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om este número começa a publi
car-se a edição portuguesa da re
vista «O MENSAGEIRO DE SAN
TO ANTÓNIO».
É um acontecimento digno de ser assina
lado, não só pelo prestígio desta revista
em diferentes latitudes do mundo, mas
também pelo valioso serviço que certa
mente vai prestar à Igreja em Portugal.
E tanto mais é de saudar esta nova
publicação, quanto é certo que ela apare
ce em tempo de clara e solene mobiliza
ção de todos os cristãos portugueses para
a renovação da vida eclesial.
Com efeito, estão ainda muito presen
tes na memória de todos as palavras do
Papa neste sentido, quando nos visitou,
como retine por certo o recente e forte
apelo dos bispos portugueses pela sua úl
tima Carta Pastoral, dirigida a todos os
cristãos para se comprometerem na re
novação da sua vida de fé e na renovação
da vida das suas comunidades.
Dizem neste documento os bispos
portugueses: «Entreguemo-nos todos,
com renovado entusiasmo, à missão co
mum de construir, à luz do Concílio Va
ticano II, a Igreja a que, por misericórdia
divina pertencemos e de levar a sua ac
ção ad mundo em que vivemos».
E noutro passo: «Não ignoramos as
dificuldades a vencer, como as que pro
vêm das dificuldades em número e pre
paração dos agentes da pastoral... Mas
também não faltam sinais de esperança.
(entre os quais o) desejo generalizado no
Povo de Deus de actualização e empe
nhamento responsável...».

O MENSAGEIRO DE SANTO ANTÓ
NIO com as suas informações sobre a vi
da da Igreja em Portugal e no mundo,
com a apresentação de experiências de
autêntica vivência cristã e de actividade
pastoral e, principalmente, com a refle
xão aprofundada e seguida sobre temas
primordiais de fé, prestará importante
contributo para a citada renovação pedi
da pelo Papa e pelos bispos portugueses.
Os Padres Franciscanos Conventuais,
com o seu espírito evangélico e com a
competência obtida em outras edições da
mesma revista, garatem um bom serviço
às comunidades eclesiais do nosso País.
E não se pense que era escusada esta
publicação por já haver outras, pois o
MENSAGEIRO vem preencher espaço
próprio como o tempo irá demostrando.
Que os projectos agora começados a
concretizar possam disfrutar do melhor
acolhimento e alcancem sempre os seus
objectivos.
Coimbra, Festa de Todos os Santos,
de 1984.
João, Bispo de Coimbra
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PARA UMA CULTURA DA PAZ

XVIII DIA MUNDIAL
DAPAZ
A

paz e os jovens é o tema do
XVIII dia mundial da paz
de 1985. E o «slogan» esco
lhido para o seu lançamen
to é: A paz e os jovens caminham jun
tos. Para clarificarmos.um pouco o te
ma e o slogan é bom que nos pergun
temos: que relação existe entre a paz e
os jovens? Em que sentido é que uma
outros caminham juntos? Para encon
tramos uma resposta operativamente
eficaz formulamos algumas hipóteses
que, em seguida, procuraremos verifi
car, analisando a actual situação a
nível interno e internacional.
Portanto, em que sentido é que paz
e jovens caminham juntos? Primeira
hipótese: caminham juntos no sentido
de que os jovens são conscientes e
válidos arautos da paz. Segunda hipó
tese: caminham juntos no sentido· de
que os jovens têm urgente necessidade
da paz para se realizarem de modo
positivo e criativo. Terceira hipótese:
caminham juntos no sentido de que a
posição dos jovens no seio da socieda
de global faz deles uma mina que co
loca em grave perigo a paz, tanto no
plano familiar e social, como a nível
de realidade política interna e interna
cional, de. tal modo que só uma pru
dente política dos adultos de todos os
Países pode desactivar essa mina.
Que verdade contêm estas hispóte
ses?
OS JOVENS, PROTAGONISTAS DA PAZ

De acordo com a primeira hipótese,
os jovens seriam os melhores artífices
da paz. Em que medida é· que isto
corresponde à realidade? Para o veri
ficarmos não basta constatar que os
movimentos a favor da paz incluem
entre os seus membros um público
prevalentemente jovem, nem que as
marchas da paz se encontram sempre
cheias de jovens. Estes aspectos de
monstram certamente o interesse dos
jovens pela paz, mas não nos dizem
ainda o que é que eles têm em mente
quando falam e se movimentam a fa
vor da paz. Sobretudo, talvez nem se
quer suspeitem de que as mais graves
ameaças à paz provêm exactamente
da sua posição no interior da socieda-
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de e da falta de confiança no futuro
que a mina desde a base até ao vérti
ce. Mas, acima de tudo, o que deve
mos entender por paz efectiva? Sob o
ponto de vista negativo, a paz é ge
ralmente descrita como ausência de
guerras ou falta de conflitos. Em con
trapartida, do ponto de vista positivo,
ela é apresentada precisamente como
uma situação político- militar em que:
a) se encontram reduzidas ao mínimo
indispensável as forças empregues
(pelos) indivíduos e (pelo) grupo orga
nizado que forma a sociedade concre
ta para defesa da sua vida; b) sejam
anuladas as forças empregues pelos
referidos sujeitos no ataque aos outros
indivíduos ou outros grupos organiza
dos; c) sejam potenciadas e aumenta
das ao máximo as forças destinadas à
cooperação a todos os níveis de rela
ção: interpessoais e colectivos; inter
nos e internacionais. A paz, entendida
neste sentido, é uma realidade muito
complexa. Mais do que uma situação
oferecida de uma vez para sempre ou
um bem estável, ela é um objectivo a
perseguir continuamente por cada
membro do corpo social, tomando por
base a sua posição ou status e as suas
funções ou papéis. Sem um empenho
activo e consciente, permanece um de
sejo insatisfeito. Todavia, quando é
entendida deste modo, compreende-se
facilmente que os jovens constituam
para ela uma grave ameaça. E isto
porque a sua posição no seio da socie
dade e as suas funções são contradi
tórias e conflituantes. Concretamente,
a sua posição é conflituante, em pri
merio lugar, porque os jovens já não
são crianças, e ainda não são adultos;
já não dependem completamente dos
pais e dos educadores, mas ainda não
são plenamente autosuficientes e ma-·
duros; ainda não possuem uma activi
dade profissional a desempenhar com
carácter de continuidade, nem se en
contram em condições de formar uma
família, mas dispõem de conhecimen
tos cada vez maiores que alimentam
neles o desejo de autonomia e o mal
estar em relação à dependência. Em
segundo lugar, em quase todos os
países a posição dos jovens no seio da
sociedade é conflituante, porque são
declarados maiores aos dezoito anos,

Não há dúvidas que os jovens podem ser a
melhor esperança para a paz.

isto é são considerados adultos em
sentido jurídico-político, mas não pos
suem as características fundamentais
do adulto em sentido psico-social;
posse duma sólida identidade; prepa
ração profissional relativamente com
pleta e posto de trabalho seguro e satisfatório; uma família desejada e
realizada em primeira pessoa; uma colocação ideológico-política estável;
uma perspectiva integral da vida hu
mana, isto é, uma maturidade ético
religiosa, etc.
Maiores em sentido jurídico-político,
os jovens são de facto menores e são
no durante um período de tempo que
vai dos 14/15 anos até por volta dos
25/26. Daqui a conflitualidade do seu
papel e o mal-estar em que vivem,
não como indivíduos, mas como uma
verdadeira categoria social. Neste sen
tido, os jovens encontram-se bem lon
ge de serem os protagonistas da paz.
São, antes, a categoria social que mais
fortemente se apercebe da sua necessi
dade.

OS JOVENS, NECESSITADOS DE PAZ

Deste modo, abre-se caminho à par
te de verdade contida na segunda hi
pótese: a paz e os jovens caminham
juntos no sentido de que são precisa
mente eles que têm necessidade de ver
concretizar-se - a nível nacional e in
ternacional - um conjunto de condi
ções que lhes permitam superar posi
tivamente a situação conflitual em
que hoje se acham a viver. Claro que
não depende apenas dos jovens reali
zar esse conjunto de condições. Ou

melhor, nem sequer depende princí
piamente deles. Em larga medida, de
pende dos adultos que detêm as réde
as do poder e, portanto, são chamados
a escolher ou a decidir quais as condi
ções mais importantes relativamente
ao conjunto da sociedade e aos vários
sectores em que a vida geral se mani
festa. Com efeito, compete aos adultos
exemplificar, por assim dizer, uma au
têntica relação de vida e a vida, uma
relação familiar instaurada e vivida
de tal modo que crie um clima que
cada membro - marido e mulher, ir
mãos e irmãs - se sinta positivamente
compreendido a aceite, efectivamente
educado para dar afecto e estima, aju
dado de um modo concreto a colabo
rar e a suportar renúncias, a compar
tilhar alegrias e dores, a exercitar a
sua liberdade como autêntica forma
de autoridade, isto é, no interesse de

balho nos últimos anos - depois da
crise do petróleo de 1974, em quase
todos os países industriais - e nos de
cénios seguintes assumiu um ritmo de
crescimento impressionante. Daí o
índice crescente de desemprego e de
subemprego, apesar das políticas de
aposentação antecipada adaptadas
por certos governos nos vários secto
res da economia. Claro que a reparti
ção do desemprego é desigual, confor
me as regiões, os sectores e as catego
rias. Mas atinge principalmente os jo
vens à procura do primeiro emprego.
Os jovens estudantes que o tempo es
colar cada vez mais prologando torna
mais penosamente conscientes da fal
ta de responsabilidade e de autonomia
e, portanto, cada vez mais incapazes
de se adaptarem passivamente à si
tuação de injustiça que os priva da di
mensão que a encíclica Laborem Exer
cens definiu como uma dimensão fun
damental da existência do homem na
terra (cf. n. 4). Infelizmente as previ
sões mais dignas de crédito dão a en
tender que, sem uma revisão radical
do actual sistema económico, a situa
ção ficará cada vez pior. Por isso,
mesmo sem analisarmos mais profun
damente outros sectores da vida em
sociedade, tomamos consciência de
que os jovens solicitam um novo com
promisso a partilhar com os adultos e não contra eles-: o esforço de resol
toda a família e, portanto, não como verem o problema da distribuição do
poder de dominação sobre os mais trabalho, problema que representa re
fracos, mas como capacidade de se almente o novo rosto da questão so
cial. Não há dúvida de que os jovens
tornar seu apoio e segurança.
Como, aliás, compete especialmente podem ser a melhor esperança para a
aos adultos reexaminar o funciona paz, mas na condição de se encontra
mento do ordenamento económico ac rem em condições de se tornarem
tual, para que os jovens não sejam adultos de um modo novo, de acordo
obrigados a ver prolongar-se indefini com um modelo de adulto que aumen
damente a falta de trabalho e a sua te, ao mesmo tempo, o gosto pela li
consequente dependência económica berdade e a paixão pela autoridade,
da família de origem. Sob este aspecto, ambas ligadas aos valores da partici
as perspectivas não são cor-de-rosa pação e da corresponsabilidade.
De outro modo, existem verdadeiros
em nenhum país, sobretudo para os
jovens. De acordo com os estudos motivos para temermos que os pró
mais sérios, os postos de trabalho - prios jovens continuem a ser a mais
para além de diminuirem no sector grave ameaça à paz interna e interna
agrícola - diminuem também no sec cional, como em parte o foram du
tor industrial e crescem, com ritmo rante os anos violentos nos países fla
menos rápido do que no passado, no gelados pelo terrorismo e o são ainda
para os países flagelados pelo proble
sector terciário dos serviços.
Em contrapartida, a procura de tra- ma da droga.
P. Scapin
3
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IGREJA EM CAMINHO

VATICANO li
FONTE DE NOVIDADES

N

primeira metade dos Igreja e o mundo, que ab anou as es
sessenta, o mundo e a truturas, que soprou o pó acumul ado
Igreja fora � agitados por durante séculos e que fez reluzir como
um acontecimento que nos
nunca a face da Igreja.
últimos quatrocentos anos apenas se
Nos tempos anteriores ao Concílio,
realizara duas vezes. A Igreja Católica a s atitudes e também a doutrina da
reunia-se em concílio, uma Assembléia Igreja podiam, dum modo muit o sim
onde se juntaram milhares de bispos e plificado, res umir-se em doi s parâ me
te ólogos não só da Europa mas do
tr os.
mundo intei ro. Ini cialmente olhado
Internamente, a Igreja era uma so
como um concílio igual aos outros ou ciedade fortemente centralizada e hie
como um acontecimento para alimen r arq uizada q ue quase i gnorava o so
tar, durante alguns dias, as páginas pro do Espírito: a Cúri a governava e
dos jornais, o Concílio Vaticano II veio, a dministrava a Igreja de forma unila
de surpresa em surpresa, prender a teral; a teologia romana era tid a q ua
ate nção de todos. Já não eram só os
se como a «voz de Deus»; a participa
católicos ou mesmo os cristãos. Eram ção dos leigos era nul a ou muito pe
todos os homens que s e se nti am i nter
q uena e marcada pel a aceitação mais
pela dos. Porque este era um concílio ou menos passiva de di rectrizes vin
diferente fora o Papa que teve a cora das de cima; as celebrações litúrgicas
gem de «discordar desses profetas de estavam exclusivamente centradas no
desgraças que anunciam acontecimen celebrante e num culto ininteligível
tos s empre infaustos, como se estives
para os assistentes.
se eminente o fim do mundo» e que
Por outro lado, a Igreja olhava o
teve fé suficiente para convocar um
mundo como algo perigoso, que pouco
concílio contra a vontade e o parecer ou n ada tinha de bom. Nada de diálo
de tantos influentes. «Hou ve um ho go, n ada de empenhamentos tempo
mem enviado por Deus chamando
rais. Apesar das atitud es d e anatema
João», assim se referia o Patriarca do século XIX terem pa ssado para se
Atenágoras ao Papa João XXIII.
gundo plano, as rel ações com o mun
Foi uma verdadeira tempestade de do estavam bem longe de serem amis
Espírito S anto q ue desabou sobre a tosas.
a

anos

A

primeira coisa que há a di
zer sobre esta Carta Pastoral
é que a renovação conciliar
das Igrejas de Portugal não
começa com ela. Acompanhando, aliás,
o ritmo das Igrejas d a Europa, as nos
sas dioceses têm vivido intensamente,
em termos de renovação interna de

É neste clima de desconfiança pe
r ante o mundo e de pleno controle b u
rocrático que irrompe o V aticano II. E
os grandes receios da Cúri a de que o
Concílio viesse imprimir um novo di
namismo à Igreja confirmaram-se ple
namente.
Não é possível elencar aq ui todas as
novidades trazidas pelo Concíli o.
Apontarei apenas algumas que aju
dem a perceber a verdad ei ra revol u
ção q ue foi este tempo ri co de criati vi
d ade e de libertação do Espírito.
Logo o primeiro document o aprova
do, dedicado à Liturgia, abre grandes
pe rspectivas; a substituição do latim
pela própria língua de cad a povo tor
nou intelegíveis a leitura d a Pal avra e
a admini stração dos S acramentos; a
a firmação de que é toda a Assembléi a
q ue cel ebra e que todos os seu s mem
bros devem participar «pl e na, activa e
conscienteme nte» foi um primei ro
passo fundamental para a afirmação
da i gual dignidade d e todo o Povo de
Deus:
Quando os Bi spos de todo o mundo
foram consultados sobre os temas a
discutir pelo Consílio, o m ais proposto
foi o da Igreja . «E desejo, necessi dade
e dever da Igreja dar final mente d e si
mesma uma d efinição mais imedi ata.

ad aptação de estruturas e de conscien
cial ização da missão, o dinami smo re
novador do Concílio. Pennito-me, mes
mo, referir os principais aspectos desse
processo renovador,: descoberta d a di
mensão comunitária da Igrej a com a
respectiva revitalização d as comunida
des concretas; maior sentido de corres
ponsabilidade eclesial, por parte dos lei
gos, numa nova consciência d a missão
comum a todos os cristãos; a renova
ção litú rgica, com uma maior cons
ciência da relação existente entre fé e
sacramentos.
Mas, simultaneamente, a Igreja depa
ra-se com problemas, velhos uns, outros
novos, resultado da sua evol ução intera

O Concílio
Vaticano//
constitui para a
Igreja uma
oportunidade
histórica para
uma revisão de
vida.

Será este o tema principal desta ses
são» dizia Paulo_ VI ao abrir a II _S es
são do Concílio. A este tr abalho foi da
da tal importância que ao esquema
inicialme nte proposto foram apresen
tadas ce rca d e quatro mil emendas.
Por aqui se poderá ver� sua �iq ueza e
profundidade. Destacana dms aspectos.
Dizer que «a Igrej a é o Povo de
Deus» significa q ue todos os seus
membros têm uma ig ualdade e uma
me sma dignida de fundamentai s u n:ia
:
mesma voc ação à santidade e a mi s
são de eva ngelizar. Isto é, «os mem
bros da Igreja, antes de serem sacer
dotes, religiosos ou l� igos, sã_o todos
cristãos fiéis em Cnsto, umdos na
me sma vocação à fé e à s antidade,

ou d a transform ação cultural do mun
do. Refiro, a título de exemplo_, apenas
alg uns, a crescente secularizaçao da so_
c iedade, a que corresponde uma descri
minação prog ress iva, exigindo uma n_o
va form a de estar no mundo; a crise
dos valores morais, significando per
da da relação que há entre o acredam: e
0 ag ir do cristão; a cr ise �as vocaçoes
de consagração. O baixo mvel de cultura religiosa.
. .
No momento q ue p assa, alguns _sinais
de esperança despontam no horizonte:
Um novo interesse dos 7ovens pela !�re
ja, com uma inesperada força mobiliza
dora e reestruturação do apostolado
laicdz org anizado, c ujos Yl'! ovimentos,
sobretudo os da Acção Católico, vencen
do crises purificadoras. Se abrem a um
dinamismo novo; o sugir de novos mo
vimentos laicais, apostólicos e de espiri-

ª.

