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O

novo lançamento de «O Mensagei
ro de S.to António» terá com certe
za· despertado uma gama de im
pressões nos nossos amigos leito
res. Antes de mais, os que já recebiam a re
vista (com redacção brasileira) terão visto
tornar- se realidade esta esperança que vinha
de longe: que «O Mensageiro» fosse «mais
português». Na verdade não estava certo que
a revista que tem a sua inspiração no Santo
de Lisboa usasse a linguagem dos nossos ir
mãos brasileiros!·
A partir deste ano começamos, portanto, a
ter uma redacção portuguesa. Para divulgar
o acontecimento, tomamos a 'liberdade de en
viar, por alguns meses, «O Mensageiro» a to
das as paróquias e casas religiosas do País.
Alguns estranharam o facto e outros ficaram
contentes. Queremos agradecer a todos e di
zer que os que não querem receber a revista
não se preocupem em a devolver, pois nada
lhes será cobrado; deixará de ser enviada
quando, depois de alguns meses, não for re
cebido o cartão de assinatura com a relativa
importância.
Também queremos dizer que todos os que
não podem pagar por não terem recursos,
não deixem de manifestar a vontade de rece
ber «O Mensageiro». Santo António provi
denciará...
A todos aqueles que manifestaram o seu
apreço queremos dizer duas coisas: 1) Obri
gado pelas palavras de encorajamento e pela
assinatura prontamente enviada. 2) Gostaría
mos que a nossa revista fosse divulgada o
mais possível para que se torne naquilo que
pretende ser: um instrumento de evangeliza
ção para o nosso tempo, a exemplo do que
fez o «Doutor Evangélico», Santo António de
Lisboa.
«O Mensageiro de S.to António» não quer
ser «mais uma revista», mas a revista que
ajuda a leitura e interpretação dos vários as
pectos da vida portuguesa e, indirectamente,
do mundo inteiro. Numa palavra, como diz o
Concílio Vaticano II, pretende ser um instru-

menta para ler os «sinais dos tempos», que
somos chamados a descobrir como homens e
cristãos.
Não queríamos deixar de dizer que «O
Mensageiro» não se destina a uma elite, an
tes pelo contrário: quer ser um instrumento
que permite a todos crescer como pessoas
humanas e cristãs no respeito e na fraterni
dade, na liberdade e na justiça.
Uma última palavra: queremos agradecer
aos pobres, aos simples e aos doentes que se
dirigem a nós pedindo uma oração a S.to An
tónio. Sois vós, os pobres que o Senhor ama
e escuta, a força da grande Família Antoniana
de que «O Mensageiro» é porta-voz.
A todos, leitores, amigos e benfeitores, um
muito obrigado.
O Director

ANo INTERNACIONAL DA JUVENTUDE

O

jovens cristãos, cheio de fé e de cari
dade, seja para eles fonte de luz, con
forto e ânimo. Tomai evidente, para
vós e para eles, a palavra de João Pau.
lo II, o Papa dos Jovens: «Só em Cris
to encontrareis resposta aos próprios
problemas e inquietações... só o amor
salva!».

Ano Internacional da Juven
tude é fundamentalmente
vosso: é para vós e será feito
por vós e convosco. Mas, se sois vós os
seus primeiros beneficiários, ele visa
igualmente o bem de toda a socieda
de. Aliás, já tendes a experiência de
que só é feliz quem torna os outros fe
lizes. E nós sabemos como a socieda
de em que vivemos precisa daqueles
valores que em vós são natos e comu
nicativos: a pureza de intenção, o ser
viço gratuito, o optimismo confiante,
o espírito fraterno, a alegria de viver.

MENSAGEM
AOS JOVENS DE PORTUGAL
Procurai descobrir e realizar o vos
so carisma de jovens nas várias ins
tâncias da sociedade a que pertenceis,
desde o círculo restrito da família de
sangue à grande família humana. Vós
já superastes a insegurança da adoles
cência, mas tendes problemas muito
próprios, que não esquecemos, como
os da família e do amor, do trabalho e
da cultura. Porém, estais ainda bas
tante imunes dos traumatismos e
compromissos que tanto marcam os
adultos nas duras experiências da vi
da. Sois por isso naturalmente sensí
veis aos grandes ideais, tendes um
apurado sentido crítico, estais livres
para denunciar o que está mal, man
tendes viva a esperança no futuro, sois
capazes de opções e entregas genero
sas que decidem os,rumos da vida. Jo
vens, sede jovens! E disso que o mun
do hoje mais necessita.

Mas vós não sois o mundo todo. Fa
zeis parte dele. Tendes, pois, de vos
inserir na sociedade que vos gerou e
de que sereis os adultos de amanhã.
Se a sociedade conta convosco, vós
não podeis passar sem ela. Diálogo,
participação, pertença são para vós,
em relação à sociedade, tão importan
tes como as fecundas tensões que bro
tam do vosso carisma de jovens. Re
petimos: Jovens, sede jovens! Sede jo
vens a valer!

A Igreja, para o êxito do A.I.J. está
disposta a entrar com o contributo da
sua longa experiência de mestra em
humanidade e sobretudo com a visão
nova que Jesus Cristo nos veio dar do
homem, da vida, da sociedade e do
mundo.
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Ü SANTO DO MÊS

Este contributo específico vai a Igre
ja dá-lo sobretudo através de vós, jo
vens cristão, e das vossas organiza
ções. Não quer a Igreja fazer seu o
Ano Internacional da Juventude, nem
promover em paralelo um ano seu.
Mas não deixará de aproveitar os di
namismos que o A.I.J. despertará no
mundo dos jovens para aprofundar a
pastoral juvenil e promover as organi
zações católicas de jovens. O mais im
portante, porém, para a Igreja é anun
ciar a todos os jovens a figura, o mis
tério e a mensagem de Jesus Cristo,
fazendo-o, não à maneira de propa
ganda ideológica e de proselitismo sec
tário, mas oferecendo com simplicida
de o testemunho convicto e convincen
te daqueles que, no seu seio, já fize
ram a descoberta exaltante desse Ho
mem que é Deus, desse Senhor que é
Irmão e Amigo.

Actualmente, em Portugal, são mui
tos os jovens cristãos que, através de
grupos de base paroquial, de movi
mentos católicos, das aulas de Religi
ão e Moral e doutros meios, procuram
aprofundar o conhecimento de Jesus
Cristo, aderem à Sua proposta de vi
da e se comprometem na construção
dum mundo mais humano e cristão. A
vós, jovens que vos tendes neste nú
mero, queremos saudar e exprimir o
nosso apreço pela seriedade da vossa
busca, generosidade do vosso serviço e
sentido de responsabilidade de que
dais provas.

Perante aqueles jovens a quem fal
tam certezas e ideais de vida ou se
sentem esquecidos, marginalizados ou
à deriva, que o vosso testemunho de

Como é necessária a vossa presença,
como é importante o vosso testemu
nho de jovens cristãos nas divers as
iniciativas e realizações do Ano Inter
nacional da Juventude! Em espírito de
serviço e também de apostolado, to
mai parte e sede mesmo e alma dessas
inicitivas e realizações. E participai
ainda nas actividades já programadas
ou a programar pelos Secretariados
ou Departamentos Diocesanos da Ju
ventude e pela Comissão Nacional «ad
hoc» instituída pelo Episcopado.

Dai o devido lugar à reflexão sobre
os temas da participação, desenvolvi
mento e paz, de tão grande interesse
para vós. Descobri a relação íntima en
tre eles e projectai na reflexão a luz
do Evangelho.
Em particular, na reflexão sobre o
tema da participação, deveis privile
giar o vosso lugar e o vosso contributo
nos campos da vida familiar, da esco
la, do trabalho profissional, da ocupa
ção dos tempos livres e das responsa
bilidades sociais.
Na reflexão sobre o tema do desen
volvimento, não fiqueis nas suas di
mensões económicos, mas alargai a vi
são às dimensões espiritual, afectiva e
social. Lembrai-vos de que mais vale
o ser do que o ter; e não esqueçais que
só há desenvolvimento verdadeiro
quando contempla o homem todo e
todos os homens, grupos e povos.
Quando à paz, tende sempre em
conta que ela é o fruto amadurecido
dum esforço contínuo por assentar a
vida dos homens e das nações nos
quatro pilares referidos pelo Papa
João XXIII na Encíclica «Pacem in
Terris»: a verdade, a justiça, o amor e
a liberdade.
A reflexão que vos é proposta exige
conhecer e aprofundar o pensament o
social da Igreja, expresso em numero
sos documentos do Magistério, espe·
cialmente do II Concílio do Vaticano e
dos últimos Papas. Dá trabalho mas
vale a pena. Só com esforço se faz
obra de valor. E isso é-vos pedido.
Podeis contar connosco, individual
mente na diocese a cada um de nós
confianda ou colegialmente na Confe
rência Episcopal.

Os Bispos de Portugal
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SAO JOSE':
a sombra que indica uma presença

'1

osé fêz como o anjo do Senhor pecífica, que denotam a resposta a
lhe havia mandado e tomou con uma vocação especial. Pois bem,
sigo sua espôsa. » (Mt 1,24).
quando dizemos «manje», indicamos
Nas ma{s antigas representações do sem dúvida aquele caminho peculiar
Natal - frescos, mosaicos, ícones - Jo para ir a Deus, porém ao mesmo tem
sé, o esposo de Maria, a Mãe de Jesus, po queremos salientar também uma
está colocado a maior parte das vezes dimensão que é presente no caminho
em lugar apartado e em atitude con comum de todos os homens...
templativa, como dominado por aque
Pois, ser manje - no sentido de ser
le misterioso sono que caiu por cima alguém que cria em volta de si uma
de Adão na hora da criação de Eva.
solidão, que lhe permita de ver e ou
Aparece evidente a intenção de ex vir melhor - é vocação de todos os ho
primir a discrição do homem diante mens! É a própria vida, a nossa vida
do nascimento; porém vislumbra-se aí de todos os dias, que nos encaminha
ainda mais uma exigência teológica. · ao monaquismo, pela fôrça de suas
José não é o protagonista da Nativida leis intrínsecas.
de; ao contrário, ele parece aceitar o
Nascemos, crescemos com nossos
mistério passivamente. Eis o porquê.
ideais e programas, chegamos a ser
De José sabemos que é um homem carregados da vitalidade e de dons,
justo; e que ele está para casar. Isto nos rodeamos de amigos e coisas, go
significa que é um homem que tem os zamos de nossa família.
seus projetos e que dispõe sôbre seu
E depois, a vida... ?
futuro. Porém, a certa altura, Deus in
Ela nos vai fazendo «monjes » , nos
tervém, de maneira imprevista e im vai minando cada dia mais, vai corro
provisa para pedir-lhe o sacrifício tan endo nossas seguranças, para nos tor
to de seus projetos como também de nar sábios. Ela nos acostuma, nos
seu futuro. E isto com fôrça mesmo, obriga ao desapêgo, ao transplante es
se considerarmos as palavras de Ma sencial, à poda... até o dia em que,
teus: «como o anjo do Senhor lhe ha sozinho, quer dizer «monjes», cada
via mandado. » O poder de Deus faz qual em perfeita solidão, todos sozi
irrupção na vida dele e José «toma nhos, nós nos vamos embora deste
consigo sua espôsa » , quer dizer aquela mundo! Poderíamos perguntar qual é o
determinada espôsa, dotada de uma porquê de tudo isso. Mas a explicação
vocação especial. Daí por diante José é por demais evidente. No património
será o esposo de Maria, sem o ser, se
rá o pai de Jesus sem o ser. Mostra-se
esposo e pai, porém é essencial para
ele não o ser. A sua verdadeira dimen
são está caracterizada pelo facto de
«fazer as vezes » de Outro. Desta ma
neira, compreender José significa co
nhecer o que ele não é. A realidade
profunda dele consiste em «não ser » o
que ele parece ser, em não ser o que
ele projetava para si mesmo, o que ele
desejaria. A sua verdadeira identida
de, então, consiste numa pobreza radi
cal. José é pobre. Deus pede-lhe o sa
crifício de seus mui honestos direitos
pessoais. José obedece, revestindo-se
de castidade. Obediência e castidade
são sua pobreza. É um monje José, o
Primeiro dos monjes cristãos. Neste
sentido, São José tem uma mensagem
Para transmitir a todos nós, religiosos
e leigos. Monje, frade, freira: são pala
v ras que possuem uma ressonância es-

genético da humanidade encontra-se
este instinto e não absolutizar nada
do que temos, a não deificar nada.
Com efeito, nós procuramos o que du
ra para sempre! Esta é a razão pela
qual o monaquismo, em formas mais
ou menos explícitas, existe em tôdas as
religiões, no meio de todos os povos,
em todos os tempos...
O homem, pelo simples facto de ser
homem, experimenta a vocação íntima
à renúncia, aos «votos«, em favor de
uma ordem, de um equilíbrio, de um
Deus, que pode ser mais ou menos
identificado, porém sempre indubita
velmente desejado. Pois vemos que,
muitas vezes é necessário perder para
ganhar, lançar a semente para poder
mais tarde recolher.
Porém prefiro voltar a José.
Ele pode estar ao lado de Jesus e de
Maria pelo facto de que não tem nada
em propriedade, nem deseja possuir
como próprio nada do que não tem.
Desta maneira ele consegue «fazer as
vezes » do Outro com tanta perfeição,
que elimina qualquer empecilho que
possa obscurecer a presença daquele
Outro. Ele é perfeita transparência!
Pode ficar ao lado de Maria sem fazer
lhe pesar sua união conjugal, pode
permanecer ao lado de Jesus como
pai, sem que sua paternidade se trans
forme em carga para o filho. José, jus
tamente por ser vazio de si mesmo,
torna-se verdadeiro esposo e pai. Ele é
a sombra do PAI! A sombra indica
uma presença: não está aí a ocultar
nem a desviar: ela indica! A grandeza
de José e sua santidade estão justa
mente nisso: «ser sombra do Pai! »
Lembro-me aqui da expressão de
São Paulo, o Apóstolo: «Já não sou eu
que vivo: é Cristo que vive em mim!«
É por isso que José era verdadeiro
esposo o pai, mesmo sem o ser: porquê
se tornara perfeita transparência de
Deus Pai! Este é também o motivo pe
lo qual nós todos, os cristãos, temos
que nos reconhecer como irmãos uns
dos outros, apesar de não o sermos
por efeito de carne e sangue.
É a dimensão «monacal » , escrita
em nossa natureza: a graça de Deus é
bem capaz de realizar este milagre!
P. Lucio Condolo
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IGREJA EM CAMINHO

