cristãos ou crentes no Deus
de Jesus Cristo. Do ponto de vista teológico, sem que o aspecto sociológico deixe de
ser pertinente, pode acrescentar-se que essa
comunidade crente constitui, na história dos humanos, a
principal mediação da salvação realizada pelo próprio Jesus
Cristo, enquanto universal acção do Deus uni-trino em favor
da humanidade.
Sendo assim, quando como cristãos pensamos no significado da realidade eclesial para cada um de nós e para as nossas múltiplas relações, é legítimo partir da perspectiva dos
seres humanos que a constituem, considerando as suas
expectativas em relação à instituição a que aceitam pertencer; mas, por outro lado, o que define a Igreja não é, pura
e simplesmente, a maior ou menor capacidade de corresponder a essas expectativas. Caso assim fosse, a comunidade
eclesial não passaria de projecção dos sujeitos que a constituem, com base num desejo comum ou numa ideologia
unificadora. É claro que essa confluência de desejos e de
convicções não é de todo alheia ao processo histórico e
humano da comunidade eclesial; mas não pode reduzir-se a
isso, pois facilmente transformaria a comunidade num
espaço de pressão e exercício de poder de uns grupos sobre
os outros, ou de pessoas particulares sobre o resto da comunidade. Em última instância, a projecção de desejos e o
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domínio ideológico é a isso que costumam conduzir.
Como mediadora - ou sacramento, noutra nomenclatura
- da libertação realizada pelo próprio Deus, a Igreja possui
uma dimensão escatológica, precisamente na sua historicidade concreta. Essa dimensão, que a define como mistério,
não permite nunca a redução aos mecanismos sociais de permuta inter-humana; e possibilita, simultaneamente, uma
constante vigilância crítica ou profética desses mecanismos.
Assim sendo, o que esperamos da Igreja nunca poderá
pautar-se, simplesmente, pelas nossas esperanças, mesmo
que deva caminhar ao seu encontro; o que esperamos da
Igreja deverá adequar-se, progressivamente, àquilo que dela
espera o próprio Deus, na medida em que de nós espera que
sejamos construtores da comunidade esperada. E só na progressiva - nunca fácil, muitas vezes dramática - confluência
entre o nosso desejo e o «desejo» divino é que a caminhada
eclesial poderá fazer sentido. Nessa linha, proponho uma
série de considerações sobre a inserção eclesial do cristão,
parindo de dados mais gerais e fundamentais, relativamente
ao significado da comunidade eclesial, para depois ir concretizando em alguns elementos da experiência comunitária,
terminando por uma abordagem da Igreja laical, como povo
de Deus que caminha para o Pai, transformando o mundo, na
medida em que se transforma a si mesmo. Em cada um dos
pontos a abordar, colocarei em relação tensional - mas
necessária - um «enigma» e um «risco». O enigma evoca
uma realidade paradoxal, que abre as portas da realidade
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humana para um mistério que nos origina e que, em realidade, nunca conseguiremos dominar completamente - pois é
aí que reside, precisamente, o seu valor. Ao ser paradoxal,
esse «enigma» fundamental e imprescindível à correcta
vivência eclesial, corre sempre o «risco» de se perverter em
algo que, sendo semelhante ao «enigma», lhe é completamente contrário. Vejamos o que isso pode significar, concretamente.
1. Experiência cristã
1. A experiência cristã, enquanto experiência de fé, é
uma experiência pessoal, baseada na opção livre de cada
pessoa humana, e não em determinismos naturais, étnicos,
culturais ou sociais Mesmo que esses elementos possam ter
o seu peso próprio no acesso à fé, já que esta não surge
espontaneamente, mas através do contacto ou escuta de um
anúncio situado, eles não são determinantes, pois em jogo
está o «enigma» da liberdade humana, como mistério paradoxal da nossa existência particular. É claro que a opção de
fé exige uma interpelação e uma resposta, com suficiente
conhecimento de causa. E isso só é possível num contexto
minimamente mediador dessa interpelação - como é muitas
vezes a comunidade cristã e, normalmente, a família, o que
torna a liberdade sempre situada. Mas a opção de fé não se
mede pela simples e automática pertença a um grupo ou a
uma família.
Nisso, o cristianismo distingue-se de praticamente todas
as outras tradições religiosas, culturais ou políticas. Estas
faziam prevalecer o contexto social de pertença sobre a
decisão pessoal dos seus membros. O próprio judaísmo - no
seio do qual se desenvolveu especialmente a noção de pessoa humana, como ser único, livre e autónomo, mesmo perante Deus - se fixou na dimensão étnica e hereditária da
pertença ao Povo de Deus. O mundo greco-romano balizava
o significado e a própria natureza e dignidade de cada pessoa pelo contexto da polis ou do imperium. E só a crise deste
impulsionou um movimento individualista que fomentou as
correntes estóicas e epicuristas. Mas a centralidade da opção
livre e pessoal, na relação responsável a Deus e aos irmãos,
é algo que constitui o cristianismo nuclearmente. Por isso
contribuiu, ao longo de toda a história do ocidente - e apesar
de todos os desvios e mesmo contradições de que foi agente
- para o desenvolvimento da noção de «consciência» pessoal, templo sagrado e inviolável da própria dignidade
humana.
Mas esta concentração na liberdade pessoal também
corre os seus «riscos», e isso tornou-se bastante evidente nos
últimos séculos do ocidente. Como perversão desta centralidade da liberdade pessoal, a influência do cristianismo
originou a concentração moderna no indivíduo, considerado
a partir da sua vontade individual, com a respectiva «sacralização» do si-mesmo (self), enquanto centro absoluto do
universo. Em realidade, essa concentração é legítima e, num
certo sentido, encontra-se em perfeita linha de continuidade

com o cristianismo. Só o contradiz, na medida em que corta
todas as relações originárias desse indivíduo com o fundamento da sua liberdade - seja na relação a Deus, seja na
relação aos outros. Torna-se obscuro o que sobra dessa liberdade individual, a não ser o conflito de todas as liberdades,
que terminam onde começa a do outro, cujo desaparecimento se deseja.
2. De modo diverso, o cristianismo afirma claramente
que a opção pessoal não se dá de forma meramente individual
e espiritual (interior), antes possui uma dimensão comunitária (sócio-institucional) e corpórea (externa, temporal,
finita, sacramental). Aí se manifesta o «enigma» do corpo,
no interior da experiência de fé, que assenta no mistério da
Incarnação e que assume a experiência humana como experiência de ser e estar num mundo concreto, particular, articulado humanamente - por isso mesmo, numa dimensão
necessariamente sócio-política. Esta não é contrária à liberdade individual, mas sua condição de possibilidade. A identidade da pessoa livre, de facto, joga-se e constrói-se no
leque das suas relações sociais, mesmo nas referências a
estruturas sócio-culturais bastante objectivadas.
Essa experiência vive-se, contudo, em constante tensão
com o «risco» da idolatria, quer para o interior da comunidade, quer para o seu exterior. De facto, as estruturas
comunitárias podem auto-divinizar-se e exigir a adoração ou
mesmo o sacrifício das pessoas. Seja relativamente aos
mecanismos do poder constituído no interior da comunidade
eclesial - poder que pode ser exercido por pessoas concretas,
mas também por esquemas sistémicos anónimos que simplesmente subjugam em nome da estrutura - seja em relação
a mecanismos exteriores à comunidade mas que não menos
a dominam - como o caso das «modas» do politicamente
correcto - em todas estas formas de idolatria de mecanismos
imanentes revela-se a perversão da pertença comunitária que
constitui o cristão na sua existência crente. A idolatria é,
assim, o risco constante da pertença institucional do acto de
fé; sendo um risco «necessário», é o mais grave risco para a
fé, em perspectiva bíblica.
3. A inserção da experiência pessoal de fé numa dinâmica comunitária significa, também, o acolhimento de um conteúdo que não é produzido pelo próprio sujeito. Se é
necessário que esse acolhimento seja livre e pessoal, não é
menos fundamental que não seja mero produto da subjectividade de cada um (poderia não passar de projecção idolátrica de si mesmo, deixando de ser fé).
Assim, a experiência de fé implica, de algum modo,
sempre o acolhimento de um conteúdo «dogmático»,
enquanto «conteúdo perigoso», como lhe chama Johann
Baptist Metz, fundador da Nova Teologia Política. Esse conteúdo não é inventado por cada sujeito crente, mas acolhido
a partir de uma transmissão ou tradição eclesial. Ser crente
significa participar também neste «enigma» do dogma,
como caminho de fidelidade a uma missão com determinaviragem 5
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dos critérios, relativamente ao ser humano e ao mundo.
Mas a referência ao dogma joga-se, sempre, na perigosa
tensão com o «risco» da ideologia, enquanto estrutura
doutrinal que impõe formas fixas de pensar e interpretar o
real, não permitindo a livre adesão do crente e qualquer
margem de personalização do conteúdo.
Segundo a nomenclatura de Michel de Certeau, o crer
pessoal joga-se na tensão necessária com a crença ritualcomunitária e com as crenças doutrinais. Todos os elementos são igualmente necessários, para que nenhum seja absolutizado, absolutizando sujeitos, comunidades e estruturas.
Este dinamismo - por vezes dramático - que procura o equilíbrio entre o enigma a respeitar e o risco de o perverter,
manifesta-se concretamente em diversos pólos da vida
comunitária.
2. Experiência comunitária
A experiência comunitária origina a própria Igreja, sendo
esta impensável sem essa sua existência real quotidiana e
pragmática. Mas aquilo que se joga nessa experiência comunitária só é pertinente eclesial, salvífica e mesmo teologicamente, na medida em que o é também antropologicamente.
Ou seja, a experiência feita na comunidade eclesial - nem
sempre conseguida plenamente, como todos os modos de
experiência humana - é o espelho de um conjunto de
relações e de tensões que marcam o sentido do ser humano,
pura e simplesmente, independentemente de estar ou não
inserido na comunidade crente. É nesse sentido que a Igreja
é essencialmente uma comunidade extrovertida, convertida
ao mundo e, nessa medida, convertida a Deus, pois só assim
pode converter o mundo ao seu verdadeiro sentido.
Partindo de uma matriz teológica trinitária, proponho os
seguintes elementos como núcleos fundamentais da experiência comunitária eclesial e humana:
1. Ao primeiro elemento - até porque tem a ver com a
origem - poderíamos chamar acolhimento. A experiência de
comunicação numa comunidade tem o seu ponto de partida
na percepção de uma identidade que é dada por outros. É na
escuta de um anúncio, que é dirigido na pessoa de diversas
testemunhas, que um ser humano pode tornar-se crente. Por
mais que a luz interior do Espírito o possa impulsionar nesse
caminho e nessa opção, tudo seria impossível sem a mediação de outras pessoas.
Assim, o «si-mesmo» (a identidade) do crente é sempre
um trajecto histórico, único e irrepetível, de relação com
alteridades diversas, umas mais explícitas (como a família e
a comunidade cristã local), outras menos explícitas. A alteridade desse encontros torna-se fonte de fé, tornando-a,
mesmo se incontornavelmente pessoal, originariamente já
comunitária.
Nesta primeira experiência da comunidade eclesial,
joga-se preferencialmente aquilo a que poderíamos chamar
o «pólo da passividade», presente em todo o modo autênti6 viragem