consagra dos no sa_ nto � aptismo, co
_
responsáveis na úm ca m1ssao da Ig re
ja de se edificar a s1 mesma como cor
po de Cristo e de se tornar presen_te no
mundo atraindo-o p ara a comumdade
_
da salvação». Este é um aspecto parti
cu larme nte importante p ara os leigos
. .
e a ele voltarei noutra altura.
Ao aceitar o princípio da «coleg1ali
dade dos bispos», o Concilio vei o i ntr�
duzir alterações si gnificativas. O cole
gio dos bispos «é juntamente com o
romano pontífice, sua cabeça , e nunca
sem a cabeça, sujeito do supr_emo e
pleno poder sobre toda a IgreJ ª}' (L.
G. , 22). Várias e impor tantes sao as
conseq uências que daqu i d�correm:
- os bispos são os enviados e re
presentantes de Cri sto e não do Papa,

isto é, têm, por si próprios e não por
de legação, todos os poder es neces
sários para gove rnar, ensm ar e sant1fi
_
car: « Os bispos não devem ser t�dos
,
por vigários dos romanos pontifices,
uma vez que exercem uma au torida de
própri a» (L.G., 27);
- cada Igrej a particular (d10cese),
sob presi dência do seu Bispo, é lgr�j a
em ple nit ude e não apenas p art e m
completa da Ig reja Univers�l porque
as Igrejas p articulare s «estao forma
�
.
_
das à imagem da lgr eJ a umver� al; e
nelas e por el as que exi ste a IgreJ a ca
tólica una e única» (L.G., 23);
- porque faz parte do Colégio epi �
copal, cada bi spo é_ ta?1bé1? responsa
vel por toda a lgrep, isto e, em _ comu
nhão com os seus irmãos no ep1scop a-

tua/idade; o aumento progressivo das forte, que foi a visita do Papa, os Bis
e
vocações sacerdotais e religiosas; uma pos fazem uma proposta pa�to ral, sug
pesso
mizam
a
n
i
d
,
pedagogia
a
m
u
rem
nda,
u
prof
is
consciência, cada vez ma
por parte dos leigos, da missão da Ig re as e estruturas.
É uma perspectiva e nglobante do_s d1_ja nas estruturas profanas da sociedade.
Foi neste momento de viragem positiva versos aspectos da vida crütâ: a primeique aconteceu a visita pastoral do San . ra descoberta de Jesus Cristo, o apro
to Padre, ao nosso país. Acontecimento fundamento da experiência da vida crjs
maior da vida das nossas Igre7as nos tã pelo conhecimento, pela cele braçao,
últimos tempos, foi um facto eclesial p;la resposta moral, pelo, teste munho
que se inseriu num proces!o de renov_ a missionário. Há por detras a . consci
ção, que deixou 111terpelaçoes e desafw�. ência que o dinamismo da fé, como
e
A sua p alavra empenhativa e qua�e acolhimento da Palavra do Senhor o
sempre p rogramática, sugeril!: uma con resposta de vida, deve pre�idir a todo
tinuidade em termos de acçao p astoral. crescimento, em ordem a m<;1tur�dade
A essa necessidade pretendeu o Episco cristã e à plenitude da v ida. E afmn a�
p ado responder com a presente carta ao mesmo tempo que a prática crista
sem o cultivo da virtude da fé, não é
pastoral.
Para que a renovação das n�s_sas salvífica e que a virtude da fé sem _ �
Igrejas continue ao ritmo do Connlw e pressão de vida, apostólica, moral, htur
a.
dormecid
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u
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aceite o desaf io desse aconteci
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IGREJA EM CAMINHO

do, deve estar também atento às exi
gências mais radicais da missão de to
da a Igreja nos tempos e nos locais
mais necessitados: «todos os bispos
são consagrados não só em benefício
duma diocese mas para salvação de
todo o mundo» (Ad G., 37);
- à uniformidade das soluções pro
postas pela Cúria romana vem suce
der a criatividade (naturalmente den
tro da unidade) que é requerida para
que a Palavra de Deus seja apresenta
da e vivida em situações, locais e cul
turas diferentes: «em conformidade
com as tradições nacionais (...) a fim
de que a fé em Cristo e a vida da Igre
ja deixem de ser estranhas à socieda
de em que vivem mas comecem a pe
netrá-la e transformá-la» (Ad G., 21);
- a autoridade adquire de novo a
dimensão evangélica de serviço e não
de poder tantas vezes indiscriminado:
«A Igreja não reclama para si nenhu
ma outra autoridade senão a de, com
a ajuda de Deus, estar ao serviço dos
homens pela caridade e pelo serviço
fiel» (Ag G., 12).
O Ecumenismo era uma das grandes
preocupações e esperanças do Papa
João XXIII. E realmente a preocupa
ção ecuménica esteve sempre presente
no Concílio, como se vê nos documen
tos aprovados mas sobretudo na atitu
de de humildade da Igreja que reco
nhece que nem sempre foi fiel através
dos seus membros à mensagem de
Cristo, (G.S., 43) e que acredita que
«fora das suas estruturas se encon
tram muitos elementos de santificação
e de verdade» (L.G., 8).
Mas talvez o que imediatamente
marcou este Concílio foi a abertura
A PEDAGOGIA: O RITMO CATECUMENAL

Não se trata de aprovar ou canonizar
qualquer movimento ou expenen
cia concretas, mas sim de reafirmar, a
partir da experiência secular da Igreja:
que o processo da fé não é apenas dou
trinal, mas também iniciação vital ao
mistério; que a conversão a Cristo se
realiza numa caminhada, no tempo, ao
longo da vida, caminhada em que eta
pas significativas lhe marcam o ritmo e
lhe desvendam o segredo; que essa ca
minhada é feita em comunidade.
A primeira etapa desta caminhada, a
pré-baptismal, pela sua importância de
cisiva, inspira todo o resto da caminha
da do cristão e da Igreja. Não se trata
de pôr os Cristãos no estado e situação
de catecúmenos, mas de os levar a acei
tar o impulso que o seu próprio baptis6

MENSAGEM ANTONIANA

que manifestou para com o mundo. A
Igreja sentiu necessidade de olhar o
mundo com outros olhos. Depois de
tanto tempo de anátema chegou o
tempo do diálogo. «O Concílio oferece
à Igreja a visão panorâmica do m:.111do. Poderá a Igreja, poderemos nós fa
zer outra coisa que não seja contem
plá-lo e amá-lo?» incitava Paulo VI.
Apesar do longo divórcio entre a Igre
ja e o mundo, apesar dos diferentes
pontos de vista dos padres conciliares,
apesar da pobreza dos estudos neste
domínio, apesar dos bispos não dispo
rem de peritos em problemas econó
micos e sociológicos, apesar da falta
de referência a alguns dos problemas
mais angustiantes do mundo, a Gau
deum et Spes faz afirmações muito im
portantes: a igualdade fundamental
de todos os homens porque todos fo
ram criados à imagem de Deus, todos
foram resgatados por Cristo e todos
gozam da mesma vocação divina (G.
S., 29); a necessidade de substituir
uma ética individualista pela aceita-

mo continua a ser, para uma caminha
da sempre continuada, ao encontro do
Senhor.
AS ESTRUTURAS E AS PESSOAS

A Carta Pastoral refere, depois, a im
portância evidente das estruturas e dos
agentes desta renovação pastoral. Colo
ca no centro, como ponto de referência
de tudo, a Igreja Particular ou diocese.
Não há dúvida que a desejada renova
ção da Igreja passa por uma concepa
ção dinâmica da Igreja Particular, ex
pressão completa e total do mistério da
Igreja. Isso não pode significar o isola
mento das dioceses sobre si mesmas; ao
contrário, a abertura à comunhão uni
versal, a solicitude e a partilha pastoral
com as outras Igrejas, será sempre o

ção das solidariedades sociais, «um
dos principais deveres do homem con
temporâneo» (G.S., 30); o valor pró
prio do mundo que é bom por si mes
mo: «a consistência, a verdade e a
bondade próprios do mundo corres
pondem à vontade do criador» (G.S.,
36).
Todo este esforço de «aggiornamen
to», de «se pôr em dia», de procurar
apresentar a mensagem eterna da Sal
vação de Jesus Cristo em palavras e
conceitos de hoje teve por objectivo
poder «responder, de modo adaptado
a cada geração, às perguntas dos ho
mens acerca do sentido da vida pre
sente e futura e da relação entre am
bas» (G.S., 4). Realmente o homem
foi a grande preocupação do Concílio,
como repetidas vezes o mostrou Paulo
VI no discurso de encerramento: «um
imenso amor pelos homens penetrou
totalmente o Concílio (...). Toda esta
riqueza doutrinal orienta-se apenas a
isto: servir o homem, em todas as cir
cunstâncias da vida, em todas as suas
franquezas, em todas as suas necessi
dades».
Não admira, já que a Igreja só tem
sentido se estiver ao serviço do ho
mem todo e de todos os homens.
«Com efeito o princípio, o objecto e o
fim de todas as instituições é e deve
ser a pessoa humana» (G.S., 25).
Passados vinte anos que fizemos
nós, todos nós «desde os Bispos até ao
último dos leigos fiéis», desta expe
riência única, desta manifestação ine
quívoca das últimas palavras de Jesus:
«Eu estou convosco todos os dias até
ao fim do mundo» (Mt. 28,20).
José Dias da Silva

mais autêntico sinal da vitalidade de
uma Igreja particular.
Neste campo alguns aspectos parecem
importantes: o apoio aos movimentos
laicais que, embora de expressão dioce
sana, têm uma dinâmica em plano na
cional; o chegar a planos mais ou me
nos comuns na realização desta opção
pastoral, agora escolhida; a garantia de
eficácia prática, ao nível das diversas
dioceses, dos esforços realizados pelos
orgãos nacionais da Conferência Epis
copal.
Possa esta Carta Pastoral suscitar
uma autêntica corresponsabilidade pas
toral entre todas as pessoas e institui
ções sobre que se apoia a edificação da
Igreja no nosso país.
D. José Policarpo

REFLEXÕES SOBRE A PAZ

S

e todos os cristãos do. Por isso ele disse de si
demonstrassem com mesmo: «Eu estou no meio
os factos que são de vós como o que serve»
verdadeiros discípu (Lc 22,27). E se de Jesus se
los de Cristo e, anima diz que, ressuscitado de en
dos por um sincero reco tre os mortos, permaneceu
nhecimento das próprias no meio dos seus discípulos,
culpas e as próprias respon de Pedro, apesar de haver
sabilidades em relação aos já caído em desgraça quan
demais, formassem uma so do negou conhecer Cristo,
ciedade cimentada no amor está escrito que também ele
recíproco, reinaria certa se ergueu logo no meio dos
mente entre eles aquela paz irmãos. E então que signifi
que Jesus, ressuscitado de ca isto? Significa que como
entre os mortos, anunciou eles, nós devemos ressurgir
aos seus discípulos apare dos nossos pecados e unir
cendo
improvisadamente mo-nos aos nossos irmãos
ante eles quando estavam precisamente porque o cen�
reunidos no cenáculo de tro operante de cada socie
portas fechadas. «Paz para dade deve ser o amor, dis
vós!» disse-lhes, em jeito de posto a abraçar tanto o
saudação e repetiu-o três amigo como o inimigo.
vezes. O evangelista João (Dom in oct. Paschae,
diz expressamente: «Veio
I 235-237)
Jesus e permaneceu no
meio deles».
Com efeito, o lugar que
corresponde a Jesus é o que
está ao centro de tudo e de
todos. O centro moral do
homem é o seu próprio co
ração e é precisamente aí
que deve ter morada fixa
Jesus, porque só desse cen
tro pode irradiar as suas
graças de luz e de força até
àqueles que se abandonam
na periferia, distraídos ou
seduzidos pelos evanescen
tes espelhismos deste mun-

A paz foi justamente defi ções tranqüilas, em lugares
nida como uma condição da seguros», quer dizer, na paz
tranqüila liberdade. Cabe perfeita do reino celestial.
observar ainda que a pala Aqui na terra entretanto, o
vra paz tem a mesma raíz cristão, se quer manter-se
que a palavra pacto, como fiel ao pacto de aliança com
para indicar que a paz tem Deus, deve continuar com
a sua origem e fundamento batendo a sua boa batalha
num pacto: com efeito, ela contra as insídias do mal e
realiza-se só depois de se espiar as consequências de
haver concluído um pacto le com a penitência, porque
de aliança e como uma con (ai de mim!) a paz das nos
sequência dele. Ora bem, o sas consciências e a paz so
cristão, quando se reconci cial ao longo das vicissitu
lia com Deus, renova com des do tempo resulta fre
ele um pacto de aliança que quentemente e de muitos
antes foi quebrado pelo pe modos perturbada e conta
cado; se se mantém fiel
minada por toda a espécie
respeitando o pacto até a� de egoísmos e de injustiças.
fundo, o cristão fará parte Vós pelo menos, ricos e po
desse povo de Deus do qual derosos do mundo, tratai de
se diz em Isaías (32,18): «O vos fazerdes amigos dos po
meu povo habitará numa bres e dos débeis; acolhei-os
morada de paz, em habita- na vossa religiosidade, dai a
quem não a tem uma casa
onde habitar, ajudai-os e
protegei-os com todos os
meios que estejam à vossa
disposição. Passarão as vos
sas riquezas, diminuirá o
vosso poderio, mas por fim
encontrareis quem tenha ti
do em conta o bem que fi
sestes a vossos irmãos e vos
acolherá junto com eles pa
ra gozar a paz eterna em
seu reino.
(Dom. IX p. Pent., II 28-29)
Pe. Leonardo Frasson

Com efeito, o lugar que
corresponde a Jesus é o que está
ao centro de tudo e de todos.
O centro moral do homem é o
seu próprio coração e é
precisamente aí que deve ter
morada fixa Jesus.
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PARA JOVENS

AS GERAÇÕES NOVAS
INTERPELAM!
«Ser jovem é não ter medo de arriscar a aventura da Vida!» Com
estas páginas queremos afirmar, testemunhar, que vale a pena
acreditar em nós, jovens.

1 - 1985, ANO INTERNACIONAL
DA JUVENTUDE

I 985 será o Ano Internacional da
Juventude, por resolução 34/151, de
17.12.79, da 34' Sessão da Assembléia
das Nações Unidas, que terá como te
mas a Participação, o Desenvolvimen-

to e a Paz.
Os seus objectivos foram propostas
pela ONU nos seguintes termos:
- tornar as autoridades governa
mentais e a opinião pública cada vez
mais conscientes dos direitos e aspira
ções dos jovens;
- promover uma política e progra-

mas que considerem a juventude co
mo parte integrante do desenvolvi
mento social e económico;
- reforçar a participação activa dos
jovens e organizações de jovens na vi
da social;
- promover entre os jovens os ide
ais de paz, de respeito recíproco e de
compreensão entre os povos.
11 - OS JOVENS E A SOCIEDADE

Hoje, num mundo de tensões a todo
o nível, quer políticas, quer económi
cas, quer sociais, põe-se a uma juven
tude descrente e quase sem esperança
a questão de um futuro que não apa
rece bem claro no seu horizonte. E a
crise económica que não fornece res
posta aos anseios de uma vida mini
mamente razoável, na sobrevivência
familiar, na procura de novos empre
gos, na procura de habitação quando
se encara a hipótese de constituir
família; é a crise do ensino, onde não
se preveem grandes ai terações ao exis
tente, que muitas vezes é ultrapassa
do, quer por novas mentalidades, quer
por novas tecnologias, quer ainda pela
cristalização dos valores; é a crise so
cial e, muitas vezes, política, que põe
pais contra filhos, filhos contra pais,
cidade contra o campo, campo contra
a cidade, grupos contra grupos geran
do ódios, vingancas, etc.
Perante um mundo que se agita por
convulsões internas, é vital que, hoje,
o homem, e muito sobretudo o jovem,
se sinta com capacidade para se inter
pelar pelos sinais dos tempos e consi
ga fazer a descoberta de si mesmo.
Por isso, é urgente aproveitar a opor
tunidade que se nos depara, durante
este ano, para podermos olhar para
nós próprios e para os caminhos que
se nos deparam.
Não que com a instituição do A.I.J.
se resolvam todos os problemas. De
facto, o ideal seria não haverem A.I.J.,
pois isso seria sinal de um viver dife
rente. Mas é preciso não deixar passar
em claro esta oportunidade de repen
sar a nossa situação no mundo de
hoje.
Que fazer, então, neste Ano Interna
cional da Juventude? Em primeiro lu-

Abertos para as dimensões sociais para
construir uma sociedade justa, livre e
próspera onde todos possam gozar.

gar, é importante estarmos conscien
tes de que os jovens não podem ser
olhados somente como sendo os ho
mens de amanhã, portanto, como algo
que ainda não tem corpo, hoje. Os jo
vens têm de ser encarados como uma
realidade, como uma força que tem
um estatuto e um papel a cumprir no
dia de hoje'.
Depois, é preciso ter descernimento
para entendermos que o mundo e a vi
da dizem respeito a todos, jovens e
adultos. Por isso, urge deixarmo-nos
de preconceitos ou de idéais pré-con
cebidas, para sermos capazes de cons
truir com todos um mundo melhor.
(Embora sem deixarmos de lado a
nossa própria identidade e o nosso
próprio ritmo de vida).
Por fim, é ainda necessário ter
consciência de que nós jovens somos
uma maioria no mundo, mas ainda
sem voz perante a sociedade, o poder,
etc.

Na verdade, quer-nos parecer que,
membros da Igreja, nós jovens, temos
de encarar esta oportunidade que nos
é proposta para reflectirmos a nossa
posição no mundo e na própria Igreja.
Como cristãos que somos, não pode
mos deixar passar ao largo este acon
tecimento. E é bom não termos ilu
sões: «Não se trata de celebrar um A.
I. J. próprio, paralelo ao da ONU, mas
sim de levar ao A.I.J. a presen�a e os
valores da fé e da moral cristã» .
Hoje, um apelo nos é colocado: «O
apelo da Igreja aos jovens deve expli
citar-se na apresentação de um estilo
de vida que se apoia em valores fun
damentais», valores esses que «deve
rão encontrar o seu ponto de refe
rência no Cristo, o Homem Novo,
que recapitula em Si a história e o
cosmos 3.
Perante este apelo, que respostas'
Para já, é necessário ter em conta
que este apelo deve traduzir-se numa
proposta de compromisso que estimu
le a nossa generosidade e apele à nos
Ili - OS JOVENS E A IGREJA
sa responsabilidade'. De facto, os jo
vens; «eles mesmos devem ser os pri
«A Igreja tem uma solicitude pasto-. meiros e imediatos apóstolos da ju
ral particular pelos jovens. Entende, ventude e exercer por si mesmos o
pois, oferecer o seu contributo específi apostolado entre eles, tendo_ em conta
co para a preparação e desenrolar do o meio social em que vivem'. Mas, pa
A.I.J., em diálogo construtivo com a ra que isto se realize, é bom que nos
ONU, com os Estados, com as organi interroguemos:
zações de jovens»'.
Qual o nosso compromisso com JePSSí ... ANDA O(.

sus Cristo e a Sua Igreja?
Na verdade, como poderemos nós
evangelizar os outros, quando ainda
não nos deixámos penetrar pela Pala
vra Criadora de Deus'
E a realidade é esta: Não haverá no
mundo Participação activa e completa
entre todos, não haverá verdadeiro
Desenvolvimento (e será oportuno
propor uma visão completa, com uma
atenção especial pela dimensão plena
mente humana, portanto espiritual
lembrando o primado do ser sobre o
º
ter) , não haverá. Paz verdadeira e du
radoira, se a nossa vida de jovens cris
tãos não for um testemunho da pre
sença do reino de Deus entre os ho
mens.
Estamos em 1985, Ano Internacio
nal da Juventude!
Será que vamos deixar perder mais
esta oportunidade que nos é ofereci
da' Onde estão, a nossa imaginação, a
nossa genica, a nossa generosidade?
No fundo, quem será capaz de arris
car, hoje, gritar como Marcos e as
suas comunidades:
«A Boa Nova de Jesus Cristo, Filho
de Deus»'
Este o desafio!
José Maria Bento
1
Cf. APOSTOLICAM ACTUOSITATEM, 12
2
Cf. NOTA DO VATICANO SOBRE O A.I.J., 2.1
3
Ibidem,
2.3
4
Ibidem, 2.3-a
5
Cf. APOSTOLICAM ACTUOSITATEM. 12
�Cf. NOTA DO VATICANO SOBRE O A.IJ, 2.4
Cf. Me. 1,1.
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aquela
segunda-feira
o
horror da guerra nuclear
entrou-nos em casa. Sem
exageros nem sensaciona
lismos o filme «A Teia» exibido pela
RTP tentou mostrar-nos as conse
quências imediatas e prolongadas da
utilização do armamento que os países
desenvolvidos possuem. Durante al
guns dias o «perigo nuclear» foi tema
central de debates, escritos e de sim
ples conversas de café. Depois tudo
voltou a ser como dantes. Ou talvez
não?
A reação de quem pela primeira vez
tomou consciência das condições de
vida (e de morte) a que ficariam sujei
tos os eventuais sobreviventes de um
ataque nuclear generalizado foi a de:

«espero que a primeira bomba caia
bem perto de mim. Antes desaparecer lo
go que percorrer o calvário dos que não
morrerem naquele momento». Reacção

de avestruz. Mas aparentemente a ú
nica com alguma lógica perante a
enorme distância que separa, o cida
dão comum, dos poderes que detêm o
exclusivo da primeira (e última) deci
são de utilizar o arsenal nuclear insta
lado.
Mais complexas foram as reacções e
opiniões emitidas pelos que se consi
deram ou deveriam ser peritos no as
sunto. Ou mesmo pelos que, de um
modo ou de outro, já procuraram
aprofundar a reflexão sobre as hipóte
ses da tragédia estar - inconsciente,
mas inelutavelmente - agendada para
um futuro mais ou menos próximo.
Estratégias militares, movimentos
pacifistas, protecção cívil, opções políti
cas e societárias, geoestratégias mili
tares e valores éticos e morais, vieram
à superficíe para nos mostrarem a
multiplicidade de questões que se
prendem com uma tomada de posição
face áquele que parece ser o único fac
tor capaz de por definitivamente ter
mo à humanidade.
Com a exibição de «A teia» e através
dos ecos que ela suscitou nos meios de
Comunicação Social e em cada lugar
da vida social, o país entrou no grupo
de nações em que a opinião pública é
sensível ao «perigo nuclear» não como
ameaça a uma humanidade de contor
nos vagos, mas como ameaça directa
1 ,)

«Espero que a primeira bomba caia bem
perto de mim, antes desaparecer logo que
percorrer o calvário dos que não morreram
naquele momento».

a cada um dos cidadãos.
De facto, em Itália, nos Estados
Unidos, ou na RDA a guerra nuclear
desperta nas pessoas sentimentos que
não são os mesmos que a questão le
vanta na Bolívia, nos Camarões ou em
Sri-Lanka.

no processo que desde há milhões de
anos foi preparando a emergência do
homem à face da terra.
CIDADÃOS EXPECTADORES
E é exactamente neste tipo de socie
dades - que ( a Leste e a Oeste) se
propoêm (e impoêm) como modelos
de desenvolvimento para outras socie
dades ditas menos ricas e subdesen
volvidas - o lugar onde se fabrica a
morte humana. Porque a bomba não
cai do céu. Com (quase) toda a tran
quilidade. Graças às doutrinas que
asseguram ser este o único caminho.
Lógica que já há mais de vinte anos a
Gaudium et Spes desautorizava: «...

UM ALVO CERTO
E percebe-se porquê. Não é só a
maior ou menor informação que sobre
a matéria disponha cada cidadão no
seu país. É que para além de serem os
primeiros atingidos - o que pouca di
ferença faz visto que o beduíno do
Saará deixa de vêr o Sol e sofre dos
mesmo males a que toda a terra fica
submetida após uma guerra nuclear
generalizada - os cidadãos dos países
industrializados sabem que é do seu
bolso que sai o dinheiro para se fabri
carem as armas nucleares. Que são os
seus Estados que mantêm viva a
corrida ao armamento. Que são os
seus governantes quem tomará (ou
não) a decisão de iniciar um conflito
nuclear.
Sem ter um papel fundamental aí,
Portugal está porém colocado no círcu
lo estreito dos países de primeira peri
feria. É uma peça muito próxima do
centro. Um alvo certo em caso de con
fronto nuclear aberto.
Com alguns anos de atraso em rela
ção aos nossos vizinhos europeus o
«perigo nuclear» vai começando a
preocupar-nos, a suscitar acções, de
bates e confronto de opiniões.
Já antes, pessoas, publicações e ma
nifestações tinham chamado a nossa
atenção para a destruição completa
que nos ameaça.
O filme que a RTP nos permitiu ver
teve, porém, outro impacto.
Com a força que lhe confere o seu
auditório e com a «verdade» inerente
à imagem, a televisão deu um impor
tante contributo por uma vez! - para
consciencializar a opinião pública
portuguesa sobre o pontencial destrui
dor que vive adormecido nos mísseis
que as alianças militares de ambos os
blocos se orgulham de possuir.
Mas que nos diz realmente «A
Teia»?

convençam-se os homens de que a cor
rida aos annamentos, para que tendem
tantas nações, não é o caminho seguro
.para consolidar finnemente a paz, e que
o chamado equilíbrio que dai advém
não é a paz segura e autêntica ...».

Ao carregar no interruptor de qual
quer canqieiro esperamos que a luz se
acenda. E normal. Do mesmo modo
que quando abrimos em nossas casas
uma torneira esperamos que a água
jorre. É assim. E quando não é, algo
vai mal. E causa problemas e aborre
cimentos. Basta recordar o que foram
aqueles quatro dias de 1980 em que
Lisboa ficou sem água canalizada, pa
ra nos darmos conta disso.
Na cidade - sobretudo nas grandes
cidades, expoentes máximos da nossa
civilização urbano industrial - cada
gesto nosso pressupõe uma cadeia de
pessoas, uma teia de relações que lhe
dá eficácia. Ou que o reduz a zero
quando essa teia deixa de existir. Co
mo tal não acontece frequentemente,
habituamo-nos a desprezar toda a or
ganização económica, e social de que
nos alimentamos e sem a qual não sa
bemos nem podemos sobreviver nos
campos de asfalto e cimento armado

que são as nossas cidades.
do homem. E, naturalmente, da cultu
Ora o que «A Teia» nos descreve é ra. Acumulados ao longo dos séculos,
exactarnente a destruição das socieda o conhecimento e a cultura tornam-se
des. A guerra nuclear não é - como inoperantes - como genialmente o
antigamente - um confronto física e descreve aquela cena em que as crian
geograficamente distante dos centros ças do «pós-guerra» tentam ver uma
populacionais. Não é também uma videocassete que só projeta imagens
g�erra co�tra apenas urna parte dos de animais e coisas já desaparecidas cidadãos. E urna guerra contra as so porque desadaptados da realidade ou
ciedades. Contra a Humanidade.
porque os seus destinatários são inca
Deste ponto de vista, o armamento pazes de os assimilar e reproduzir.
nuclear não é perigoso porque mata
A completa transformação - que
muita gente. A bomba nuclear não é perdurará por várias dezenas de anos
só urna arma mais potente. É uma ar - de um ambiente que nunca voltará
ma diferente que derrete no calor da a ser o mesmo, não permite pensar
sua explosão a própria teia social. Tu que o «depois» se irá assemelhar a um
do deixa de funcionar. Os própios so ídilico regresso às origens. Não. Não
breviventes já não são homens e mu haverá um novo paleolítico. O confron
lheres tal como hoje nos conhecemos, to nuclear generalizado representa o
mas seres biologicamente diferentes, fim deste mundo. O fim do homem.
profundamente marcados pelas altera Um corte total e definitivo nesta his
ções genéticas produzidas pelas radia tória que há algumas centenas de mi
ções atómicas.
lhares de anos a humanidade vem
É, literalmente, o fim do mundo. E construindo. Uma ruptura definitiva

Autênticas e verdadeiramente dra
máticas são as imagens que «Teia»
constrói sobre o quotidiano vivido nos
dias que antecedem o bombardamen
to nuclear. A jornaleira pouca atenção
presta aos enormes títulos que dão
conta da escalada atómica, tão absor
ta está na distribuição dos jornais, pa
ra que nenhum dos seus clientes deixe
de receber o seu matutino. O homem
do «pub» desliga a televisão quando
esta noticia a crescente agudização do
conflito, não vão os seus clientes per
derem a vontade e o gusto de beberem
mais um copo. Alheados, indiferentes,
impotentes face ao desenrolar dos
acontecimentos, todos procuram o re
fúgio nas ocupações quotidianas das
suas vidas, como se de nada se tratas
se. Infantis como a criança que pula
de alegria porque a iminência de um
ataque nuclear lhe oferece um inespe
:-ado fenado escolar.
�ventualmente mais aterrador que
as imagens do «pós-guerra» é esta to
tal incapacidade de intervir nos acon
tencimentos. Cidadãos-expectadores.
Apenas isso. Quando muito, actores de
uma irrisória defesa individual que
não conseguirá sobrepor-se à destrui
ção da sociedade ou à transformação
do ambient& No resto, impotentes pa11

CRESCER NA FE'

ÜPINIÃO

,

E VOS
UEM DIZEIS QUE EU SOU?

A CON.TROVÉRSIA
SOBRE JESUS
A violência entra
no mundo desde
que os níveis de
vida pessoal e
social são
reduzidos a
interesses
egoístas.

ra evitar o recurso aos mísseis
nucleares. Como se acreditassem que
«a vida continua ...».
Tocados pela televisão entramos no
grupo de nações em que a opinião pú
blica enfrenta o debate sobre a
«ameaça nuclear» Muitos serão os ca
minhos, as propostas e as doutrinas
que nos sugerem atitudes e acções fa
ce a este problema. Na medida em
que cada vez forem maiores as in
terrogações dos cidadãos às doutrinas
que nesta matéria os seus governos
perfilham, mais complexa, nuanciada
e subtil será a argumentação de que
os poderes se socorrerão para defende
rem e «modernizarem» essas doutri
nas.
Essa é a dialética que sempre presi-

de à contestação.
E várias são as posições possíveis no
combate ao «perigo nuclear». Mas
nem todas contemplam aquilo que pa
rece central face a esta questão decisi
va com que vivem as nossas socieda
des do fim do século XX: a guerra nu
clear não nos diz só respeito enquanto
cidadãos de um sociedade ou país con
cretos - á sua eventualidade toca-nos
enquanto cidãos do mundo. É preciso
trocar o papel de cidadão-chauvinista
pelo papel de cidadão do mundo.
De facto, só conseguiremos manter
em repouso os mísseis nucleares se aos
egoísmos nacionais formos impondo
uma crescente consciência dos interes
ses vitais da humanidade que se espa
lha por este planeta. A esperança que

a ameaça nuclear também representa
radica no facto de só a podermos com
bater eficazmente através de um novo
sentido de povo planetário auto
ameaçado.
Para termos a certeza de que o ar
mamento nuclear será deitado para o
caixote do lixo da história teremos de
caminhar numa nova visão internacio
nal de gestão deste planeta por todos
os povos, por uma só humanidade. Es
se é o desafio: enquanto as anteriores
ameaças de guerra constituiam bons
motivos de reforço do nacionalismo
chauvinista, a ameaça nuclear só pode
ter como contraponto o aprofunda
mento da solidariedade mundial.
Jorge Wemans

Jesus tem sido e continua a ser objeto de controvérsia.
Sobre Ele têm sido emitidas as mais diferentes opiniões.
Iniciada já no seu tempo, esta disputa
tem-se prolongado pela história e perdura ainda hoje.
Que significado podemos colher daí?

Q

uem dizem os ho
mens que Eu
sou?» As respos
tas apresenta
das pelos apóstolos a esta
pergunta de Jesus mostram
como, já nesse tempo, Ele
era controverso. A sua iden
tidade fugia aos esquemas
habituais. Assim uns di
ziam que era João Baptista
regressado dos mortos, ou
tros que era Elias o profeta
do fim dos tempos. Para os
discípulos, na voz de Pedro,
Ele era o Messias esperado.
Mas mesmo esta identifica
ção de Pedro parece insufi
ciente pois Jesus recomenda
silêncio e acrescenta alguns
esclarecimentos sobre a sor
te do Messias.
Ao longo dos evangelhos
encontramos muitas outras
indicações desta controver
sia sobre Jesus. Para as
multidões que O ouvem Ele
é o Mestre sincero, o ho
mem de Deus, o Rabi que
fala como ninguém. Para os
que não O aceitam Ele é
um impostor, «glutão e be
bedor, amigo de publicanos
e de pecadores» (Mt 11,19),
possesso do demónio, etc.
Mas mesmo os opositores
não chegavam a acordo so
bre Ele.
A autoridade que mani
festa, a mensagem que pro
clama, as acções que reali
za, o estilo de vida que
adopta, fazem da Sua Pes-

soa um Mistério difícil de
classificar. A sua personali
dade rica e complexa mos
tra características muito di
versas: apresenta-se manso
e humilde e simultanea
mente violento na expulsão
dos vendilhões do Templo,
tem uma autoridade im
pressionante e ao mesmo
tempo apresenta-se como
servo de todos; ,É simples
mas profundo; E asceta e
também amigo de conviver
e partilhar as alegrias do
dia a dia; Tem uma moral
irrepreensív�l e é amigo dos
pecadores; E compreensivo
e miséricordioso e também
de uma exigência inaudita;
«Quem é este homem?»

perguntam-se os discípulos.
Ao mesmo tempo têm cons
ciência que Ele tem Pala
vras de Vida Eterna. E dei
xam tudo para o seguir.

A CONTROVERSIA
DOS PRIMEIROS SÉCULOS

Depois da Ressurreição o
Mistério da pessoa de Jesus
desvenda-se em parte para
os discípulos. Alcançam en
tão o conhecimento de ver
dadeira identidade de Je
sus, e compreendem, a uma
luz nova, a Sua vida passa
da. Jesus é afinal o Senhor,
o filho de Deus o Salvador.
Mas esta confissão de fé,
tão segura que por ela dão
a vida, vai continuar a le
vantar discussões e contro
versias. Como pode Jesus
ser homem e simultânea
mente Deus? Como conci
liar numa mesma pessoa a
humanidade e a divinidade,
entre si infinitamente dis
tintas e à primeira vista
inconciliáveis?
Esta dificuldade em con
ciliar a humanidade e a di
vinidade na pessoa de Je-

sus, vai gerar uma polémica
que marca as primeiras ge
rações cristãs e leva à con
vocação de vários concílios
ecuménicos, como, Niceia,
Éfeso, Col)stantinopla, Cal
cedónia. E uma discussão
prolongada, que envolve
pessoas de muito saber e
santidade, e se extende até
aos simples fiéis. Vivia-se
na altura uma fé esclareci
da e adulta, fruto de uma
preparação longa e cuidada
para o baptismo. Assim se
explica o envolvimento dos
fiéis numa discussão de ca
racter filosófico e teológico
mas que toca profundamen
te o mistério da pessoa de
Jesus: ou se acentuava a
humanidade em detrimento
da divindade, como o aria0
nismo, ou se acentuava de
tal modo a divindade que
de humano ficava só a apa
rência, como o monofisinuo.
O Concílio de Calcedónia
(ano de 451) veio pôr o pon
to final nesta discussão,
afirmando a verdadeira hu
manidade e a verdadeira di
vindade, na unidade da
mesma pessoa divina do
Verbo. Este Concílio, que re
sume a reflexão dos primei
ros séculos, virá a constituir
no futuro o conteúdo da
Cristologia. Daqui em dian
te a questão considera-se
resolvida. A doutrina oficial
da Igreja limita-se a repetir
e a explicar este Concílio.

IMAGENS CONCRETAS

Mas poderá o Mistério de
Jesus ficar encerrado numa
fórdoutrinal exata? O dog
ma de Calcedónia, apesar
de doutrinalmente certo, é
insuficiente para exprimir
o encanto e o significado da
pessoa de Jesus. A riqueza
do seu Mistério ultrapassa
as• fórmulas. Assim, para

13

compensar o intelectualis
mo da doutrina oficial da
Igreja, a piedade cristã vai
procurar, ao longo dos sécu
los, imagens de Jesus mais
concretas, mais significati
vas e com mais capacidade
de mobilização: o magesto
so Pantocrator, o Crucifica
do, o Menimo Jesus do pre
sépio, o Senhor dos passos
com a cruz às costas o doce
Coração de Jesus, etc. Ima
gens variadas, que realçam
aspectos diferentes e mani
festam a riqueza pluriforme
deste personagem, que con
tinua a fascinar as pessoas
de todos os tempos.
A CONTROVÉRSIA ACTUAL

Ainda hoje Jesus continua
a despertar entusiasmo e a
suscitar controvérsia. Tor
nou-se até uma figura popu
lar, mesmo fora da Igreja,
mercê de vários movimen
tos juvenis e de alguns es
petáculos de muita aflu
ência.
A verdadeira identidade

de Jesus continua a ser ob
jecto de controvérsia. Fora
da Igreja realçam-se os
Seus aspectos humanos, a
actualidade da Sua mensa
gem, a perenidade da Sua
sabedoria. Mas frequente
mente reduzem a riqueza
do seu Mistério. E o
« Super-Star, inconformista
e fascinante que termina na
cruz. É um ser extraterres
tre, vindo de um planeta
mais evoluído. É o sábio e
mestre que importa escu
tar. É o amigo das classes
desfavorecidas. É o contes
tatário incómodo para os
que detêm o poder. É ape
nas um míto criado pela re
ligião cristã. E outras opi
niões, às vezes com aspec
tos ricos outras vezes mira
bolantes.
Mas a controvérsia actual
sobre Jesus não é apenas a
nível das opiniões de entu
siastas, artistas ou literato�.
que atrás indicamos. E
também a nível de investi
gação científica. Na época
actual Jesus tem sido objec
to de estudos profundos e

aturados. De há dois sécu
los para cá numerosos in
vestigadores dedicaram-se a
esta tarefa, considerada por
A. Schweitzer «a empresa
mais imponente jamais ten
tada e realizada pela refle
xão religiosa». Esta investi
gação gerou, naturalmente,
uma vasta controvérsia,
mas permitiu-nos também
alcançar um conhecimento
bastante fundamentado de
Jesus Cristo
O MISTÉRIO DE JESUS

Esta prolongada contro
vérsia sobre Jesus não será
a comprovação da riquez?.
inexaurível da Sua pesso·,?
Não será afinal a manife·,ta
ção do Seu Mistério? P;ran
te Ele todas as clac,sifica
ções são insuficientFs, todas
as imagens são re'.ativas. A
Sua personalidac.e ultrapas
sa as categori:-.s humanas.
É o Menino r ,ú presépio e
também o S :nhor do Uni
verso; É o c, ucificado e é o
Juiz de toda a humanidade.

É o amigo compassivo e o
guia exigente. É o doce Co
ração de Jesus e o contesta
tário incómodo que expulsa
os vendilhões do templo.
Estas imagens tão diver
sas são afinal aproxima
ções do seu Mistério, reve
lam aspectos da Sua perso
nalidade, sem jamais esgo
tarem a Sua riqueza. Se na
realidade, como cremos, Ele
é simultaneamente humano
e divino, podemos então
afirmar que condensa na
Sua pessoa o mistério do
ho·nem, tão complexo, e o
rr,istério de Deus infinita
mente mais rico. Assim o
conhecimento de Jesus nun
ca está terminado. Somos
por isso convidados a apro
fundá-lo sempre mais. Co
nhecer melhor Jesus Cristo
é na verdade conhecer me
lhor o homem, de que Ele é
o projecto original, e conhe
cer a Deus, de quem Ele é a
imagem visível.