,.,,

TEMPO DE RENOVAÇAO
A

Carta Pastoral da Conferência
Episcopal Portuguesa publica
da em Outubro último apre
senta como objectivo prioritário para
a Igreja em Portugal a sua renovação
à luz duma dupla fidelidade: às
orientações do Concílio e às exi
gências do nosso tempo. «Pôr a Igreja
em Portugal em sintonia mais perfeita
com o Concílio Vaticano II para que
ela melhor cumpra a sua missão no
país real em que se encontra inserida é
o nosso grande objectivo» (n. 5).
Para nos pormos «em sintonia com
o Concílio Vaticano 11» é importante
perceber o que foi essa virage� na
história da Igreja e do mundo. E ne
cessário reportarmo-nos ao que era a
Igreja antes, ter presente as circuns
tâncias em que aconteceu o Concílio e
como a confiança e o optimismo do
Papa João XXIII fizeram mudar o cur
so dos acontecimentos.

A IGREJA ANTES DO CONCÍLIO

Apesar de no século XX, pratica
mente todas as actividades humanas
se regerem já por leis próprias e autó
nomas, a Igreja sonhava ainda com
uma cristandade unida e coesa como
o fora na Idade Média. «Os discursos
de Pio XII eram, a maior parte das ve
zes, uma nova e magnífica formulação
da visão duma sociedade cristã ade
quadamente ordenada tal como a ha
viam esboçado Leão XIII e os próprios
papas da Idade Média».
Era, talvez por isso mesmo, uma
Igreja fortemente centralizada, autori
tária. Tudo vinha determinando de

16 de Janeiro de 1903.

À força de a tocar com as mãos, con
venci-me agora de uma coisa: como é
falso o conceito que eu me formei de
santidade! Em cada uma das minhas
acções, nas minhas pequenas faltas,
chamava à mente a imagem de algum
santo que me propunha imitar em tudo,
mesmo em minúcias, como um pintor
copta exactamente um quadro de Rafa
el. Perguntava sempre se S. Luís em
determinado caso faria desta ou daque
la maneira. E não faria Isto ou aquilo,
etc. O que acontecia é que jamais eu
chegava a realizar o que Imaginara po�
der fazer e disto eu me Inquietava. E
um sistema errado. Da virtude e dos

episódios também graves, foram as
duas grandes guerras tão mortíferas
que desbastaram grande parte da Eu
ropa, mataram milhões, destruíram
regiões int eiras, deixaram atrás de si
a fome, a miséria e a destruição. Foi
um tempo de situações-limite, mesmo
para a Igreja. E as situações-limite
ajudam a distinguir o acidental do
fundamental, ajudam a perceber que
os homens têm uma dignidade que es
tá para lá das ideologias, ajudam a
adquirir a dimensão histórica e o ca
ráct er t ransitório do homem e das
instituições.
Também os avanços ricos e funda
mentados da Teologia e ciências afins
com uma percepção mais fecunda do
homem e da história foram factores
important es de mudança. A sua vira
gem ant ropológica, em que a práxis se
torna font e primária da teoria, vai
abrir perspectivas inesperadas por to
do o lado, especialmente em regiões
da Terra onde as situações e as vi
vências são muito diferentes das de
Roma ou das da Europa Central.
Merece, no entanto, um destaque es
pecial o papel que teve o bom Papa
João - João XXIII - que ao intuir tu
do o que de bom o novo havia neste
movimento e ao assumi-lo na qualida
de de Papa vai dar-lhe uma força e
um dinamismo imparáveis. «E apare
ceu um homem enviado por Deus chamado João».
VENTOS DE MUDANÇA
João XXIII, um homem sem os
Circunstâncias várias ajudaram a vícios e sem as influências da Cúria,
desbloquear esta situação. A Europa int roduziu esquemas novos e sobretu
viveu horas muito difíceis na primeira do uma mentalidade nova. Funda
metade deste século. Para lá de outros mentalment e um past or, ele ia marcar
a sua actividade por uma profunda
· preocupação pas toral. «Uma é a subs
santos devo tomar a substância e não
tância da an t iga doutrina do «deposi
os acidentes. Eu não sou S. Luís, nem
tum fidei» e outra ·é a formulação que
devo santificar-me precisamente como
a reveste; e é dis to que se deve - com
ele se santificou mas como o comporta
paciência, se necessário - ter grande
o meu ser diferente, o meu carácter e o
conta, medindo tudo nas formas e
condlclonallsmo diverso. Não devo ser
proporções do magistério de carácter
a reprodução pobre e ressequida de
prevalentemente pastoral» (Discurso
um tipo, admitamos, perfeitíssimo.
de abertura do Concílio).
Deus quer que, seguindo os exemplos
Daí todo o seu comportamento nas
dos santos, absorvamos o suco vital
relações com o mundo. Com Joã o
da virtude, convertendo - em sangue
XXIII passou o tempo dos anátemas e
nosso - e adaptando cada um its suas
das excomunhões. «Sempre a Igreja se
aptidões e especiais circunstâncias. S.
opôs aos erros; muitas vezes at é o s
Luís, se fosse aquilo que sou, santlfl·
condenou com a maior severidade.
car-se-ia de uma maneira diferente de
Nos nossos dias, porém, a esposa de
que seguiu.
Cristo prefere usar mais o remédio da
João XXIII
misericórdia do que o de severidade»
Diário Intimo
(Discurso de abertura do Concílio).
A sua longa experiência como páro-

Roma. Nem havia sequer a preocupa
ção de distinguir o acessório do essen
cial. Ainda me lembro dum episódio
contado por um missionário que vivia
entre os Esquimós. Como facilmente
se imagina , era impossível naqueles
campos gelados do Norte obter azeite
puro de oliveira para poder manter
acesa a lâmpada do San tíssimo. Por is
so o missionário pediu autorização a
Roma para substituir o azeite por óleo
de foca. A resposta veio rápida e ful
minante: Impossível! Só poderá ser
utilizado azeite de oliveira.
Era, pois, uma Igreja marcada pelo
peso das estruturas multi-seculares e,
portanto, sem von tade de mudar, an
t es pelo contrário; geralmente opost a
a qualquer invocação ou novidade,
oferecia resistência a toda a renova
ção.
Por outro lado, era uma Igreja que
olhava o mundo com agressividade e
profunda desconfiança. Com dificulda
de até se ia servindo das descobertas
tecnólogicas, auxiliares importantes
para toda a actividade humana, de
senvolvimento das suas actividades
pas torais. Depois, a obsessão na lu1ta
contra o comunismo marcou de tal
modo a acção da Igreja que a Igreja
acabou por ser estreitamente ident ifi
cada com o «Ocidente e com as clas
ses conservadoras e endinheiradas.

co de aldefu e como núncio apostólico
ensinou-lhe a aceitar o mundo como
ele é e a procurar reconhecer o que
nele há de bom e a perceber que os
homens estão para lá dos erros e das
divergências ideológicas. Por isso fala
«a todos os homens de boa vontade».
Por isso afirma claramente que «não
deverá nunca confundir-se o erro com
a pessoa, que erra, mesmo que se tra
te de erro ou inadequado conhecimen
to em matéria religiosa ou moral. O
homem que erra não deixa· de ser uma
pessoa nem perde a dignidade de ser
humano e, portanto, merece estima»
(Pacem in Terris, 158).
Daí as suas preocupações sociais e
políticas. «Três são os fenómenos que
carac terizam a nossa época»: a gra
dual ascensão económico-social das
classes trabalhadoras, o facto por de
mais conhecido do ingresso da mulher
na vida pública e o desejo de todos os
povos à independência (P.T., 39-45).
Daí a sua defesa intransigente dos
homens que trabalham a terra que
nunca tinham merecido tanta atenção
da parte de um Papa. «A justiça e
equidade exigem que os poderes pú
blicos se empenhem em eliminar ou
reduzir essas desigualdades. Por isso
deve procurar-se que nas zonas menos
desenvolvidas sejam garantidos os ser
viços públicos essenciais segundo as
formas e os graus sugeridos ou recla
mados pelo meio e correspondentes,
em princípio, ao nível de vida médio vi
gente no país» (Mater et Magistra,
150) .
Daí seu grande sonho ecuménico.
Repetia continuamente ut unum sint,
que todos sejam um. É hora de reco
nhecer que os irmãos separados não
são necessariamente cismáticos ou he
reges mas companheiros que traba
lham na vinha do mesmo Senhor.
Daí também a sua preocupação
constante para que a Igreja abando
nasse a mentalidade de gue to, para
que reflectisse sobre· si mesma a se
adaptasse aos homens e aos tempos
actuais, para que se pusesse em dia.
João XXIII foi fundamentalmente o

Para que a doutrina da Igreja atinja os
múltiplos campos da actividade humana é
necessário que não se aparte do
património sagrado mas ao mesmo tempo
deve olhar o presente.

Papa do aggiornamento, do pôr-se em
dia. «Mas para que a doutrina da
Igreja atinja os múltiplos campos da
actividade humana que se referem ao
indivíduo, às famílias e à vida social, é
necessário primeiramente que a Igreja
não se aparte do pat rimónio sagrado
da verdade recebido dos seus maiores;
mas, ao mesmo tempo, deve também
olhar para o presente, para as novas
condições de formas de vida do mun
do que abriram novos caminhos ao
apost olado».
Um homem destes eleito Papa tinha
que rebentar com as costuras dos
odres velhos, tinha que arejar as es
truturas. Foi este Papa idoso, doente,
bom que, contra a inércia e o como
dismo de muitas «almas ardorosas
sem dúvida no zelo mas não dotadas
de grande sentido de discrição e mo
deração que nos tempos actuais so

vêem prevaricação e ruínas», se lançou
praticamente sózinho na feliz aventu
ra do Espírito que foi o Concílio.
E foi certamente porque estavam
cientes do apoio do Papa que os Pa
dres conciliares começaram por recu
sar terminantemente as listas dos
membros das comissões conciliares e
os esquemas «já preparados antes do
Concílio se reunir». Como escrevia, na
altura, um jornalista presente: «Para
além das suas diferenças, os padres
acharam-se de acordo em desejar que
o Concílio fosse o seu e não um instru
mento mais ou menos dócil nas mãos
do estado-maior romano. João XXIII
deve certamente ter sentido alegria
com isso».
Era o Espírito a soprar onde e quan
do quer.