co de relação, já que esta implica sempre capacidade de
acolhimento do outro, como origem de nós mesmos. Assim,
assume-se que a nossa identidade pessoal - neste caso, como
crentes - não é produto directo de nós mesmos, mas a
ressonância livre em nós de algo que nos precede, pois vem
de alguém que nos é anterior.
Nesse pólo somos confrontados permanentemente com o
enigma do outro, que nos interpela de modo incómodo, que
nos assalta e nos rouba a nós mesmos e à nossa legítima pretensão de sermos sós e únicos. Nisso reside o processo de
descentramento que a experiência comunitária sempre
exige; processo que rompe frequentemente com os nossos
desejos e as nossas expectativas. Mas só no fogo dessa
prova, perante o outro que não é simplesmente extensão
reconfortante de mim mesmo e da minha forma de estar no
mundo, é que uma comunidade é mais do que a soma dos
egoísmos individuais.
Este primeiro pólo, se quisermos retomar a analogia
trinitária que funda a comunidade cristã, exprime humanamente - analogicamente, portanto - a relação ao «Pai» como
fonte de sentido, cujo acolhimento fundamenta a identidade
do Filho - neste caso, de todos os filhos que o acolhem como
Pai, como sentido comum. E não é por acaso que o modo
mais frequente de manifestação deste pólo, na real comunidade humana, é a relação aos pais que nos originam, não
simplesmente do ponto de vista biológico, mas sobretudo do
ponto de vista do nosso ser e do nosso sentido.
Claro que esta dimensão primeira, a do acolhimento,
pode ser pervertida e, desse modo, fazer a comunidade e as
pessoas correrem graves riscos. O principal é o risco da
massificação. A importância da relação aos outros, sobretudo como origem daquilo que somos e enquanto mediação da
relação a um Outro - um Pai - comum a todos pode originar
a dissolução das pessoas particulares e da sua identidade
própria em esquemas comunitários, impostos porque herdados, pura e simplesmente. Isso pode tornar os membros de
uma comunidade em puros números a engrossar uma massa
anónima. É certo que esse risco corre-o mais uma comunidade eclesial muito numerosa, como já foram as comunidades cristãs. Mas, mesmo actualmente, apesar do estatuto quase de minoria em que vivem muitas comunidades, o
risco da massificação em pequeno grupo não está de todo
banido. Por manipulação de um líder ou de comportamentos
de moda, qualquer comunidade cristã pode resvalar para a
perversão da necessária relação ao outro como origem em
uniformidade massificante, dominada pelo poder absorvente
dessa origem.
2. Nesse sentido, é importante salientar um segundo eixo
da experiência comunitária: o eixo da comunhão, em sentido estrito, como relação horizontal de pessoas que convivem
no mesmo espaço, no mesmo tempo, no mesmo ideal. Por se
tratar de comunhão de pessoas, esse modo de relação assenta no enigma da diferença entre elas. Porque o risco da massificação só se evita na salvaguarda dessas diferenças.
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Na perspectiva da comunidade cristã - e também por
analogia com a Trindade - a relação das diferenças é a única
forma de autêntica socialidade, porque evita os destrutores
extremos do individualismo e do colectivismo. Ao «pólo da
passividade» presente no acolhimento da origem e do sentido, junta-se aqui o não menos importante «pólo da comunidade», que evoca partilha de vida e sentido. Se o primeiro
evocava analogicamente a relação ao «Pai», este articula a
relação ao «irmão-Filho», numa comunhão de caminho para
a mesma meta. Se o primeiro fundamentava a consciência
pessoal e comunitária da filiação, este fundamenta a consciência pessoal e comunitária da fraternidade. Na comunidade cristã, todos somos irmãos, mantendo a diferença
identitária de cada um. E essa é determinada pela capacidade de servir o outro, sentindo-se por ele responsável - precisamente como os irmãos.
A maior perversão dessa fraternidade consiste na manipulação das diferenças para instaurar relações de poder e
domínio. O risco do poder é, assim, o reverso da articulação
comunitária nas diferenças fraternas. Se a diferença pode
instaurar verdadeira relação de comunicação respeitadora da
dignidade pessoal de cada um e construtora, desse modo, de
comunidade articulada e não monolítica, ela pode ser utilizada para estabelecer relações desniveladas, «hierarquizadas»
em esquemas de domínio e subjugação, de superioridade e
inferioridade, etc. Se é certo que nenhuma experiência comunitária pode existir sem relação de diferentes - nem sem
algum modo de relação de poder - não é menos certo que as
comunidades reais em que vivem os cristãos estão sempre
marcadas pela tentação do domínio; risco este que deve ser
constantemente contrariado, numa dinâmica de conversão,
mas que nunca será de todo extirpado, pois nenhuma comunidade existe em estado puro. A luta contra o fascínio do
poder nunca pode resultar em ideologias puritanas, pois estas
acabam por se tornar ainda mais dominadoras.
3. O terceiro eixo da experiência comunitária concentra-se, precisamente, em modalidades de relação que contrariam
a modalidade do domínio, como puro exercício do poder
pelo poder. Trata-se da experiência do serviço, como modo
essencial de relacionamento interpessoal, no interior da
comunidade, mas também inter-comunitário e mesmo - ou
sobretudo - em relação ao horizonte do mundo inteiro.
Nesta modalidade da existência articula-se o essencial da
experiência cristã, como experiência de salvação. De facto,
o serviço como forma de ser-para-o-outro-concreto - para o
«próximo», o que está «perante nós», amigo ou inimigo,
simpático ou antipático - é o único modo ou a única possibilidade de ser (de viver), para além da morte. Nesse sentido, a «morte de si» exigida pela atitude de serviço torna-se
fonte de vida: quem dá a vida, dá vida. Logo, a vida dada aos
outros, na comunidade, é caminho de salvação - assim como
a vida guardada para si é caminho de morte, de perdição.
Desse modo, somos confrontados com o grande enigma da
morte, cujo potencial destrutor pode ser convertido, pela

liberdade da doação humana e pela participação na própria
doação divina, em força criadora de vida.
Neste eixo da experiência comunitária - expresso na noção
central de agapê, como característica fundamental do amor
cristão - articula-se, por assim dizer, o «pólo da actividade»
de cada cristão e de cada comunidade cristã. Essa actividade
evoca a imprescindível iniciativa humana da caritas, sem a
qual a salvação do mundo não passa de uma miragem ou de
uma ideologia. Essa iniciativa, sendo verdadeiramente
humana, corresponde analogicamente à iniciativa do Espírito
- por isso é uma virtude «teologal» - que anima a criatividade
dos crentes - e de outros humanos - na abertura do futuro, isto
é, na criação de possibilidades de vida, para além da morte, de
amor, para além do ódio, de paz, para além da violência.
Também aqui nos espreita um risco especial, que se
articula na possível pretensão de auto-salvação. Se essa pretensão assalta permanentemente todos os humanos, o
cristão, na sua experiência comunitária, pode iludir-se com
a possibilidade de se salvar a si mesmo, através de acções
determinadas - as famosas «obras», segundo a tradição
protestante. Essa pretensão de auto-salvação, como pretensão de auto-doação da vida, desemboca, contudo, na incapacidade de dar a vida a outros e, por isso, na incapacidade
de fazer acontecer salvação. Assim, só na medida em que, na
atitude de serviço, o crente morre para si mesmo, é que é
capaz de acolher a doação da vida, por parte do Espírito, e
só assim acontece verdadeira salvação - não apenas para o
crente em questão, nem sequer apenas para a comunidade
eclesial, mas para todo o mundo, através do serviço eclesial.
Na permuta de todos estes elementos, vai-se originando a
comunidade, enquanto espaço de comunicação que, por isso
mesmo, se torna presença actuante da própria Trindade,
entendida como pura comunicação ou relação de diferentes. À
semelhança da leitura que a teoria cibernética de Norbert
Wiener faz de toda a realidade, a realidade divina, assim
como a sua relação e actuação na história humana, é entendida como pura comunicação ou pura relação, sendo enquanto
tal o protótipo da própria actuação do ser humano, sobretudo
quando reunido na comunidade eclesial. Diferentemente da
«utopia da comunicação» de Wiener, a comunicação trinitária
e a eclesial não anulam as diferenças pessoais envolvidas no
processo comunicativo. Assim, a Igreja mais não será do que
o conjunto das relações comunicativas dos seus membros, nas
quais está activa a comunicação do próprio Deus, enquanto
comunicação salvífica. E os seus membros são pessoas únicas
e irrepetíveis, nos seus limites próprios, na medida em que são
agentes desse processo comunicativo. Essas relações comunicativas articulam-se, pelo menos, segundo as modalidades
acima referidas, também elas em correspondência analógica
com as comunicações trinitárias.
3. Experiência laical
A experiência de fé na comunidade eclesial, articulada
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segundo as modalidades acima descritas, é uma experiência
comum a todos os cristãos, sem especiais distinções entre si
quanto à possibilidade de profundo acesso à dinâmica comunitária. Por isso, neste âmbito, não possui qualquer pertinência a distinção entre os denominados «leigos» e os
«clérigos» (ministros ordenados). É claro que essa distinção
- assim como muitas outras, no interior da comunidade - se
vai reflectir no modo como cada um experimenta a vida de
fé em comunidade, assim como no modo como essa comunidade se organiza. Isso é absolutamente normal, dado que a
comunidade cristã nem é uma massa uniforme, nem uma
multidão caótica. Mas, no seu núcleo, todos os eixos da vida
comunitária afectam igualmente todos os cristãos. Por isso,
a comunidade eclesial é, primordialmente, uma comunidade
laical. Mas falar da Igreja como Igreja «laical» convida-nos
a reflectir sobre mais um conjunto de relações complexas
que afectam as comunidades de todos os tempos.
1. Em primeiro lugar, no conceito de Igreja laical ressoa
a fundamental relação entre Igreja e mundo, dado que no
conceito de laicidade se esconde o conceito de «profanidade» e, em certo modo, o de «secularização». Trata-se,
neste caso, de uma das mais complexas e mesmo ambíguas
relações. É sabido que as coisas eram relativamente mais
simples para a Igreja antiga, que assumiu preponderantemente uma atitude apocalíptica em relação ao mundo: este
mundo foi superado em Jesus Cristo e, por isso, resta esperar a definitiva instauração do mundo novo. O mundo real
em que vivemos estaria, assim, definitivamente condenado.
A Igreja seria a comunidade daqueles - potencialmente
todos, mas concretamente apenas alguns - que se libertam
deste mundo e esperam o mundo definitivo. A contraposição
não podia ser maior.
Mas já os primeiros séculos conheceram posições muito
mais mitigadas, que souberam acolher como altamente positivos muitos elementos do mundo superado - e, nesse caso,
em parte assumido - por Jesus Cristo. A própria incarnação,
elemento fundamental do cristianismo, exigia uma revisão
da posição de extrema condenação.
Esta leitura mais benéfica do mundo conheceu, depois,
um extremismo no outro sentido. Nas situações de quase
identificação entre comunidade eclesial e comunidade
«civil», entre estruturas de uma e de outra, pensou-se com
facilidade numa espécie de identificação total entre Igreja e
mundo, com todas as permutas - mas também promiscuidades - que isso pode implicar.
Foi a ruptura moderna que voltou a colocar em confronto a Igreja e o mundo, desta vez como movimento de recusa
ou «emancipação» por parte do mundo. Isso exigiu, da
Igreja, um reequacionamento da questão. Para certas tendências, o mundo voltou a ser considerado inimigo, âmbito
votado à completa condenação; outras tendências repensaram a possibilidade de uma correcta «secularização», que
salvaguardasse a distinção e independência entre mundo e
Igreja. No interior destas tendências, alguns levaram essa
8 viragem

independência ao extremo de considerarem ambas as
grandezas como completamente separadas, cabendo ao
mundo o domínio público, profano e exterior, e à Igreja,
para os crentes, o domínio privado da fé, interior e espiritual, especificamente religioso. Outros - progressivamente a
maioria - consideraram que a distinção não implica alheamento e que a fé cristã, em realidade, não é uma questão
simplesmente eclesial, se entendermos por isso a estrita
comunidade dos crentes. Assim sendo, a vida da própria
Igreja não é puramente eclesial, mas algo com pertinência
pública e tarefas de intervenção sócio-política.
O primeiro grupo poderia ficar satisfeito com uma organização interna, em que os «leigos», encarregues das tarefas
mundanas, vivessem a sua fé apenas na relação com a comunidade eclesial em sentido estrito, orientados pelos clérigos,
especialmente dedicados à dimensão espiritual ou religiosa.
O segundo grupo, contudo, questionou abertamente essa
divisão, pois as tarefas «profanas», realizadas por crentes,
são parte igualmente integrante da vida e da missão da
Igreja. Por isso, a Igreja laical é aquela cujos membros estão
conscientes de que a sua fé não é uma questão privada,
mesmo que essa privatização fosse em comunidade. A tarefa de qualquer cristão - e da Igreja, no seu conjunto - realiza-se em todos os espaços mundanos. Nesse sentido, a distinção entre Igreja e mundo - mesmo sem promiscuidades
estranhas - torna-se muito difusa. E a Igreja é, primordialmente, povo de Deus a caminho, nos caminhos da
humanidade. A Igreja é, por isso, primordialmente laical,
para utilizar uma nomenclatura que foi adquirindo direitos
de cidadania.
2. Mas a distinção entre «leigos» e «clérigos», em sentido
específico, evoca um outro eixo de relações, que poderíamos
exprimir como relação Igreja - Igreja, pois afecta a vida interna.
De facto, também no interior da comunidade eclesial e nas suas
estruturas, a relação entre modos de ser cristão foi uma relação
algo conturbada. Para ser breves, basta relembrar que, de uma
situação sem grandes distinções, se foi caminhando para diferenciações que originaram problemáticas «hierarquizações» das
diferenças. A sobrevalorização do estado clerical, que foi mesmo
identificado com a Igreja, pura e simplesmente, foi a consequência mais funesta. As razões foram muitas e não podem aqui ser
debatidas com honestidade. O certo é que, mais recentemente,
foram colocadas em questão, sendo revalorizado o baptismo
como fonte do modo fundamental de ser cristão, que unifica todos
os crentes, independentemente dos mi-nistérios ou dos estados de
vida que assumam na Igreja. É um dado adquirido da eclesiologia
actual, que conduziu à inflação do discurso - não sei se da prática
- sobre a participação dos leigos na vida da Igreja.
3. Tais transformações são, sem dúvida, fundamentais. Mas,
em rigor, a relação do mundo com a Igreja implica que a esta seja
lançado um desafio interpelador. Só pelo facto de estar aí, o
mundo em que vivem os cristãos é o mundo a transformar, no
caminho para o reino de Deus - isto é, para o reino do serviço e da
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doação da/de vida. Existe, por isso, do lado do mundo, uma
expectativa e um exigência ou desafio a todos e a cada um dos
cristãos, pessoalmente ou em comunidade, que não permite
inúteis perdas de energia com distinções secundárias e justificações hierarquizantes. Se é certo que a comunidade se articula
segundo diferentes carismas e não de modo uniforme, convém
não perder de vista que essa articulação existe em função da missão, isto é, do envio ao mundo, para lhe propor conversão. Ao
mesmo tempo, a Igreja é também esse mundo, a ser convertida
permanentemente pelo Espírito de Deus. Tudo isso exige posições
claras - tanto mais, quanto mais complexo é o contexto cultural sem falsas alternativas ou oposições prejudiciais. Talvez a Igreja
laical venha um dia a deixar de falar na distinção entre «leigos» e
«clérigos», mesmo que possa haver certos motivos a seu favor.
O leigo será, assim, todo o cristão que se sente simultaneamente Igreja e mundo, partilhando a relação tensional que isso
implica. Nesse sentido, toda a Igreja é laical, ou deixará de ser
Igreja, tornando-se uma seita de práticas esotéricas, para agrado e
conforto dos seus membros, às quais poderíamos chamar
«religião» ou «religiosidade», ou até mesmo «espiritualidade»
(num sentido muito deturpado), mas não necessariamente fé
cristã.
O leigo, assim entendido, pode constituir, para toda a comunidade eclesial, um elemento de alerta contra todas as tentações
auto-idolátricas, ideológicas, massificadoras ou dominadoras da
instituição eclesial. Mas, na medida em que o for, presta um
serviço fundamental à própria Igreja, a começar pela «hierarquia». A construção do reino dos céus («cidade celeste») dá-se
como dinâmica de relações humanas e mundanas («cidade terrena»). Esta é, simultaneamente e inseparavelmente, mundo e
Igreja, com todas as tensões e todas as alianças que isso implica. v
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Era uma vez uma torrente que foi e vai fazendo um caminho fora do «curso normal
da vida», com saltos no abismo misterioso e insondável do Amor,
apoiada numa confiança de infância n'Aquele que a ama - «Se a confiança
estiver no começo de tudo...», repetia o nosso tão querido irmão Roger.