Manuel Pelino

OPINIÕES

O QUE DELE DIZEM
Um terço da humanidade encontra-se de acordo com São
Pedro ao afirmar que Jesus é o Messias, o Filho de Jesus.
Mas, também, de entre os que não acreditam,
muitos olham com admiração.
As várias leituras de Cristo na Igreja católica.

Q

uem dizem os
homens que eu
sou?». A esta
pergunta de Je
sus respondem, de há vinte
séculos para cá, cristãos e
não cristãos. «Tu és o Cris
to, o Filho de Deus vivo»,
respondeu então Pedro em
nome de todos os apóstolos.
A esta resposta associam-se
hoje - reportando-nos aos
números fornecidos pelo
mapa das religiões - um
milhão e duzentas mil pes
soas (trinta por cento da
humanidade) que se profes
sam cristãs (750 milhões de
católicos, 100 milhões de
ortodoxos e 350 milhões de
protestantes).
Mas nem sequer os não
cristãos conseguem sub
trair-se a esta pergunta, à
presença inquietante de
Cristo. Os muçulmanos (600
14

milhões) consideram Jesus
como um profeta. Hoje
muitos consideram-no como
uma elevada figura de ho
mem, modelo de amor de
sinteressado, exemplo de li
berdade e anunciador de li
bertação de todas as escra
vidões, vítima do injusto po
der dos maus.
Até a própria atitude dos
hebreus (16 milhões) se mo
dificou com o decréscimo
do antisemitismo, em tem
pos espalhado no ambiente
cristão. A hostilidade e a in
diferença cederam lugar a
um interesse bastante vivo.
Embora não identifique Je
sus com o inessias definiti
vo o judaísmo tende hoje a
recuperar, como riqueza
própria, a mensagem deste
«hebreu central».
O hinduísmo e o budismo
(900 milhões) olham com

grande respeito a figura de
Jesus, admirando a sua reli
giosidade e altruísmo. «Este
singularíssimo carácter de
absoluta abnegação de si
próprio representa o mila
gre mais estupendo de toda
a história, escreve T. Ohm,
um brâmane, chefe do ramo
Brahma-Samai. Tagore e

Gandhi nunca esconderam
a sua simpatia por Cristo.
Até mesmo dentro das fi
leiras dos que se professam
ateus há quem olhe Cristo
com admiração, vendo-o co
mo o promotor de um gran
de movimento de libertação
do homem. Pense-se nos es
critos do filósofo marxista.

E. Bloch e na obra «Jesus
para os Ateus» de M. Ma
chovec, um marxista che
coslovaco.
Mas, mesmo que perma
neçamos no âmbito da res
posta cristã, vamos encon
trar diferentes acentuações
da realidade de Cristo. Nos
primeiros séculos a atenção
foi centrada sobre o que Je
sus devia ser para nos po
der salvar, isto é, sobre a
sua realidade simultânea
mente humana e divina.
Depois dos grandes concílios
de Niceia (325), Éfeso (431)
e Calcedónia (451),
a
preocupação em afirmar a
sua divindade levou a colo
car em segundo plano a sua
humanidade. Disso é teste
munho, por exemplo, a ico
nografia bizantina (que
também influenciou o oci
dente até ao século XIII), na
qual Cristo aparece como a
«Pantocrator», o rei, senhor
de todos os poderes e até a
cruz é representada como
um trono de glória.
Na Idade Média, sobretu
do por influência da expe
riência religiosa de Francis
co de Assis, Jesus-homem
volta a ocupar o centro da
piedade e do pensamento
cristão. Os crucifixos que,
depois de Giotto, decoram
as igrejas já não mostram
um Jesus idealizado e rei,
mas um Jesus humano e
realisticamente
sofredor.
Existe agora, porém, o risco
das pessoas se deterem na
cruz esquecendo a ressur
reição. Na época moderna a
cultura laica ultrapassará a

fronteira nesta direcção, re
conhecendo em Jesus um
grande mestre e reformador
religioso porém, despojado
do « brocado de ouro da di
vindade» (Renan).
A reforma protestante
acentua a centralidade de
Cristo, único dador de sal
vação, deixando, porém, na
sombra a igreja, por teme
rem que ela pudesse ofuscar
esta centralidade. A teolo
gia contemporânea, preocu
pada com a desorientação
do homem de hoje, procura
mostar em Cristo não só a
revelação
definitiva
de
Deus, como também a reve
lação do homem, Jesus re
vela-nos o sentido da exis
tência humana (K. Rahner),
da história (Daniélou), de
toda a realidade cósmica
(Teilhard de Chardin).
OS CRISTÃOS NO MUNDO

Os cristãos no mundo são
um milhão e duzentos mil,
dos quais: 255 milhões na
América do Norte e Central;
216 milhões na América do
Sul; 460 milhões na Euro
pa; 99 milhões na Ásia; 137
milhões em África; e 19 mi
lhões na Oceania.
Os cristãos encontram-se
ainda subdivididos em ca
tólicos, que são no mundo
740 milhões, dos quais 266
milhões na Europa (mais de
52 milhões na África); orto
doxos: ao todo 100 milhões;
protestantes: 344 milhões.
G. Panteghini

■

ALGUNS DADOS SOCIOLÓGICOS

JESUS CONTINUA
A FASCINAR
Dentro e fora da Igreja, entre as pessoas cultas e os simples.
Continua, no entanto, a ser fundamental
o testemunho do cristão para que muitos outros
conhecam Jesus e a sua extraordinária mensagem.

Dostoievski,
escritor russo e
- à esquerda o guru não
violento Gandhi,
dois grandes admiradores
de Jesus de Nazaré.

E

xistem dados que
indicam que Je
sus é uma reali
dade cultural sur
preendentemente marcante
mesmo nos sectores mais
secularizados da nossa so
ciedade: o sucesso de espec
táculos e livros centrados
na sua figura; o seu nome

como marca usada em pro
dutos de largo consumo.
Sob um ponto de vista es
pecificamente cristão, te
mos a quantidade e a quali
dade da produção livreira mesmo refinadamente cien
tífica - voltada para o apro
fundamento de todos os as
pectos da tradição, da sua

Uma cena
do filme musical
"Um homem
chamado Jesus",
com relização
de Robert
Hossein,
representado
com incrível
sucesso
no Palácio
dos Desportos
de Paris».

mensagem e da sua figura;
e ainda o enorme trabalho
de confronto do cristianis
mo com todas as cu!turas
históricas e a sua inserção
em todos os continentes. De
um modo especial há movi
mentos (caritativas, familia
res, educativos), experiên
ciais de grupos novos e es
truturas associativas tradi
cionais inspirados na figura
e na doutrina de Jesus,
muitas vezes promovidos e
apoiados por igrejas cristãs
e outras vezes nascidos de
forma muito espontânea e
independentes da hierar
quia eclesiástica. Jesus faz
vibrar as pessoas e é impor
tante para elas.
Outros dados indicam,
porém, que a vida da maior
parte dos homens e mulhe
res, mesmo na área históri
ca especificamente cristã, se
desenrola e pauta por valo
res sem qualquer cone
xão com Jesus, a sua pes
soa e a sua mensagem: re
velam-no os contemporâne
os destas pessoas e, muitas
vezes, também os seus sen
timentos e pensamentos ex
pressos em comportamen
tos e expenencias bem
pouco cristãs. E fora da
área histórica especifica
mente cristã o conhenci
mento de Jesus é ainda hoje
mínimo, velado por mil e
quívocos e impugnado por

factores culturais geradores
de enorme resistência. Nes
te momento, o islamismo
encontra-se muito mais em
fase de grande expansãç>,
tanto em Africa, como na A
sia e até nas Balcãs. Sim
plificando, pode dizer-se
que só para 20 a 25 por
cento das pessoas vivas no
mundo é que Jesus é um
nome que tem significado
ou que interpela e, mesmo
para três quartos destes, a
revelação de Jesus não se
apresenta como marca de
terminante de toda a sua
existência. Em Rimini, no
encontro organizado pelo
Movimento popular da Co
munhão e libertação em
1983 impressionou-me a lu
cidez e o realismo da frase
com que o realizador cine
matográfico russo Tarkows
ki respondeu quando solici
tado a exprimir a sua opi
nião sobre uma manifesta
ção de religiosidade tão
consistente: «Mas são mui
tos mais os que aqui não es
tão, e mesmo muito do que
aqui vejo não me garante
um significado religioso...».
De facto, não creio que o
grande artista russo quisse
se criar uma polémica com
os organizadores do encon
tro: o seu testemunho é no
tável pela verdade objectiva
quê contém e pelo significa
do geral que possui.
15

No entanto, a nível socio
lógico e utilizando um pa
drão comparativo digno de
crédito e realista, Jesus con
tinua a excercer um profun
do fascíno sobre as pessoas.
Não é por acaso que a Igre
ja Católica, ainda que a
braços com grandes proble
mas, é a mais antiga das
instituições contemporâne
as; que o seu �mpulso ren�
vador se contmua a mam
festar, sem afectar ou ex
cluir a sua coerência de
conjunto. Não é por acaso
que ela é, com toda a certe
za, a mais complexa das so
ciedades dotadas de autono
mia organizativa e se mos
tra capaz de influenciar os
contextos nacionais e so
ciais mais diversificados.
Sendo, provavelmente, de
masiado rica de meios ma
teriais relativamente ao seu
evangelho, ela é, no entan
to, o que é no mundo, sendo
a mais pobre e desarmada
das grandes potências, a ú
nica multinacional não ca
pitalista, a única instituição
internacional não class1sta.
A figura de Cristo - cujo en
sino que propõe a conver
são e que ela trasmite e
exemplifica em concreto e
cuja memória ela perpetua
- continua a ser seguramen
te o dado principal que ca
racteriza e fundamenta a
força da Igreja no meio dos
homens.
O tipo de experiência, o
modo através do qual o
próprio Jesus é conhecido,
proposto e testemunha1�·
_
são decisivos para o s1gmfi-

cado que Jesus reveste para
as pessoas. Não existe - pe
lo menos desde o dia da sua
Ascensão - relação com Je
sus que não passe pela me
diação dos cristãos: trata-se
de um juízo de facto que os
crentes podem comparti
lhar com os incrédulos, ain
da que para eles se situe
dentro da verdade revelada
e valha como princípio de
acção.

O BIBLISTA

Com efeito, são os cris
tãos que dão a conhecer Je
sus e provam a sua impor
tância: pelo modo como, vi
sivelmente, se reúnem em
Igreja, celebrando liturgias
e sacramentos, pela cate
quização recíproca que exer
cem no desenrolar das di
versas idades, pelas suas
orações familiares e pesso
ais, pela familiaridade mais
ou menos activa e contínua
com as Escrituras; enfim,
pela sua conversão afectiva
a tudo o que lhes é ensina
do através de tantos si
nais: por meio deles dão a
conhecer Jesus às pessoas e
qualificam-no a seus olhos.
O verdadeiro modelo da
Igreja e o primeiro exemplo
dos cristãos é Maria. Como
ela, também cada cristão,
depois de receber o anún
cio, pode fazer nascer o no
vo Jesus no mundo com o
seu sim, mas precisa de di
zer: «Faça-se em mim se
gundo a tua vontade»..
Luigi Pedrazzi

No princípio os seus contemporâneos classificaram Jesus
como um estranho pregador que falava com autoridade,
quase como se ele se encontrasse em constante contacto
directo com Deus, e que prometia a realização,
para quem o escutasse, de acontecimentos extraordinários.

Q
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SÃO OS CRISTÃOS
QUE DÃO A CONHECER JESUS

POR FIM CJMPREENDERAM
QUE ELE NAO ERA
UM SIMPLES RABBI

uando abrimos o
evangelho esta
mos habituados
a fazê-lo com a
convicção de lermos a his
tória de alguém que já co-

O lago
da Galilea,
ao longo
de cu1as margens
Jesus desenvolveu
uma boa parte
do seu ministério
centrado
no anúncio
do Evangelho,.

nhecemos bem: o Filho de
Deus feito homem. Nunca
nos colocamos na situação
dos primeiros discípulos que
tiveram, pela primeira vez
e sem o contributo do ma-

gistério secular da Igreja,
que responder à pergunta:
quem é este Jesus?
Aliás, até os evangelhos,
para dizer a verdade, foram
escritos sob a perspectiva
de quem já sabe e já acredi
ta e se propõe levar os ou
tros à mesma fé. De facto,
eles foram escritos vários
anos depois da morte e res
sureição de Jesus e depois
do poder do Espírito já ter
feito nascer em muitos lu
gares grupos de crentes de
fé convicta e de espírito mis
sionano. Os evangelhos,
são, por isso, testemunhos
de uma fé já madura. No
entanto e dado que são
também fiéis relatos histó
ricos do que aconteceu en
quanto Jesus andou pelos
caminhos da Palestina, os
próprios evangi 1.hos conser
vam ainda alguns vestígios
das antigas incertezas, da
primitiva surpresa perante
uma pessoa como Jesus, das
primeiras inquietantes per
guntas sobre a sua identida
de.
« De onde é que isto lhe
vem e que sabedoria é esta
que lhe foi dada? Como se
operam tão grandes mila
gres por suas mãos?». Estas
perguntas espontâneas que
lemos no versículo 2 do capí
tulo número 6 de Marcos
dão-nos uma idéia do que
pensavam as pessoas de Na
zaré a cidade de Jesus. O
que 'sobretudo causava ad
miração era o seu ensino,
talvez ainda mais do que
seus milagres, porque, co
mo diz ainda Marcos numa
outra passagem: «E todos

se maravilharam com a sua
doutrina, porque ensinava
como quem tem autoridade
e não como os escribas»
(Me 1,22). Jesus comentava
a Lei de um modo diferente
dos outros: parecia que ele
conhecia as próprias inten
ções de Deus e, por isso,
não apresentava as normas
como uma simples obriga
ção a ser respeitada, mas
sim como uma tarefa doce e
suave entregue por Deus
para alegria e libertação do
homem: «Vinde a mim, to
dos os que estais cansados e
oprimidos e aliviar-vos-ei.
Tomai sobre vós o meu jugo
e aprendei de mim que sou
manso e humilde de cora
ção e achareis alívio para as
vossas almas, pois o meu
jugo é suave e o meu fardo
é leve» (Mt 11,28-30).

DE ONDE LHE VINHA
A SUA AUTORIDADE?

Podemos imaginar como
as pessoas ficavam conten
tes ao ouvirem estas pala
vras, mas os mais exigentes
não podiam deixar de per
guntar a si próprios com
que autoridade é que Jesus
fazia tais declarações. Co
mo é que ele fazia para sa
ber que era exactamente
aquela a vontade de Deus?
Por acaso, conhecia ele a
Deus mais e melhor do que
todos os outros? Deste mo
do, debruçavam-se, gradual
mente, sobre a interrogação
acerca das relações entre
Deus e Jesus. Mas não era
fácil dar a resposta que a

nós nos pareceria evidente,
isto é, que ele conhecia tu
do sobre Deus porque era o
Filho eterno. O que dele se
conhecia não sugeria esta
resposta: «Não é ele o car
pinteiro filho de Maria e ir
mão de Tiago, de José, de
Judas e Simão? E as suas
irmãs não estão aqui entre
nós?» (Me 6,3). E Marcos
anota que, «por isso não o
escutavam». Aqueles que
lhe eram humanamente
mais próximos (íntimos), à
excepção - podemos supô-lo
- de sua mãe, eram os que
menos o compreendiam.
Marcos não tem medo de
recordar que, ao verem as
multidões virem ao seu en
contro, «os seus familiares
saíram a fim de o irem bus
car, pois se dizia: «Está fo
ra de si» (Me 3,21). Jesus
foi, pois, classificado como
«louco» antes de ser reco
nhecido como Filho de
Deus!

ESTRANHAS OPINIÕES

Outros tinham opm10es
que a nós parecem ainda
mais estranhas. Contaram
lhe os discípulos, no famoso
colóquio junto de Cesareia
de Filipe; «Uns dizem que
és João Batista; outros,
Elias, e outros que és um
dos profetas» (Me 8,28).
Desta vez tratavam-se de tí
tulos honoríficos, mas todos
eles nasciam de um erro de
perspectiva. A fim de com
preenderem quem era Jesus
as pessoas procuravam um
precedente a que o pudes-

sem assimilar, em vez de se
abrirem à novidade de
Deus e à grandeza sem pre
cedentes da sua pessoa.
Eram qualificativos menos
ofensivos do que o de louco,
mas igualmente erróneos a
nível ge fé. Herodes, que di
zia: «E João, a quem eu de
golei que ressuscitou» era o
que mais se aproximava da
verdade: (Me 6,16). Nesta
idéia, também partilhada
por muitas pessoas, havia,
porém, uma intuição cor
recta: uma primeira desco
berta, ainda em embrião,
de que o mistério de Jesus
se realizaria na morte, mas
a morte não o poderia su
primir: havia nele algo
mais forte do que a morte.
É provável que tenha sido
exactamente a sua morte,
ainda antes da certeza da
ressurreição, a levar muitos
a pensar mais seriamente
no caso-Jesus. Na verdade,
ele morreu condenado como
blasfemador. Muitos, po
rém, sabiam que ele era
inocente e bom. Ele morreu
como o Justo perseguido e
alguns lembraram-se então
que, tanto a Bíblia, como a
tradição judaica falavam de
homens de Deus que se re
velavam como tais quando
o mundo pecador lhes resis
tia a ponto de os conduzir
à morte. Talvez tenha sido
mesmo esta morte, tão do
lorosa e violenta, que levou
a compreender que Jesus
pertencia a Deus como nin
guém.
Marcos coloca na boca do
centurião esta intuição (Me
15,39) e Lucas vê multidões
de pessoas que abandonam
o Calvário batendo no peito
(Lc 23,48). Talvez ambos os
evangelistas antecipem pa
ra aqueles momentos uma
clarividência que só mais
tarde se torna explícita,
mas podemos supôr, de um
modo razoável, que muitos,
ao verem Jesus crucificado,
começaram a tomar cons
ciência de que ele tinha si
do diferente de todos e que
nenhuma das palavras ha
bituais era suficiente para o
definir.
Também hoje, como en
tão, o que abre os corações
a uma séria interrogação
sobre a identidade de Jesus
é o seu amor sem limites
pelos outros e o desinteres
se por si próprio ao ponto
de dar a vida. Pode tudo is
to ser simplesmente huma
no?

■

O TEÓLOGO

O ENCONTRO

Deus e o homem são dois pesquisadores que se dirigem
um ao encontro do outro, a fim de realizarem a Aliança.
O homem foi criado como alguém que procura Deus
e Deus manifesta-se como Aquele que procura o homem.
Onde se dará o encontro? Precisamente em Cristo.

A

parentemente a
fé reduz-se a uma
de
«repetição»
palavras e frases
recebidas de outros, do al
to; não se trata, porventura,
de acolhimento de uma re
velação? de uma Palavra
que vem do magistério de
Deus? ou, no máximo, de
uma resposta, que, no en
tanto, só «depois como eco
da Palavra recebida poderia
incluir o balbuciar de algu
mas palavras humanas?
Muitas vezes, pelo con
trário, é-nos pedido, como
predisposição, que antepo
nhamos uma palavra nossa,
pelo menos como interroga
ção, como pedido, ou como
tentativa de pobre antecipa
ção da inaudita Palavra
que, depois, nos será dirigi
da por Deus. Esta passagem
do evangelho de Mateus
(16, 13-20) apresenta-nos
quase como que uma «pro
vocação»: Jesus desafia os
discípulos a dar-lhe um títu
lo, uma definição: «E vós,
quem dizeis que eu sou?».