ESPÍRITO DO CONCÍLIO

Para nos renovarmos à luz das
orientações do Concílio temos que es
tar atentos e perceber dois dados fun
damen tais.
O primerio é a lição de João XXIII,
que pode resumir-se naquela página
do seu Diário (Ver caixa): ninguém po
de reproduzir minuciosamen te nin
guém por mais perfeito que seja.
Mais, «isso é um sistema errado».Co
mo escreve o Papa, «da virtude e dos
santos devo tomar a substância e não
os aciden tes (...) adaptando-se cada
um às suas aptidões e especiais cir
cunstâncias».
É com este espírito de aggiornamen
to que devemos olhar para o Concílio e
para tudo o que ele nos proporcionou.
Talvez que o mais importante não te
nham sido as respostas que deu ou as
afirmações que fez. Elas foram muitas
e nalguns casos fundamentais. Mais
importante foram os caminhos rasga
dos, as pistas anunciadas, as janelas
aber tas, o espírito novo que imprimiu
à Igreja, às suas relações internas e
às suas relações com o mundo.
A vinte anos de distância, há pro
postas que já foram ultrapassadas
(pense-se, por exemplo, na Li turgia),
mas con tinua o espírito e a maneira de
pegsar e de agir.
E esse espíri to que nós não podemos
deixar de perder. E por esse espírito de
abertura, de criatividade, de olhar pa
ra o futuro com alegria e esperança,
de desejo de construir um mundo no
vo cada vez mais próximo do Reino
de Deus, que todos temos de nos esfor
çar e empenhar.
Como pedia S. Paulo (1 Tes. 5,1921) e o Concílio (L.G. 12) ensina, não
extingamos o Espírito, mas julgando
tudo conservemos o que é bom.
Não pequemos, pois, contra o Espírit o Santo.
José Dias da Silva
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PARA JOVENS

APONTAMENTO DE UM E ONTRO

N

aquele dia um grupo de pes
soas, constituído na sua quase
totalidade por gente nova,
partiu rumo a Colónia. lamos ao En
contro Internacional com a Comuni
dade de Taizé.
A viagem directa Portugal-Alema
nha era um tanto «assustadora». Ins
talei-me num dos poucos lugares va
gos. Os que já vinham do sul recebe
ram-nos com a alegria do reencontro.
Pouco depois de Coimbra, onde entrei,
cada um de nós disse o seu nome e o
trabalho em que estava empenhado a
nível cristão.
Não foi uma viagem cómoda-não
era cómoda a camionete, nem podia
ser cómodo pernoitar ali, sentada no
banco!....
O humor conseguiu ser uma cons
tante, a fraternidade a estrada que
tentamos percorrer.
As orações da noite e da manhá vi
vidas em silêncio e em profunda co
munhão. Recordo alguns dos cãnticos
que sempre acompanhavam as nossas
orações: Nada te pertube, nada te es
pante. Quem a Deus tem, nada lhe fal
ta. «A nossas noites acende o fogo e
que ele nunca se apague». «Ou ainda:
e noite iremos; de noite, porque para
encontrar a fonte só a sede nos ilumi
nará»... Chegamos a Colónia após 48
horas de viagem. Na Catedral, mag
nífica mas parcialmente destruída du
rante a guerra agora, quase no fim da
sua reconstrução, esperava-nos Fr. Ar
min: abraços, «recados» levados de
Portugal para este Companheiro que
por todos conhecemos e estimamos.
Como habitualmente acontece nes
tes encontros internacionais, fomos
emcaminhados para várias paróquias.
E lá partimos, sacos na mão ou às
costas, para os locais que nos tinham
sido destinados.
Fiquei profundamente sensibilizado
ao chegar à «minha» paróquia. Dian
te de mim uma igreja moderna, aco
lhedora, dedicada a Maximiliano Kol
be. O prior desta igreja alemão, cha
ma-se António (sorriu quando lhe dei
xei nas mãos «O Mensageiro de Santo
António», dizendo-me»: eu também
me chamo António por causa do San
to de Lisboa ou... de Pádua).
Foi ali, ali na igreja de Maximiliano
kolbe, que senti e vivi o que é o verda
deiro ecumenismo: Era a oração na
igreja protestante, a 30 passos da igre
ja católica, com à presença dos católi6

«Nestes últimos tempos, uma das noi
tes da humanidade é a que estende pelos
desertos da África, onde, em virtude de
sucessivas secas, as populações do Sa
hel a sul do Saara, morrem à fome. Foi
feita a sugestão ao irmão Roger que se
deslocasse a essa região, para se encon
trar com o sofrimento humano, para parti
lhar o que é possível partilhar, para rezar
silenciosamente.
A situação de contrastes é bastante di
vulgada pela imprensa, e nós próprios a
pudemos ver com os nossos olhos. Me
nos conhecida é a existência de tantos lu
gares de esperança.
Em imensas cidades provisorias, onde
se concentram à volta da capital os que
fugiram ao deserto, centenas de milhar de
pessoas vivem em tendas ou em barra
cas. Não têm quase nada, mas partilham
e entreajudam-se, e não deixam ninguém
morrer à fome.
zer que o gelo que por vezes cobre o
solo e se reflecte na cara fria dos ale
mães, não está em seus corações. Ou
talvez o calor que lhe levamos bem
depressa derreteu esse gelo. A saudade
era visível nas lágrimas que vimos em
tantos olhos dos que ficavam. Recordo
palavras que ouvi de uma mulher que
acompanhou um pequeno grupo de
portugueses à camionete na hora da
partida debaixo da chuva que, pouco
antes do nosso regresso a Portugal, de
sabou sobre Colónia. Dizia ela: «Aqui
na Alemanha costumamos dizer que

cos; era a missa e oração na igreja ca
tólica, com os evangélicos a orarem
connosco. O recolhimento, o Amor, a
Paz traduzidos em poucas palavras. E
voltavam os cânticos entoados por vo
zes a que me apetece chamar «Coro
dos Anjos» de tal maneira me impres
sionaram pela espantosa interpre
tação.
Na Igreja dos Apóstolos escutamos o
Fr. Roger, sempre sorridente, que nos
falou da Carta do Deserto.
... «Se no começo de tudo estivesse
sempre a confiança do coração... se
ela precedesse cada um dos nossos
passos, pequenos ou grandes... irias
longe, muito longe. Encararias as pes-

Nestes bairros da lata, mulheres e ho
mens deixam pressentir, quase sem dizer
palavra, que para eles, Deus é tudo».
«No meio de tudo isto, mulheres e ho
mens, muitas vezes em número muito re
duzido, dão quotidianamente a sua vida
pelos mais traços. Foi assim que nós po
demos ver quatro lugares de tratamento
de crianças, ligados entre si e animados
por algumas mulheres. Uma delas em ple
no centro do bairro da lata protegida do
sol por um simples toldo, presta os primei
ros tratamentos às mães e às crianças
doentes de sub-nutrição. Duas outras,
ocupam-se de um lugar de tratamentos
mais intensivos. Uma outra ainda trabalha
num hospital em colaboração com um jo
vem médico da Mauritânia, de grande
competência, ao serviço de crianças gra
vemente atingidas».
ln Carta do Deserto (Carta de Taizé)

os anjos habitam a terra mas, quando
chove, nos deixam. E o que eu sinto
ao ver-vos partir».
Kyrie, Kyrie eleison ...

M.T.A.

' «Muitos acham que não têm qualquer influên
cia sobre a evolução da humanidade. Mas não é
verdade. Não são forçosamente aqueles que se en
contram à frente que determinam as mudanças do
mundo. A Virgem Maria também não pensava que
a sua vida ia ser essencial para o futuro da famtlia
humana. Sem o saberem os humildes e os pobres
deste mundo preparam os caminhos do futuro para
todos.

Fr. Roger Schutz
com um grupo de jovens.

soas e os acontecimentos, não com es
sa inquietação que te leva ao isola
mento e que não vem de Deus, mas
com um olhar interior cheio de paz. E
logo te tornarias em fermento de con
fiança e de paz no meio dos desertos
da comunidade humana, no meio das
suas divisões'».
Queria ainda falar da maneira como
fomos acolhidos. Só quem viveu como
nós junto daquelas famílias, poderá di-
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UM PESADELO QUE COMEÇA

Quando, a 25 de Abril de 1974, acor
dámos com a liberdade e a democra
cia restauradas, foi aberto o caminho
para uma das mais importantes trans
f ormações desde sempre operadas no
planisfério geo-político: a descoloniza
ção portuguesa. Guiné-Bissau, Cabo
Verde, S. Tomé e Príncipe, Moçambi
que e Angola tornaram-se países, cada
qual com os seus mais ou menos gra
ves problemas, todos a debaterem-se
com carências graves, mas com a ga
rantia irreversível de poderem organi
zar livremente o seu destino futuro co-
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Esta pos1çao de força logo obteve re
percussões sérias nas movimentações
das autoridades de Lisboa. Já em Ou
tubro, aquando de uma visita ao terrí
torio pelo ministro Almeida Santos,
este recebera instruções governamen
tais para se abster de qualquer refe
rência expressa à única solução natu
ral e universalmente reconhecida co
mo conforme ao Direito Internacional:
a autodeterminação e independência
do povo maubere.
O ano de 1975 pode considerar-se
c?mo um trampolim para a espiral de
violência que viria a instalar-se em Ti
mor Leste. Perante a ameaça de ane
xação indonésia, as duas forças políti
cas contrárias a tal «solução - UDT e
FR�TILIN - formam uma coligação,
rapidamente desfeita. A 10 de Agosto,
a UDT encabeça um golpe contra a
FRETILIN, o governador português
Le�os Pires retira-se para Ataúro e,
�e imediato, a Indónesia prepara a
Invasão.
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O �n_!broso fantasma da guerra
arrastou consigo formas inacreditáveis
de ei,ecução.

mo nações soberanas.
Um tal processo deixaria inevitavel
mente as suas sequelas no ex-coloniza
dor. Ora, parece hoje incontestável
que, quaisquer que tenham sido os
«traumas colectivos» que a descoloni
zação nos legou (e -houve-os, inegavel
mente), todos eles acabaram por se
projectar na atitude, ou melhor, na
falta de atitude, do Estado português
para com os acontecimentos em Ti
mor Leste.
Após uma reiterada profissão de fé
na ausência de reivindicações territo·
riais sobre a parte oriental do Timor,
a Indonésia inflectiu vertiginosament e
a sua posição na imediata sequência
do início do processo de descoloniza
ção português. A 1_3 de Dezembro de
7 4, em discurso proferido nas Nações
Unidas, o ministro dos estrangeiros
Adam Malik admitia apenas duas so
luções para o futuro daquele ter
ritório: a continuação da presença
portuguesa ou a anexação indonésia-

1

\

WEST TIMOR

1

África do Sul ou contra as mortes no
Líbano sem lembrar o ignominioso sa
crifício do povo maubere? Com que di
reito nos arrepiamos face à invasão
do Afeganistão ou às ingerências na
América Central ao mesmo tempo que
apagamos Timor Leste do mapa das
nossas preocupações solidárias?
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á silêncios que valem ouro.
Mas há outros que trazem
consigo o estigma da cobar
dia e da vergonha. O silêncio que, ain-
da hoje se abate sobre Timor-Leste e a
horrorosa barbárie aí praticada não
pode ter senão este sentido.
Somos dos que entendem ser abso
lutamente legítima a preocupação e a
revolta a propósito de quaisquer dra
mas de quaisquer povos, por mais lon
ge que se encontrem de nós. De há
muito que a nossa condição é cada
vez mais a de cidadãos do mundo,
muito pára lá das (tantas vezes) mes
quinhas fronteiras nacionais. Daí que,
onde quer que se verifique um atenta
do à dignidade de homens como nós,
é lícito, o gesto e a palavra de solidarie
dade. E mesmo exigível.
Mas será aceitável a denúncia da
corrida aos armamentos ou da fome
em África, esquecendo vergonhosa
mente Timor? Serão compreensíveis os
brados contra a segregação racial na
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A situação agudiza-se de dia para
dia e, em 28 Novembro, a FRETILIN
declara unilateralmente a indepen
dência, ao que as forças do MAP
(Movimento Anti-Comunista) respon
dem com a proclamação da integra
ção na Indonésia. Curiosamente, a vi
sita a este país efectuada por Gerald
Ford e Henry Kissinger deu-se nos pri
meiros dias de Dezembro, menos de
una semana antes do início daquilo a
que o próprio Center of Defense Infor
mation (norte-americano) viria a clas
sificar como «uma das guerras mais
mortíferas de hoje». Na verdade, a 7
de Dezembro de 1975, mais de 50 000
soldados de Jakarta, apoiados por for
ças aéreas e artilharia pesada, inva
dem a colónia portuguesa, bombar
deiam, pilham, matam, saqueiam. Es
tava dado o pontapé de saída para
uma das situações mais negras da his
tória recente da Humanidade, e que
só uma palavra é susceptível de defi
nir: genocídio.

/··
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segundo, o censo de 1974 foi de cariz
totalmente voluntário pelo que o seu
resultado final é enganador por defei
to, enquanto no segundo as autorida
des agressoras inflacionaram confessa
da�e_nte o� valores obtidos - a Igreja
Catohca nao apontava para mais de
425 mil habitantes!
Apesar do bloqueio férreo, os teste
munhos entretanto chegados ao exte
rior dão conta de um panorama ver-

GENOCÍDIO FÍSICO,
CULTURAL E RELIGIOSO

De 1975 até hoje a história de Ti <ladeiramente dantesco. A repressão
mor é uma mancha nebulosa de con assume requintes de perversidade na
tornos pouco definidos. Os inultrapas panóplia das torturas utilizadas: quei
sáveis obstáculos levantados pelos maduras, choques elétricos, afogamen
agressores indonésios, que impedem tos, violações, etc., tantas e tantas veem absoluto a liberdade de movimen . zes presenciadas coercivamente pelos
tos das populações locais e o acesso de familiares das vítimas. O tenebroso
quaisquer
entidades
estrangeiras fantasma da guerra arrastou consigo
(inclusive a Cruz Vermelha Internacio f ormas inacreditáveis de execuções· o
nal!), têm como consequência a im 1 lançamento ao mar com pedras· a
possibilidade de se determinar com marradas aos pés, a projecção de pre
exactidão o número de vítimas da cha cipícios ou de helicópteros em pleno
cina. Sabemos, todavia, que os núme voo.
ros trágicos oscilam entre 250 e 300
Mas, consciente da sua manifesta
mil.
incapacidade para derrotar a resis
A única f orma criteriosa passível de tência do povo maubere, evidenciada
servir de base a tal cálculo acaba por por mais de nove anos de infrutífera
ser a comparação dos censos popula guerra, o agressor indonésio vem recor
cionais de 1974 e 1980. Assim, se em rendo a outras técnicas de imposição
1974 foram recenseados 650 mil habi da sua força.
tantes, em 1980 o apuramento efec
Desde logo, e após o esgotamento
tuado pelos invasores não ultrapassa das riquezas naturais do território, re
va os 550 mil. Mas há que acrescentar sultado de pilhagens ao bom estilo
à crueza destes números duas obser corsário, procurou vergar-se a réstea
vações importantes. Primeiro, a taxa de vontade do povo maubere pela fo
de natalidade timor é bastante alta; me, arrasando completamente cultu9
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ras e meios de subsistência. Depois,
através da negação da identidade cul
tural daquele povo mártir, corporiza
da na eliminação selectiva dos timo
res com um grau mínimo de instrução·
e pela obrigação de utilização da lín
gua javanesa. A política de transmigra
ção, consubstanciada na criação de al
deias cuidadosamente povoadas por
colonos «importados» de Java e ou
tras ilhas indonésias, é hoje um dos
vectores chave da estratégia da po
tência invasora. E de tal maneira é as
sim qué cabe perguntar se, acaso se
viesse a implementar um processo lím
pido de autodeterminação, não seriam
mais os indonésios do que os timores
a participar num eventual referendo
sobre a emancipação ... dos timores.
Enfim, poupada nos primeiros tem
pos da ocupação, a Igreja Católica não
poderia ficar insensível perante o mar
tírio de um povo inteiro. Cuidadosas,
mas sempre firmes, as posições do en
tão Administrador Apostólico,, D. Mar
tinho Lopes, valeram-lhe o estatuto de
persona non grata pelas autoridades
de Jakarta até à data da sua substitu
ção naquele posto e consequente par
tida para o exílio. Nas palavras de reli
giosos de Timor, em 1981, os católicos
tornaram-se hoje na «Igreja silenciosa
de Timor».
Em suma, conforme o testemunho
de um sacerdote, «o genocídio deste
verdadeiro campo de concentração
continua. Cada povoação não é mais
do que um curral onde o militar indo
nésio vai escolher a quem matar ou
torturar. »
Monsenhor Ximenes Belo
actual administrador apóstolico.