Era uma vez, uma história
que terá um final feliz
»» Alzira Fernandes »» professora de Educação Moral e Religiosa Católica; texto elaborado a partir da intervenção na Sessão de Estudos do Metanoia,
sobre «A Liberdade e a Construção da Cidade», realizada em 11 e 12 de Fevereiro de 2006

ra uma vez… Todas as histórias começam
assim… Trago à memória as muitas histórias
de infância que deram um sabor de poesia à
minha vida de criança, mas também as
Histórias com letra maiúscula que me inspiraram e me deram força para escrever na
minha alma a minha própria história como um ensaio único
e irrepetível. Era uma vez…

E

Uma mulher viúva, dos finais do século XVII, conhecida pelo nome de Madame Guyon. Foi uma dessas personagens que soube descrever, não só pela sua vida atribulada, mas também pelos seus escritos fecundos, o caminhar
daqueles peregrinos e peregrinas que não encontram caminho feito. Ela distingue, numa longa meditação poética
intitulada «Torrentes», três espécies de almas: aquelas que
se aplicam à meditação como pequenos regatos virtuosos e
submissos, aquelas que receberam dons espirituais notáveis
e de grande responsabilidade como grandes rios
majestosos, úteis e apreciados, e, por fim, aquelas que parecem escapar a toda a ordem, nome e utilidade, que não têm
um leito regular e correm sem parar, a que ela chama «torrentes».
Era uma vez uma torrente que foi e vai fazendo um caminho fora do «curso normal da vida», com saltos no abismo misterioso e insondável do Amor, apoiada numa con10 viragem

fiança de infância n'Aquele que a ama - «Se a confiança
estiver no começo de tudo...», repetia o nosso tão querido
irmão Roger. São alguns desses desvios de percurso que
desejo partilhar, pois foram eles que deram e dão um
grande sabor à minha história. Tudo começou quando, no
último ano da minha licenciatura em Línguas e Literaturas
Modernas, me convidaram para dar aulas de Educação
Moral e Religiosa Católica. Começaram então as partidas… Abandonei o curso com a promessa que o terminaria e penetrei nesse mundo dos adolescentes com as suas
intermináveis perguntas que foram a mola para começar
verdadeiramente um caminho de procura das fontes da fé.
Ingressei então no curso de Ciências Religiosas. Ainda me
lembro de ter sido uma das primeiras mulheres a entrar e a
frequentar o tão conhecido Seminário Conciliar, agora
transformado em Faculdade de Teologia de Braga.
Também fui uma das primeiras leigas a dar aulas de
Educação Religiosa. Uma nova perspectiva de vida se
abria diante de mim. Terminados os quatro anos de curso,
ainda nessa altura sem estágio, e sempre num ritmo de
estudante trabalhadora, senti-me impelida a fazer um
tempo sabático. Taizé seria, para mim, o espaço privilegiado para me debruçar sobre a tão difícil pergunta do sentido
da minha vida. Longe das minhas raízes familiares e culturais embarquei na aventura de me deixar conduzir. E
parti novamente…

ERA UMA VEZ, UMA HISTÓRIA QUE TERÁ UM FINAL FELIZ

Num quotidiano marcado pela oração três vezes ao dia,
por um acolhimento universal, por uma vida marcada pela
simplicidade, disponibilidade e poesia, foram-se cavando
nas minhas entranhas três dimensões que marcarão a minha
vida num futuro incerto, mas habitado para sempre por uma
Presença: o acolhimento plural, uma vida interior marcada
pela fidelidade à oração e a beleza criativa no seio do quotidiano. A experiência de dois anos em Taizé e o contacto
muito próximo com o irmão Roger tinham alargado o meu
coração até ao infinito. Era tempo de voltar. Não trazia
grandes soluções para a tão grande questão do sentido,
sobretudo porque nem encontrara marido nem uma congregação religiosa onde pudesse ingressar. Trazia sim uma
grande interrogação: como dar continuidade a tão bela
experiência que abrira uma fenda no meu interior?
Depois de procuras e de esperas, e com a firme convicção
de que o mundo contemporâneo, mais do que ideias, tinha e
tem urgência em tocar sinais concretos de comunhão fraterna, de paz, de alegria, de espera contemplativa de Deus,
nasceu em mim o desejo de criar um espaço, um pequeno
oásis que pudesse encarnar o que habitava dentro de mim.
Voltei às minhas raízes culturais e aí encontrei uma casa
velha de lavoura com um pequeno terreno. Era ali que poderia finalmente concretizar o que trazia dentro de mim.
Lancei-me de novo no abismo da confiança, pois o dinheiro
que conseguira juntar não daria para o restauro da casa. «Se
a confiança estiver no começo de tudo»… Assim nasceu a
casa de Sicar, um espaço simples que convida ao acolhimento fraterno, à vida interior e à poesia. Não tem página na net

talvez porque só quem passa por lá é capaz de anunciar a
outro amigo o que lá experimentou e despertar nele a curiosidade de ir ver - «Vinde e vede», dizia Jesus àqueles que desejavam conhecê-lo. Esqueci-me que é de mim que devo falar
e não da casa. Mas a casa faz parte de mim. Ela vai crescendo à medida do meu lento amadurecimento de vida em
comunhão com Aquele que nos ama. Por isso, Sicar será
sempre a pequena obra inacabada, aberta ao provisório e às
surpresas de Deus, assim como eu, numa constante interpelação à palavra de Jesus: «Se conhecesses o dom de Deus».
Mas Sicar não é a minha única história. O «Era uma
vez…» também se estende ao Colégio das Caldinhas da
Companhia de Jesus, onde continuo a fazer com os mais
novos uma caminho de procura. Tinha-me apercebido que
em Taizé bebera de uma outra fonte muito discreta encarnada na presença das irmãs de Santo André: a espiritualidade inaciana. Assim, comecei um belo caminho de
comunhão com uma família espiritual. Frequentei a escola
de Exercícios de Santo Inácio e foi-me feito o convite para
orientar Exercícios. Apercebia-me que se abria um caminho
muito concreto de ajuda àqueles que quisessem abrir um
sulco mais profundo de vida interior na abertura ao dom. E
depois? Não sei responder. Cada vez mais sinto necessidade
de viver no hoje de Deus, na Sua presença, e caminhar de
coração aberto ao tal inesperado que dá à minha vida o
sabor de torrente e de infância. O «Era uma vez...» da
minha história terá com toda a certeza um final feliz,
porque caminho em direcção Àquele que me acolhe de
braços abertos e me cobre de beijos... v
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BENTO XVI

São três «frentes» que se inspiram nos famosos «nós doutrinais e disciplinares»
de que o cardeal Carlo Martini falou em 1999, indicando que estariam na origem
dos bloqueios que a Igreja Católica encontra nas suas fileiras e no diálogo
com a sociedade moderna. Três desafios para um papado que apareceu
mais modesto.

Os trabalhos do Papa Bento
XVI e o futuro do catolicismo
Excertos do texto «L'avenir du catholicisme» publicado em «Le Monde des Religions», Maio-Junho e Julho-Agosto 2005

oão Paulo II quis instituir contra-poderes de autonomia
das Igrejas locais, segundo o Vaticano II. Mas foram bloqueadas pelos reflexos centralizadores da Cúria. E esta
estava tanto mais livre para governar quanto o Papa manifestava, desde o princípio do seu pontificado, preferência pela missão até às extremidades da terra. Tivemos a
preferência dada às viagens, a frequência dos acidentes de saúde e
mesmo a sua concepção de autoridade. Entretanto, a Cúria estendia o campo das suas intervenções, bloqueava questões consideradas delicadas, aumentava os poderes contra o espírito de colegialidade que o Concílio quis reorientar no sentido das Igrejas
locais.
Houve aqui um paradoxo: nunca as Igrejas locais foram tão
visitadas pelo Papa nas suas visitas apostólicas. Nunca os bispos foram tantas vezes recebidos em Roma; nem o Sínodo dos
Bispos (pequeno senado restaurado pelo Concílio em nome da
colegialidade do governo da Igreja) se tinha reunido tanto. E,
contudo, jamais a crítica da centralização do papado, mesmo da
sua esclerose e do seu autoritarismo, foi tão constante como sob
João Paulo II - por causa de decisões autoritárias, do bloqueio
de várias questões disciplinares, de impasses no diálogo
ecuménico.
O poder pontifício chamou à ordem as Igrejas turbulentas e
inovadoras (da Holanda, logo no princípio do pontificado, e que
nunca mais recuperou); aperreou os bispos indisciplinados como
Jacques Gaillot em França, as ordens religiosas demasiado turbulentas (como os jesuítas), teólogos a quem todo o direito de dis-
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sidência foi recusado, como Hans Kung, Leonard Boff, Eugen
Drewerman...
Nada se decidiu quanto à inculturação em liturgia. O rito
zairense levou 20 anos a ser aceite. Pelo contrário, houve um claro
apoio às orientações mais próximas de Roma, como a Opus Dei.
Os inconvenientes dum sistema tão centralizado, personalizado, mediatizado, fizeram-se notar. O sucessor de João Paulo II não
pode esquecer essa lição.
Na encíclica «Ut unum sint», sobre o ecumenismo, João
Paulo II referiu-se ao exercício do primado de Roma, ao estilo,
à repetição de fórmulas históricas. Esta é uma pedra de toque:
deve-se continuar ou romper com o sistema do papado universal baseado no primado e infalibilidade do bispo de Roma, que
são disposições adquiridas há relativamente pouco tempo
(Concílio Vaticano I, 1870), quando Roma perdia o seu poder
temporal? Desde essa época, o papado esteve enredado num
governo central (Cúria Romana), prolongado em cada país pelos
núncios e bispos nomeados como prefeitos, e unificado por um
magistério normativo.
ACúria não é tanto a burocracia tantas vezes atacada, mas continua crispada perante todas as contestações ou mudanças.
1. Voltar a dar relevância às igrejas locais
A primeira reforma do novo pontificado deveria voltar a dar
relevância às Igrejas locais. Trata-se da inculturação da fé cristã e
do regresso às Igrejas das origens, cuja estrutura de governo
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repousa sobre os patriarcados, autónomos mas solidários
(Jerusalém, Antioquia, Roma, etc.).
É necessária uma descentralização que passa em primeiro
lugar por uma mudança do processo de nomeação dos bispos.
Houve demasiados erros, abusos de poder dos núncios, pressões
junto de Roma.
A maior parte dos grupos contestatários, em vários países da
Europa, reclamam um direito de controlo local antes de qualquer
nomeação, mais decisivo que a simples opinião na resposta à consulta, que se usa actualmente, dos núncios às conferências episcopais.
2. Uma Igreja mais sinodal
A segunda reforma devia incidir no Sínodo dos Bispos em
Roma, que já é só uma caricatura do que foi planeado no dinamismo reformador do Concílio Vaticano II. Não que o Concílio
quisesse um assembleia parlamentar com poderes próprios, mas o
Sínodo devia representar a voz das Igrejas locais. Ora, o que acontece é que ele funciona como uma câmara de registo e a escolha do
tema nunca é debatida. Em 26 anos de pontificado, jamais se abordou o estatuto das mulheres ou o celibato dos padres. Aliás, as
proposições dos delegados são confidenciais.
Levantam-se os mesmos problemas nos sínodos locais (diocesanos), que necessitam de uma informação melhor distribuída e
deliberações mais livres. Note-se que as proposições dos sínodos
locais são geralmente transmitidas para Roma, ficando sem
resposta.
3. Uma autoridade mais descentralizada
A Igreja não tem que conformar o seu modo de funcionamento aos modelos políticos da sociedade civil. Mas a sua administração central, o sistema piramidal, em que todo o poder parte do
alto, vai-se afastando cada vez mais da prática dos Estados modernos e das sociedades liberais, onde aumentam os pedidos de
autonomia, de responsabilidade, deliberação e participação.
A descentralização do sistema de autoridade católica passa por
uma limitação do campo de competências da Cúria, por delegações mais alargadas às conferências episcopais nacionais, pela
reforma dos processos de nomeações; por novas práticas dos sínodos locais e episcopais.
A Igreja parece mais livre do que nunca para reflectir sobre as
condições da sua missão, desenvolvimento, reforma institucional,
adaptação às culturas e necessidades das pessoas do século XXI.
Será que o Papa Bento XVI saberá tirar partido da conjuntura?
4. Um papado mais modesto
Não foi um arranque com fanfarras. A descolagem também não foi fácil. [Estes primeiros tempos] são conformes
com a personagem, mais contrastada do que se diz. Só os que
o conhecem e lidam com ele, estão em condições de reconhecer a alta estima que merece. Hans Küng, que sempre foi
seu adversário na Faculdade de Teologia de Tubinga, na