DEUS E O HOMEM
PROCURAM-SE MUTUAMENTE

Jesus coloca-se dentro da
história: e com isto preten
de-se dizer também, sob o
ponto de vista cronológico,
«no meio», entre um passa
do de expectativas e um fu
turo de realizações concreti
zadas. E, deste modo, todos
somos chamados a cami
nharmos ao seu encontro,
tanto antes, como depois
dele. Habituámo-nos a divi
dir a história humana em
dois períodos: «antes de
Cristo» e «depois de Cris
to». Mas também cada um
de nós deve preparar dentro
de ·si «no centro», um lugar
para Jesus; e deve viver
preparando-o, esperando-o
e seguindo-o, fazendo-o fru
tificar. Diz-se frequente
mente que a grandeza do
homem reside na sua capa-

cidade de fazer perguntas,
ou melhor, no seu ser «per
gunta». Na fase actual da
sua vida, a terrena, o que é
o homem senão procura da
verdade, do bem, da felici
dade? O modo «como» se
coloca a pergunta é decisi
vo: é importante a orienta
ção das aspirações e expec
tativas, que na vida de cada
homem é determinada tam
bém através das opções
concretas que ele vai fazen
do.
Pois bem, na ordem so
brenatural, ou melhor, da
graça e da história da sal
vação, o dinamismo de fun
do é o «da Aliança» do en
contro procurado e realiza
do entre Deus e o homem,
entre o homem e Deus.
Quer dizer-se com isto que
o movimento é próprio .de
dois seres que se procuram
mutuamente. Deus e o ho
mem são dois pesquizado
res que se movem um ao
encontro do outro, a fim de
realizarem a aliança, a
união. O homem foi criado
de
«pesquizador
como
Deus» e Deus manifesta-se
como «pesquizador do ho
mem».
Onde se verifica o encon
tro? Em Cristo. Ou melhor,
antes de Jesus é já lsra�l, o
povo de Deus do Antigo
Testamento, que traça esse
local de encontro entre os
homens que procuram a
Deus e Deus que procura o
homem. Mas Israel não é
um fim em si mesmo; reme
te, por sua vez, para outro,
para aquele que o realizará
plenamente, para Jesus. Em
todo o caso, uma coisa que
o tema da liança afirma
claramente é que o local de
encontro, o «onde» do en
contro entre o homem e
Deus se acha sempre dentro
da história, sempre no ho
mem, nunca fora, nem em
algo que aliene o homem de
si mesmo.
No fundo, no fundo, são
valcJrizados todas as tentati17

vas, todos os itinerários,
mesmo aqueles que sejam
ainda e apenas explorató
rios e imperfeitos, ou tor
tuosos e vacilantes... Por
vezes, como aconteceu com
Paulo, a fé evidencia- se pe
lo seu carácter de dom a
ponto de parecer um mila
gre, com a violência de uma
emboscada montada por
Deus; sentimo-nos como
que arrebatados e o encon
tro imprevisto com Deus as
semelha-se a um choque.
Mas essas situações sãos ex
cepcionais. O itinerário nor
mal é o da «caminhada»
lenta e progressiva que nos
chama a irmos ao encontro
de Jesus como os pastores
ou os magos o foram, le
vando
consigo
também
qualquer coisa de próprio,
como os nossos dons e até
os nossos pesos e as nossas
doenças. Jesus torna-se, en
tão, alguém que se entrega
para ser «vestido» pelas
nossas aspirações, quer di
zer, pelos títulos que somos
capazes de lhe atribuir a
partir dos nossos melhores
. desejos. E aqui impera em
cada um de nós, de acordo
com o temperamento ou a
idade, mais o lado «juvenil»
ou mais o lado «senil» da
nossa existência. Os jovens
sonham, pintam o futuro
com as suas experiências,
acreditam no futuro ideal.
Os velhos voltam com sau
dade às recordações dos
«bons velhos tempos» e,
com saudade, idealizam o
seu passado. Jesus alcança
uns e outros.
Não é de desprezar esse
revestimento, pois represen
ta o sinal de uma «saudade
de Deus» muito elevada e
poderosa. Normalmente o
rosto de Jesus pintado pelos
sonhos do homem (mesmo
pelos sonhos inconscientes
que alimentam as noites

Nazaré, a terra
em que Jesus
viveu até ao iní
cio
da sua missão
pública
de pregador
e realizador
de prodígios.
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dos «afastados»; dos não
cristãos, ou melhor, dos
descrentes) exprime a subli
mação da parte melhor nunca da pior que se escon
de em cada homem. É rarís
simo encontrar alguém que
fale de Jesus em sentido
blasfemo, atribuindo-lhe os
seus vícios ou as suas doen
ças. É belo pensar, antes,
que quase todos sentem ne
cessidade de imaginar como
possível a realização, pelo
menos em Alguém (pelo
menos num) daquilo que
não se consegue realizar so
zinho. Jesus encontra-se es
condido na parte secreta de
cada homem, aí onde se cul
tivam também aqueles ide
ais que se experimentam
como impossíveis. É como
se no coração de cada ho
mem existisse um implícito
acto de fé: «o que me é im
possível, é possível a Deus».
JESUS «NOSSO»
Nesta projecção dos nos
sos sonhos ideais em Cristo
existe, contudo, também o
risco de lhe atribuirmos um
nome «nosso» e de o apre
sentarmos como sublima
ção das nossas expectativas;
precisamente o risco de o
tornarmos «nosso», no sen
tido depreciativo do termo,
isto é, de o instrumentali
zarmos, a fim de criarmos
um alibi para a nossa mal
dade ou para a nossa
incoerência.
Existe, pois, o risco de
que, uma vez pago o tributo
de uma fácil homenagem ao
nosso Jesus ideal, nos aco
modemos, em seguida, na
nossa incoerência (no fun
do, a nossa parte miserável,
se o quisermos confessar; a
outra, porém, a parte boa,
contentamo-nos em projec
tá-la numa figura ideal, em

Jesus, mas ainda para a fa
zermos passar por nossa,
como uma parte de nós
mesmos; e, assim, enquan
to, em relação ao mal o
confessamos, relativamente
ao bem, no entanto, não nos
empenhamos em o realizar)
e sobretudo na nossa pre
guiça (basta suspirar por
Jesus; não haveria necessi
dade de o experimentar, de
estudar a sua figura real, de
dar espaço ao seu cami
nho», de Jesus em nossa di
recção).
O verdadeiro modo de fa
zer Jesus «nosso» é deixar
mos que ele nos faça
«seus». A aliança, dizia-se
atrás, pressupõe o encontro
de dois pesquisadores, de
dois movimentos. Em certo
sentido, o verdadeiro modo
de «nos apropriarmos» dé
Deus consiste em «nos ex. propriarmos» de nós mes
mos. A aliança bíblica afir
ma também o seguinte: pa
ra que Deus venha ao en
contro do homem, de certo
modo, esvazia-se de si pró
prio, «aliena-se», dá- se, en
trega-se ao homem. O que
revela, em especial, o misté
rio de Jesus? «Ele que era
de condição divina não rei
vindicou o direito de ser

equiparado a Deus. Mas
despojou-se a si mesmo, to
mando a condição de servo,
tornando-se semelhante aos
homens... humilhou-se a si
mesmo, feito obediente até
à morte e morte de cruz».
(Fil 2,6-8).
Apesar disso, todo e qual
quer título, ainda que im
perfeito ou !ativo, é do
agrado de Cristo: honra-o.
Por isso é naturalíssimo que
haja vários graus de pene
tração no seu mistério: Je
sus grande personalidade! o
melhor homem! o profeta! o
santo! o homem que supe
rou todos os limites! o mais
próximo de Deus! o mais
íntimo de Deus! aquele que
é igual a Deus! o próprio
Deus!...
Como se vê, o rosário de
títulos e conceitos poderia
preencher uma escala as
cendente, em que nenhum
deles nega os outros. O Va
ticano II manifesta o desejo
de que todos os que cami
nham para Deus e que pro
curam Cristo ou falam dele
se reúnam, porque só desse
modo se forma o melhor e
mais adequado coro para
celebração da glória de
Cristo.
Luigi Sartori

DO CATECISMO DE ADULTOS

COM JESUS
OU CONTRA ELE

Não podemos fugir à alternativa: ou julgamos Jesus
«um exaltado», um fanático que não sabe o que diz;
ou acreditamos na sua palavra e acreditar
significa reconhecer a sua vida oferecida como passagem
obrigatória para a autêntica libertação do homenm.

M

as quem é este
Jesus que todos
(como já vimos
nos artigos an
teriores) estimam e vêem
do seu lado? Para alguns
Jesus é um revolucionário e
um rebelde, que não tem
medo de usar o chicote con
tra os vendilhões do tem
plo. Para outros é um
idealista ilusoriamente con
vencido de ser capaz de re
construir o mundo com o
amor e o perdão. Para ou
tros, pelo contrário, é ai-·
guém que não vem mudar

nada e se contenta em con
solar os aflitos e os deserda
dos.
Em qualquer dos casos,
Jesus constitui sempre um
«caso» surpreendente, o que
alias não é motivo de admi
ração. Com efeito, logo des
de o início da sua actividade
pública, ele veio causar pro
blemas.
Sim, ele não deixa indefe
rentes os que o encontram,
antes os surpreende e fasci
na. Os próprios discípulos,
embora colhidos de surpre
sa, «abandonam tudo e se
guem Jesus. Deixam a su
gurança de um passado em
troca de um futuro total
mente a descobrir. A única
coisa segura (certa) é aquele
Jesus que ainda não sabem
bem quem é, mas que os
misteriosamente»
atrai
(CdA. p. 19).
CONVERTEI-VOS E ACREDITAI
Jesus surpreende as pes
soas com o que afirma. Na
verdade, não propõe, como
outros mestres, uma ideolo
gia, mas «revela, acima de
tudo, a iniciativa gratuita e
definitiva de Deus: Deus de
cidiu instaurar o seu Reino
e convida urgentemente os
homens a acolhê-lo» (CdA,
p. 17).
Aparentemente, ele asse
melha-se a um dos muitos
rabis ou mestres peritos na
interpretação das Escritu
ras. Mas, ao contrário deles
que apelam para a autori�
dade de Moisés e dos profe
tas, ele reivindica uma au
toridade própria, a ponto
de chegar a afirmar: «Quem
não é comigo, é contra
mim» (Mt 12,30). Não pode
mos fugir à alternativa: ou
julgamos Jesus um «exalta
do», um fanático que não
sabe o que diz; ou acredita
mos na sua palavra.
Com o anúncio do Reino,
Jesus coloca em crise os ve
lhos modos de avaliar as
coisas e pede aos seus dis
cípulos que se tornem livres
dos laços que podem condi
cionar a sua disponibilida
de para acolher o projecto
d� Reino: riqueza, poder,
leis, instituições. Jesus rei
vindica para si, em primei
ro lugar, esta liberdade.
«Nele se entrevê uma pro
fundidade de espírito que
não se inscreve dentro das
categorias puramente hu
manas. Jesus surge verda-

«Jerusalém:
no tempo de Jesus
era também
o centro da
religião
hebraica».

deiramente como o Homem
novo do Reino e a novidade
possui algo de inexprimível
que supera os nossos esque
mas habituais de avalia
ção» (CdA, pp. 44-45).
Jesus surpreende ainda
mais as pessoas com o seu
modo de agir. Cada qual
desejaria «reconduzi-lo» aos
seus esquemas mentais. Na
realidade, nenhuma classe
nehum partido, nehuma sei�
ta pode apropriar-se dele.
Jesus encontra-se completa
mente ao lado dos pobres,
mas sabe ir ao encontro dos
ricos, a fim de os abrir ao
seu projecto. Ele é um he
breu que ama a sua terra, a
ponto de chegar a chorar
perante a perspectiva da
sua ruína, mas sabe desco
brir entre os pagãos uma fé
maior do que a que tinha
encontrado em Israel., Recu
sa o recurso à violência,
mas acolhe entre os seus
também os zelotas, gente
que tinha cultivado a idéia
da revolução armada. Não
aceita as meias medidas e
os compromissos («Quem
amar o pai ou a mãe mais
do que a mim, não é digno
de mim», Mt 10,37), mas
defende a pecadora, salva a
adúltera, converte Zaqueu
(cf. CdA. p.44). O seu modo
de agir e de falar surprende
e desconcerta, de tal modo
que o interlocutor é logo
agredido e obrigado a op
tar: ou rebelar-se perante as
suas pretensões, ou escutar
e aceitar a sua autoridade e
o seu projecto.
Mas aceitar Jesus não sig-

nifica apenas partillhar as
idéias, significa reconhecer
a sua vida oferecida como
passagem obrigatória para
a autêntica libertação do
homem, como ponto crítico
de transformação para todo
o universo; quer dizer, acei
tar, como ele,, dar a nossa
própria vida pelos outros,
numa relação de total soli
dariedade com as pessoas;
quer dizer, «fazer-se próxi
mo» dos outros com total

disponibilidade, custe o que
custar.
A solidariedade de Jesus
para com as pessoas concre
tiza-se em «gestos» de liber
tação: ele sara doentes, cu
ra e liberta endemoninha
dos, domina as forças da
natureza adversas ao ho
mem. Estes gestos são si
nais claros do poder de Je
sus sobre o mal e revelam
que ele dá início àquela no
va qualidade de vida que
consiste na satisfação de to
das as autênticas aspirações
do homem.
Jesus dirige-se a todos,
mas nem todos o compreen
dem. Aqueles que não se
querem comprometer com
ele nunca conseguirão com
preender a sua mensagem.
O mistério da pessoa só se
revela ao que estão dispos
tos a procurar e a deixar-se
interrogar, a colocar-se em
questão e a ficar do seu la
do.
Lucio Soravito

Para aprofundar a reflexão
aconselha-se: do «Catecis
mo dos Adultos»: cap. 3:
«Eu, porém, vos digo»; no
cap. 5, o parágrafo: «Uma
escolha radical e violenta»,
cap. 7: «Mais fortes do que
o mal»; �o cap. 8, os pará
grafos: «Es tu o Cristo?» e
«A voz do céu».

UM JORNALISTA

MESSORI: COMO
CRISTO COMPLICOU
A MINHA VIDA
Diálogo com o autor de um dos livros mais vendidos
nestes últimos anos, tema: um inquérito
jornalístico sobre a figura e a obra de Jesus de Nazaré.

V

ittorio Messori, o
autor do livro so
bre Cristo mais
vendido («Hipóte
ses sobre Jesus» vai a ca
minho dos dois milhões de
exemplares em todo o mun
do) desde jovem que era,
decidida e conscienciosa
mente, agnóstico e anticle
rical, tal como seu pai e sua
mãe, e, alías, como, por
arreigada tradição, todo o
emiliano e romanholo que

se preze. Messori é natural
dessas férteis e «quentes»
terras padanas, mais preci
samente de Sassuolo - Mo
dena. Fiel às suas raízes, ao
mudar para Turim, estudou
no liceu Massimo d'Azeglio,
um estabelecimento escolar
profundamente laico; de
pois, matriculou-se na fa
culdade de ciências políticas
onde se formou sob a orien
tação de Alessandro Galan
te Garrone defendendo uma
19

tese sobre os radicais do
sec. XIX. Sempre habil
mente à margem de quais
quer problemas religiosos e
histórias da igreja.
O que ele, pelo contrário,
não conseguiu iludir foram
aqueles três ou quatro pro
blemas cruciais que não nos
deixam em paz, sobretudo
se se é uma pessoa tocada
pela preocupação de se in
terrogar sobre tudo, de pro
curar respostas para tudo, a
fim de dar um significado à
sua existência. E o jovem
Messori era uma destas pes
soas.
«Ainda hoje - confessa todas as manhãs, quando
me olho ao espelho, sou as
saltado por interrogações
como: é ou não verdadeiro
aquilo em que acredito? os
evangelhos são históricos
ou são apenas poesias?
Deus existe? e a vida eter
na? etc. ».
Estava-se então vésperas
de 68, a inquieta vigília da
quela época tão rica em
perguntas, buscas confusas,
ânsias e também de equívo
cos e mal-entendidos.
Foi exactamente nesse
período que Messori «trope
çou» no evangelho.
«Veio-me parar às mãos
por razões de estudo - con
ta -, li-o e foi um autêntico
choque para mim, naquelas
poucas e sóbrias páginas ti
nha encontrado a resposta
justa a todas as minhas in
terrogações. E apercebi-me
então que, sem o saber, ti
nha andado à procura de
Cristo e fiquei felicí�simo
por o ter encontrado. E cla
ro, porém, que a minha
procura não terminou por
ali».
Em que sentido?
«Passado o choque, inter
roguei-me espontaneamen
te: as coisas que li são be
las, boas, dão verdadeira
mente um sentido à vida,
mas serão também verda
reiras? Cristo existiu de fac
to, é uma personagem his
tórica ou é apenas fruto da
fantasia religiosa de alguma
seita? posso confiar nele?
Estas pareciam-me pergun
tas importantes, fundamen
tais. Uma pessoa que tenha
nascido e crescido no am
biente e na cultura católica
talvez nem sequer as po
nha, ou porque as considera
respondidas ou porque re
ceia que a sua indagação o
conduza a um beco sem saí
da, e assim, faça ruir todo

o seu castelo de certezas.
Eu, pelo contrário, como
nada tinha a perder, não ti
ve medo de procurar, com
toda a liberdade e serenida
de, mais que disposto a lar
gar tudo se, no fim da mi
nha busca, viesse a desco
brir que aquelas certezas
não eram sustentáveis».

Foi esse o motivo daquela
tua afincada busca sobre
Jesus que depois traduziste
num livro?

«Claro, provindo do jor
nalismo (fui durante vários
anos chefe de redacção do
mais importante jornal
quotidiano de Turim) socar
rime da minha experiência
e profissão. Para tentar dar
resposta às minhas dúvi
das, disse para comigo que
o melhor caminho a seguir
seria o inquérito, isto é, in
terrogar o maior número
possível de pessoas que ti
vessem enfrentado os pro
blemas relacionados com
esta extraordinária persona
gem que dividiu a história
em duas, antes e depois de
le, colocar em confronto as
suas procuras, os seus resul
tados, examinar criticamen
te todas as hipóteses pos
síveis e, em seguida, extrair
as consequências. Trabalhei
nisto uma dezena de anos,
reunindo um dossier de
anotações que pudessem
responder a algumas das
minhas perguntas».
Portando, a que conclu
sões chegaste?

«Que a mais razóavel de
todas as hipóteses sobre Je-

sus é a da fé. E com isto
quero significar que o Na
zareno é o Cristo que a
Igreja propõe, o Filho de
Deus, a misteriosa irrupção
do sobrenatural na história;
é definitivamente o nosso
salvador, aquele que recon
ciliou o mundo consigo e
com Deus. Agora encontro
me profundamente conven
cido disso e essa convicção
acha-se clara no livro, só
que a proponho sem arro
gância, sem a pretensão de
querer convencer a todo
custo quem não acredita. A
fé é sempre um acto de li
berdade e conserva o seu
carácter de aposta, porque
nela, como dizia Pascal,
"existe luz suficiente para
quem quiser acreditar e su
ficiente
escuridão
para
quem não quiser acreditar".
Se pensarmos bem, é me
lhor arriscarmos, lançarmo
nos para a frente, usar a
nossa liberdade, de que fi
carmos aprisionados pela
lógica apertada de um axio
ma matemático » .
O facto de teres conheci
do Cristo e a sua mensagem
modificou a tua vida?