PORTUGAL AMORDAÇADO?
Timor Leste é assunto difícil de cata
logar fixamente. Se hoje ele é assunto
da comunidade das nações, a mesma
sociedade internacional continua a
considerar o nosso país como potência
administrante daquele território. Se a
Humanidade inteira se sente humilha
da com o drama de Timor Leste, é
Portugal quem apresenta os vínculos e
as responsabilidades mais fortes para
com o destino da parte oriental da
quela longínqua ilha. No plano político
como no moral, no plano histórico co
mo no jurídico.
Sendo certo que sucessivas resolu
ções aprovadas na Assembléia Geral
da ONU desde 1975 reconhecem ex
pressamente que a única solução legíti
ma será a autodeterminação de Timor
Leste, a análise da evolução daqueles
resultados evidencia um preocupante
decréscimo dos países que persistem
em manifestar-se solidários, e um con
sequente aumento dos que aceitam a
revoltante violação dos mais elemen
tares princípios do Direito Internacio
nal.
Bizarra situação a daqueles que en
chem a boca de «defesa intransigente
dos sagrados direitos do homem» para
logo os esquecerem a troco do mísera
salvaguarda das suas relações comer
ciais com a Indonésia. Mas a verdade
é que a inversão da actual relação de
forças num sentido favorável aos
agressores ameaça tornar-se irreversí
vel perante a passividade cúmplice
dos governos portugueses.
À excepção do comunicado conjunto
da Presidência da República e do Go
verno da 19 de Julho de 84, em que se
reafirma o empenhamento português
na consagração do «inalienável direito
do povo de Timor Leste à autodeter
minação», as pouquíssimas vozes que
se têm feito ouvir a propósito do caso,
provêm quase todas de sectores liga
dos à Igreja Católica. «A Igreja pode e
deve fazer ouvir a sua voz, para que
cessem as injustiças de que padece o
povo timorense e ele possa, por si, em
paz e liberdade, determinar o seu fu
turo», afirmavam os bispos portugue
ses em posição pública assumida em
Março de 84.
Da parte dos governantes, nota-se
uma suspeita e confrangedora omissão
do cumprimento do artigo 297 da Cos
tituição, que estipula: «Portugal conti
nua vinculado às responsabilidades
que lhe incumbem, de harmonia com
o Direito Internacional, de promover e
garantir o direito à independência de
Timor Leste». A posição das autorida
des portuguesas parte do princípio de
que a ocupação e a chacina do terri-

,

OS EVANGELHOS A MARIA
O

tório maubere são irreversíveis, pelo
que, assegurados aspectos humani
tários básicos e, eventualmente, uma
representação consultar em Dili, o
problema da autodeterminação está
resolvido, Ou seja, a integração na In
donésia agressora passará por ser um
modelo de autodeterminação!
E, no fundo, as presentes negocia
ções directas entre Portugal e a Indo
nésia (que se encontram de relações
diplomáticas cortadas...) são sinal
dum entendimento enviezado da reali
dade: o que está em jogo é o futuro de
um povo, o povo maubere, de que ne
nhum dos intervenientes nas conver
sações pode reivindicar-se represen
tante. Os dois parceiros - porventura
plenos de sorrisos diplomáticos - têm
entre suas mãos um bolo que é nada
mais nada menos do que o destino de
um terceiro, que não é tido nem acha
do para a resolução do seu próprio
problema!
Mais de uma década passada sobre
o 25 Abril, cabe perguntar se o cé
lebre «vemos, ouvimos e lemos: não
podemos ignorar« foi apenas , uma
cançoneta que passou de moda. E que
muitos daqueles que então a canta
ram e, mais do que isso, fizeram dela
um estandarte do acto de estarem
acordados num país adormecido, pare
cem hoje preferir -o sono perverso da
tranquilidade traiçoeira, sempre que o
pesadelo de Timor Leste surge pinta·
do com letras de sangue (que outra
tinta poderia ser?) demasiadamente
incómodos e acusatórias.
Por incrível que pareça, falar hoje de
Timor Leste é, pois, ainda, um acto de
resistência. Resistência ao conformis
mo e ao desalento. Resistência ao en·
ganador sentimento do dever cump� i
do. Resistência, enfim, ao silênc io
cúmplice. De facto, é cada vez mais
incontestável que o silêncio tem sido o
mais forte aliado do martírio de um
povo que, lá longe, não cessa de ela·
mar e de combater por coisa tão sirn·
ples como a justiça.

José Manuel Pureza

Novo testamento constitui a
fonte histórica e teológica
principal do cristianismo. É
um a espécie de jornal ao vivo onde fa
lam várias vozes. A sua estrutura dor
sal, o rosto imediatamente reconhecí
vel a qualq,uer leitor iniciado é a figu
ra de Jesus. Mas que nos dizem os
evangelhos à cerca de Maria? Os
evangelistas Mateus e Lucas dão des
taque à figura de Maria de Nazaré,
mãe de Jesus, nos chamados relatos da
infância. Porém cada um deles dá um
timbre particular à narrativa, refere
um detalhe ou pormenor, segundo a
sua cultura, situação ou visão religio
sa. S. Marcos nada nos diz sobre a in
fância de Jesus e as referências a Ma
ria são tão sóbrias que parecem nem
existir. S. João, na opinião hoje mais
difundida, tem um relato muito parti
cular, mas também não refere a in
fância de Jesus nem as tribulações
passadas por José e Maria. Significati
vamente, porém, situa Maria no início
da pregação de Jesus. Estas diferentes
perspectivas poderão significar que al
guns grupos de cristão conheciam a
história da infância de Jesus, enquan
to outros só a conheceram mais tarde.
Ora hoje sabemos que muitas das his
tórias que durante séculos circularam
em torno da figura de Maria provêm
do pseudo-evangelho de Tiago. Muitas
dela tornaram-se tão populares que
ainda hoje subsistem: é o caso do nas
cimento virginal de Maria a que os
evangelhos não se referem.
Sabemos pela leitura destes que ha
via uma mulher chamada Maria Míriam -, natural de Nazaré, terra mal
afamada da Galileia de onde, segun
do a tradição, nada poderia vir de
bom. Podemos atribuir-lhe a idade
aproximada de 16 anos (idade matri
monial estabelecida pela lei). Social
mente pobre, vivendo do seu trabalho
como se poderá concluir até pelas cir
cunstâncias do nascimento de Jesus.
Os relatos contam que Maria era vir
gem e que Jesus nasceu sob o poder
do Espírito Santo. S. Lucas enfatiza
estes aspectos ao relacioná-los com o
que está a acontecer a Isabel, sua pri
ma. Mateus e Lucas referem ainda o
nome de José como esposo de Maria e
0 nascimento de Jesus. O evangelista
Lucas faz transportar Maria e José pa
ra Belém para um recenseamento a
que esdva sujeita toda a população

dos países ocupados pelos romanos. S.
Mateus refere a sua fuga precipitada
para o Egipto na sequência de um in
fanticídio programado por Herodes.
São, pois, escassas as informações que
o Novo testamento nos fornece sobre
Maria, nem tão pouco nos interessa
aqui uma reconstituição biográfica e
factual. É à história, à exegése e à
teologia que compete elucidar esses
aspectos e prevenir as conjecturas fá
ceis e estranhas ao tecido narrativo.

uma contestação à família tradicional
judaica, outros a negação da própria
família. Qualquer mãe se sentiria ofen
dida e humilhada ao ouvir estas pala
vras do filho: «Quem são meus irmãos
e minha mãe» (Mt 12,48).
Não interessa por agora saber em
que sentido se devem tomar as pala
vras de Jesus, mas qual o papel parti
cular de Maria, sua mãe e nossa mãe.
Alguns traços já foram acima referi
dos. A partir dos relatos da infância
Maria apaga-se face à luz de uma ou
tra realidade bem mais poderosa, tal
como S. João Batista regressa para o
A FAMÍLIA DE JESUS:
seu mundo errante após ter anunciado
JESUS E MARIA
o Messias. Assim Maria é uma figura
de contornos sombreados que de
Nós estamos bem longe de conhecer quando em vez aparece na margem
em profundidade a família de Nazaré, dos espisódios, até à sua reaparição
mas os evangelhos dão-nos algumas angustiante junto à cruz no magnífico
pistas de relação familiar Jesus-Maria. quadro joanino da Mater Dolorosa.
No Templo todos ouvem maravilha
Assim sendo a figura histórica de
dos o pequeno Jesus enquanto os seus Maria tem um valor secundário para
pais o procuram angustiados. A res fé cristã e o culto popular tão enraíza
posta de Jesus poderá ter provocado do e poderoso seja ele e em grande
um certo mal estar na família: «Por parte constítuido de ficção e imagi
que me procurais? Não sabeis que de nário. Nada disto porém é de menor
vo estar na casa de meu Pai?« (Lc 2, importância, pois é nesse apagar-se
48-49). Atente-se no episódio das bo humilde e voluntário que está a força
das de Caná relatado por Jo 2,3-5. No simbólica da figura de Maria. A
meio da festa falta o vinho. Maria é a história é particularmente curiosa
primeira a aperceber-se do facto e di nesse aspecto. O fracasso e o êxito de
lo a Jesus. «Que temos nós a ver com uma empresa estão muitas vezes in
isso? A minha hora ainda não chegou, terligados por forças misteriosas. Na
responde Jesus. Desacordo? Distancia realidade o Magnificat diz: «Ele
mento? Mais significativo é o facto de derrubará os poderosos do seu trono e
Maria tomar a iniciativa de provocar exaltará os humildes». A partir desta
o primeiro milagre de Jesus, numa subversão de valores e conceitos nada
linguagem que os linguístas modernos está definitivamente adquirido. Outro
chamam performativa. Maria antici exemplo ainda deste surpreendente
pa-se assim a essa prática do «fazer» agir de Deus na história: Jesus foi his
messiânico que vai ser a vida de Je toricamente um homem fracassado,
sus. E note-se, além disso, que essa no entanto, Deus ressuscitou-o.
prática é um sinal de abundância do
Desde o momento em que Maria
Reino que o Messias inaugura.
aceita o projecto de Deus e nele se
Assinale-se ainda a passagem relata compromete com coragem e fidelida
da por Jo 19,26-27, junto à cruz: Mu de, ela sabe que a sua vida seria uma
lher eis aí o Teu filho». Mulher e não espécie de travessia no deserto. Assim,
mãe, alteram a relação familiar por neste percurso breve de Maria nos
nós conhecida e criam um conceito de Evangelhos encontramos uma mulher
família que também está na linha da que a todo o momento está disponível
pregação do Reino de Deus.
a aceitar os sinais novos que apare
De qualquer modo o leitor inadver cem e aberta à manifestação por ve
tido poderá ficar chocado e perplexo zes surpreendente de Deus no mundo.
perante estas atitudes de Jesus, tanto Mas ela própria é já pressentimento e
mais que se comporta de forma bem sinal de que coisas novas estavam pa
diferente com as outras mulheres que ra acontecer.
o seguiam. Alguns poderão até inter
pretar as suas palavras no sentido de
Abel Pena

11

3

CRESCER NA FE'

PORQUE
A DOR E A MORTE

CRESCER NA FE'

A MORTE
TEMA PROIBIDO
Trata-se de uma blasfémia que não
deve ser proferida nos salões bem
pensantes; se, por infelicidade, a
abordada, surge logo alguém a

esconjurá-la. Para o materialismo
ela representa o fim de tudo, uma
ignóbil zombaria do destino; e, no
entanto, também Cristo morreu...

INSERÇÃO NA VERDADEIRA VIDA

Encarar a morte apenas como um fatal ponto de chegada biológico gera de
sespero ou triste resignação à fatalidade. O cristão pode, pelo contrário, resga
tá-la, através da fé, convertendo-a em oferta de si próprio. Vivida em plenitude,
como momento culminante - ainda que cheio de angústia - da nossa possibili
dade de dom, a morte torna-se então o acto mais elevado do culto espiritual, o
momento decisivo da transfiguração da vida no corpo de Cristo, a inserção na
quela existência mais plena que, por si só, merece o nome de vida, porque, já
não se encontra minada pela destruição.