Alemanha, aconselhava [no início] a esperar e observar.
Não se pode fazer uma avaliação categórica das orientações e
decisões. Sabemos que prometeu novas formas de colegialidade
no governo da Igreja, rompendo com a hipercentralização romana.
Prometeu renovar a Cúria Romana, tão desacreditada, mas ainda
não avançou com estas e outras promessas.
O primeiro cuidado do novo Papa foi fazer compreender à sua
Igreja e ao mundo que se iria recentrar no essencial do poder papal.
Não se trata de uma crítica implícita ao seu predecessor: João
Paulo II tinha-se tornado o símbolo da hipertrofia da função, encorajado pelos activistas da «reconquista católica» (dos quais já
Bento XVI tinha guardado distâncias...). Evidencia uma modéstia
que tem que ver com os seus 80 anos, as suas forças, com o tempo
que lhe será concedido - mas, sobretudo, com a sua concepção do
ministério papal: sabe que os progressos da colegialidade e do ecumenismo requerem previamente um exercício menos autoritário
do primado pontifício.
A começar pela modéstia do estilo, Bento XVI decidiu entregar aos seus cardeais a presidência de certas cerimónias (como as
beatificações, por exemplo). Não se demora em banhos de multidão por ocasião das audiências gerais das quartas-feiras, na Praça
de S. Pedro. Não se excedeu, também, no encerramento do
Congresso eucarístico nacional italiano (em Roma e em Bari).
Desde o princípio do seu pontificado, apresenta-se como
humilde servidor de Deus e dos seus irmãos na fé. A 7 de Maio de
2005, em S. João de Latrão, repetia: «O Papa não é um soberano
absoluto, cujo pensamento e vontade são lei. O ministério do Papa
é a garantia da obediência a Cristo e à Sua Palavra. O seu poder
não está acima mas ao serviço da Palavra de Deus.»
Parece que procura uma certa humildade, apagar-se para
alcançar a reflexão e o silêncio, qualidade que está mais de acordo
com a sua personalidade. Claro que aceitou o encontro com os
jovens em meados de Agosto [de 2005], em Colónia, nas Jornadas
Mundiais da Juventude (JMJ), mas os que esperavam deste
primeiro contacto um dos shows de que João Paula II tinha o segredo, enganaram-se redondamente.
Nada mais falso do que imitar João Paulo II. Bento XVI sabeo bem. O seu estilo não é espontaneamente o de um pastor. É ainda
o professor, o virtuoso do estudo que foi durante tantos anos, no
seu país e em Roma.
Mas também mostrou que não detesta o contacto directo, o
calor e fervor das multidões. Na sua Baviera natal, região de catolicismo tradicional, descrevem-no como capaz de ensinar e também
de escutar, dialogar, polemizar e beber à saúde!
Já quando trabalhava com João Paulo II, o esforço era para
«manter a integridade do depósito da Fé católica, defender a
Verdade mesmo quando é difícil de proclamar». Referiu-se a este
ponto essencial desde a homilia da cerimónia inaugural do seu
pontificado.
(...) Num discurso aos embaixadores junto da Santa Sé, lançou
apelos a países ainda distantes como o Vietname, a Arábia Saudita,
e sobretudo a China.
Outro sonho de João Paulo II era a reconciliação com a ortodoxia, reunindo os «dois pulmões»: Ocidente e Oriente, Roma e
Bizâncio. Bento XVI assumiu-o imediatamente. (...) v
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HÉLDER CÂMARA

Para muitos cristãos, recordar a figura e o trabalho de Dom Hélder é,
actualmente, como folhear um álbum de fotografias de uma Primavera
passada bela e promissora, enquanto se sofrem os rigores do Inverno,
na esperança de que a vida volte a florescer.

Hélder Câmara e a sua herança
para as religiões e o mundo
»» Marcelo Barros »» Monge beneditino, teólogo e especialista em diálogo inter-religioso; autor de 26 livros publicados no Brasil, alguns traduzidos em espanhol,
alemão e italiano. É dele o romance «A noite do Maracá» (Ed. Rede da Paz); correio electrónico: mosteirodegoias@cultura.com.br

Igreja Católica e a conjuntura do mundo
mudaram muito desde os tempos em que
Dom Hélder reunia multidões para falar na
Arena de Verona ou no Ginásio de Paris.
Um espírito mais tradicionalista e fechado
assola as Igrejas. Pesquisadores revelam
que o fundamentalismo é um dos movimentos religiosos que
mais têm crescido no mundo todo. Na própria Igreja
Católica de hoje, não é segredo para ninguém que um padre
com as características e as idéias de Dom Hélder Câmara
nunca seria nomeado bispo e nem se sabe se se conseguiria
manter como padre, já que ele não ficava calado.
Para muitos cristãos, recordar a figura e o trabalho de
Dom Hélder é, actualmente, como folhear um álbum de
fotografias de uma Primavera passada bela e promissora,
enquanto se sofrem os rigores do Inverno, na esperança de
que a vida volte a florescer. Entretanto, se isso é assim nos
ambientes oficiais e hierárquicos, é consolador constatar
que, tendo em Dom Hélder um dos seus maiores incentivadores, as comunidades cristãs populares têm aprofundado
a sua caminhada solidária.
A partir de 2001, uma grande parcela da sociedade civil
internacional organiza-se em Fóruns Sociais Mundiais.
Entretanto, no plano das instituições sociais e políticas e nas
cúpulas das Igrejas, tem havido um enrijecimento lastimável que, indirectamente, incentiva todo o tipo de fundamentalismos, o que em nada contribui para um mundo mais
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humano e fraterno. Por isso, é dever de todos os que buscam
a paz e a justiça lembrar alguns aspectos do espírito profético que Dom Hélder Câmara viveu e que dele podemos herdar.
1 - As mil razões para viver
Este é o título de um livro de Dom Hélder, constituído de
crónicas e meditações que, em geral, ele leu nos seus programas de rádio. O que chamava a atenção de muita gente
era um bispo que falava menos em assuntos religiosos e ajudava as pessoas a viver melhor e de forma mais humana.
Mesmo nas situações mais pesadas, Dom Hélder sempre
mantinha um olhar de esperança e de sadio optimismo. O
seu compromisso de fé fazia-o trabalhar para tornar melhor
a vida de todos, mas sem esquecer a humanidade com cada
um/uma em particular. Ele tinha a capacidade de restituir
dignidade e importância a toda pessoa humana. Mesmo a
pessoa mais sofrida ou deprimida conseguia sair de um
encontro com ele reanimada para viver e viver melhor.
Muita gente que o conheceu se surpreendia com a liberdade interior e pessoal. Era um homem sempre capaz de
superar barreiras culturais, quebrar convenções e ser ele
mesmo. Em uma época na qual os bispos deviam usar
roupas especiais que os caracterizavam como príncipes da
Igreja, Dom Hélder negou-se a vestir este tipo de roupa e
aparecia sempre em público com a mesma batina preta ou
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cinzenta de quando era padre jovem. Uma de suas primeiras
propostas a todos os bispos do mundo inteiro foi que renunciassem a todo tipo de pompa e de sinais de riqueza para
serem pastores de uma Igreja pobre no meio dos mais
pobres. Quem o conheceu de perto sabe que durante toda a
vida, ele viveu isso que pregou e faleceu pobre e necessitado da ajuda dos outros.
Para ele, as mil razões para viver vinham de sua fé na
vida, no ser humano e na fonte de toda a compaixão que ele
chamava «o Pai de Amor» e com quem se relacionava todos
os dias e noites de sua vida dedicada aos outros.

tas eram seus aliados. Como sempre foi acusado de viver
cercado de muitas mulheres, brincavam que ele preferia as
jornalistas e ele não negava isso. Um dia, vi-o contar uma
piada sobre si mesmo. Contava ter sonhado com a sua
morte. No sonho, ele chega à porta do céu. São Pedro reconhece-o e abre-lhe a porta:
- Pode entrar. A casa é sua.
Ele não se move e São Pedro pergunta:
- Por que não entra?
Dom Hélder olha em volta e responde:
- Mas, eu não estou vendo a imprensa. Espero que
cheguem os jornalistas.

2 - A liberdade da transformação interior permanente
3 - A subversão do amor
Para ser uma pessoa tão livre interiormente, Dom Hélder
teve que se transformar muito e amadurecer. Ele deteve uma
boa porção do poder eclesiástico (foi secretário-geral da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, era amigo pessoal do Papa Paulo VI e era o bispo brasileiro mais conhecido e estimado no mundo inteiro). Por certo tempo, também
deteve prestígio e poder social e político. No início da década de 60, dizia-se que seria eleito para qualquer cargo que
quisesse. Um de seus colaboradores na década de 50 dizia
que ele se tinha tornado um homem importante, mas nunca
aceitara usar o poder para dominar e se impor.
Um dos aspectos mais marcantes de sua personalidade
era a permanente capacidade de abrir-se ao novo. Sabia
escutar, gostava de se assessorar e fazia isso com gente
nova e corajosamente aberta em todos os campos do pensamento. Durante toda a sua vida, Dom Hélder manteve-se
aberto para evoluir interior e intelectualmente. Lia muito,
procurava contactos com intelectuais das mais diversas
nações e fazia isso por se sentir responsável pelo mundo
todo.
Apesar da sua profunda convicção religiosa e das suas
motivações de fé, sempre se interessou pelo social e político. Quando jovem, deixou-se fascinar pela doutrina do integralismo e chegou a pertencer às fileiras do grupo de
extrema-direita e anticomunismo de Plínio Salgado. Poucos
anos depois, a sua liberdade interior e o seu forte senso de
abertura ao mundo todo obrigaram-no a mudar. E mudou
muito. Uma vez, já no Recife, durante uma palestra, alguém
o atacou dizendo que, entre a juventude e a idade adulta, ele
mudara muito de pensamento. Com ar irónico, este homem
perguntava: Como é a experiência de mudar tanto de pensamento? Como se pode passar, assim, de um extremo a outro?
Dom Hélder o ouviu sem dar qualquer mostra de irritação e
respondeu sem hesitar: «Meu filho, o mais grave não é
mudar de pensamento. Pior é não ter pensamento para
mudar».
Para dar um exemplo de como Dom Hélder exigia de si
mesmo uma mudança permanente, ele sabia que muita gente
o criticava por gostar de aparecer e reconhecia que adorava
a imprensa e tinha uma profunda relação de amor com os
meios de comunicação. Em tempos de censura, os jornalis-

Muito cedo, Dom Hélder compreendeu que a sua
vocação era a de transformar o mundo. Na década de 50,
Dom Hélder dizia aos cristãos que, antes de ser religiosa ou
ministro desta ou daquela religião, toda a pessoa é cidadã do
mundo. Um elemento fundamental desta cidadania é o senso
de mundialidade, pelo qual pensamos, não visando a nossa
cidade ou mesmo nosso país. Devemos sempre pensar em
toda a humanidade e visando o bem de todo o cosmos. Nos
seus escritos, encontramos, ainda no início dos anos 60:
«Seja qual for a sua condição de vida, pense em si e nos
seus, mas torne-se incapaz de fechar-se no círculo estreito
de sua pequena família. Adopte de vez a família humana...
Que nenhum problema de nenhum povo lhe seja indiferente.
Vibre com as alegrias e esperanças de qualquer grupo
humano. Adopte como seus os sofrimentos e humilhações
dos seus irmãos de humanidade.»
Ao chegar ao Recife como arcebispo, escrevia: «Gosto
de pássaros que se enamoram das estrelas e caem de cansaço
ao voarem em busca da luz...» Dizia também: «As pessoas
te pesam? Não as carregues nos ombros. Leva-as no
coração».
Ele viveu isso numa época em que não se falava em
globalização e na qual as comunicações eram mais difíceis.
Entretanto, nunca se deteve para ir à China, ao Japão, aos
Estados Unidos ou à África. Era hóspede dos operários da
fábrica Fiat na Itália, como várias vezes aceitou jantar com
Balduíno e Fabíola, reis da Bélgica e seus amigos. Com a
mesma voz doce com a qual recitava um poema, criticava
pessoalmente um presidente da república.
Nas suas memórias, consta que, nos finais da década de
50, o Presidente brasileiro Juscelino Kubitschek pensou em
fazer dele o primeiro prefeito de Brasília, a futura capital ou,
se ele preferisse, governador do Rio de Janeiro.
Dom Hélder respondeu-lhe:
- É um convite tentador, senhor Presidente. Mas, se eu
aceitar ser um funcionário seu, o senhor e eu perdemos. Eu
não terei mais liberdade para o criticar fraternalmente e o
senhor perderá a possibilidade de ouvir quem o critique de
modo fraterno, mas livre.
Esta liberdade interior de Dom Hélder fê-lo escrever ao
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Papa Paulo VI propondo que deixasse de ser chefe de
Estado, entregasse o Vaticano à Itália para ser um museu
internacional e desse mais força e liberdade aos episcopados
locais. O Papa nunca respondeu à carta, mas não se irritou
nem rompeu com Dom Hélder.
Nos anos mais pesados da ditadura militar, em nenhum
órgão de comunicação o seu nome podia ser pronunciado.
Em 1968, paramilitares assassinaram de forma muito violenta o Padre António Henrique, com 28 anos, apenas por
auxiliar Dom Hélder na Pastoral de Juventude. Durante
muito tempo, Dom Hélder não podia recordar-se disso sem
se emocionar e dizer: «Era eu que deveria ter morrido», mas
logo dizia: «A maior homenagem que podemos dar ao padre
Henrique é fazer com que o Brasil recupere a liberdade de
um regime democrático e conquiste justiça para todo o seu
povo».
4 - Um modo de ser cristão e de viver a Igreja
Na década de 70, Dom Hélder escreveu um pequeno
livro chamado «Conversões de um bispo». Aí, conta como
foi mudando de posição na sua vida e como foi sendo convertido pelos pobres. Conforme confessa, foram os pobres
que o ajudaram a converter-se. Qualquer pessoa que o visitava percebia que ele sempre fazia questão de interromper a
conversa quantas vezes batiam na porta e ele mesmo ia pessoalmente atender à porta. Um dia, perguntei-lhe porquê.
Ele respondeu: «Pode ser um pobre que está à porta e não
quero perder o privilégio de eu mesmo o atender.»
A mística vivida e proposta por Dom Hélder sempre foi
a de ver Cristo em cada irmão e irmã que encontrava, principalmente nos mais pobres e sofredores. Como a pobreza é
ecuménica e a carência não distingue católico e protestante,
cristão e não cristão, desde o começo, Dom Hélder abriu o
coração aos cristãos das outras igrejas e a crentes de outras
religiões e culturas. Enfrentando a perseguição dos militares
que governavam o Brasil, como também a resistência de
muitos da própria Igreja, Dom Hélder organizou a arquidiocese como uma Igreja que vive, não em função de si mesma,
mas ao serviço dos mais pobres do mundo.
Um facto pode ilustrar bem essa mística. No primeiro
ano de seu serviço pastoral, na festa do Corpo de Deus, o
arcebispo chega pontualmente à catedral para iniciar a Missa
e depois a procissão na qual deve carregar pelas ruas o
ostensório dourado com o Santíssimo Sacramento.
Começa a Missa. Na oração colecta, não consegue ler o
que está no Missal. Com os olhos marejados de lágrimas e a
voz tomada pela emoção, ora: «Senhor, é mais fácil reconhecer a Tua presença na hóstia consagrada do que nos milhares de irmãos e irmãs miseráveis que sofrem e penam
pelas ruas e cortiços. Como poderemos passar pelas ruas,
com o pão, sinal da Tua presença para um mundo novo,
indiferentes aos que jazem abandonados no chão? Dá-nos a
graça de adorar a Tua presença no pão da eucaristia, de
modo que Te possamos reconhecer e honrar em cada ser
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humano, especialmente nos irmãos mais marginalizados».
Na homilia, perguntou ao povo o que pensaria se ele suspendesse a procissão eucarística para, juntos, darem um
sinal de presença e atenção a todos os caídos da rua.
Esse respeito a todos fez dele um profeta do ecumenismo mais amplo do que só entre igrejas cristãs. Com ele,
aprendi que o projecto de Deus é a unidade das religiões e
culturas em função da paz e da justiça para a terra. Em 1970,
ajudando-o a preparar-se para participar na Conferência das
Religiões pela Paz em Quioto (Japão), ainda o escuto dizer:
«As religiões devem dialogar e caminhar juntas para serem
a consciência ética da humanidade e o grito pacífico dos
empobrecidos.» Quis reunir grupos e pessoas com fome e
sede de justiça no mundo inteiro, dizendo-lhes que mesmo
sendo poucos e fracos, têm uma imensa fecundidade
evangélica. Chamava-os de «minorias abraâmicas».
Recordo-me do seu modo de ser bispo. Mantinha uma
função própria e pessoal de profeta, com autoridade moral e
responsabilidade de pastor, sem entretanto nunca se impor a
ninguém. Uma vez, vi um padre agradecer-lhe o facto de,
nos seus 21 anos de arcebispo, nunca ter tomado uma atitude
autoritária, ou de rejeição a alguém, mesmo que essa pessoa
o tivesse criticado abertamente ou mostrado seu adversário.
Gostava de dizer: «Se você concorda comigo, confirma que
estou no caminho correcto, mas se discorda de mim, ajuda-me mais porque me faz rever a minha posição e aprofundá-la».
5 - Sua herança para hoje
No mundo atual, confrontam-se duas orientações para o
futuro. O altermundialismo insiste que podemos transformar
este mundo e torná-lo mais justo e amoroso. Os que detêm o
poder na sociedade internacional fecham-se no chamado
«pensamento único» que tem como dogma a supremacia do
lucro sobre a vida e o dogma de que o caminho do progresso passa pela inevitável exclusão cultural, social e política
de milhões de seres humanos.
Dom Hélder não viu nascer o Fórum Social Mundial,
mas foi um de seus mais importantes predecessores. Hoje,
mais do que nunca, aumenta o número dos seres humanos
que têm consciência de que a esta economia imposta pelos
poderosos do mundo sob o pretexto de globalização, precisamos de responder com a globalização da paz, da solidariedade, da justiça e da não-violência. A «Operação
Esperança» a que Dom Hélder chamava a todas as pessoas e
comunidades que aceitassem constituir-se como minorias
abraâmicas, continua actual e urgente.
Recordar, hoje, a memória de Dom Hélder Câmara pode
provocar duas coisas importantes:
1 - Recordar às Igrejas cristãs que o mundo precisa de
pastores assim como Dom Hélder, pobres, que aceitem
despojar-se do poder humano para ser verdadeiramente
servidores do povo de Deus e testemunhas de Jesus pobre e
servidor, irmão de toda a humanidade.