«Claro, mas também ma
complicou! A fé não te sub
trai os problemas, antes os
agrava, não é o antibiótico
que te cura todas as doen
ças e nem sequer a vacina
que te imuniza contra elas.
O evangelho com a sua
mensagem é terrivelmente
exigente, provoca escânda
lo, polémicas, divisões...
Suponhamos o caso da mo-

Vittorio
Messori
jornalista

ral sexual: uma pessoa que
não acredite "arranja-se",
quem acredita verdadeira
mente sua frio para se con
seguir manter fiel às nor
mas. E o mesmo se dá no
capítulo da justiça, da cari
dade, da honestidade... Se
quisermos ser verdadeira
mente cristãos não pode
mos colher as coisas super
ficialmente, temos que as
viver. E, por vezes, vivê-las
quer dizer remar contra a
maré, esforçar-se. Há, po
rém, uma diferença: é que o
crente sabe o sentido que
tudo isto tem, sabe a quem
entregou toda a sua confia
ça: o não crente talvez sinta
a escuridão à sua frente e
não seja sustentado por
uma esperança semelhan
te » .

Um dia Cristo pôs aos
discípulos uma pergunta in
quietante: «E vós quem di
zeis que eu sou?». Pedro,
iluminado pelo Espírito,
deu uma resposta excelente.
Se Cristo dirigisse uma per
gunta idêntica aos cristãos
dos nossos dias que respos
ta obteria?

«Quando estava a escre
ver: "Hipóteses sobre Jesus"
eu tinha em mente, sobretu
do, os não crentes. Os cató
licos, dizia para comigo, co
nhecem já todas estas coi
sas por as terem aprendido
no catecismo, etc. Descobri,
pelo contrário, para minha
grande surpresa, que o ca
tólico médio, ainda que
praticante, nem sequer co
nhece as coisas mais ele
mentares e banais da vida
de Cristo, do evangelho, dos
problemas históricos e exe
géticos _que tudo isto com
porta. E claro, então, que a
eventuais perguntas acerca
de Cristo corresponderiam
respostas mais que frus
trantes. Devo porém, acres
centar que o cristianismo
não é apenas uma erudição,
é também testemunho. E
continuo a comover-me pe
rante a fé e a caridade de
certas velhotas. Coisa que
não me acontece quando es
barro com a presunção de
certos teólogos, de certos
sociólogos sempre prontos a
destemperar o evangelho
para fazer dele um motivo
de cultura de salão. Isto
não afasta, todavia, a exi
gência de nos interrogar
mos, de estudarmos, de nos
confrontarmos para que a
fé amadureça, se torne
adulta».
Piero Lazzarin

pÁGINA MARIANA

MARIA DE NAZARÉ:

Uma mulher do nosso tempo

F

alar de Nossa Se tropológicos errados, tais
nhora hoje, ainda como a insistência na natu
que seja num con reza pecadora da mulher,
texto
marcada sua inferioridade etc. No
mente cristão, é ao mesmo entanto já desde o início
tempo um risco e uma ilu deste século surgiram em
são. O homem moderno, meios católicos e, desde
marcado pelo fenómeno de meados do século passado,
secularização ou pela au em meios protestantes, mo
sência do debate em torno vimentos, grupos e associa
das grandes questões reli ções em defesa dos direitos
giosas não vê com bons da mulher na Igreja e na
olhos um discurso sobre sociedade. No interior das
Maria. Mais, ele desconfia sociedade ocidentais, a de
do teor de «certas verda fesa desses direitos, a con
des» e suspeita até que o quista de uma imagem dig
culto Maria tem consequên nificante da mulher, consti
cias negativas e alienantes tuem traços marcantes da
para a fé. De facto o diálo história contemporânea que
go da fé com as mutações
culturais do nosso tempo
terá que ser feito num pris
ma que não condene a ra
zão e o direito de pensar
com afirmações de teor
dogmático «tout court» ou
que escamoteie questões
durante muito tempo consi
deradas intocáveis. Um dos
grandes atributos da vene
ração popular de Maria é
«medianeira » , «advogada».
Ela possui essa grande vir
tude, essa sabedoria nasci
da da humildade, de dialo
gar com todas as gerações e
de participar das aspirações
e desejos dos homens de to
dos os tempos:«todas as ge
rações me chamarão bem
aventurada» (Lc. 1,48).
Apesar dos assuntos ma
riológicos permanencerem
entre nós enclausurados
num discurso eclesiocêntri
co e sob o horizonte de um
paternalismo conservador
o certo é que a figura d�
Virgem Maria tornou-se ho
je em dia em muitos países
da Europa e da América o
centro de um grande debate
teológico e antropológico
que se espera frutuoso. Com
eteito as perspectivas ma
nológicas tradicionais as
sentam em pressupostos an-

o papa João XXIII reconhe
ceu na encíclica «Pacem in
Terris»: Três fenómenos ca
racterizam a nossa época ...
Em segundo lugar, o facto
por demais conhecido do
ingresso da mulher na vida
pública, mais acentuado
talvez em povos de civiliza
ção cristã; mais tardio, mas
já em escala considerável
em povos de outras tradi�

ções e culturas. Torna-se a
mulher cada vez mais côns
cia da própria dignidade
humana, não sofre mais o
ser tratada como objecto ou
um instrumento, reivindica
direitos e deveres consentâ
neos com a sua dignidade
de pessoa, tanto na vida fa
miliar como na vida social».
Por seu lado, a Teologia
da Libertação, coloca Nossa
Senhora na linha da liber
A figura de Maria tornou-se hoje
tação dos pobres e oprimi
em dia em muitos países da
dos sem descurar a extraor
Europa e da América Latina o
dinária importância da Vir
centro de um grande debate
gem no seio da religião po
teológico e antropológico que se
pular. Mas também uma
espera frutuoso.
Teologia feminista ainda
embrionária e já polémica
situa a Virgem Maria no
centro do debate. Esta
teologia defende que de ma
neira alguma Maria pode
ser utilizada pela Igreja e
manipulada por um discur
so masculino para diminuir
a imagem da mulher e legi
timar a sua subalternização
na Igreja.
A questão continua, pois,
em aberto. Felizmente. Que
sabemos nós, afinal, de
Nossa Senhora? A Virgem
Maria da doutrina da fé, su
bordinada à cristologia, é a
mesma da religiosidade po
pular, «heroína» da humil
dade e serva apagada da
gesta divina? Que nos di
zem os Evangelhos de Ma
ria? Que diz o próprio Jesus
de sua mãe?
«De Maria nunquam sa
tis » , dizem os antigos. Tal
vez seja esse o "segredo" da
Virgem. Inspira-nos, fasci
na-nos, recria a nossa fé e
perturba o nosso imaginá
rio. Como nas catedrais.
Dedicadas à Virgem ou ins
piradas por ela. Dela rece
bem o nome, a graça, o es
plendor. No entanto Maria
permanece ai apenas como
imagem, vitral ou rosácea
da•nossa fé.
Abel Pena
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A CEE MAIS PERTO

IGREJA ATENTA AOS POBRES
16 de Julho D. Manuel da Silva Martins
Bispo de Setúbal: «quando se citam os
Evangelhos no sentido de uma

fraternidade e solidariedade entre os
homens, logo nos acusam de fazer po
lítica; outros não se cansam de classi
ficar a Igreja como ópio do povo, es
quecendo que a doutrina de Cristo, por
ser de amor ao próximo, nunca pode
ser de ódio para ninguém».

Em síntese, o bispo de Setúbal respon
dia às críticas de que a Igreja - sobretudo
em Setúbal, Lisboa e Coimbra - tem vin
do a ser objecto pela força com que tem
denunciado situações de injustiça, de fo
me e de miséria a que muitos portugue
ses têm sido reduzidos pela política eco
nómica que vem sendo seguida.
Também em França os bispos lança
vam em Outubro, um apelo em favor dos
«novos pobres» vítimas da crise e do pro
lungamento da duração média do desem
prego: em perto de 2,3 milhões de desem
pregados, apenas 1,2 milhões recebem o
respectivo subsídio. Os bispos franceses
apelaram não só para as autoridades,
mas também e concretamente para «a re

constituição das solidariedades do tipo
vizinhança e familiares».

Em Portugal dos 500 mil desemprega
dos apenas 70 mil recebem subsídio de
desemprego.
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PRESENÇA SEMANAL
DA IGREJA
NA RADIOTELEVISÃO
PORTUGUESA
Em recente sondagem efectuada
por uma empresa da especialidade,
por encargo do Patriarcado de Lis
boa, o programa católico da R.T.P.
«70x7» granjeou o maior índice de
audiência em toda a Comunicação
Social Portuguesa de carácter religio
so, com uma percentagem de 16 por
cento de auditores regulares e de 32
por cento de espectadores que o
vêem com frequência.
Este programa da Comissão Epis
copal das Comunicações Sociais que
entrou no sexto ano de actividade, é
apresentado aos domingos e tem a
duração de trinta minutos. Percorreu
já todo o país em reportagens sobre
os mais variados acontecimentos
eclesiais. Num encontro internacional
de programas congéneres recebeu,
por unanimidade, a classificação de
«melhor programa», ao apresentar
um trabalho sobre a Cartuxa, de Évo
ra.
Esteve em Roma o delegado da
Comissão Episcopal para a Televisão
e realizador do programa, Padre An
tónio Rego, do Patriarcado de Lisboa,
que veio estabelecer contactos com o

Centro Televisivo Vaticano, a fim de
o programa da Conferência Episcopal
Portuguesa na R.T.P., poper, futura
mente, ser enriquecido com alguns
valiosos trabalhos já efectuados pelo
referido Centro. Será uma forma de o
«70x7» mais reafirmar a universalida
de da Igreja.
(0.R.)

■------CARTA PASTORAL

8 de Otubro - A pastoral da fé ocupa

lugar central na carta pastoral divulga
da pela Confêrencia Episcopal em res
posta aos apelos do Santo Padre. A
carta foi antecedida por uma consulta
alargada aos movimentos, organiza
ções e estruturas católicas.

"Pôr a Igreja em sintonia mais
perfeita com o Concílio Vaticano li,
para que ela melhor cumpra a sua
missão no país real em que se en
contra inserida, é o nosso grande
objectivo", afirmam os bispos portu

gueses. Para os leigos a, carta pasto
ral chama a atenção para três campos
onde assumem habitualmente respon
sabilidades: «a família, a profissão e

a vida político-social».
Uma carta a que ainda não se deu
a atenção que merce. Porquê?

CONVIDO OS JOVENS DO MUNDO INTEIRO
Após a recitação da prece mariana e
concedida a Bênção Apostólica aos pe
regrinos presentes na Praça de São Pe
dro, João Paulo li assim se expressou:
Dirijo-me agora de maneira parti
cular aos Jovens, nesta festa em
que a Igreja proclama o Reino de
Cristo, já presente, mas ainda em
misterioso crescimento para a sua
plena manifestação. Da dinâmica
do Reino de Deus sois insubsti
tuíveis portadores, vós, jovens, es
perança da Igreja e do mundo.
Como se sabe, 1985 será o Ano
Internacional da Juventude. A Igre
ja, que encoraja todos os jovens
para a construção de um mundo
mais digno do homem, que reflicta
o Domínio do Senhor, não pode
faltar ao convite desse Ano, mas
deve dar um testemunho e um

contributo originais, juntamente
com todos aqueles jovens que en
contraram Cristo.
Desejo, por isso, convidar os jo
vens do mundo a virem a Roma
para um encontro com o Papa, no
início da Semana Santa, sábado e
domingo de Ramos do próximo
ano. Celebraremos, proclamare
mos, testemunharemos juntos que
«Cristo é a nossa Paz», Senhor da
paz no coração dos homens recon
ciliados e construtores de paz.
Peço aos Episcopados de todas
as Nações, aos movimentos e às
associações internacionais católi
cas que apoiem esta iniciativa, fa
voreçam a participação de muitos
jovens, e estabeleçam encontros
para aprofundimento do tema da
reunião. O encontro com a Cidade
Eterna dará expressão à vitalidade
da Igreja hoje.

24 de Outubro - Mário Soares
aasina com a Comunidade Econó
mica Europeia o texto do «constat
d'acord». Ao fim de oito ano a
CEE parece mais próxima. No en
tanto poucos são os que acredi
tam que as negociações terminem
em 1984. Portugual será realmen
te membro de pleno díreito das
Comunidades em 1 de Janeiro de
1984?

Para além das interrogações, al
gumas certezas: o país pouco se
p�eparou para aquilo que será a
«invasão comunitária» e, sobretu
do, para a «invasão espanhola»
do _nosso mercado; ainda que pro
tegidos por um período de transi
ção mais ou menos longo, confor
me ?S c�sos, as associações e or
gamzaçoes de produtores pouco
sabem das regras a que serão
submetidos.
Mais importante que o resto:
que papel queremos desempenhar
no contexto dos «doze»? Reduzi
da ao «slogan» político ou à ari
dez dos «dossiers» a CEE não é
objectivo mobilizador da moderni
zação do país, nem catalízador de
uma reflexão sobre o lugar de
Portugal neste mundo em crise.
Temas que deveriam ser centrais
em todo o processo de adesão a
uma r�ali?ade que nos ultrapassa.
Havera amda tempo para reflectir
sobre o nosso contributo para o
repens�r da Europa de que a CEE
é apenas uma parte?
� de Dezembro de 1975. Contra
nando as mais elementares nor
mas do Direito Internacional a ln
donésia ocupa pela força d terri
_
tono
de Timor Leste.
De então para cá, a repressão
_
nao mais deixou de se abater so
bre o povo mártir
_ daquela ilha, a
quem a Indonésia nega inclusiva
mente o direito de assistência pela
Cruz Vermelha Internacional. A
comunidade internacional, através
das Nações Unidas, vem conde
n�ndo . sistematicamente o genocí
_
dio f1s1co,
cultural e religioso per
petrado pelas tropas invasoras as
quais continuam a deparar �om
resistência do povo maubere, ape
sar de todas as atrocidades.
A Portugal cabe, neste proces
S?, u� papel de crucial importân
c1�, n�o so_ por imperativos mo
,
rais e 1und1cos, mas também por
que, no plano internacional o nos
so país continua a ser co�sidera
do potência administrante daque
le território.
7 de Dezembro de 1984: para

quando uma paz justa em Timor
Leste?

SALÁRIOS EM
ATRASO:QUANTIS?
12 de Agosto - 45 mil trabalha
�o�es de 350 empresas teriam sa
lanos em atraso detectados pela
Secretaria de Estado do Trabalho.
(?uase três milhões de contos se
na o valor dos satários em dívida
aos trabalhadores. Se se contabili
z�r também os trabalhadores que
na? receberam ainda subsídios de
fé !1as e outros a que têm direito, o
numero total de pessoas brangi
das pelo não pagamento das. em
presas sobe a 95 mil, ainda se
gundo aquela fonte governamen
tal.
De· acordo com a CGTP /IN es
tes números envolveriam mais de
150 mil trabalhadores. Só no Dis
trito de Lisboa seriam 20 mil com
salári?s em atrazo num montante
supenor a dois milhões de contos.

No Distrito do Porto cerca de
17.500 trabalhadores estariam já
atingidos pelo flagelo dos salários
em atraso, aginda de acordo com
estruturas daquela confederação
sindical.
Quaisquer que sejam os núme
ros reais e verdadeiros, o facto é
que dezenas e dezenas de milha
res de famílias não recebem as
remunerações que lhes são devi
das, embora continuem a traba
lhar. Uma situação contra todos
os valores e princípios. Quantos
conhece, nesta situação, cada um
de nós? A solidariedade pode es
perar pelos morosos ditâmes a
nossa Justiça?

O PROCESSO DA FP'S

15 de Outubro - quatro meses
depois da vasta operação desen
cadeada pela polícia judiciaria
contra as Fp's 25 de Abril um des
pacho emitído pelo Ministério Pú
blic? incriminava 78 pessoas dos
quais 50 se encontravam detidos.
Num processo que envolve uma
organização responsável por ses
senta acções violentas desenca
deadas desde meados de 1980
quase tudo ainda. está por ser tor�
nado público e definitivamente
apurado.
Ao longo dos trâmites jurídicos que se antevêm prolongados e
c?i_nplexos - será a própria his
toria recente do país quem vai es
tar em foco. A justiça se encarre
gará - com isenção política, espe
ra-se - de descobrir e castigar
c�lpados. Para a jovem democra
c�a que somos fica o repto de atin
g1r os objectivos de igualdade, li
berdade e desenvolvimento social
que justificam o exercício da re
pressão sobre os que a querem
subverter por vias não ligitimadas
pela vontade popular.
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1984:

O DÉFICE DE

ESPERANÇA

N

uma comunidade fortemen\e
dividida, dificilmente se en
contram pontos de consenso.
O Senhor de La Palisse não desdenha
ria semelhante entendimento das coi
sas. A experiência mais recente da so
ciedade portuguesa tem-se reconduzi
do, as mais das vezes, a este padrão.
Todavia, há verdades elementares que
ninguém, por nada, conseguirá negar.
Ora, se há verdade em torno da qual
se formou uma perfeita unanimidade
em Portugal, essª é a de que, desde o
25 de Abril de 1974, nunca tantos vi
veram tão mal.
Mil novecentos e oitenta e quadro
começou por ser apresentado como
um pesadelo de ficção. George Orwell
aparecia reeditado, lido pela primeira
vez por muitos, relido com arrepio
por outros tantos. Mas depressa a
realidade nacional conseguiu sobre
pôr-se à ficção. De tal forma que, no
fim do ano, poucos se recordavam do
romance sórdido. A angustiante reali
dade essa não será facilmente apaga
da d; memória colectiva. É que, nun
ca como hoje, foi tão firme a convic
ção de que a economia do país - e, por
arrastamento, tudo o resto - está em
situação de iminente ruptura.

aquelas que viram a sua situação ain
da mais penosa.