H

avia em tempos toda uma
série de temas que uma pes
soa bem educada devia evi
tar abordar quando se encontrava
com outros numa sala de visitas ou
à mesa: por exemplo, não se devia
falar de política para não se suscita
rem discussões demasiado animadas,
ou de sexo para não se escandalizar
ninguém. Hoje alguns tabús parecem
ter sido superados, mas há um tema
cuja abordagem continua a ser in
conveniente: - a morte. Se alguém o
aborda, logo os outros demostram

mal - estar e desaprovação e há
sempre quem procure mudar de con
versa.
À primeira vista tudo isto parece
estranho, não só porque se continua
a morrer, mas também porque nun
ca, como nos nossos dias, a morte se
tornou num autentico espectaculo:
através dos jornais, do cinema, da
televisão entram-nos pela nossa casa
adentro (por vezes, até durante as
nossas refeições) ·as imagens de secas
terríveis; de calamidades naturais, de
guerras ou, de um modo mais pre
verso, da representação de cenas de
violência muitíssimo semelhantes
aquelas que a «cronaca negra» das
grandes cidades nos habituou a con
templar.
Não é, porém, destas mortes que
nos recusamos a falar, nem são as
que nos recusamos a enfrentar; pelo
contrário, aliás como é do conheci
mento dos profissionais da informa
ção, são as imagens arrepiantes que
favorecem a venda de um maior nú-

(do «Catecismo de Adultos»)

e
e
e
e

A morte é, afinal uma derrota sem apelo,
como ensina o consumismo materialista?
A dor é apenas um absurdo intolerável?
Por que razão é que Deus, pai bondoso,
permite a dor e a morte?

Quais são as motivações que levam os cristãos
a não desesperarem, que os transformam,
em muitos casos,
em testemunhas de uma esperança ilimitada?
13
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mero de exemplares aos jornais que
as publicam... Aquilo de que nos re
cusamos a falar ou em que não que
remos pensar é na nossa morte ou na
das pessoas que nos são queridas.
Sob este ponto de vista - afirmam
no os sociólogos - somos diferentes
das gerações que nos precederam.
O FACTO é que as mortes causa

das por guerras ou por secas aconte
cem em zonas muito distantes da
quelas em que vivemos; e as mortes
provocadas pela delinquência não
atingem senão uma exígua parte da
população, da qual podemos iluso
riamente considerar-nos excluídos.
Diferente, porém, é o discurso acerca
da morte «natural», a que é provoca
da por doença ou por velhice. O me
do que, desde sempre, os homens ex
perimentaram em relação ao seu
«fim» tem vindo a crescer. No Oci
dente em que vivemos, à medida em
que o progresso científico foi avan
çado multiplicaram-se as institui
ções hospitalares e difundiu-se o
«materialismo do bem-estar».
Basta que voltemos um século
atrás para lermos na história do nos
so país que a mortalidade infantil
atingia números elevadíssimos (nas
zonas rurais chegava aos 30 por cen
to!). Aos quarenta anos eram consi
derados pessoas de idade avançada e
aos cinquenta velhos. A tuberculose
provocava razias entre os jovens, a

COMPARTILHAR
A PAIXÃO DE CRISTO
O sofrimento considerado em si
mesmo nada representa. Mas o so
frimento comparticipado com a Pai
xão de Cristo é um dom maravilho
so. O maior dom oferecido ao ho
mem é a possibilidade de comparti
lhar a Paixão de Cristo. É um dom e
um sinal de amor, porque foi entre
gando o seu Filho à morte por nós
que o Pai demonstrou o amor que
tinha pelo mundo. E foi pagando
com o sofrimento pelos nossos pe
cados que Cristo mostrou que o
maior dom é o amor.
(Madre Teresa de Calcutá)
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febre puerperal matava grande número de mães. Grassavam grandes
epidemias de cólera e de tifo, regiões
inteiras eram devastadas pelo paludismo.
O panorama era atroz: morria-se
por causa de doenças que hoje já não
são consideradas graves; muitas pessoas não tinham possibilidade de re-

Hariangela Garcia Vil/as, a «mártir
cristã» assasinada em Marco de 1983
em Salvador: uma vida ao serviço do
· mais pobres, uma morte que recorda a
de Cristo. Na pág. ao lado: a religião
cristã deve ser religião da vida, da
alegria, da ressurreição e não da morte.

correr ao auxilio do médico ou de
adquirir medicamentos ... E, no en
tanto, esta atrocidade era mitigada
pela resignação, pelo calor do afecto
e da solidariedade. Morrer parecia,
sobretudo para os, pobres, um acon
tecimento a que de modo algum se
podiam furtar, tal como o camponês
sabe que não se pode evitar o inver
no. Morria-se, quase sempre, na pró
pria casa, ac�mpanhado pelas pesso
as queridas. As famílias enlutadas as
sociavam-se a aldeia, o bairro, o lu
gar.

TODOS SABEMOS como as coisa s
mudaram nos países industrializados.
Para melhor, com certeza, mas não
só para melhor. O progresso social
melhorou as condições de alimenta
ção, de higiene, de cultura; o pro
gresso científico, através das sua s
· inesperadas conquistas, resolve ago
ra «casos» que há poucos anos pare-

ciam desesperados. Mas, exactamen
te por causa disso, morrer tornou-se
uma terrível derrota, a trágica queda
das ilusões provocadas pelo orgulho
da nossa civilização. Um número
crescente de doentes aporta aos hos
pitais. Isto significa, muito frequen
temente, tü;na cura que, de outro mo
do, não seria possível; mas significa
também que um número crescente
de pessoas morre nas enfermarias,
longe de sua casa, por vezes sem a
companhia de qualquer familiar. As
famílias atingidas pela dor encon
tram-se, muitas vezes, sozinhas no
anonimato das grandes cidades: já
não existe o abraço, porventura per
tubante ou até hipócrita, mas de
qualquer modo consolador, de uma
grande comunidade. Não é coisa ra
ra, hoje em dia, verem-se nas nossas
paróquias funerais acompanhados
apenas por uma dúzia de pessoas.
O materialismo do bem estar, que
nos leva a só nos considerarmos vi
vos quando possuímos o maior núme
ro possível de coisas, não pode apre
sentar-nos a morte senão como o fim
de tudo, a miséria extrema e, portan
to, a nulidade total, porque não po
demos levar connosco, para além dos
limites da vida física, nenhum dos
objectos por cuja conquista tanto
nos esforçámos, por vezes, lutámos e
até anestesiámos a nossa consci
ência. E visto que os cientistas pare
cem ter uma resposta para tudo,
mas não para a dor, parece-nos que
a dor é um intolerável absurdo ou
uma agressão de uma divinidade
maléfica.
Também nas nossas igrejas se pre
ga demasiado· frequentemente uma
religião de morte, cujo emblema é o
crucifixo; ao contrário do que acon
tece nas igrejas orientais , é raro en
contrar-se nos nossos altares uma
imagem da Ressurreição. E, no en
tanto, como diz São Paulo, se Jesus
não tivesse ressuscitado, tornando
possível também para nós um futuro
em que - em corpo e alma - vence
re m os pará sempre a morte, seria vã
a n ossa fé!
Um mundo doente de angústia, de
desespero, de violência homicida, co
loca aos cristãos um grande desafio:
0 de serem testemunhas de uma es
perança sem limites. Nós, porém, co
rno respondemos?

A FELICIDADE
E' SEMPRE UMA PROMESSA
A vida autêntica e plena, que
justifica a paciência do nosso
sofrimento, manifesta-se-nos como
esperança, mas não se oferece como
experiência concreta.

vos, não existe qualquer culto dos
mortos. Israel honra o Deus da vida,
não os mortos.
O problema emerge, como é sabi
do, nos séculos seguintes ao exílio, so
bretudo no livro de Job, Questiona
se o motivo por que bons e maus
morrem do mesmo modo, aliás, por
problema da morte não é que é que acontece muitas vezes que
focado nos escritos mais an os bons sofram mais do que os maus
tigos do Antigo Testamento; e morram mais cedo do que eles. O
talvez já nessa altura ele constituísse problema não é o da morte ou da
um motivo de angústia para as cons dor como tais, mas antes o da rela
ciências, mas não fosse enfrentado ção, se é que existe, entre a bondade
pela reflexão bíblica. A morte do an da vida e felicidade: por que é que
cião é considerado um facto comple-. Deus não protege os que lhe são fiéis
tamente natural: quando um ho com o dom de uma vida longa e fe
mem, farto e cansado da vida, ador liz? Por que é que permite que te
mece na companhia dos seus ante nham que sofrer mais do que os in
passados, chora-se o seu desapareci crédulos e os maus?
mento, mas não se transforma isso
Nem o livro de Job, nem o Ecle
num drama. A morte prematura cau siastes ou os Salmos conseguem dar
sa, pelo contrário, mais dificuldades, uma autêntica resposta a este pro
como é lógico, mas os ritos colecti blema. A tentativa mais profunda é
vos do luto ajudam a aliviar a tensão a de Job: neste livro acaba por se
psicológica e dão força para retomar afirmar que a explicação deste mis
a vida. Nos períodos mais antigos da tério permanece oculta em Deus e o
história
de
Israel,
ao
con homem não pode pretender conhecê
trário do que acontece noutros po- la. No entanto, uma coisa é certa e

o

A MINHA COMUNIDADE
SÃO OS POBRES
Não, não voltarei atrás, a minha co
munidade são os pobres. A sua se
gurança, é a minha segurança. A
sua saúde é a minha saúde. A mi
nha casa é a sua casa. Não, porém,
dos pobres em geral, mas dos mais
pobres entre os pobres: daqueles
de quem ninguém se aproxima, por
que são contagiosos e sujos,
cheios de micróbios e cobertos de
parasitas; daqueles que não vão su
plicar, porque não podem sair nús;

daqueles que já não comem, porque
nem para isso têm forças; daqueles
que caem na estrada conscientes
de que estão para morrer, ao lado
dos quais os vivos passam voltan
do a cabeça; daqueles que já não
choram, porque já não têm lágri
mas: os intocáveis! O Senhor quis
que eu estivesse aqui onde me en
contro. Ele oferecer-me-á a solução!
(Madre Teresa de Calcutá)

Giorgio Ronchi
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esta deve bastar: Deus acompanha o
justo que sofre e no segredo da sua
sabedoria sabe por que é que ele so
fre ou morre prematuramente, ainda
que não lhe revele o motivo.

AFIRMA-SE muitas vezes que os
hebreus não conseguiram resolver o
problema da dor, porque não pos
suíam uma idéia clara acerca da so
brevivência depois da morte. É ver
dade apenas em parte. Mesmo quan
do a fé numa vida eterna se torna
bastante comum o problema conti
nua em aberto. Na verdade, a idéia
de um prémio depois da morte só
em parte é que ajuda a desdramati
zar o problema; mais do que resolvê-

lo, adia- o e faz correr o risco de for
necer uma consolação ilusória. Con
tinua, na verdade, em aberto a per
gunta sobre o motivo por que é que
se deve sofrer primeiramente para
depois se gozar. Que lei misteriosa é
que exige isto?
Nem sequer o Novo Testamento dá
uma resposta a estas perguntas, se
por resposta se entender uma solu
ção que elimine as dificuldades do
mistério ou o faça desaparecer como
sucederia com um enigma. Não nos
é oferecida uma resposta, mas antes
um caminho de salvação que, por
sua vez, não é uma teoria nem um
método de reacção à dor ou uma te
rapia física ou psicológica. O que nos

é oferecido no Novo Testamento é
Cristo crucificado.
O sofrimento e a morte do Filho
eterno de Deus, o amado e o dilecto
do Pai, asseguram-nos, infinitamente
mais do que o conseguiria a palavra
de Deus dirigida a Job, que, em
Deus, até a dor humanamente mais
insensata e injustificável possui va
lor, eficácia e dele recebe, como a
ressurreição de Cristo o demonstrou,
uma vida sem fim.

A VIDA que brota do sofrimento e
da morte é-nos garantida e prometi
da, mas ainda não nos foi confiada.
Ela debruça-se para nós como apelo
à fé no futuro, mas não se enraiza
estavelmente nas nossas situações de
vida. Passa-se algo de semelhante ao
que aconteceu com a ressurreição de
Cristo. O Ressuscitado não é daqui,
vive em Deus; a nós apareceu-nos de
um modo fugaz mostrando-se a algu
mas testemunhas predestinadas du
rante breves instantes. Tal como o
Ressuscitado, embora representando
a última e definitica realidade his
tórica, apenas se debruçou sobre a
história nas aparições, assim tam
bém a vida autêntica e plena que
justifica a paciência do nosso sofri
mento se debruça para nós como es
perança certa para o futuro, mas ain
da não se nos oferece como experi
ência susceptível de ser vivida. É ver
dade que algo nos foi dado, como
princípio e sinal, no palelismo litúrgi
co dos sacramentos , na eficácia con
soladora da Palavra de Deus e na so
lidariedade que os irmãos na fé são
capazes de oferecer uns aos outros.
Mas trata-se apei:i_as de sinais e de
inícios.
Como actua então, o cristão peran
te o sofrimento e a morte? Assume-a
e não se ilude com a idéia de poder
sozinho descobrir o sentido misterio
so. No entanto, acredita que tudo
tem um valor positivo sem limites
em Deus e acredita-o em nome de
um facto: Cristo, o Filho eterno, pa
deceu e morreu. Então o cristão obe
dece à vida tal como obedeceria a
Deus. Não se deixa deprimir ou re·
voltar, mas continua a viver enquan·
to pode e para além do que pode,
sem nunca desvalorizar os autênticos
valores da vida: o amor, o serviço e,
se for possível, também a alegria.
Romeo Cavedo

A cela do campo de concentração de
Auschwitz em que morreu o padre Kolbe
(na fotografia em ponto pequeno de uma
tela de Giuseppe Corazzina). O cristão
deve tornar-se disponível para tomar
sobre si também os quinhões de
sofrimento que tocariam aos outros,
para poder participar com Cristo, na
obra da redenção. É o caso do padre
Kolbe.