HÉLDER CÂMARA E A SUA HERANÇA PARA AS RELIGIÕES E O MUNDO

A humanidade tem o direito de esperar das igrejas e
religiões uma denúncia profética contra as políticas e modelos económicos que condenam milhões de seres humanos à
fome e à morte. Deus espera que voltemos a organizarmo-nos como «minorias abraâmicas» para ajudar os povos a
respeitarem-se e fazer da terra um planeta de paz e justiça,
em comunhão com todo o universo.
Dom Hélder faleceu propondo que todas as pessoas que
amam a paz se comprometessem no esforço para que o
mundo inteiro tivesse um «2000 sem miséria». Em 1996, ele
escreveu juntamente com o Abbé Pierre, que o visitava no
Recife: «Temos mais de 80 anos e ainda há muitas coisas a
fazer para recolocar em ordem o mundo. Com as pequenas
forças que nos restam, continuaremos a combater contra a
miséria.» Ele fez dessa luta o núcleo da sua espiritualidade
e ela é, hoje, a herança que ele deixa como apelo a todos os
que agradecem a Deus tê-lo conhecido e recebido dele a
palavra profética.
O que diria ele, hoje, vendo as Igrejas como estão vivendo e trabalhando? Sentiria nelas a vitalidade espiritual e
humana, sinal primeiro do Espírito de Pentecostes? Ou iria
interpelá-las pedindo a coragem de ousar e a fé de
recomeçar novamente? Aos que responderem que muitas
vezes é mais difícil «abrir novamente as janelas da Igreja»
nestes tempos em que vivemos do que foi para ele e seus
companheiros de profecia a partir da década de sessenta,
certamente ele nos responderia com o lema que assumiu
durante o seu episcopado e que viveu até o fim: «Esperar
contra toda a esperança.»
2 - Convocar de novo todas as forças vivas da comunidade humana para este mutirão de esperança e solidariedade a que Dom Hélder nos convoca.
Em 1994, Dom Hélder enviava uma mensagem ao movimento italiano Mani Tesi (Mãos Estendidas): «…Não estamos sós. Por isso, não aceito nunca a resignação nem o
desespero. Um dia, a fome será vencida e haverá paz para
todos. A última palavra neste mundo não pode ser a morte
mas a vida! Nunca mais pode ser o ódio, mas o amor!
Precisamos fazer com que não haja mais desespero e sim
esperança. Nunca mais vençam as mãos enrijecidas contra o
outro e sim o que o movimento de vocês valoriza: Mãos
estendidas! Unidas na solidariedade e no amor para com
todos.» v
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EM QUE ACREDITO?

Este confronto com a perspectiva do «morrer na hora!» comprometia
o meu processo homeostático. Ou seja, o sentimento do momento estava a ter
as suas consequências e os sintomas iam-se manifestando. Fiquei cheio de calor,
os músculos da garganta apertaram e a minha respiração tornou-se quase
voluntária. Senti tristeza e medo ao imaginar-me a morrer. Senti-me infeliz.

Em que acredito?
»» André Magalhães »» Médico Veterinário
corre-me falar sobre as emoções, os sentimentos e Deus. Vou tentar esboçar uma
resposta.Recordo-me aqui há tempos depois
de um dia de trabalho: deitei-me na cama e
entreguei-me à leitura das onze horas.
Sentia-me em paz com o mundo, comigo e
com tudo. Momentos depois arrepiava-me com esta passagem do romance «Crime e Castigo» de Fiodor
Dostoiévski:
«Onde é que eu li - ia pensando Raskólnikov enquanto
continuava a andar - que um condenado à morte, uma hora
antes de morrer, dizia ou pensava que lhe calhasse viver
algures nas alturas, em cima de uma rocha, numa superfície
tão estreita que daria só para pôr os pés, e em volta os abismos, o oceano, trevas eternas, solidão eterna, tempestade
eterna, que mesmo isso - um palmo de espaço, toda a vida,
mil anos, uma eternidade - seria melhor do que morrer na
hora! Viver, viver, só viver! Seja de que maneira for, mas
viver!...Que grande verdade! Deus, que grande verdade! O
homem é desprezível! Mas também é desprezível o que por
esse facto lhe chama desprezível! - acrescentou passado um
minuto.
Depois desta leitura comecei a sentir uma ligeira
urticária. Este confronto com a perspectiva do «morrer na
hora!» comprometia o meu processo homeostático. Ou seja,
o sentimento do momento estava a ter as suas consequências
e os sintomas iam-se manifestando. Fiquei cheio de calor, os

O
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músculos da garganta apertaram e a minha respiração
tornou-se quase voluntária. Senti tristeza e medo ao imaginar-me a morrer. Senti-me infeliz. Depois, derrotado com
este horizonte sombrio, fui comer qualquer coisa para me
esquecer do estatuto trágico de condenado à morte.
Acredito que este meu sentir pode ser explicado com
base biológica. Segundo António Damásio, no livro «Ao
encontro de Espinosa», um sentimento é uma «percepção de
um certo estado de corpo, acompanhado pela percepção de
pensamentos com certos temas e pela percepção de um certo
modo de pensar» (creio que um certo modo de pensar pode
também ser dito como um certo estado de espírito). Em
«Sentimento de Si», o mesmo autor explica como as
emoções universais (alegria, tristeza, medo, cólera, surpresa
ou aversão), as emoções sociais (vergonha, o ciúme, a culpa
ou o orgulho) e as emoções de fundo (bem-estar ou o malestar, a calma ou a tensão) se tratam de processos biologicamente determinados, dependentes de dispositivos cerebrais
estabelecidos de forma inata e sedimentados por uma longa
história evolucionária. Na evolução biológica, as emoções
vieram primeiro e os sentimentos seguiam-se sempre como
uma sombra.
Não me vou alongar com mais pormenores (muito insuficientes) relativos à neurobiologia das emoções e sentimentos. Referi-os porque sempre associei os meus sentimentos a
estados de alma intocáveis por saber científico. O prazer e a
dor elevavam-me misteriosamente sobre o meu círculo

EM QUE ACREDITO?

estreito da existência para o mundo mais alto dos grandes
sentimentos e fazia-se luz! Tudo era muito simples. Neste
contexto, a leitura destes livros influenciou o meu ponto de
vista porque definiu novas fronteiras na neurobiologia e deu
lugar à ciência.
Um aparte. Não partilho do pensamento clerical que
aprecia a criação do mundo tomando Deus e a sua sublimidade como ponto de partida. Para muitos eclesiásticos, basta
acreditarem que tudo isto foi da Sua livre vontade e ponto
final. Creio que esta abordagem milagreira nos afasta da
interpretação da realidade concreta.
Apesar dos enormes progressos na interpretação dos
sentimentos, não julgo estar em causa a minha individualidade ou a poesia da vida. Realmente, às vezes sinto-me um
condenado à morte, mas considero a vida sobretudo um
privilégio. Sobra-me tudo o resto: o amor, a família, a
amizade, o prazer e a dor, as causas privadas, a suspeita de
não pertencer a ninguém e de estar desacompanhado no
mundo, etc.
Tenho fé em Deus mas, naturalmente, não tenho argumentos racionais para a explicar. No entanto, inquieta-me
muito a sua natureza. Acredito que uma das suas graças consiste em dar a cada um o direito ao seu próprio desenvolvimento pessoal. Vivo a religião numa experiência de liberdade, longe dos funcionários de Deus, livre de decretos e
fórmulas tradicionais. Acredito que assim estou mais próximo de Cristo.
Graças à consciência, os seres humanos estão bem
cientes da sua existência terrena a prazo. Tenho esperança
que a morte não seja coisa nenhuma. Mas para onde vou
depois da vida? Não sei se esta pergunta é pertinente ou
mesmo saudável, mas inquieto-me ao pensá-la. Por tabela,
penso muitas vezes no que quero da vida e isso faz-me
tomar decisões e arriscar: «Viver, viver, só viver!». Ainda
bem que não me perguntaram nada sobre a morte. v
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EM QUE ACREDITO?

Que palavras são essas? Não encontro outras para dizê-las. Não são palavras
ditas de cor enquanto o coração pensa noutras coisas, é certo, porque me arde.
Mas haverá neste coração que me arde palavras que digam essas palavras?
De teses e demonstrações, de mitos, imagens e metáforas, de balbucios
sou eu capaz. Simples ruídos impúdicos, incapazes de dizer essas palavras.

Caminhar, trocar palavras
»» José António Rocha »» licenciado em Teologia; arquivista; Centro de Estudos de História Religiosa

Q

ue palavras são essas que trocais entre vós,
enquanto caminhais?» (Lc 24, 17).
Dentre as múltiplas experiências que tecem
a existência humana, haverá alguma que se
não inclua numa destas duas categorias:
caminhar; e trocar palavras com quem caminha connosco?