UM FACTO EXEMPLAR

FACTOS INQUESTIONÁVEIS
Segundo estatísticas oficiais, os prin
cipais indicadores da situação econó
mica portuguesa, sobretudo aqueles
que têm mais imediata repercussão na
vida de todos os dias, sofreram agra
vamentos, em alguns casos assustadores.
O número total de falências, só du
rante o primeiro semestre do ano fin
do, terá batido todos os recordes. Na
da mais nada menos de oitenta e oito
empresas (predominantemente de mé
dia dimensão) foram alvo de senten
ças declaratórias de falência. Na sua
maioria, estas unidades produtivas si
tuam-se nos sectores da indústria tras
formadora e do comércio, designada
mente nas áreas de vestuário, têxteis,
calçado e mobiliário.
Sabendo-se que, em média, cada
uma destas empresas empregava cin
quenta trabalhadores, o resultado pal24

pável do seu desaparecimento foi um
significativo aumento do desemprego.
De acordo com números do governo,
500 mil portugueses desesperam sem
posto de trabalho. A estes há, entre
tanto, que adcionar os muitos e mui
tos jovens que procuram o primerio
emprego sem que lhes sejam abertos
os mínimos horizontes.
Também o volume dos trabalhado
res com salários em atraso engrossou
escandalosamente. E, com ele, foi o
estrangulamento dos próprios circui
tos económicos que se viu inflaciona-

do. Cresceu o «endividamento domés
tico»; a falha de pagamentos pelas
famílias repercutiu-se proporcional
mente na crescente crise de rendimen
tos disponíveis das pequenas empre
sas; destas para as suas fornecedoras
o salto é praticamente automático.
Resultado:
mais despedimentos,
maior solicitação do cada vez mais ca
ro crédito bancário, enfim, maiores di
ficuldades e mais trabalhadores com
salários em atraso. Começou-se mal e
acabou se pior. O círculo vicioso da
pobreza e da miséria enraizou-se a tal

ponto que parecem estar reunidas as
condições para a sua própria reprodu
ção, neste país, durante os próximos
anos.
Acima de todos os outros factores,
foi o poder de compra dos portugueses
que ficou altamente diminuido. A in
flação chegou a valores incríveis - cer
ca de 30% - atingindo nomeadamente
os bens de primeira necessidade. Con
sequentemente, embora toda a socie
dade portuguesa tenha pago a factura
da crise com pesados sacrifícios, foram
efectivamente as famílias mais pobres

Para o próprio governo, mil nove
centos e oitenta e quatro não foi o de
sejado filme de «happy end».
O executivo, ao iniciar funções, es
cudado por detrás de um todo-podero
so acordo com o Fundo Monetário In
ternacional, havia estabelecido três
etapas para a dinâmica futura da eco
nomia portuguesa. Num primeiro mo
mento, com a duração de dezoito me
ses, era imperioso repôr os equilíbrios
financeiros básicos. O povo tinha que
se resignar com uma severa austerida
de. A segunda etapa, de que 1984 e
1985 seriam anos-chave, apontaria já
para a possibilidade de se desaperta
rem alguns furos do cinto, em ordem
a um relançamento controlado do in
vestimento e do consumo. Cumpridas
que fossem as duas primeiras, a ter
ceira visaria uma mudança profunda
das estruturas e do aparelho produti
vo, com vista à modernização da eco
nomia portuguesa.
O governo pediu sacrifícios pesados
e, em contrapartida, prometeu o má
ximo de rigor na aplicação destas me
tas. Quanto aos primeiros, tudo foi
realizado conforme fora estabelecido.
O próprio FMI se surpreendeu com o
exagero de restrições impostas aos ci
dadãos. Já no que toda à política de
rigor, tudo ficou na mesma, isto é, por
cumprir.
Começando por prever um défice or
çamental de 28 milhões de contos, o
governo acabou por ter de «confessar»
um buraco de 73 milhões . Quer dizer,
enquanto os cidadãos comuns se viam
compelidos a pagar, a contragosto, a
parte de leão da nossa eterna falta de
recursos, os ministros gastaram, du
rante 1984, muito mais do que a As
sembléia da República, órgão repre
sentativo de todos os portugueses, lhes
havia autorizado no início do ano.
Curiosamente, a reacção do homem
«da rua» perante tal situação acabou
por ser demonstrativa do estado de es
pírito que, de uma forma geral, é par
tilhado pela grande maioria dos por-

A angustiante realidade essa não será
facilmente apagada da memória colectiva.

tugueses. Na verdade, em vez de inci
direm sobre os custos que o financia
mento de tão grande buraco irá, inevi
tavelmente, ter sobre o quotidiano de
cada um, as críticas acabaram por
chover apenas sobre a parte visível ou mais visível - do iceberg: má gestão
por parte do governo, erros contabilís
ticos imperdoáveis, e apreciações
afins.
E, no entanto, sabe-se que as recei
tas que hão-de cobrir os 73 milhões de
contos que o Estado gastou a mais,
não cairão do céu. Mais até: sabemos
todos que é do nosso bolso que iremos
pagar. Provavelmente não teremos de
novo a vergonha de um imposto retro
activo, mas o aumento da dívida públi
ca determinará, por via do crescimen
to da moeda em circulação, uma infla
ção ainda maior e, conseguentemente,
uma nova diminuição do poder de
compra. Queiramos ou não.
O caso do buraco orçamental foi,
pois, exemplar de como a banalização
resignada se instalou paulatinamente
no nosso dia-a-dia. Dir-se-ia que, de
tanto estarem habituados a este triste
género de situações, os portugueses
acabaram por ver aniquilada a sua ca
pacidade de reacção aos acontecimen
tos.

E AS INSTITUIÇÕES?
Chegados ao fim do primeiro decé
nio de democracia e liberdade em Por
tugal, deparamos com um panorama
económico e social perigosamente de
gradado, gerador de situações aflitivas
de fome, desespero e de absoluto
desrespeito pela dignidade mínima da
pessoa humana. Paralelamente, é cada
vez maior Q fosso que separa estes
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HoMEM - soc1EDADE - POLÍTICA
E, NO ENTANTO ...

dramas, sobretudo os vividos pelos
mais pobres, das instituições do poder
político em Portugal. E, quando assim
é, é a própria credibilidade do sistema
que fica em jogo.
A relação entre a máquina estadual
e os cidadãos sofreu, em 1984, nova
degradação. Não é por acaso que o
ano que findou foi, por excelência, o
ano em que a grandiosidade e ampli
tude da economia paralela foram mais
patentes. Nesses aspectos, uma das
personagens do ano foi, sem sombra
de dúvidas, D. Branca. Vítima de trai
ções para uns, culpada confessa se
gundo outros, Maria Branca dos San
tos acabou por ser detida às ordens
do poder judicial. Mas a questão de
fundo parece não ter sido minima
mente compreendida pelas autorida
des. Pois será suficiente reprimir as
estruturas da economia clandestina
para, no fundo, as suas verdadeiras
causas permanecerem completamente
intocáveis? Ou não é um facto que a
economia subterrânea é um sintoma
evidente de uma relação de profonda
desconfiança e rejeição dos cidadãos
para com o Estado?
Alías, fica de 1984 a sensação nítida
de que semelhante rejeição se acen
tuou. O topo do sistema político pare
ce ter optado, de uma vez por todas,
por funcionar em contemplação per
manente do seu próprio umbigo, já
que as instituições e os seus membros
não se mostram capazes de, na grande
maioria dos casos, servir de canais de
expressão e crítica abertas. O discurso
político perdeu qualquer contacto com
a realidade dos factos. Por exemplo,
quanto mais os governantes se vanglo
riam de terem arrancado Portugal das
garras da bancarrota, mais os dados
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Acima de todos os factores, foi o poder de
compra dos portugueses que ficou
altamente diminuído.

estatísticos e a vida de todos os dias se
encarregam de contrariar categorica
mente essa apregoada vitória'.
Não é, pois, a nossa (difícil) vida que
é discutida e reflectida nos órgãos su
premos do sistema. As propostas de
saída para o actual estado de coisas so
am muito mais a recados para o inte
rior das diversas máquinas partidá
rias, em códigos por vezes de difícil en
tendimento, do que tentativas sérias e
descomprometidas de resolver os au
tênticos problemas do dia-a-dia. As
sim, são a legitimidade e representati
vidade do sistema que começam a ser
acesamente questionadas.
Exigem-se sacrifícios sobre sacrífi
cios. Não se cumpre o rigor prometi
do. E, para culminar este edifício vi
ciado, tomam-se as grandes decisões
em nome de um povo que não é ouvi
do nem achado para se pronunciar so
bre os assuntos. As opções energéti
cas ou a entrada para as Comunidades
Europeias são disso exemplo.

E, no entanto, tudo poderia ser fácil
e fecundo. Os tempos de austeridade
são momentos particularmente ricos
de ensinamentos, desde que entendi
dos como desafios a novas formas de
vida, com revalorização da liberdade,
da solidariedade e da fraternidade.
A imagem de marca da nossa vida
colectiva e do poder que a coordena é,
bem ao contrário, a de um pessimis
mo doentio que perspectiva a crise
apenas na sua dimensão de limitação
e empobrecimento generalizados.
Para além de tudo o mais, sofrem os
nossos poderes instituídos de uma en
démica falta de capacidade pedagógi
ca. Não há, em Portugal, qualquer
tentativa de mobilização dos cidadãos
em torno de um projecto sólido que
vá dando consistência, já hoje, a um
futuro que nos foi prometido de justi
ça e igualdade, mas que sentimos que
nos foge das mãos como grãos de
areia, momento após momento. Não
há, em Portugual, a discurso da espe
rança, que faça o contraponto das pri
vações do presente.
Em vez disso, limitam-se as vozes
do poder a anunciar que continuamos
a viver acima das nossas possibilida
des, o que, sem ser mentira, ilude a
constatação de que muitos dos remé
dios de combate à enfermidade vêm
determinando que cada vez mais por
tugueses se vejam em risco (senão
mesmo de facto) de serem privados de
bens essenciais, em termos de alimen
tação, cuidados de saúde ou ensino.
Na melhor das hipóteses, assistimos
a fugazes tentativas de animação
quando, em períodos eleitorais, nos
vierem afirmar que «agora sim, já se
vê uma luz no fundo do túnel». Não
será por certo, o poder a inundar de
luz aquilo que hoje é escuridão plena.
A luz no fundo do túnel entrevê-se já
em múltiplas experiêncí_as, às vezes
em simples comportamentos pontuais,
reveladores, ao nível da chamada
«sociedade civil», de uma maneira no
va de encarar a crise: um trampolim
para o grande salto qualitativo. Assim
saiba o Estado dar-lhes projecção e
impulsionar-a sociedade no aprofundi
mento dessa via.
Em 1985, que horizontes de esprança?
José Manuel Pureza

1984

' Exclui-se, naturalmente, o défice exter
no. Esse , de facto, diminuiu. Só que à
causa de um corte drástico nas importan
ções. Quem compra menos produtos na
mercearia, fica sempre com uma factura
mais pequena. A fome é que pode ser
maior...

QUANDO COMEÇA
UMA VIDA NOVA
e há zonas em Angola cuja
evangelização começou há
muito e onde a percentagem
católica da população é altíssi
ma, outras áreas há onde o anúncio
do Evangelho data de há relativamen
te pouco tempo. Dentro destas últi
mas encontra-se a actual Diocese de
Novo Redondo (Kwanza Sul) e, parti
cularmente, a Paróquia-Missão de N.
S. d'Assunção, em Waku-kungo (antiga
Cela), na qual se encontra desde há
dois anos uma comunidade dominica
na à qual pertenço. Curiosamente,
aqui trabalham também quatro irmãs
dominicanas, uma das quais desde há
trinta anos nesta pequena cidade do
mato.
Aquelas irmãs dominicanas para
aqui vieram exactamente na altura
em que se começou a formar o Colo
nato da Cela, zona ocupada sobretudo
por gente de trás-os-Montes e dos Aço
res. A ocupação desta terra e a sua ex
ploração económica por parte dos eu
ropeus (com certo prejuízo e margina
lização da população indígena) coinci
de praticamente com o início da evan
gelização desta zona. De facto, os pri
meiros baptismos que nos aparecem
nos livros de registo datam dos anos
50, celebrados ainda por padres que
vinham de longe e por aqui passavam
de quando em vez.
Assim se compreende facilmente
que esta Paróquia-Missão só tenha si
do instituída em 1966 e que realmente,
só a partir dessa altura, tenha havido
uma certa permanência de missio
nários - padres na zona, então ainda
pertencente à Arquidiocese de Luanda
- isto em termos de organização ecle
sial. Com efeito, a criação da Diocese
do Kwanza Sul (ou Novo Redondo) só
aparece em 1975 (por isso já no ad
vento da independência), para a qual
foi nomeado bispo D. Zacarias Kam
wenho.
Estes breves dados históricos - for
necidos sem preocupações de grande
rigor têm o seu interesse porque nos
fazem compreender muito do que é a
Igreja aqui, muito da vida destes cris
tãos que connosco vivem. Se bem re
pararmos estamos numa zona de
evangelizacão muito recente - cerca
de trinta anos - o que equivale a dizer
S

que estamos diante duma Igreja a
nascer (falo em termos locais e não a
nível nacional). E é por isso que não é
estranho depararem-se-nos problemas
e ocorrem certas situações que lem
bram a vida das primeiras comunida
des cristãs - tanto quanto nos é pos
sível saber a partir de certos livros do
Novo Testamento e outros documen
tod da Igreja primitiva.
Dizer que «a fé pouco ou nada tem
a ver com a vida» (como às vezes se
ouve hoje no ocidente cristão) não faz
sentido aqui. Porque se trata duma
Igreja que nasce, porque se tratam de
cristãos que descobrem a novidade de
Jesus Cristo (como se Ele não fosse
sempre uma novidade...), a fé obriga
efectivamente a uma praxis diferente,
as comunidades cristãs sentem-se dia
a-dia responsáveis por ser um teste
munho/sinal de uma vida nova no
meio da sociedade. Isto tem muito a
ver com a corte radical de certas prá
ticas pagãs, ainda que haja que evitar
a negação pura e simples da cultura e
valores tradicionais destes povos. Ser
cristão não é realmente qualquer coi
sa que tenha apenas a ver e se resolva
dentro de uma igreja-capela, indo à
missa ou confessando-se. Ser cris-

tão, ser baptizado (e os 4-5 anos de ca
tecumenato são uma prova séria!) im
plica e leva à recusa de coisas «nor
mais» da vida do africano: práticas de
advinhação (em kimbandas e feiticei
ros), bebedeira (autêntico cancro so
cial), poligamia (costume ainda muito
frequente), etc. Digamos que ser cris
tão é difícil... É, de facto, morrer para
muita coisa. Mas é também começar
uma vida nova e sentir-se libertado de
poderes imaginários e práticas desu
manas que escravizam. E isto que jus
tifica um certo rigorismo dentro das
comunidade cristãs, uma necessidade
de combater rapidamente todos os
«desvios», todo o laxismo que se possa
instalar. Cortar o joio...
Os católicos são aqui cerca de 17%.
É certo que existem outras igrejas
cristãs, outras seitas e religiões; mas a
verdade é que sentimos muito forte
em nós a interpelação do Evangelho
(parece até que foi escrito hoje): «sois
o sal, a luz o fermento». E sobretudo
numa altura em que as dificuldades e
perigos de toda a ordem provocados
pela guerra reclamam da nossa parte
um testemunho de perseverante Esperança.
Frei José Nunes
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ode considerar-se um dado
da realidade actual que o di
reito à saúde pertence ao
grupo dos direitos funda
mentais de todo o ser humano, sem
distinção de raça, religião, opinião
política ou condição social ou econó
mica.
Tanto assim é que hoje, para além
de nos supreendermos, emitiremos
juízo negativo sobre qualquer lei fun-

damental de um pais que não congce o

direito à saúde como um desses direi
tos.
Convém notar que a este direito de
cada cidadão corresponde um dever
que, na sua maior parcela, se não
mesmo na totalidade, recai sobre a co
lectividade, representada pelo Estado.
O CAMINHO PERCORRIDO
Mas, para chegarmos a esta concep
ção, foi necessário percorrer um longo
caminho. De facto, durante milénios
(no fim de contas na maior parte da
história da humanidade a doença, ain
da que sempre presente, foi um fenó-

meno pouco conhecido, nas suas cau
sas e efeitos, e, por isso, incontrolável
e considerado um mal inevitável e
normalmente irremediável. Os proces
sos de combate à doença eram frágeis
e quase sem resultados, reduzindo-se
praticamente ao isolamento e abando
no ou mesmo eliminação dos doentes,
sendo raríssimas as medidas genéricas
de promoção da saúde. Estas, quando
existiam, radicavam-se mais em moti
vos de ordem religiosa ou fetichista.
Neste estado de coisas é evidente
que a consciência social não tinha
também condições para progredir,
não sendo por acaso que a Declaração
dos Direitos do Homem e do Cidadão,
adaptada pela Assembléia Constituin
te Francesa, em 27 de Agosto de 1789
- primeira formulação de uma decla
ração dos direitos do homem com pre
tensões universalistas -, é completa
mente omissa em matéria de direito à

saúde.

É que, só através de conhecimentos
técnicos e científicos posteriores foi
possível perceber a etiologia de muitas

doenças, descobrir processos de cura
e, sobretudo, os processos de evitar
muitas, nomeadamente as doenças
transmissíveis por contágio.
Os progressos modernamente conse
guidos em muitos campos científicos,
não só no domínio das chamadas ci
ências da natureza (biologia, química,
física, etc.), mas também no das ci
ências sociais, permitiram avanços,
em progressão geométrica, noutras
ciências e técnicas e até o aparecimen
to de novas ciências. Na verdade, só a
generalização de certas condutas, que
hoje já não estranhamos por fazerem
parte dos nossos hábitos de rotina, co
mo por exemplo o simples registo de
nascimentos e óbitos, permitiu o de
senvolvimento de ciências como a epi
demiologia que, através de estudos de
mortalidade e morbilidade das popu
lações, facultou, por seu turno, a des
coberta de processos e meios de pro
moção da saúde e mesmo a cura de
muitas doenças.
O desenvolvimento industrial, o in
cremento das comunicações, o aparen
cimento de novas doenças para cujo
combate é necessária coordenação de
muitos esforços, criaram necessidades
a nível internacional e deixou de ser
indiferente a cada país o estado saníta
rio do país vizinho ou mesmo do mais
longínquo.
Surgem assim as primeiras organi
zações internacionais viradas para a
saúde e que hoje vão muito mais além
do que a simples satisfação daquelas
necessidades, pois contribuem decisi
vamente para a promoção da saúde
das populações e dos indivíduos, quer
aglutinando e prestando auxílios direc
tos a populações em risco ou que so
frem calamidades (guerras, fome, epi
demais, acidentes naturais), quer pro
movendo a investigação científica,
quer definindo critérios de actuação
cuja aplicação recomendam, quer ain
da estabilizando certos conceitos, com
a suficiente versatilidade de serem
aceitas por todos ou quase todos os
responsáveis das Nações.
O QUE É SAÚDE?
Quanto mais não seja por ser um
ponto de referência comum, assume,
neste campo, particular relevo o con
ceito de saúde perfilhado pela Organi
zação Mundial de Saúde que a define
como « um estado de completo bem
estar físico, mental e social e não ape
nas a ausência de doença ou enfermi
dade».
Sem pretender tecer comentário
alongado sobre esta noção de saúde, é

e, inclusivamente, a não perder quais
quer direitos ou regalias sociais, no
meadamente o emprego e o seu sa
lário.
A VOZ DA IGREJA

de salientar que ela se reporta concre
tamente a um tipo de saúde não só in
dividual, mas também social e, embo
ra partindo de um ponto de vista sub
jectivo, pressupõe medidas de promo
ção de saúde só realizáveis se assumi
das colectivamente e a existência de
serviços adequados à cura e reabilita
ção daqueles cujo equilíbrio de bem
estar, para que aponta, se perde.
Podemos dizer pois, após fugacíssi
ma olhadela à História da Humanida
de, que, quase até aos nossos dias, o
homem doente era indisfarçadamente
execrado da sociedade ou considerado
um elemento dela que, tendo de su
portar a infelicidade do inevitável mal
(doença), merecia compaixão e era
objecto de ajudas caridosas mais ou
menos platónicas, não podendo contar
com a eficácia que nos oferece a medi
cina moderna na cura de muitas doen
ças.
Mas hoje a consciência social recla
ma, por um lado, protecção eficaz
contra a doença, através de medidas
de promoção da saúde (saneamento
básico, vacinações, proteção à mater
nidade, etc.) e, por outro lado, igual
dade de acesso aos cuidados curativos.
Concretizando: é direito de cada ho
mem que a colectividade assuma o de
ver de prosseguir acções tendentes a
criar um ambiente saudável, a evitar
epidemias, planeando e executando
programas educativos e esclarecedo
res, conduzindo as populações a habi
tas salutares, e programas de combate
sistématico a doenças, pelo menos
aquelas que se possam tornar um fla
gelo social. Além disso, cada homem
tem direito a ser assistido na doença,
independentemente de qualquer cir
cunstância particular (tipo de doença,
condição económica, sexo, idade, raça,
etc.), através de serviços apropriados