UMA CHAVE
PARA O ENIGMA
A solução para o problema da dor e
da morte não nos pode vir senão da
ressurreição de Cristo. Mas, atenção!
A solução remete-nos para uma
·outra vida...

e

ada tema e problema é re
flectido pela fé cristã em três
espelhos sucessivos: Cristo, a
�greja e o cristão. A Igreja recebe a
imagem do espelho de Cristo, para a
ampliar com enriquecimentos que
s�o também adaptações ao seu está
dio histórico e humano; e, assim, por
sua vez, o espelho de refracção ofere-

cido pela Igreja ajuda cada um dos
crentes a construir com a sua pró
pria vida um espelho que, de algum
modo, reproduza o rosto de Cristo no
seu pequeno mundo quotidiano. O
objectivo do Catecismo de adultos
respeita este ritmo: «de Cristo, para
a Igreja, para o cristão.
E preciso que se note, porém, que
só o espelho de Cristo é límpido, só
nele os problemas são esclarecidos e
resolvidos; quando, pelo contrário,
se passa o cristão, através da Igreja,
esbarramos nas interferências huma
nas que limitam, e, por vezes, obscu
rec_em a luz originária.
E sobretudo o caso do tema-pro
blema da dor e da morte. O Catecis
mo de Adultos parece encontrar-se à

vontade apenas quando o trata fa
lando de Jesus. De facto, Jesus apre
senta-se como aquele que assume a
opção decisiva pelos «pobres», para
entrar em total solidariedade com os
últimos, com os que sofrem e com os
pecadores, aquele que se aproxima
dos doentes e dos marginalizados pa
ra lhes oferecer conforto e até a cu
ra. A sua solidariedade vai até ao
ponto de carregar sobre si o sofri
mento e a morte todos os homens. O
auge da sua existência é a paixão e
morte na cruz. Portanto, a vitória da
sua ressurreição não é apenas «pre
gada» ou demonstrada por argumen
tos racionais, mas antes conseguida
de um modo real, como penhor para
todos. O Salvador vence, para além
do pecado, a dor e a morte.
Falando, porém, da Igreja, o tema
do sofrimento e da morte só se expli
cita no capítulo dedicado ao sacra
mento da unção dos doentes. Na ter
ceira parte, por fim, o Catecismo li
mita-se a evocar a esperança, por
força da qual o cristão acredita que
a morte será vencida e que a verda
deira vida começa depois da morte.
Como se pode notar há um decres
cendo de volume de atenção. Na ver
dade, não, poderia ser de outro mo
do. Para nós cristãos, cada palavra e
toda a palavra nos foram dadas em
Cristo. Longe d'Ele, balbuciamos. Até
os vários «Credo» que a Igreja for
mulou ao longo dos séculos seguem
esta concepção: narram de um modo
difuso os acontecimentos significati
vos da vida de Jesus ( «padeceu sob
Pôncio Pilatos, morreu e foi sepulta
do...»); e só no final é que contêm a
afirmação da «ressurreição dos mor
tos» e da «vida eterna».
Ao longo dos séculos algo mais foi
dito a propósito da morte, sobretudo
no Concílio de Trento, mas apenas
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DO CATECISMO DE ADULTOS

para sublinhar que a razão da pre
sença da morte na humanidade é o
pecado e acima de tudo, o «pecado
original».
E necessário chegarmos ao Vatica
no II e, em especial, à «Gaudium et
Spes» para encontrarmos indicações
mais específicas acerca do tema do
sofrimento e da morte.
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FAÇAMOS O BALANÇO, indican
do alguns pontos sintéticos.
Primeiro. Para a Bíblia e para a fé
cristã o problema do sofrimento, e
ainda mais o da morte, constituem
um grande enigma, uma verdadeira
tragédia. Um cristão que não sentis
se o seu carácter trágico, misterioso
e obscuro não seria homem e, por is
so, não estaria receptivo à fé. «Dor e
morte» não é um problema» que se
resolva racionalmente», é um drama
concreto. Só poderia ser solucionado
através de factos: doentes curados,
mortos restituídos à vida.
Jesus fê-lo, mostrando qual é a so
lução, ainda que apenas «como m1cio». Mas cada um dos que foram
curados e ressuscitados permanece
depois dentro de uma vida que con
tinua a prometer dor e morte; então
a solução última não pode residir se
não na realização de uma vida dife
rente, numa existência isenta da dor
e da morte de um modo completo e
definitivo.
Segundo. O único que nos leva a
verificar que existe esta vida conti
nua a ser Ele, Cristo. A sua ressurrei
ção foi uma autêntica novidade ab
soluta. O Ressuscitado, sendo Aquele
que vive, é a solução do problema da
dor e da morte. É verdade que foram
poucas as «testemunhas directas e
oculares» do Ressuscitado. Mas essas
testemunhas deram a vida por esta
fé e a Igreja nasceu desse seu teste
munho confirmado pelo sangue.
Terceiro. O fulcro esta, portanto,
no nosso laço com Cristo. Paulo frisa
isto várias vezes; é o segredo da sua
reflexão: a solução do drama tam
bém nos toca, mas só se acreditar
mos e aceitarmos concretamente a
solidariedade com Cristo. A verdade
central da fé cristã encontra-se liga
da à dupla solidariedade: «no peca
do com Adão» (e, por isso, no sofri
mento e na morte); e «na graça« da
amizade de Deus, com Cristo novo
Adão (e, por isso, na vitória sobre o

SE ELE RESUSCITOU...
sofrimento e sobre a morte).
Quarto. Por conseguinte, a solução
encontra-se apenas prometida e ga
rantida. Nesta vida apenas possuímos
o «gérmen» da imortalidade; certa
mente que nos é dada a vitória, mas
apenas em «embrião». O cristão não
pode vangloriar-se de ser objecto de
especiais imunidades; não pode con
tar com descontos especiais na dor
ou na luta (que se denomina precisa
mente «agonia») com a morte. Pelo
contrário, por sua livre vontade, o
cristão deveria tornar-se disponível
para tomar sobre si também os qui
nhões de sofrimento e de morte que
tocariam aos outros, precisamente
para poder, com Cristo e como Cris
to, participar na obra da redenção
que se realiza em «carregar sobre si
o pecado do mundo«. Veja-se o que
os santos, ou melhor, o que multi
dões de humildes bons cristãos sou
beram fazer nesse ser capaz de «se
colocarem no lugar dos outros». Um
nome basta: Maximiliano Kolbe.
Quinto. Em conclusão: a solução
não pode senão chegar numa outra
vida. Ao falarmos de «outra» deve-se
entender realisticamente: vida com
pletamente diferente, em certo senti
do mesmo oposta à vida presente. A
Bíblia fala de «segunda criação». São
Paulo falou mais do que qualquer
outro da necessidade de uma nova
criação. Contemplando Jesus Ressus
citado ele traçou as características
que a futura vida nova possuirá: o
«tempo da sementeira» (é o daqui)
vem achar-nos «corruptíveis»; «sem
verdadeira glória», «impotentes»,
«ajudados apenas pelo nosso prin
cípio vital ou alma»; «o tempo do
fruto maduro» (o do além) deverá
encontrar-nos, pelo contrário, dota
dos de «incorruptibilidade», de
«glória», de «poder» e da própria
força de Deus e de Cristo, isto é, o
«Espírito Santo».

Luigi Sartori

A fé em Cristo ressuscitado toma-se
uma nascente de esperaça mesmo
nas situações humanamente mais
difíceis e ajuda-nos a enfrentar o
mal com decisão, seguindo o mesmo
caminho de Cristo, o da cruz.

S

ofrimento, dor, doença, velhi
ce, morte,: entram todos os
dias na nossa vida contra a
nossa vontade. Estas realidades in
terpelam-nos quando surgem na pes
soa de amigos ou de parentes, mas
colocam-nos especialmente em crise
quando atingem a nossa própria vi
da pessoal. «A doença a que cada
um de nós, cedo ou tarde, se encon
tra sujeito constitui uma prova, por
vezes dramática, uma laceração de si
mesmo e uma separação dos outros»
(Catecismo de Adultos, CdA). Então
interrogamo-nos: Que sentido tem a
vida? De que lado se encontra Deus?
Como é possível acreditar num Deus
salvador se tantas pessoas sofrem?
Como é possível acreditar em Cristo
ressuscitado, vencedor da morte, se
as pessoas continuam a morrer?
A tais perguntas uma certa cate
quese e uma certa religiosidade po
pular deram no passado, por dema
siadas vezes, respostas que contri
buíram para deformar o rosto de
Deus: «Se sofremos é porque Deus
quer!»; « Deus serve-se do sofrimento
para nos purificar e nos tornar dig
nos d'Ele!».
Não! O Deus em que acreditamos,
o Deus de Jesus Cristo não pode ser
um sádico que cria a vida para a
destruir, que brinca com o homem
como o gato com o rato. Ele mani
festou-se na história da salvação co
mo criador, como libertador, como
pastor que guia o seu povo para uma
terra de liberdade, como aliado e
amigo do homem, como esposo de
seu povo, como o vivente que quer a
nossa vida.
E, no entanto, a pergunta volta a
surgir mais premente que nunca: se
a história é guiada pelo Deus liberta
dor, como é que ainda existe o sofri-

mento, a dor, a morte?
Israel, reflectindo sobre a sua pró
pria expe'r,iência, respondeu: estas
realidades nasceram na história do
homem e do seu pecado (Gén 2-3); o
sofrimento e a dor não vêm de Deus;
Deus criou todas as coisas com or
dem e sabedoria (Gén 1).
A dor pertence, portanto, aos limi
tes e ao mistério da vida humana.
Porém, «o crente recusa-se a pensar
que se encontra à mercê de um des
tino cruel. Se a nossa vida se abrir
ao amor de Deus, podemos ter certe
za que muitas situações agora in
compreensíveis possuem um signifi
cado, mesmo que ele só nos seja re
velado plenamente na realização fi
nal do Reino» (CdA). «Quem tem

Deus por Pai nunca se pode sentir
sozinho, nem sequer perante os por
quês humanamente mais inquietan
tes. A confiança no amor do Pai leva
nos a conferir sentido mesmo aos
acontecimentos mais dramáticos e
mais difíceis de aceitar» (CdA).
Quem nos ajuda a dar «sentido» à
dor e à morte?
A RESPOSTA DE CRISTO

O cristão aprende a dar um senti
do à dor e à morte contemplando o
modo como o Cristo enfrentou estas
realidades.
Cristo, perante a doença, o sof r i
mento e a morte, não procurou ex
plicações filosóficas, não fez discur
sos consoladores, mas combateu o
mal, fazendo-se solidário com os que
sofriam. Ele próprio conheceu a an
gústia da amizade quebrada pela
morte e pelo insucesso dos seus es-

forços para salvar o seu povo: chora
pelo seu amigo Lázaro e sobre Jeru
salém que o recusa. Perante estas
realidades Cristo não permanece
passivo: «Passou fazendo o bem e cu
rando...» (Actos 10,38). Ele faz-se
completamente solidário com o des
tino dos homens.
Mas a opção de Jesus transforma
se em escândalo: aquele que vem li
bertar os pobres e os que sofrem vive
a experiência do fracasso, do silêncio
de Deus, da morte.
Porém a morte de Jesus não é o úl
timo porto, não é o capítulo conclusi
vo da sua vida histórica. Para além
da morte existe a ressurreição; os
apóstolos são testemunhas disso: «O
Deus de nossos pais ressuscitou Je
sus, a quem matastes, suspendendo-o
num madeiro« (Actos 5,30).
Claro que a manhã de Páscoa não
elimina o sofrimento humano: a
morte e a dor são ainda o pão de
tantos dos nossos dias. Mas anuncia
nos que, se enfrentarmos o sofrimen
to e a morte permanecendo fiéis a
Deus, estes tornar-se-ão uma nascen
te de vida nova para quem sofre e
para quem partilha este sofrimento.
«Cristo não veio sofrer e morrer para
dispensar os homens do seu sofri
mento e da sua morte, do esforço de
crescerem e amadurecerem. Ele pró
prio se sujeitou a isso na sua huma
nidade. Viveu e morreu solidário
com eles, tudo aceitando, para que
eles pudessem viver, esforçar-se e
morrer à imitação d'Ele, em comu
nhão com Ele e fazer da sua própria
vida e da sua própria morte um dom
ininterrupto de amor ao Pai e aos ir
mãos» (CdA).
A NOSSA RESPOSTA-CRISTÃ