Caminhar
Na passagem do caminho de Emaús - uma admirável
expressão literária e teológica do que é a vida de um cristão
enquanto tal, isto é, discípulo [de Jesus] - os dois homens
caminham primeiro; só depois trocam palavras entre si,
enquanto caminham. Esta ordem é importante. Porque aqueles dois homens são iguais, ambos são discípulos, isto é,
caminham juntos, lado a lado, companheiros no seguimento
de um mestre. Poderiam, portanto, nem sequer trocar
palavras e ser simplesmente dois companheiros que caminham e seguem um terceiro, seu mestre. «... aproximou-se
deles o próprio Jesus e pôs-se com eles a caminho». Este
Jesus é o mestre, um mestre que se aproxima dos discípulos,
caminha com eles, (e só depois) explica-lhes as escrituras e
lhes entrega o pão.
Mas, quando o mestre se aproxima, já os discípulos trocam palavras entre si. Não sabemos que palavras são essas.
Nem isso é o mais importante, porque, arrisco dizer, se ca20 viragem

minham e trocam palavras, são também mestre e discípulo
um do outro e as palavras que trocam são-no entre mestre e
discípulo.
Poderiam caminhar apenas, seriam companheiros, talvez
discípulos de alguém que não o próprio companheiro.
Poderiam trocar palavras apenas, seriam mestre e discípulo,
mas não companheiros. Como esses dois homens, cada um
de nós é discípulo e mestre do outro se caminha com ele e,
caminhando com ele, com ele troca palavras.
Contudo, a pergunta permanece: «Que palavras são essas
que trocais entre vós, enquanto caminhais?»
Trocar palavras
Que palavras são essas?
Não encontro outras para dizê-las. Não são palavras ditas
de cor enquanto o coração pensa noutras coisas, é certo,
porque me arde. Mas haverá neste coração que me arde
palavras que digam essas palavras? De teses e demonstrações, de mitos, imagens e metáforas, de balbucios sou eu
capaz. Simples ruídos impúdicos, incapazes de dizer essas
palavras.
Porque essas palavras abandonei-as entre os passos do
companheiro, no seu compasso que, mais que de palavras,
mais que de música, é feito de silêncio.
O silêncio... embora doa tanto, não encontro outro
sinal!... É a palavra mais estranha que conheço porque capaz

CAMINHAR, TROCAR PALAVRAS

de, em simultâneo, negar - no próprio dizer-se - e convocar
- com a intensidade de poucas - aquilo que significa.
Talvez me entendas se te falar do florir das ameixoeiras.
Explico-me. No parque de estacionamento do meu local de
trabalho vivem várias ameixoeiras. Há alguns anos que o seu
florir é para mim o primeiro anúncio da primavera. Este ano,
no meio de Fevereiro, houve um fim-de-semana excepcionalmente quente. Na segunda-feira seguinte caminhei
junto das ameixoeiras e rondei-as, não tive vergonha para
perguntar-lhes quando floresceriam elas. Levaram menos de
um dia a responder-me... precisamente com essas palavras.
E eu agradeci-lhes uma vez mais. v
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GNÓSTICOS

Este «Evangelho de Judas» não foi, evidentemente, escrito por Judas nem em vida
de Jesus Cristo. É um apócrifo, cujo autor, anónimo, atribuiu a Judas por ser
uma figura com autoridade. O «Evangelho de Judas» deriva de um grupo,
ou grupos, gnósticos. No fim do século II, Ireneu, bispo de Lião e firme opositor
das doutrinas gnósticas, menciona exactamente um «Evangelho de Judas»
que circulava num grupo gnóstico de Caïnitas

O Evangelho de Judas
»» Martine Sevegrand »» excertos do texto publicado em Le Monde des Religions, de Julho-Agosto 2006
um manuscrito com uma quinzena de folhas de
papiro, escrito em copta, a língua falada na
Egipto nos primeiros séculos da era cristã,
encontrado à volta de 1970 e só recentemente
posto à disposição dos investigadores. Pertence
a um conjunto de quatro tratados de conteúdo
religioso, do século IV (datação confirmada pela análise com
carbono 14). Chamaram-lhe Codex Tchacos, nome da
antiquária suíça Frieda Tchacos, que o comprou em 2000
depois de uma série complexa de transacções comerciais. O
codex estava muito danificado e foi confiado a uma fundação
suíça, que o restaurou com grande competência. (…)
O seu título, «Evangelho de Judas», despertou um enorme
interesse. O termo Evangelho (em grego: Boa Nova) está
inextrincavelmente ligado à história da vida de Jesus relatada
pelos quatro evangelistas, que faz parte integrante do Novo
Testamento. (…)
Este «Evangelho de Judas» não foi, evidentemente,
escrito por Judas nem em vida de Jesus Cristo. É um apócrifo, cujo autor, anónimo, atribuiu a Judas por ser uma figura
com autoridade. Este processo de atribuição fictícia de um
texto já era conhecido na Antiguidade greco-romana, muitas
vezes empregue por autores conhecidos (Adão, Steh, Heroc,
… etc.), ou por personagens que conviveram com Jesus.
O «Evangelho de Judas» deriva de um grupo, ou grupos,
gnósticos. No fim do século II, Ireneu, bispo de Lião e firme
opositor das doutrinas gnósticas, menciona exactamente um

É
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«Evangelho de Judas» que circulava num grupo gnóstico de
Caïnitas («Contras as Heresias» I, 31, 1). Certamente que esse
Evangelho foi escrito em grego, na mesma língua em que
Ireneu compôs as suas polémicas.
O manuscrito a que nos referimos é mais recente dois
séculos e é a tradução de um tratado escrito em grego (o que
se conclui pela presença, no texto copta, de termos técnicos
gregos, teológicos e filosóficos). Esse texto original grego
não foi encontrado. Que seja o mesmo mencionado por Ireneu
é uma hipótese aceitável - mesmo sabendo-se que os textos
sofriam modificações ao passar de mão em mão.
O «Evangelho de Judas» no contexto gnóstico
Este «Evangelho de Judas» elabora muitos temas e
motivos gnósticos, tanto na forma como no conteúdo.
Não é um evangelho no sentido que damos aos
Evangelhos canónicos: narrações feitas por um dos apóstolos
para transmitir a mensagem de Cristo e relatar os acontecimentos da sua vida. Pelo contrário, é um modelo gnóstico, na
mesma tradição dos que foram encontrados no acervo de Nag
Hammadi(*): «evangelhos» focados num episódio, situado
antes ou depois da Ressurreição, em que Jesus revela palavras
secretas aos seus discípulos ou a um deles. Essas palavras não
podem ser comunicadas senão a um círculo restrito de iniciados.
Neste «Evangelho de Judas» o ensino de Jesus tem a

O EVANGELHO DE JUDAS

forma de um diálogo com os discípulos, começando três dias
depois da celebração da Páscoa e estendendo-se durante uma
semana (33, 1-4). As questões postas pelos discípulos, e especialmente por Judas, são curtas. As respostas são longas,
constituem exposições doutrinais coerentes.
Os discípulos que aqui se evidenciam não são os da
tradição da Igreja, mas figuras de segundo plano como Filipe,
Tomé, Tiago ou Maria Madalena.
A estrutura dialogal deste evangelho não é sua exclusiva:
encontra-se frequentemente na literatura gnóstica [vd.
«Evangelho de Tomé», «Sabedoria de Jesus Cristo»,
«Diálogo do Salvador», todos da Biblioteca de Nag
Hammadi; e Evangelho de Maria (Madalena) no Papiro de
Berlim]. Também se encontra nos tratados de Nag Hammadi
que têm o título de «apocalipse» (equivalente ao grego «revelação»): por exemplo, o Primeiro e o Segundo «Apocalipse
de S. Tiago».
Nestes diálogos de revelação, há geralmente um discípulo
que se distingue dos outros e tem maior compreensão da mensagem de Cristo, maior capacidade de fazer perguntas e de
compreender o que Jesus ensina. É o caso de Judas, no
Evangelho de que estamos a falar. Dirige-se a Jesus com uma
afirmação: «Sei que Tu és de onde vieste. Vens do reino imortal de Barbélo» (entidade feminina que vem de Deus e
aparece em certos sistemas gnósticos) - em 35, 20-21. Jesus
expressa consideração por esta referência e diz a Judas:
Afasta-te dos outros, e Eu te ensinarei os mistérios do Reino
(35,23).» (…)
Falemos, então, do que os textos encontrados em Nag
Hammadi - cuja investigação ainda está numa fase inicial nos podem esclarecer sobre a doutrina gnóstica.
A teologia do «Evangelho de Judas» constrói-se na
oposição entre Deus transcendente e perfeito e um demiurgo
responsável pelas imperfeições da Criação, imitação mal conseguida do mundo divino.
Deus transcendente chama-se o Grande Espírito Invisível.
O seu Reino não tem limites, é eterno, habitado por entidades
celestes (os anjos) que Ele chamou à existência. (…)
Subordinado a Ele, Está o Autoengendrado, Adamas, figura
primordial antes de Adão, seguido por Seth, aquele que possui o conhecimento. (…)
O Deus supremo não teve intervenção na criação do
mundo nem do homem. O cosmo, também chamado
"perdição", resulta de uma entidade chamada El, que tem 12
anjos para reinar sobre o caos. Estes outros anjos modelaram
um mundo imperfeito. Depois vem a criação de Adão e Eva,
criaturas ligadas à cadeia da vida e das gerações. (Este tema
central da antropologia gnóstica não chega a ser mais que
ligeiramente abordado no «Evangelho de Judas»).
Adão está submetido aos deuses do caos que o criaram.
Mas Deus transmitiu-lhe o conhecimento, assim como aos
seus descendentes, para que «o deus do caos e do mundo subterrâneo» não o venham a dominar. É como que uma parcela
do conhecimento a que as forças de que está prisioneiro não
terão acesso, mesmo na decadência da sua condição humana,

e servirão perante os seus criadores.
E, então, o corpo? O «Evangelho de Judas» aborda esta
questão de maneira surpreendente e dramática, seguindo a
doutrina gnóstica que encara o corpo como uma prisão de
trevas, na qual o espírito do homem se estiola e seca, embriagado pelo mal e as seduções da carne. O tema do corpo-prisão
(de origem platónica) alimentou páginas e páginas da literatura gnóstica, de um pessimismo exacerbado, de grande
beleza poética.
Neste Evangelho, a vedeta é o corpo de Jesus, paradigma
do corpo de cada ser humano, que não pode alcançar o conhecimento supremo senão pela sua aniquilação. Jesus diz a
Judas. «Tu vais ultrapassar todas as potências negativas do
Universo, porque vais sacrificar o homem que me reveste.»
Assim, a chamada traição de Judas passa a ser um acto de
fidelidade absoluta deste discípulo amado, porque tem uma
grande capacidade de conhecimento.
Outras versões que foram encontradas falam de Jesus
como um ser celeste, só aparentemente corporal. Todos os
seus sofrimentos foram um jogo de aparências para enganar
as potências donas do mundo. v

(*) A Biblioteca de Nag Hammadi
É difícil estudar um movimento como a gnose tendo como única fonte a tradição
cristã, que a combateu com violência. Mas houve, em 1945, descobertas arqueológicas
que revelaram muitos temas gnósticos. Naquela data, foi encontrado um acervo de documentos escritos, em Nag Hammadi (Alto Egipto), uma verdadeira biblioteca gnóstica: 53
tratados gnósticos, em papiros, traduções coptas de escritos gregos entretanto perdidos,
dos séculos II e III, o período das grandes controvérsias da Igreja com os gnósticos. No
acervo encontraram-se evangelhos, apocalipses, cartas e homilias, tratados filosóficos e
sínteses mitológicas. A visão geral é unitária: o mundo é mau e a salvação está no conhecimento que revele o homem a si mesmo e lhe esclareça a consciência das origens.

[A revista "National Geographic" de Maio de 2006, incluiu um vasto trabalho sobre a
descoberta, significado e importância do Codex Tchacos, ou "Evangelho de Judas"]
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IMIGRAÇÃO

Jesus diz-nos: «Vinde, benditos de meu Pai... porque tive fome
e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber,
era MIGRANTE e acolhestes-me, estava nu e vestistes-me.»

Na pele do outro
»» José Ignácio Calleja »» professor de Ética Social Cristã; adaptação de www.eclesalia.net

T

emos conhecimento, através dos meios de
comunicação social, do drama dos imigrantes
subsarianos.

[Nos primeiros meses de 2006], 18.500 imigrantes conseguiram alcançar a costa das Canárias. O Governo de
Espanha calcula que cerca de 450 cadáveres foram recolhidos no alto mar durante esse período. A Cruz Vermelha refere cerca de 2000 a 3000 as pessoas desaparecidas no
Mediterrâneo quando tentavam concretizar o seu desejo de
chegar à Europa.
Devemos reflectir sobre estes factos com senso comum.
Vivemos no mundo e ouvimos, muitas vezes, esta reacção:
«Vão invadir-nos! Que cada um fique na sua terra, que não
venham.» É uma reacção primária e primitiva. É como se
disséssemos: «Eu estou bem e não quero que me incomodem.» Mas, claro, a questão é colocarmo-nos no lugar do
outro e pensar o que faríamos se estivéssemos no seu lugar.
A pergunta inteligente, cabal e moral sobre qualquer
problema é: «O que faria eu no lugar do outro?», tentando
compreender os seus direitos e as suas razões. Se não me
coloco na pele do outro, na realidade não faço uma reflexão
séria nem ética.
Alguns, com um pouco mais de abertura, dizem: «Que
venham, mas conforme as necessidades e possibilidades do
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nosso modelo social. Que venham com papéis e à medida
que a situação laboral o permita.» Estas pessoas têm um
pensamento correcto, realista, com senso comum. Mas são
tão realistas e cautelosos que é um exagero. Porque a
questão é criar possibilidades e oportunidades. Estamos perante o problema de uma implicação dos cidadãos da Europa
nessa criação.
Concretizando um pouco melhor: se essa gente na África
subsariana sabe como nós vivemos, sobretudo como consumimos, e ela vive mal no seu país, punhamo-nos no seu
lugar e vejamos como se lhes pode dizer: «As coisas são
assim e é justo, porque assim o determinam as fronteiras.»
Quem acreditará nisto? Nenhum de nós, certamente. Mas
diz-se ainda, como desculpa, que os que vêm não são os
mais pobres mas os mais atrevidos e preparados. Desde
logo, sabemos que é assim. Mas porque outros são mais
pobres que eles, torna injusta a sua tentativa? Por favor, é a
eterna desculpa dos satisfeitos: «Não ajudo este, porque outros estão ainda pior.»
Coloquemo-nos no seu lugar e vemos que não temos
desculpa para não os entender perfeitamente. Olhemos um
pouco para as nossas possibilidades.
Dizemos que não há trabalho para todos. É verdade. E
então, concluímos que, se vêem tantos, será um grande problema. É verdade, se consideramos natural que o sistema
social é o que é, que as coisas são como são, que a propriedade acumulada até ao abuso é natural, que o consumo
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de artigos de luxo e o esbanjar em coisas supérfluas são
respeitáveis e legítimas. Se pensamos assim, não há nada a
fazer.
Um exemplo: as empresas de telefones encarregaram o
desenho de alguns dos seus telemóveis a artistas de prestígio
internacional. Incorporaram-lhes couro, prata, ouro e até
diamantes. O resultado foi tal que elas próprias estão surpreendidas com o êxito do produto e têm lista de espera. Se
considerarmos legítimo e normal que muita gente acumule
vivendas de luxo, se gastem quantidades incalculáveis em
objectos de marca, se disponha de vários carros de grande
cilindrada, se reservem espaços nas costas marítimas, nos
hotéis, nos colégios para ricos. Se tudo isto, e muito mais, é
normal e legítimo, então é certo que não chega para todos,
Não chega para todos porque alguns ficaram com mais do
que lhes correspondia dos bens criados, desprezando o destino universal dos bens criados - lei fundamental da criação.
Engolimos uma versão abstracta e desencarnada dos
direitos humanos. E ficamos com uma caricatura dos mesmos: os direitos humanos são de todos os humanos, mas
desde que sejam cidadãos do meu país; mais ainda, sempre
que sejam realistas, quer dizer, que não reclamem muitos
direitos sociais e não questionem o direito de propriedade
seja qual for a sua grandeza, modo de gestão e destino dos
lucros.
É importante questionarmo-nos sobre a forma como
vivemos. Quando só acreditamos na nossa posição social
acomodada, tudo o que serve para a justificar é bom. Assim
somos capazes de dizer: «Viva a pátria, viva a moral de
sempre, vivam as formas democráticas, viva a religião conservadora...»
Pode-se dizer muitas coisas sobre as imigrações, mas o
aspecto mais importante para responder às questões mais
problemáticas é o colocarmo-nos no lugar dos outros. Das
vítimas, principalmente. v
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Choque e diálogo
islamo-cristão e euro-árabe
»» Adel Sidarus »» professor universitário e investigador; versão adaptada de dois textos publicados na Communio (XXII/3, 2005) e na Revista Lusófona de Ciência
das Religiões (nº IV/7-8)