O Papa João XXIII, na sua encíclica
Pacem in Terris (n. 11), depois de refe
rir, entre outros, o direito à as
sistência médica como um dos direi
tos do homem, inculcando-o como
uma extensão do direito à vida, con
cretiza ainda mais ao sugerir mais
fortemente que a própria Declaração
Universal dos Direitos do Homem,
adaptada pela Asembléia Geral da Na
ções Unidos, em 10 de Dezembro de
1948, (cf, art. 25) que é ao Estado que
incumbe assegurar os serviços colecti
vos, acompanhando depois aquela de
claração universal acrescentando que
o «homem tem também o direito de
ser amparado em caso de doença, in
validez, viuvez, velhice, desemprego
forçoso, e toda a vez que se veja priva
do dos meios de subsistência por força
de circunstâncias independentes da
sua vontade.
Detecta-se agora um conjunto de te
nómenos relativamente novo e que
afecta mesmo os países maios ricos.
Em primeiro lugar, a consciência so
cial não pára de crescer o que se tra
duz na exigência de mais e melhores
serviços e na procura muitas vezes in
discriminada e incontrolável de algu
mas prestações de saúde. Em segundo
lugar, o aumento desmedido dos cus
tos, quer de investimento quer de ma
nutenção, especialmentes dos serviços
prestadores de curativos. Finalmente,
a escassez progressiva de recursos,
pois os serviços de saúde têm de divi
dir o bolo dos orçamentos das despe
sas públicas, seu suporte natural, com
cada vez mais serviços também essen
ciais à colectividade.
Tais circunstâncias não podem, no
entanto, ser encaradas como uma des
graça inevitável e irremediável, como
dantes era olhado o fenómeno doença,
mas antes como um desafio às nossas
capacidades e imaginação que nos
conduza à aplicação dos recursos dis
poníveis de molde a optimizar o me
lhor possível o binómio eficácia/efi
ciência.
Nunca a solução aceitável se poderá
traduzir num cruzar dos braços e
muito menos na redução dos benefícios
já alcançados.
A solução aceitável é a solução justa
e a justiça é sempre possível desde que
rigorosamente a desejemos.
Carlos Paiva
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O

debate em torno da
teologia da libertação
é, frequentemente, pouco
claro. Mas nem por isso
deixa de ser, sempre, «inte
ressado». Ora, a obra em
epígrafe é, a vários títulos,
um excelente vade-mécum
escrito por dois ilustres re
presentantes desta corrente
da teologia. O livro com
põe-se de dois textos que,
aparentemente, se repetem.
No primeiro é proposta ao
leitor uma reflexão que pos
sibilite o diálogo sobre a
teologia da libertação, i.e.,
um «esforço de compreen
são do problema-raiz» (p.
11). O segundo texto apre
senta-se-nos sob a forma de
«diálogo entre um militan
te, um vigário e um teólo
go» (p. 67), ao longo do
qual se entrecruzam argu
mentos que o participante
teólogo tenta clarificar e, de
certo modo, «superar».
Postas estas considera
ções, à guisa de sumário,
importa tematizar alguns
pressupostos necessários à
compreensão do problema
que esta obra analisa. E
que problema é este? O de
saber «como ser cristãos
num mundo de miseráveis»
(p. 21). Pois bem, é precisa
mente a partir daqui que,
por motivos vários, este li
vro prende a nossa aten
ção. Sobretudo pela capaci
dade demonstrada pelos
Autores de restituir o senti
do originário da participa
ção, humana no aumento
do reino contra a distorção
da realidade a que, como
sujeito histórico, o homem
está exposto. E isto median
te uma apropriação - que
qualificaremos de «crítica»
- da densidade política da
fé. Dito de outra maneira:
através da elaboração de
um discurso rigoroso sobre
«o teológico presente nas
instâncias económica e polí
tica» (p. 49), discurso esse
que se «explica» pela livre
utilização, não dogmática e
não vinculada a pressupos
tos filosóficos, da analítica
marxista, pela compreensão
da relevância sotereológica
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de tais instâncias, e por
uma ortopraxia eficaz, i.e.,
pelo reconhencimento de
que o importante não é tan
to a Igreja mas o homem o homem latino-americano
- que esta Igreja «deve au
xiliar erguer e humanizar»
(L. Boff: Jesus Cristo Liber
tador" 1977, p. 57), de que
«importante não é a teolo
gia da libertação mas a li
bertação» (L. Boff: Teologia

do Cativeiro e da Libertação,

1976, p. 54).
Este argumento deve, no
entanto, ser um pouco mais
explicitado. Não no sentido
de duvidarmos da omni
compreensiva
capacidade
de um conceito como o de
«libertação». Tal dúvida
constituiria o regresso à
«apolítica» necessidade de
um alcance transcendental
para esta e outras catego
rias humanas, imprescin
dível para a transformação
destas em supremos prin
cípios hermenêuticos. Ora,
isso não passaria, afinal, de
uma «nonsensical question».
Porque não só os problemas
de hoje devem ser vistos co
mo dados novos a esclare
cer fora de elaborações ad
quiridas no âmbito de uma
tradição, mas também por
que a vivência da densidade
política da fé surge como
possibilidade
ôntica
de
realização do ser humano.

criação de «ideólogos reli
giosos da libertação» (p.
73), frequentemente incapa
zes de se colocarem a ques
tão do « sentido de fé da li
bertação» (p. 76), e bem
mais capazes de, tratando
concretamente (leia-se: poli
ticamente) o divino, incor
rerem no erro de uma de
Mas por outra razão ainda. gradação da transcendên
É que tal dúvida suporia cia, de uma mundana pers
necessariamente: (i) a inde pectiva do Reino, ou seja,
terminabilidade dos dados de uma representação, de
instrumentalização.
uma
históricos «positivos», igno
Indiscutível mérito desta
rando a consistência especí
fica do Política como lugar obra é o de terem os seus
Autores (Aliás, autores de
da epifania divina, do Sen
tido, (ii) a perspectivação · dissertações universitárias)
sabido, didáctica e rigorosa
abstracta da ética social,
mente, efectuar a crítica da
conduzindo ao moralismo.
redução ideológica, i.e., das
Daí o inevitável conteúdo
tentativas de «teologizar a
ideológico de tal dúvida.
sociologia ou sociologizar a
A verdade, porém, é que
teologia» (p. 79). Por isso só
uma errada articulação dos
aparentemente os dois tex
três níveis descritos conti
tos que compõem este livro
nuará a não permitir a ela
se repetem. Com efeito, o
boração de qualquer discur
diálogo entre um militante,
so rigoroso, de uma gramá
um vigário e um teólogo é
tica, e antes persistirá na
algo mais do que uma ex-

Os dois irmãos:
Leonardo Boffe
C/odovis Boff.

plicação simples, para cosu
mo de um público obvia
mente cheio de boas inten
ções mas não excessivamen
te esclarecido. De facto, é a
demonstração do apareci
mento da violência no pró
prio discurso libertador.
Aparecimento que é uma
persistência. Na verdade,
dizer que «a conversão é a
mudança das estruturas e
nesse sentito é a revolução»
(participante- militante, p.
77) é, «nolens valens», expri
mir a desconcertante reali
dade de que a legitimidade
política vem sempre eivada
de violência, de que a vio
lência do político é, minima
mente, «legítima». Não é ne
cessário, pois, falar do Esta
do autoritário, da violência
ilegítima. Baste-nos o Esta
do mais justo. Mais liberta
dor. Mais «de Direito». E
até mais liberal...
Ora, se realizar a comuni-

dade histórica forte e livre,
nela esgotando a moral, foi,
para um Grego chamado
Platão, impossível, muitíssi
mo mais difícil tem sido a
tarefa para o cristianismo.
Ao colocar sob o signo da
prática do amor ao próximo
toda a moral, o cristão de
para com a enigmática si
tuação de uma realidade
prática dividida: ao lado da
não-resistência, do sacrifício,
existe uma estrutura política
«necessária» que, pelo me
nos, utiliza formas de vio
lência «estabelecida»: ma
gistrados, códigos, etc. A or
dem, a autoridade, todo um
discurso de uma Justiça
precisamente violenta, que,
por princípio, apenas esco
lhe entre a coacção policial
e a persuasão legislativa. O
Estado, mesmo o mais re
presentativo, requer a sub
missão. Ajudará, porventu
ra, a conservar o género hu-

mano, a ordenar o humano
«desejo de viver», a limitar
o mal. Mas isso só acentua
o paradoxo, não o explica.
A estrutura política perma
nece «impensável» em ter
mos de uma ética do amor.
Por isso o enigma pode
transformar-se em tragédia
a partir do momento em
que o cristão deixa de o so
frer para passar a exercê-lo,
seja com o seu silêncio, seja
com a acção violenta con
servadora do Estado ou
com a acção violenta ins
tauradora de novas institui
ções. Porque a limitação da
violência do Político pela ra
zoabilidade, por uma com
patibilização da ética do
amor com uma espécie de
moral de meios, tem sido
historicamente defraudada
pela «necessidade» da vio
lência total como condição
de sobrevivência e de insti
tucionalização do Político.
Assim, o cristão é pressio
nado pela angústia de, com
frequência, não conseguir
assumir o sentido e as con
sequência das suas opções,
e é cúmplice do injustificá
vel. De duas maneiras: (i)
pelo silêncio e pela bonda
de, que confundem lei e Di
reito, moral e ética, o bem e
o bem do sistema, a legali
dade do salário e a sua in
suficiência real; (ii) pelo
testemunho da «eficácia pu
ra».
Contributo fundamental
desta obra é, pois, o da pre
tensão da distanciação críti
ca. O de dizer claramente
que o aumento das poten
cialidade humanas não é,
em si mesmo, a vitória so
bre a sedução do mal. O de
notar que a prática nunca é
pura pragmática, e de que
viver humanamente exige
algo mais do que acção ou
crença numa espécie de
bom senso original. Deste
modo, há toda uma pedago
gia a realizar no sentido de
balizar o verdadeiro discur
so da libertação. Se a trans
formação exprime e «verifi
ca a verdade da Fé e seus
valores», esta «mede, criti
ca, estimula e orienta»

aquela ( C: Boff: Teologia e
Prática. Teologia do Político
e suas Mediações, 1978, p.

349), em contínua relação
recíproca. Assim, «liberta
ção é a emancipação social
dos oprimidos» (p. 113), im
plicando «uma referência
trans- histórica que a Reve
lação chama de Salvação
ou Reino de Deus» (ibid.)
que se dá «dentro do proces
so de libertação, mas quan
do e somente quando este
processo
é
moralmente
bom, ou seja: humaniza
dor» (ibid.). Daí não ser pos
sível conceber «para agora»
uma acção política desprovi
si
de
da
gnificado moral, e reservar
«para depois» uma acção
moral sem relação com o
significado
político
dos
acontecimentos anteriores
que a tornariam possível. A
implica
acção
simultaneamente a escolha
unitária._: de mediações prá
ticas e êi'é, 'um.a significação
ética.
Ora optimista, sem dúvi
da, i.e., que não ilude os
riscos. Especialmente, mui
um.
to
especialmente,
Aquele que, reagindo ao
domínio, ao conformismo, à
sufocante racionalidade ins
trumental, consiste na recu
sa de condenar e na recusa
de absolver, e que, a partir
daí, recorre a um sempre
miraculoso supremo tribu
nal da História. Compreen
de-se, neste termos, e como
tão agudamente notou um
pensador - aliás influente
no actual pensamento lati
no-americano -, que a vio
lência surja como «raiz de
equações interiores» (E. Lé
3
vinas: Difficile Liberté 1984,
p. 218), como «cura de al
mas», heróica e intensa, in
capaz de esperar. Em suma,
: incapaz de perdoar, de so
frer com a própria violência
dos seus gestos. Anestesia
da.
Silvério da Rocha e Cunha

Da Libertação, Leonardo
Boff & Clodovis Boff, ED.
Vozes, Petrópolis, Brasil
1982.
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ARTE. MÚSICA. POESIA

UM POEMA A
«SANTO ANTÓNIO»
Santo António de Lisboa (II Santo,
para os italianos. Santo Popular, para
os portugueses) é recordado hoje neste
poema simples de Augusto Gil.
A Santo António recorremos quando
se perde um objecto (E lá vem o pedi
do a uma «Tia» velhinha: «Reze o
responso... »).
A namorada, desavinda com o seu
amado, lembra-se de Santo António.
E, em noite de Santo António, surge <?
poema; sabe-se lá feito por quem!... E
que Santo António de Lisboa (ou de
Pádua), o erudito, foi capaz de chegar
ao povo através da sua mensagem de
Paz e Amor.

O PASSEIO
DE SANTO ANTÓNIO
Saíra Santo António do convento,
A dar o seu passeio costumado
E a decorar num tom rezado e lento,
Um cândido sermão sobre o pecado.
Andando, andando sempre, repetia
O divino sermão piedoso e brando,
E nem notou que a tarde esmorecia,
Que vinha a noite plácida baixando...
E andando, andando, viu-se num outeiro,
Com árvores e casas espalhadas,
Que ficava distante do mosteiro
Uma légua das fartas, das puxadas.

AUGUSTO GIL
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Augusto César Ferreira Gil, nasceu no Porto (Lordelo çto Douro) em
_ ra_
31 de julho de 1873 e morreu em-Lisboa a 26 F�vereiro de 1929. Cedo
dicado na Guarda formou-se em Direito em Coimbra, tendo per:tenc1do a
geração de Home�s de Letras que antecedeu e ajudou a preparar a Re
pública. Depois de formado, passou em Lisbo!3 a, '!'aior pa!1e de uma
existência sem história de advogado e alto func1onano, amenizada entre
tanto pelo convívio literário e polític? qu! c�ltivou com �aro encanto: A
poesia de Augusto Gil marcada pela influencia de Junque1r? �E: «Os S_1m
ples» e sobre tudo de João de Deus, e permeável ao sort1leg10 !"us,cal
do simbolismo francês caracteriza-se por uma atmosfera sentimental,
mista de complacenta e serena -�ondade, um �umanitari�mo. mais de raiz
religiosa e afectiva do que poht1ca, um sentimento des_1ll_:!d1do �. melan
cólico do amor tudo isto a par de uma desenganada v1sao satinca que
explora e sublinha com chocarreira quase prosaica malícia os ridículos
do quotidiano.
o estilo fácil, familiar, conversado, exprime adequadamente esta posição perante a realidade.
.
.
Obras: Musa Cerúlea, Versos, Luar de Janeiro, O �anto da Cigarra,
N
Gente de Palmo e Meio, Sombra de Fumo, Alba Plena-Vida de _ossa Se
nhora, O Craveiro da Janela, Avena Rústica e Rosas desta Manha.
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PAULISTAS

Supreendido por se ver tão longe,.
E fraco por haver andado tanto,
Sentou-se a descansar o bom do monge,
Com a resignação de quem é santo...
O luar, o luar claríssimo nasceu...
Num raio dessa linda claridade,
O Menino Jesus baixou do céu,
Pôs-se a brincar com o capuz do frade.
Perto, uma bica de água murmurante
Juntava o seu murmúrio ao dos pinhais.
Os rouxinois ouviam-se distante,
O luar mais, alto iluminava mais.
De braço dado, para a fonte, vinha
Um par de noivos todo satisfeito.
Ela trazia ao ombro a cantarinha,
Ele traiza... o coração no peito.
Sem suspeitarem de que alguém os visse,
Trocaram beijos ao luar tranqüilo,
O menino, porém, ouviu e disse:
- Oh Frei António... o que foi aquilo?
O santo, erguendo a manta do burel
Para tapar o noivo e a namorada
Mentiu numa voz doce como o mel:
- Não sei que fosse. Eu cá não ouvi nada...
Uma risada límpida sonora,
Vibrou em notas de oiro no caminho.
Ouviste, Frei António? Ouviste agora?
Ouvi, Senhor, ouvi. É um passarinho...
Tu não estás com a cabeça boa...
Um passarinho a cantar assim!...
E o pobre Santo António de Lisboa
Calou-se embaraçado; mas, por fim,
Corado como as vestes dos cardeais,
Achou esta saída redentora:
- Se o Menino Jesus pergunta mais,
Queixo-me à sua mãe, Nossa Senhora!
Voltando-lhe a carinha contra a luz
E contra aquele amor sem casamento,
Pegou-lhe ao colo e acrescentou: Jesus,
São horas...
E abalaram p'ró convento.
(Do Luar de Janeiro)

e ,,.
ESTEREO

Acaba de sair a público a cassete
«Páscoa de páscoas». Belíssimos poe
mas do Padre José Augusto Mourão,
dominicano, professor da Faculdade
de Letras em Lisboa, conhecido nos
meios intelectuais pelos seus belos
poemas e várias publicações.
O coro, composto por religiosos e
leigos, leva-nos a acreditar que em
Portugal é possível produzir (ou repro
duzir) música de qualidade.
Acreditando que «a cantar se pode
pregar» nos surge o nome deste coro
«Praedica(n)tores. As músicas desta
gravação são, em grande parte, da au
toria de A. Gouzes, autores clássicos
ou da liturgia das Horas (Laudes e
Vésperas).
A cassete foi gravada nos estúdios
das Edições Paulistas.

PÁSCOA
DE PÁSCOAS

M.T.

Páscoa de páscoas
Que semeaste nas lágrimas
O pão que doira as manhãs d'alegria do teu passar.
Quando o Senhor fez regressar os cativos de Sião,
Pareceu-nos viver um sonho.
Da vossa boca brotavam instruções de alegria,
e dos nossos lábios cânticos de júbilo
Diziam então os pagãos:
O Senhor fez por eles grandes coisas.
Sim, grandes coisas fez por nós o Senhor,
estamos exultantes de alegria.
Fazei regressar Senhor os nossos cativos
como as torrentes do deserto.
Os que semeiam em lágrimas, recolhem em alegria;
À ida vão a chorar levando as sementes;
À volta vêm a cantar
trazendo os molhos de espigas.
Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no principio agora e sempre amén.
Páscoa de páscoas
Que semeaste nas lágrimas
O pão que doira as manhãs d'alegria do teu passar.
• A. Gouzes e J.A. Mourão
(Da liturgia das Horas)

O MENSAGEIRO.
DE SANTO.ANTDNID:-

1

' ; ·-V

1

í •

. •

! •

l .

. \·.i .,·

O Mensageiro
para as famílias.
Em seis línguas.
Em todo o mundo .

15 de fevereiro
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TRANSLAÇÃO DE SANTO ANTONIO