Para Cristo a morte não foi um
corte com a vida, mas um «ir para o
Pai» com total e absoluta dedicação,
obediência e amor (CdA). Através
desta fidelidade e desta dedic'ação,
Cristo convida-nos a enfrentar a do
ença e a morte como um «aconteci
mento positivo de esperança».
«Encarar a morte como um fatal
ponto de chegada biológico gera de
sespero ou triste resignação à fatali
dade. O cristão pode, pelo contrário,
resgatá-la, através de fé, converten
do-a em oferta de si próprio. Vivida
em plenitude, C<?_mo momento culmi-
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TESTEMUNHO

nante - ainda que cheio de angústia
- da nossa possibilidade de dom, a
morte torna-se então o acto mais ele
vado do culto espiritual, o momento
decisivo da transfiguração da vida
no corpo de Cristo, a inserção naque
la existência mais plena, a qual, por
si só, merece o nome de vida, porque
já não se encontra minada pela des
truição» (CdA).
A resposta que Cristo nos dá não é
um convite à resignação passiva pe
rante as provas da vida. Pelo con
trário, é como que um apelo a empe
nharmo-nos na luta contra o mal
que já foi resgatado pela redenção de
Cristo (CdA).
• É um convite à solidariedade com
os que sofrem: o cuidado para com
os doentes «à luz da paixão e morte
de Cristo anuncia o significado e o
valor autêntico do sofrimento humaA fé em Cristo morto e ressuscitado
permite-nos que depositemos confiança
nos pobres, nos diminuídos, em todos
os que sofrem.

no, assumido como instrumento efi
caz de salvação para o doente e para
todos os homens» (CdA).
• É um apelo a favorecer «todos os
esforços e as investigações da ciência
em benefício dos doentes, na luta
contra o mal» (CdA).
• É um convite a transfigurar desde
já a nossa existência, oferecendo-a
aos irmãos com amor: «Se o grão de
trigo, caindo na terra, não morrer fi
ca ele só; mas se morrer dá muito
fruto» (Jo 12,24).
• É um apelo a acolher a vida huma
na com todos os seus limites e tam
bém com a sua aspiração à trans
cendência; um convite a não absolu
tizar nada do que é humano e a pro
curar em primeiro lugar os bens es
senciais e duradouros (CdA).
A fé em Cristo morto e ressuscita
do torna-se, deste modo, fonte, de es
perança mesmo nas situações huma
namente mais difíceis: «Uma fé que
recusa todas as atitudes voltadas pa
ra o mal e antes o enfrenta até ao
fundo com decisão, seguindo o mes
mo caminho de Cristo, o da cruz»
(CdA).
Lucio Soravito

NA FRONTEI DA VIDA
COM A VIDA
Cada morte é vivida à medida da
textura de cada um. O horror da

morte viví-o quando palpei o meu
filho e o levantei à altura dos meus
olhos: «quão longe já ele ia...». Eis
com que sentimentos um pai viveu a
morte de seu filho recem-nascido,
enlevo dos seus sonhos e das suas
esperanças, e como descobriu que é
preciso passar a viver com a outra
dimensão da vida.

las saíram do sepulcro e fu
giram trémulas e amedron
tadas. E a ninguém disseram coisa alguma por causa do mê
do » (Me 16,8). A morte, para quem
alguma vez a viveu, é de facto esta
"zona de perturbação e horror» (E.
Morin). Primeiramente é um abalo
da estrutura psíquica - portanto, ca
da morte é vivida à medida da tex
tura de cada um. Não há palavras
que traduzam aquilo que se sente

nesses momentos que se seguem
após o «choque» - estamos num rei
no de fenómenos (sem dúvida huma
nos e terrenos) que nos assaltam e
provocam as repulsas e mêdos mais
insuspeitados: o médo do escuro, da
noite, da ausência, do contacto físico
com tudo aquilo que pertenceu ao
amigo ou familiar (medo da profana
ção?). Terror!
De facto, mais do que as idéias são
as imagens e com elas os sonhos.
Apesar de ser o facto mais frequente
do nosso dia-a-dia (constantemente
morremos ou matamos) e provavel
mente sobrepassando a nossa taxa
de criatividade (de fazer-nascer), a
morte é sempre insperada, é, e sem
pre será, esse ser sem ser, sem identi
dade positiva. Ela não possui ser: ela
chega! E adquire então foros de ine
ludível.

A morte só o é na sua plenitude
quando implica o contacto com algo
que a objectiva - o cadáver. O
«horror mortis» viví-o quando palpei
o meu filho e o levantei à altura dos
meus olhos: «quão longe já ele ia...».
E com tal horror vêm todos os pro
cessos de culpabilização ou remorso
que, em retrospectiva, percorrem
vertiginosamente a nossa consci
ência. Para alguns povos primitivos,
dizem os antropólogos que a morte
corresponde a alegria, ou como tal é
vivida; para mim foi um abalo, um
tremor-de-terra uma ameaça sobre
todos os meus esquemas, projectos
ou orgulhos (por mais honestos que
estes fossem).
Senti, passado o choque inicial,
um fenómeno curioso: era injusto
que o filho morresse antes do pai revoltei- me contra tal inversão da
natureza (orgulho ferido?). Posterior
mente, fui integrando em mim a
idéia de que o além passava a ser-me
mais familiar. Ou seja, quando soar
a minha hora conto com um anfi
trião nessas paragens: e isso recon
forta- me. (E muito me alegra por
ser uma criança, eu que gosto tanto
de canalha...). E ao mesmo tempo li
berta- me da obsessão imperiosa de
«deixar obra» - afinal são os filhos
que precedem os pais... «Perda de
individualidade» (E. Morin) ou exor
cisação de uma certa forma domi
nante de individualidade?
«Meu Deus, meu Deus, porque me
abandonaste?» (princípio do salmo
21). Neste grito - que quantos de nós
já gritamos! - estão contidos:
1. Um processo de humanização e
amadurecimento do projecto que as
nossas vidas pressupõem e que a
morte pode dar a conhecer.
Um processo de superação da re
volta contra a dor que termine com
a esperança: «porque Ele não rejei
tou nem desprezou a miséria do infe
liz» (final do salmo 21).
«Eu vim para que tivessem a Vida
e a tivessem em abundância», Con
traditório; sinal de que é preciso
passar a viver com a outra dimensão
da vida. Só a morte mexe no mais
fundo. Só ela revoluciona. Faz agora
dois anos que morreu o meu filho e
sinto-me completamente outro desde
então.
Paulo Bateria
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ÜPINIÃO

N

os meses passados esteve na mas passagens do discurso deste
manchete de todos os jornais teólogo da Teologia da Libertação,
e nos lábios de quase toda a aquando da sua estadia nesta cidade?
gente a palavra e a temática da Teolo
gia da Libertação. O chamamento a O QUE É A TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO
Roma do franciscano Frei Leonardo
É a teologia que procura reflectir a
Boff, foi o rastilho que fez despoletar
toda uma disputa não só a nivel hie caminhada da Igreja da América Lati
rárquico e teológico, mas a nivel do na. Portanto, não é apenas uma teolo
gia de teólogos, é uma teologia de
povo, pertencente ou não a Igreja.
O irmão de Leonard Boff, Frei Clo uma Igreja que optou pelos pobres.
dovis Boff, religioso da Ordem dos Quer dizer que antes houve uma Igre
Servos de Maria, esteve em Coimbra ja de libertação; a teologia da liberta
no dia 10 Dezembro. Proferiu uma ção veio depois, como «acto segundo»
conferência a Teologia da Libertação para interpretar e secundar essa fé
no Instituto JUSTIÇA e PAZ e, depois, libertadora.
A TdL é a reflexão sobre Deus na
esteve na Comunidade de Santo Antó
nio dos Olivais para uma troca de ex · história concreta dos homens. Para
compreender a TdL é preciso ver e até
periências eclesias.
Queremos neste artigo falar de algu- experimentar o processo vivo de po-

breza, marginalização e opressão e ao
mesmo tempo a luta dos oprimidos
para superar essa situação.
Faz-se teologia da libertação, reflec
tindo a partir da vida da comunidade
cristã, em função dos problemas con
cretos do Povo de Deus. Por isso, um
dos grandes méritos da TdL é o de ter
aproximado a Teologia ao povo, so
bretudo aos pobres, tornando-se um
discurso que enfrenta problemas que
envolvem as pessoas, feito e praticado
não só por «especialistas» mas tam
bém pela comunidade dos cristãos.

As CEBs constituem uma realidade
dinâmica. Não são uma nova Igreja, mas
uma Igreja renovada.

IGREJA - POVO DE DEUS

Um dos conceitos mais importantes
que sairam destacados no Concílio
Vat. II, foi o da Igreja vista como Po
vo de Deus. Uma Igreja de comunhão.
Uma Igreja fermento, igreja esperança
dos homens, sobretudo dos pequenos.
Assim os problemas dos homens são
os problemas da Igreja. E toda a vida
e a dinâmica da Igreja está em função
da realidade humana.
AS COMUNIDADES ECLESIAIS
DE BASE (CEBs)

Na América Latina, o «casamento»
entre Igreja-povo, deu como fruto as
Comunidades eclesiais de base. Depois
de Medellin (1968) e_ de Puebla (1979),
o povo «entrou» na Igreja como mem
bro activo e responsável. E pois que é
impossível actuar desta feita numa
multidão anónima de fiéis, eis o surgir
de pequenas comunidades, onde cada
membro é ouvido e pode falar e parti
lhar. Daqui a palavra que traduz a
natureza duma CEB: participação.
As CEBs constituem uma realidade
dinâmica de vida. Constituem um no
vo modo de servir. Não são uma nova
Igreja, mas uma Igreja nova, renova
da. Uma Igreja simples, de Evangelho,
revolucionada. Não são um movimen
to da Igreja, mas uma Igreja em movi
mento. Ao redor dela se desenvolverá
cada vez mais a acção pastoral da
Igreja.

EVANGELHO - VIDA

O princípio de Redenção deu-se (e
dá-se) pela Encarnação. Não há salva
ção sem Encarnação. Cristo, que é o
Caminho, foi o primeiro a seguir este
percurso. Um percurso exigente, que
pede conversão e que passa pela cruz.
A Igreja tem que encarnar-se na
realidade do povo. Deixar-se interro
gar e aprender. É isso que o teólogo
tem que reflectir, a catequese tem que
dominar e a Liturgia tem que cele
brar... Nada de abstrações ou coisas
para «entendidos», mas firmes com os
pés no chão (teologia/pé-no-chão).
As CEBs são Igreja vinda de «bai
xo», do chão: povo baptizado e pala
vra de Deus. O motor delas é exacta
mente a evangelização.
AMÉRICA LATINA E PORTUGAL

A América Latina e a Europa repre
s entam duas realidades muito diferen
tes. Todavia há aspectos que é possível
partilhar.
Antes de mais, para renovar uma
Igreja é necessário e urgente passar
Pela Encarnação. Nota-se na Europa
um atraso enorme; parece que esta
Igreja ainda não descobriu o que é

«Igreja - povo de Deus». Na América
Latina isto é já um dado adquirido e
assimilado. Na Europa, parece que tu
do tem que vir «de cima»... Não se
quer aqui atacar o princípio da autori
dade; o importante é chegar à corres
ponsabilidade, à participação, ao tra
balho em conjunto.
A estrutura secular da Igreja abafa
ainda os movimentos da base. Temos
que superar toda a espécie de desâni
mo. Eu acho que este povo aqui em
Portugal é um povo desesperado e pa-

rece-me que tem até um certo gosto
masoquista em se sacrificar; parece
que tudo «vai a pique», que tudo é de
cadente, que não há futuro ...
Eu, aqui, nesta comunidade paro
quial, sinto grande motivo de alegria
ao ver gérmenes novos de esperança.
Sinto a Igreja despontar quando há
grupos que assumem os pobres, quan
do há grupos que se reúnem para es
cutar e viver o Evangelho.
Temos que ter esperança, muita Esperança!

■
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JOVENS 1985:
CRISTO NOSSA PAZ
Pontifício Consêlho para os leigos es
colheu como tema para o encontro
mundial dos jovens que celebrar-se-á

em Roma nos próximos 30-31 de mar
ço, Cristo nossa paz. O encontro foi
organizado em ocasião do ano Inter
nacional da Juventude, a celebrar-se
em 1985 por declaração da ONU. João
Paulo II apoiu com interesse e estímu
lo, a iniciativa do Pontíficio Consêlho.
O programa prevê um encontro dos
jovens de todo o mundo com o Papa
na Praça S. Pedro, uma vigília de ora
ção, nas diversas linguas, e uma pele
grinação que levará os jovens do Coli
seu até a Praça S. Pedro, onde na ma
nhã do domingo de Ramos, o Papa ce
lebrará a eucaristia seguindo a litur
gia daquele domingo.
O pontifício Consêlho, presidido pelo
Cardeal Eduardo Pirônio, pediu a co
laboração das distintas conferências
episcopais.
O encontro «Jovens 1985» recolhe a
experiência do encontro dos jovens do
Ano Santo passado, e quer ser o teste-

munho vivo da esperança que as jo
vens gerações repõem no Cristo, salva
dor do homem e sentido da história.