s conflitos e confrontos, às vezes sangrentos
e à escala planetária, que assolam o nosso
mundo de hoje, não têm origem primeira nas
religiões, na diversidade cultural ou nas
pertenças étnicas. Eles alimentam-se, em
primeiro lugar, de interesses sociais,
económicos e políticos antagónicos e resultam duma ordem
mundial (ou regional ou local) injusta e profundamente desequilibrada. Os protagonistas do «novo império» ocultam,
consciente ou inconscientemente, essa simples verdade ao
falarem de «choque de culturas ou civilizações» e de «guerras
religiosas». É verdade que as pertenças religiosas, culturais
ou étnicas têm sido manipuladas - em geral por grupos
minoritários (!) - ou para «legitimar» a imposição violenta
daqueles interesses, ou como reacção, por vezes desesperada,
àquela ordem das coisas viciada e intolerável. Mas não são
elas a causa última das guerras e do terrorismo (?), como o
prova a convivência milenar de povos, culturas e religiões em
grandes espaços ou impérios: a China e a Índia são disso
ainda testemunhos, sem convulsões de maior. O que está a
acontecer é que o processo acelerado da mundialização e
globalização (termos e conceitos que não se deveriam confundir) não foi acompanhado por valores culturais e éticos
correspondentes - por um «acréscimo de espírito», para
retomarmos a expressão de Karl Jaspers há mais de meio
século... Esse processo tem antes atropelado ou destruído
alguns sistemas de valores profundamente ancorados no
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coração das populações do globo, alguns deles muito antigos,
sem propor substitutos viáveis. Em sentido contrário, as
religiões e outros sistemas filosóficos afins, que sempre
enformaram e sustentaram os valores éticos da Humanidade,
não conseguiram, dum modo geral, acompanhar o ritmo das
mudanças dos paradigmas societais e da nova conjuntura
planetária. Parecem ter parado um pouco no tempo, ficando
presas às suas tradições particulares, por vezes milenárias,
sem capacidade de actualização, universalização e «globalização» das suas mensagens e seus valores. O nosso mundo
de hoje precisa como nunca antes, e com grande urgência, não
tanto duma nova religião ou cultura universal uniforme, mas
que as diferentes tradições culturais e espirituais descubram
ou redescrubam - todas juntas, de modo solidário e igualitário
(!) - os valores «antropológicos» perenes que correspondam
às necessidades e anseios dos homens e mulheres dos nossos
tempos, aqueles valores que possam fundar e enformar as
relações entre povos e sociedades, e bem assim as diferentes
esferas da actividade social organizada e mundializada (diplomacia e política, comércio e economia, relação com a
natureza, serviços sociais, etc.).
Tragicamente, um dos conflitos mais sangrentos e retumbantes da actualidade e, por consequência, o diálogo mais
premente hoje em dia - até em função da Europa em construção e da coexistência dos povos europeus e árabes no
espaço do Mediterrâneo - são os que implicam o cristianismo
e o islamismo, as duas religiões mais «universais» do plane-
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ta. Convém, por isso, situar o fenómeno num quadro social e
político global, tanto para aclarar os acontecimentos presentes, como para melhor focar os desafios imediatos.
O choque cristão
Se bem que o contencioso entre ambas as religiões date
quase das origens do islão, que emergiu um pouco como rival
político da «cristandade» de então (sécs. VII-VIII), se atentarmos nos tempos mais próximos, temos que frisar com honestidade que muito antes do actual «choque do islão» (Marc
Ferro), houve um terrível «choque cristão». Um choque que
atingiu de chofre o mundo muçulmano: colonialismo; ataques
e assalto final ao império-califado otomano; guerras intraeuropeias mundializadas; neo-imperialismo em substituição
do colonialismo tornado insustentável; presença militar,
senão invasão e ocupação de territórios muçulmanos; alianças
tácticas com os regimes reaccionários ou parasitas do Médio
Oriente; criação do Estado de Israel e apoio incondicional às
suas políticas expansionistas e arrogantes, com o seu séquito
de horrores... Acrescente-se a isso o real «choque Norte/Sul»,
no qual encontramos o cristianismo e o islamismo nas
primeiras linhas desta frente, na medida em que a linha de
demarcação entre esses dois mundos antagonistas coincide
largamente com a divisão geográfica dos dois blocos religiosos. Não esqueçamos ainda o «choque da modernidade»
para explicar os traumatismos de que sofrem as populações
muçulmanas desde o século XVIII, assim como grande parte
das crispações do islão contemporâneo. Na verdade, isso não
tem a ver com a dimensão religiosa. Contudo, foi do lado
cristão que ele surgiu: ciência e tecnologia; secularização,
quando não ateísmo; liberdade de espírito e dos comportamentos morais... - elementos esses que subvertem mentalidades e relações sociais, que parecem minar os fundamentos
religiosos seculares, que provocam a crise identitária. O pior
são os aspectos negativos e viciados desse modernismo e do
pós-modernismo que lhe seguiu: niilismo; individualismo
exacerbado; liberalismo excessivo; sistema judiciário deficiente e corrompido; ausência de ética nas esferas da política
(sobretudo internacional) e da economia (manipulações sem
escrúpulos, monetarização dos serviços e dos valores, concentração excessiva das riquezas, depauperação de povos e
continentes inteiros...) etc.
Se bem que estes «males» afectem e preocupem do
mesmo modo cristãos e muçulmanos, para não falar de outras
confissões religiosas e de toda a humanidade (e que constituem um desafio premente para uma reacção comum e universal...), eles não deixam de manchar o cristianismo: afinal,
este não terá estado à altura para contrariar essas tendências
nefastas, para propor outras vias operacionais (via = sharia =
lei religiosa!) às sociedades que dele se reclamam!
Afinidades e pontos comuns
E contudo..., o cristianismo e o islamismo (juntamente

com o judaísmo) pertencem ao tronco comum das religiões
monoteístas ditas reveladas, tronco que corresponde ao derradeiro ciclo mediterrânico da história religiosa da
humanidade. E os seus fiéis reivindicam a mesma filiação
espiritual, a de Abraão, o pastor mesopotâmico... Salvo a
mentalidade e as práticas legalistas próprias ao islamismo,
assim como divergências importantes quanto à natureza divina e ao papel dos seus respectivos fundadores na «economia
da salvação», essas religiões têm um corpo doutrinal comum
no que toca à origem e ao fim do homem e do mundo, que
contrasta com o doutras grandes correntes religiosas do planeta. E a sua filosofia religiosa ou teologia sistemática (teodiceia, metafísica, psicologia, teleologia...) têm um fundo
comum bem característico. É que ambas as civilizações
incontestavelmente são herdeiras da civilização semito-grecoromana (!), mesmo que o produto final não seja sempre coincidente. Não esqueçamos tudo o que o Ocidente cristão deve
ao islão, mormente o islão ibérico (quer dizer, europeu!), em
matéria, por exemplo, de recepção/recuperação do legado
helénico, com especial destaque para a redescoberta do
grande Aristóteles através de Averróis. Facto que revolucionou o pensamento ocidental e favoreceu, de seguida, o
desabrochar do Renascimento e das Luzes. Ou ainda o contributo da matemática árabe que permitiu, a longo termo, a
revolução científico-tecnológica que levou à informática dos
nossos tempos (coisas que os europeus recusam reconhecer
ou, pelo menos, divulgar às claras...). Pode-se até dizer sem
exagero que, até à época das Descobertas do século XVIXVII (para as quais a náutica árabe deu também um contributo), foi mercê do contacto com as sociedades islâmicas, do
Oriente e do Ocidente, que a Europa bárbara se «civilizou»
progressivamente.
As alegadas taras do islão
No mundo ocidental de hoje, há a tendência de opor islão
a racionalismo, espírito crítico, universalismo, progresso,
laicidade, democracia, igualdade dos sexos, etc. Porém,
todos esses fenómenos existiram de um modo ou outro na
história islâmica antiga ou recente. Se se pode de facto
observar certas carências nos derradeiros anos ou décadas,
devem ser analisadas sem preconceitos. Em toda a verdade,
trata-se de aquisições relativamente recentes no Ocidente,
muitas vezes ainda mal digeridas nos meios eclesiásticos
cristãos, como é o caso do estatuto da mulher ou das inclinações obscurantistas ou totalitárias do catolicismo, até
recentemente, em certos países do Sul europeu, ou ainda a
própria existência do Estado do Vaticano... Do lado muçulmano árabe, houve no século XIX o movimento de renovação ou renascimento, conhecido pela Nahda, que aspirava
a assimilar a modernidade e seus valores sem perda de identidade - e no qual, diga-se de passagem, as minorias cristãs
tiveram um papel significativo. De um certo modo, esse
movimento prolongou-se até à trágica derrota contra Israel
(!) na «guerra dos seis dias» (1967). Houve, mesmo, exemviragem 27
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plos evidentes de laicismo de Estado: na Turquia d' Ataturk,
situação que se prolonga, apesar de tudo, até ao nosso dias;
na Tunísia de Bourguiba, depois da independência; Na Síria
e no Iraque (!) com o partido Baas - um partido nacionalista
árabe, laico e socialista, sendo que um dos seus dois fundadores, Michel Aklak, era de origem cristã (!); no Irão do
Xá, no Paquistão de Butho, na Indonésia de Sukarno, etc.
Recordaremos que este último, juntamente com Nasser, Tito
e Fídel Castro foram os heróis do terceiro-mundismo: um
movimento progressista e de solidariedade internacional,
nos antípodas das correntes fundamentalistas, algo chauvinistas, que o islão conhece nos tempos muito mais recentes.
Agora, se essas experiências (ainda não esgotadas!) falharam, não foi necessariamente por razões internas que se
atribuiriam ao islão como tal. Em conformidade com uma
análise sócio-política do fenómeno, foi por causa, mais uma
vez (!) do Ocidente hegemónico e egoísta. Por motivos
económicos ou políticos (neoimperialismo...), contrariou
sistematicamente toda a veleidade de afirmação própria dos
Árabes; mobilizou todas as forças contra os seus líderes ou
neutralizado a sua acção; recusou as ajudas necessárias para
o desenvolvimento estratégico e autónomo e ficou indiferente perante a degradação acentuada das condições de vida;
aliou-se ao inimigo do momento (Guerra de Suez, Guerra
dos Seis Dias...) ou aos regimes retrógradas, alguns «fundamentalistas» (para garantir o controlo das riquezas
petrolíferas...), etc. Tudo isso acabou por desacreditar os
governos ou ideologias nacionalistas laicas, por bloquear
todas as vias do progresso genuíno e autodeterminado (que
poderiam ter aproximado ambas as margens do
Mediterrâneo...), por desencadear, por fim, a crise do mundo
árabe e islâmico que conhecemos. Trata-se, na verdade, de
uma crise identitária profunda, que abrira a porta a processos de «regressão» colectiva, fomentando a xenofobia, bloqueando o diálogo e transformando-se em «identidade
mortífera» (Amin Maalouf).
Condições para um diálogo sincero
O verdadeiro diálogo não é compatível com um sentimento de superioridade ou com preconceitos em relação ao
interlocutor. Ainda menos com a sua dominação (cultural,
económica, política, militar), o que corresponde, na ocorrência, à realidade crua no que toca às relações actuais
entre o Ocidente «cristão» e os povos muçulmanos!
Incompatível, do mesmo modo, com a ânsia de o converter, de o «reduzir» a si próprio (tentação latente das
religiões monoteístas...). Um verdadeiro diálogo passa por
um convívio tolerante, uma abertura à «memória» histórica do Outro, aos seus fantasmas peculiares: no caso em
apreço, agitam-se ainda as cruzadas medievais, a «reconquista» ibérica, a expulsão dos «mouros» (e não apenas
dos judeus!), a inquisição, etc. etc. Ora, essa atitude pressupõe um conhecimento adequado da língua e cultura
desse Outro (e não apenas no círculo restrito dos univer28 viragem

sitários ou duma pequena elite...). O diálogo exige ainda
uma situação de igualdade real, de parceria efectiva, de
partilha das riquezas materiais, dos recursos naturais e tecnológicos, do espaço vital (!). Onde é que estamos, nós
europeus, em relação a tudo isso, para pretender «entrar em
diálogo», quer com os nossos vizinhos da outra margem,
quer com os ho-mens doutros continentes e doutros horizontes? Um dos testes da sinceridade no diálogo intercultural reside no respeito e na integração efectiva das minorias autóctones ou imigradas..., que vivem no nosso território, no meio de nós. Mercê da experiência de convívio
cultural e religioso, até «político» (gestão da Polis), as
populações nacionais ou regionais que coabitam com esses
grupos minoritários diferenciados aprendem a abrir-se à
alteridade colectiva, predispõem-se ao entendimento entre
povos e nações. Além disso, as minorias em causa representam um trunfo inestimável no momento de encetar o
diálogo a nível superior, o dos conjuntos religiosos ou culturais. A história universal fornece numerosos exemplos do
papel desses grupos como intermediários preciosos e eficazes. Recordemos o que se disse atrás acerca dos cristãos
árabes ou arabófonos, ou ainda o caso do judeus ou
cristãos-novos na história medieval e moderna de Portugal.
Ora, a Europa de hoje e os países árabes do Médio Oriente
beneficiam amplamente dessa vantagem potencial... Uma
nota final quanto ao diálogo islamo-cristão enquanto tal,
que numerosas experiências, antigas e novas, poderiam
ilustrar. Cabe frisar que este não passa necessariamente, ou
em primeira linha, por um entendimento ou um sincretismo
doutrinal. Muito mais profícuas e enriquecedoras são a
partilha espiritual e a escuta mútua a nível existencial! Seja
para esse par em particular, seja para as religiões universais, o que urge hoje e se afigura essencial para se ultrapassarem o impasse político (!) e a crispação identitária, é
o diálogo ao nível da ética global e universal (política,
economia, ecologia...), é a intervenção concertada para
«humanizar» as nossas sociedades e o mundo todo, para
«salvar» o nosso planeta...
I have a dream...
Meio século apenas depois das duas guerras mundiais do
século transacto (antes de tudo europeias internas...) e pouco
tempo a seguir à «guerra fria» que dividiu a Europa, em
primeira instância, assistimos há pouco ao alargamento sensacional da União Europeia em direcção a Leste e ao
Mediterrâneo. Nesse mesmo mês de Maio, no Domingo dia
8, celebrava-se a partir da cidade alemã de Estugarda, com
difusão instantânea em várias cidades europeias, a iniciativa
ecuménica «Juntos pela Europa», que demonstrou a grande
capacidade de mobilização dos cristãos pela construção da
Pólis. De par com o tom de festa e de comunhão fraterna, de
criatividade artística de alta qualidade, pôde observar-se
uma grande abertura cultural e étnica, ilustrada pela participação de vários artistas cujas origens étnicas não eram
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europeias (e que as câmaras destacavam em primeiro plano).
Não se tratava de um acto fortuito, porque alguns discursos
e slogans apelavam justamente à mobilização de todos os
povos: «Juntos pelo Mundo»! Será que podemos trabalhar,
num primeiro momento, no sentido da reconstituição
solidária do Espaço Mediterrânico com ambas a suas margens? Esse espaço que foi durante quase três milénios o
local privilegiado do encontro de povos e culturas, um dos
grandes centros da civilização humana, o berço das três
religiões monoteístas a quem o Mundo deve tanto e... que
engloba hoje uma grande parte dos países europeus e quase
todos os países árabes! Porquê não pensar no lançamento
duma iniciativa análoga, mobilizando as forças tanto religiosas como civis de ambas as margens à volta da ideia
«Juntos pelo Mediterrâneo»? E numa perspectiva mais universal... Mercê da sua implantação geográfica (da China até
ao Atlântico) e do facto de o esplendor da sua civilização
coincidir com a Idade Média, que ligou a Antiguidade grecoromana ao Renascimento europeu e aos tempos modernos, o
islão jogou durante muito tempo o papel de «intermediário»
entre povos e culturas. A Europa em construção, já situada
estrategicamente entre a América, a oeste, e a Ásia, a leste,
e tocando a sul com o continente africano, não poderia se
rever como o novo «Espaço do Meio»? Encontrar para si
uma vocação de novo intermediário entre as nações do planeta, graças à riqueza pluriétnica e multicultural da sua
história, antiga e moderna, graças ao seu potencial humana
e económico. Abater de vez o muro da vergonha (e do ódio)
que separa o Norte do Sul, dos... Sules! v
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Com Jesus, responsáveis
pelos que cativamos
Ana Maria Nunes

«É na própria experiência da perda que se dá o encontro.» - mostrava-nos o P. José
Tolentino Mendonça em várias passagens bíblicas, em Julho de 2006, no Encontro
de Reflexão Teológica sobre «A radical humanidade de Jesus».

T

enho um amigo cuja
história de vida julgo ser um vivo exemplo de um reencontro com Jesus inesperadamente ocorrido numa situação de
perda. Reencontro esse de tal forma intenso que o levou à
iluminação da fidelidade ao sim matrimonial, mesmo nas
circunstâncias mais adversas e dolorosas.
De nacionalidade holandesa, vive em França há
mais de vinte anos, desde o seu casamento com uma francesa. Casou na Igreja Católica, mas dela se afastou, e de Deus
também, quando o seu primeiro filho morreu, incapaz de
crer num Deus que pudesse permitir tal dor. Quatro filhos
se sucederam, mas também, pelo meio, uma outra perda:
um aborto espontâneo.
Ele gosta de se referir aos seus seis filhos, nomeando
como Marie-Ange aquele que nem teve a possibilidade de
ver, ou de saber o sexo. Poucos meses depois do nascimento do filho mais novo, sofreu uma outra perda absolutamente
inesperada e, num certo sentido, talvez mais violenta do que
qualquer das outras: de um dia para o outro, a sua esposa
colocou-lhe em tribunal um processo de divórcio «pour
faute», o que, em França, significa uma queixa de «violação
grave ou renovada dos deveres e obrigações do casamento
tornando intolerável a continuação da vida comum».
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Devido à gravidade suposta das queixas, ele foi obrigado a abandonar o lar e a afastar-se da sua família. O processo decorreu durante mais de quatro anos e, agora, ele está
livre de qualquer suspeita. Por outro lado, apurou-se que a
sua esposa sofre de grande instabilidade emocional e de
depressão, entre outros problemas mais específicos. Ainda
em pleno decurso do processo, os direitos paternais foram-lhe sendo progressivamente devolvidos até à situação normal de qualquer pai divorciado. No entanto, como a lei
francesa concede às crianças maiores de doze anos,
envolvidas em situação de divórcios deste tipo, o direito de
recusarem ver os pais, e como a manipulação exercida
sobre os filhos do meu amigo, pela mãe, é esmagadora, ele
nunca mais pôde ver a filha e já deixou de ver o segundo
filho, mal ele completou a referida idade.
Logo no início desta trágica odisseia, quando o mundo
desabou sobre ele, levando-o até a duvidar de si mesmo, o
próprio cunhado acendeu-lhe uma luz no meio de tão densas trevas, ao dizer-lhe «Tu és precioso para mim» (Is 43, 1
- 4). E ele sentiu-se confortado e amparado. Então, do
fundo da dor da perda absurda, iniciou-se o seu reencontro
com Jesus, numa tímida resposta a um apelo de confiança.
Foi quando, neste caminhar de reconversão, intuiu no
seu eu mais profundo que devia continuar fiel ao Sim que
dera no momento do seu matrimónio, tal como desejava
manter-se fiel ao Sim do Baptismo. Como ele gosta de
dizer, não é uma escolha, é um apelo brotando em si, ao
qual tenta responder todos os dias, absolutamente crente de
que só o amor pode facilitar a «cura» da sua esposa e gerar
a harmonia necessária para o mais saudável possível desenvolvimento dos seus filhos.
Contudo, se para um homem como ele - saudável, pleno de
vida e de alegria de viver, aberto à vida, comunicativo, sensível, de boa aparência física, de quarenta e alguns anos - já não
é nada fácil responder a este apelo, só por si, o que dizer se considerarmos também as constantes reacções da quase totalidade
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dos que o rodeiam - familiares, amigos, colegas, conhecidos -,
mesmo os católicos: «Mas isso não é realista!», «Mas até pode
ser doentio!», «Tu não vais conseguir, não é natural.»?
Felizmente, o meu amigo não está só; para além de
alguns amigos que o compreendem, entre os quais eu, pertence ao movimento Communion Notre-Dame de l'Alliance
- CNDA (www.cn-da.org). Os membros deste movimento,
todos eles separados ou divorciados, pretendem manter-se
fiéis ao Sim dado conscientemente no sacramento do
matrimónio, visando, em primeiro lugar, a reconciliação, no
sentido de poderem um dia comunicar de novo com o seu
cônjuge, em paz, sem acusações mútuas.
Embora a possibilidade de poderem voltar a viver como
um casal não esteja completamente afastada, esse não é o
principal objectivo visado: «Só Deus pode saber o que é
melhor para cada um de nós», diz o meu amigo. Esperam
poder vir a construir algo de positivo com toda a vivência,
por muito dolorosa que tenha sido, e de poderem, em paz,
encarar um futuro, uma forma de caminharem «juntos»,
numa relação de amizade, ou talvez de amor, mas, sobretudo, numa relação que possa incluir Jesus.
«Jesus continua na nossa barca. Estará sempre nela e eu também lá quero continuar.» São ainda palavras do meu amigo. Ao
dizer isto, ele actualiza toda a essência do sacramento do
matrimónio: é em Jesus que os esposos validam o seu amor e este
amor entre um homem e uma mulher, este amor humano, assume,
assim, um carácter sagrado. E Jesus é fiel. Nunca nos abandona.
No Verão de 2006, em Taizé, o meu amigo questionava-me: «Como é que eu posso falar disto, partilhar tudo isto,
nesta sociedade?»
Senti, então, que, precisamente nesta sociedade, precisamente pelo que ela é, é que tem que ser partilhado que existem
seres humanos frágeis, imperfeitos, conscientes das suas limitações e dos seus fracassos, caindo e levantando-se, a tentar
prosseguir dia a dia num caminho de fidelidade, num amor que
não desiste do outro, que não o abandona nas suas dificuldades, na doença. Um amor que tenta compreender, mesmo
quando o sofrimento parece inumano. Um amor presente,
responsável, consciente, respeitando os caminhos do outro,
mas disponível para o acolher quando o desejar, se o desejar.
Sinto que o conhecerem-se histórias destas pode trazer
muita confiança na vida, principalmente aos jovens.
E foi com os jovens que eu e o meu amigo participámos
num workshop sobre a amizade, no qual foram especialmente relevantes a célebre frase d' O Principezinho, de
Saint-Exupéry:
«Tornas-te para sempre responsável por aqueles que cativaste»
e a simbologia do ícone copta, do século VII, representando Jesus com o seu braço sobre o ombro do seu amigo
Ménas, superior do mosteiro de Baouit no Médio Egipto:
Jesus enviando-o a revelar a Boa Nova, mas apoiando-o, com a Sua amizade, pois ela é dada para sempre. v
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CAMINHANDO SOB O ESPLENDOR DA TUA FACE

Maria Adelaide P. Correia

C

aminhando, OK, Senhor!
Caminhando sempre, em direcção a Ti. Caminhando,
migrantes da mesma horda, com os humanos nossos irmãos,
seu barulho ensurdecedor, seus silêncios atrozes.
Com paixão, solidariedade, diligência, inteligência - pois,
os ingredientes todos que conhecemos e pudemos usar
(«soubemos», é implícito).
O que é que pode uma já provecta metanoia acrescentar
sobre isto?
Alguma coisa, para os mais novos e os vossos filhos:
Direi que, para-sobreviver-ao-envelhecimento-caminhando é preciso um rico farnel. Vocês tiveram e têm todas as
condições para o construir. Não se esqueçam de imprimir
bem, no acervo vosso que os filhos vão herdar, o mesmo
cuidado de construir esse farnel.
Eu explico: Quando deixaram o vosso trabalho activo e
normal, quando uma parte das vossas capacidades e resistência fraquejar, quando as vossas responsabilidades no mundo
diminuírem, como aguentar Caminhando?!... A dormir, não,
com certeza! É horrível, eu vejo como é!
É aí que me refiro ao farnel sagazmente acumulado, quase
por deriva natural e nem tanto por decisões.
Aparentemente, mudo de assunto. Estamos na Primavera. Há
horizontes floridos em todas as estradas e todos os panoramas.
Vistos afectuosamente de muito perto, a perfeição, a delicadeza
e inovação de cada pétala diferente é um espanto e uma delícia!
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Deliciai-vos, pois. Observai, comparai, mostrai, alegraivos!
Alegrai-vos a conhecer as rotas do Sol e da Lua, as maravilhas de Céu-da-Terra!
Claro que os Museus e as Conferências
Clara que a História e as Línguas
Clara que a Política e o Bem-Fazer
Claro que as Calamidades e as Reconstruções
… Mas o mundo, Senhor!, as belezas expostas e ofertas
deste mundo que nos deste!
No qual continuam a caminhar até ao fim, sob o Esplendor
da Tua Face! Amem!! v

Oração dos estudantes de Blida
O peso de amor
que tu pões no mundo
Para que serve estar aqui?
Diz-me:
Para que serve a flor que nasce e morre escondida sob os fetos?
Para que serve o músico que toca sozinho no seu quarto fechado?
Para que serve o cego se não vê,
O surdo pois não ouve,
O paralítico pois não anda?
Para que serve estar aqui quando se está aqui para nada,
Ao lado de outro que aqui está?
Se a nota dissesse: não é uma nota que faz a música,
Não haveria sinfonia.
Se a pedra dissesse: não é a pedra que faz a parede,
Não haveria casa.
Se o homem dissesse: não é um gesto de amor
Que pode salvar a humanidade,
Não existiria nunca justiça e paz,
Dignidade e felicidade na terra dos homens.
Como a sinfonia precisa de cada nota,
Como a casa precisa de cada pedra,
A humanidade inteira precisa de ti,
Onde estás, único e, por isso, insubstituível.
O peso de amor que pões no mundo,
mesmo se não consegues ver a sua utilidade,
vem trazer um sangue novo ao corpo exangue da humanidade.
Precisamos de ver no meio de nós,
homens e mulheres que,
à partida, não servem para nada
a não ser para amar.
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