BÍBLIAS PARA A PAZ

Frei José Scarnato, paulino, 58
anos, calabrês de origem, colombiano
de adoção, é o diretor da Livraria São

XXV VIAGEM APOSTÓLICA DO SANTO PADRE

(26 de janeiro - 6 de fevereiro)
Venezuela - Equador - Peru - Trinidade - Tobago
No dia 6 de fevereiro, João Paulo li
conclui uma importante viagem apostólica
na América Latina, suscitando sempre en
tusiasmo, devoção e união nas Igrejas lo
cais e empenho para construir estruturas
que permitam a criação da civilização do
Amor. O Papa em várias ocasiões expli
cou o motivo da sua visita.
Eis alguns dados que o «L'Osservatore
Romano» publica sôbre os Países visita
dos pelo Papa.
VENEZUELA: Situada no extremo norte
da América Meridional. Tem uma super
fície de 916.700 Km2• A popula
ção supera os 16 milhões de habitan
tes. 83 por cento da população é mesti
ça e o restante crioula, negra e aborí
gene. 85 por cento dos venezuelanos
são católicos. A língua oficial é o espa
nhol; há uma minoria aborígene que fa
la o dialecto caribe.
EQUADOR: Encontra-se na parte entre
a Colômbia, Peru e o Pacífico. Tem
uma superfície de 283.561 Km2 e uma
população de quase 9 milhões de habi
tantes. 40 por cento da população é
aborígene, 40 por cento mestiça, 1O por
cento crioula .e o restante negra e mu
lata. A grande maioria, 90 por cento, é
católica. A língua oficial é o espanhol:
os índios falam o quechua e o arauca
no.
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PERU:
Tem
uma
superfície
de
1.285. 215 Km2: Conta com uma po
pulação de 20 milhões de habitantes:
50 por cento é aborígene, 33 por cento
mestiça. 12 por cento crioula e oriunda
europeia, e o restante negra e mulata.
95 por cento da população é católica. A
língua oficial é o espanhol e o que
chua; grande parte dos índios fala o
aymará e outras 33 línguas autóctones.

ro dever é aquele de anunciar a Pala
vra de Deus em todo lugar e a todo
homem. Aqui, na Colômbia, o proble
ma mais urgente é aquele de pacificar
os ânimos. E o que é que existe de
melhor do que a reflexão sôbre as Es
crituras Sagradas para acalmar os es
píritos? Eis porque, como religiosos,
pensamos de oferecer a Bíblia por prê
ços ultra-populares - a iniciativa, que
ro precisar, é sem vantagens económi
cas - e em particular, de difundí-la e
comentá-fa lá onde, talvez, era menos
conhecida: nos territórios de guerrilha
e de violência armada».
As Livrarias São Paulo de Bogotá e
de Medellim, há muitos anos são con
sideradas centros de evangelização e
de cultura, mais do que pontos de
venda de livros. Contudo, no ano pas
sado, os paulinos de Bogotá difundi
ram 250.000 volumes de carater reli
gioso e cêrca de 36.000 Bíblias de di
versas edições.
Por Bíblias para a paz chegaram a
frei Scarnato, diversas manifestações
de aprovação, a mais importante das
quais aquela do presidente Belisario
Betancourt, que também prometeu de
confiar, próprio aos paulinos a reali
zação de um programa televisivo de
informação religiosa.
(Jesus, n. 2 - 1985)

A IGUALDADE NA EUROPA UNIDA

Paulo de Bogotá desde 1950, ano no
qual, com armas e__ bagagens, desem
barcou no país sul-americano.
Nestes mêses, o seu nome está na
boca da inteligência bogotana e circu
la sempre mais frequentemente tam
bém nos estreitos ambientes políticos.
O motivo dessa popularidade deve-se
a uma sua iniciativa original, lançada
com o slogam Bíblias para a paz.
Em prática, o arrojado paulino di
fundiu uma primeira edição económi
ca (100.000 exemplares) da Bíblia e�
todo o pais, mas sobretudo - e aqUJ
está a originalidade de seu projeto nas zonas onde a guerrilha está mais
consolidada.
«São Paulo, o apóstolo da Palavra,
por exelência», explica frei Scarnat�,
«ensinou a nós paulinos que o primei-

Uma Comissão a nível europeu efe
tuou na Comunidade Européia, forma
da por dez países, um estudo dedicado
aos adultos, mulheres e homens da
Comunidade.
Sómente 3 pessoas entre 10 (26%
mulheres - 29% homens) são ainda da
opinião que só o homen deve dedicar
se a uma profissão, enquanto a mu
lher deve ocupar-se da casa.
Mais de 70% dos europeus são da
opinião que a política não deve ser da
competência somente dos homens.
Os 45% manifesta o seu apôio aos
movimentos feministas enquanto os
3 3% das mulheres e 41% dos homens UM SÍNODO EXTRAORDINÁRIO PARA REVIVER E APROFUNDAR
desaprovam estes movimentos.
O CONCÍLIO VATICANO li
Seja os homens que as mulheres da
Comunidade Européia, concordam na
O Papa convocou uma Assembléia denso ensinamento conciliar, em or
maioria, que em período de desocupa Extraordinária do Sínodo dos Bispos, a dem à sua constante aplicação na vi
ção; o homem tem mais direito a um ser realizada de 25 Novembro a 8 de
trabalho que uma mulher (50% das Dezembro deste ano, para recordar o da da Igreja.
Este anúncio foi feito no encerra
mulheres - 61% dos homens).
Concílio Ecuménico Vaticano II a vinte mento da Semana de oração pela uni
Os 63% das mulheres afirma que se anos do seu encerramento, com o ob dade dos Cristãos, ao término da Mis
riam contentes de poder exercer uma jectivo de reviver aquela atmosfera de
sa celebrada na Basílica de S. Paulo
actividade profissional.
comunhão eclesial e de aprofundar o fora dos Murps, no dia 25 de Janeiro.
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O

cariz acentuadamente temáti
co desta rubrica e o largo es
paço de tempo que separa a
elaboração de cada artigo e a sua pu
blicação não inibem nem dispensam a
atenção e o comentário a certos acon
tecimentos da actualidade.
UM PLANO NUMA ENTREVISTA

A entrevista do Ministro da Saúde
publicada num semanário, em 21 de
Novembro último, ao ser apresentada
como a primeira grande entrevista
concedida por Maldonado Gonelha
nessa qualidade e ao ser-lhe fornecido
o título «Temos um plano para cinco
anos para a saúde em Portugal legiti
mava expectativa de boas novas.
No entanto, mais uma vez se apre
senta um membro de Governo a repe
tir o estafado argumento, de que en
controu o ministério desorganizado,
obrigando-o a dispender enorme esfor
ço para «pôr a casa em ordem», quei
xando-se de falta de informação que
lhe permitisse partir para delibera
ções decisivas e desbloqueadoras.
Do tal plano pouco nos é revelado.
A entrevista acaba por dar a entender
que o plano para cinco anos foi dirigi
do quase exclusivamente ao preenchi
mento dos lugares das carreiras médi
cas. Ora, tal traduz uma preocupação
sobre um aspecto da gestão de pessoal
do Ministério da Saúde e, mesmo no
que diz respeito ao pessoal abrangido,
extremamente parcelar, pois aparece
limitado à distribuição dos médicos
pelos vários lugares disponíveis.
Bastante seguro se apresenta o Mi
nistro da Saúde ao referir os dados es
tatísticos que as perguntas lhe pedem
e, sobretudo, quando diz que os médi
cos que venham a recusar os lugares
que agora lhe são proporcionados têm
26

DONDE VÊM AS DIFICULDADES
Mas aquela segurança do Ministro
da Saúde só se revela, no plano práti
co, quanto à abertura dos concursos
para os lugares do internato geral
(policlínicas, isto é, recém-licenciados)
e do internato complementar (médicos
internos, isto é, os que tirocinam para
uma especialidade), lugares estes con
cebidos, na estrutura das carreiras
médicas, como lugares de pré-carrei
ra, em que a actividade do médico in
terno tem de ser tutelada.
De facto, apesar de ter já sido publi
cado um regulamento dos concursos
para os lugares de médicos assistentes
hospitalares, o respectivo concurso
ainda não teve lugar, enquanto de
correm já alguns dos trâmites dos
concursos para os internatos geral e
complementar.
Nada disto é muito para admirar. O
próprio Ministro sugere a origem de

uma parte de dificuldade. É que, abrir
um concurso para lugares cujo núme
ro é fixado por despacho anual d a
mesma entidade que decide da sua
abertura (neste caso o Ministro da
Saúde), não levanta dificuldades de
monta, especialmente se esses lugare s
ainda não forem daqueles que são for
temente decisivos para a vida profis
sional dos candidatos.
Ora, é precisamente o contrário dis
so o que se passa com os lugares de
assistente hospitalar, assistente de clí
nica geral ou assistente de saúde pú
blica. Nestes casos, ficar colocado em
Lisboa, Porto, Aveiro ou Elvas não é
indiferente quer para o candidato,
quer para os médicos já residentes. E
a importância não deriva só de razões
geográficas, podem ser particularmen
te relevantes motivações estritamente
profissionais.
Por outro lado, para estes concursos
é indispensável montar uma extensa e
precisa máquina administrativa para
definir rigorosamente as vagas e pro
mover toda a série de acções tenden
tes a garantir a objectividade e justiç a
das decisões dos júris.
A entrevista do Ministerio da Saúde
foi publicada em Novembro último,
estamos em Janeiro e estes concursos
ainda não tiveram início, e parece-me
pouco provável que em Março (altura
em que este artigo será, em princípio,
publicado) tal já seja possível. De fac
to, se suceder como indicam certas
fontes geralmente bem informadas, se
rá publicado novo regulamento para
estes concursos, alterando substancial
mente as orientações perfilhadas pelo
já publicado, na sequência de pressões
efe_ctuadas junto do Ministério.
A estratégia fortemente planificado
ra do Ministério da Saúde está a
corresponder uma táctica de caracol.
E não só por causa da lentidão dos
processos. Recorde-se que o caracol,
quando sente um foimigo que teme,
recolhe-se na sua concha, e só depois
de muito tempo volta a avançar.
POUPANÇA INDISCRIMINADA
GERA INJUSTIÇA

Como já foi aflorado, estes avanços
e recuos jogam, de certo modo, a fa
vor de uma política de restrição finan
ceira, e há, de facto, motivos para se
pensar que razões desta índole tenham
a ver (ou pelo menos acabem por
aproveitar) com a indefinição que ge
ram.
É que, noutras carreiras de pessoal
do ministério tem-se assistido, por um
lado, à retirada da competência dos

organismos
com
autonomia
(nomeadamente hospitais) para a
abertura de concursos - veja-se o que
se passou recentemente com as carrei
ras de técnicos auxiliares de diagnós
tico e terapêutica e de técnicos de ser
viço social - e, por outro lado, à exi
gência de cumprimento de cada vez
maior número de formalidades e auto
rizações cuja obtenção é extremamen
te morosa. Na realidade, a abertura
de um concurso, mesmo só para pes
soas que já sejam funcionários públi
cos, e sendo necessárias provas práti
cas, carece de um despacho do Minis
tro da tutela e do Secretário de Esta
do da Administração Pública que ho
mologue o esquema das provas. Tal
sucede, por exemplo, com os lugares
de cozinheiro, auxiliares de alimenta
ção, de acção médica, fiel de arma
zém, etc.
Com a demora na obtenção daque
les despachos - seis meses, pelo me
nos - consegue «poupar-se» nas despe
sas de pessoal.
. Se é certo que é preciso gastar par
cimoniosamente, também é certo que
!�aduz uma má gestão a poupança in
discriminada. E, neste tipo de situa
ções, põe-se em perigo a qualidade e
quantidade dos serviços prestados, o

27

A NOSSA SAÚDE

CoMPROM1sso M1ss10NÁR10

da em comprometedora teia, que teve
início logo no momento em que se de
cidiu a construção da fábrica.
Existiam mil e uma razões que jus
tificavam a construção de uma fábrica
que se dedicasse à _produção daqueles
pesticidas. Não sabemos, mas é bem
possível que a população de Bhopal se
tenha inicialmente regozijado com a
localização de tão importante investi
mento. Só que, agora vemos que o in
vestimento produz veneno. Azar da
população de Bhopal?
Não nos iludamos. Estes «aciden
tes» só acontecem assim em países do
terceiro mundo, porque os investimen
tos chamados sujos não se implantam
na Suíça, na Alemanha ou nos EUA.
No entanto, estes países podem ser
apontados como dos mais avançados
em indústria química.
O DRAMA DOS LESADOS

que é particularmente desaconselhado
quando se trata de serviços de saúde,
e tanto pior se for conseguido à custa
do bloqueamento de legítimas expecta
tivas dos trabalhadores.
Além disso, dado que os serviços
não podem deixar de evoluir, ou até
mesmo de funcionar, acabam por
«contratar» pessoas (os chamados ta
refeiros) que, em face das limitações
legislativas vigentes, acabam por ser
retribuídos pelo seu trabalho através
de verbas destinadas à aquisição de
bens ou serviços, isto é, não são consi
derados trabalhadores.
O resultado é que são escandalosa
mente explorados, pois não lhes é fa
cultado o gozo dos mais elementares
direitos: horário de trabalho digna
mente definido, protecção na doença,
protecção contra acidentes de traba
lho, contagem de tempo de serviço pa
ra efeitos de reforma, subsídios de abo
no de família, férias, etc.
Em última análise, nestes casos, é o
próprio Estado quem personifica a fi
gura do mais insidioso explorador dos
trabalhadores.
Enfim, o plano, tal como é revelado
na entrevista, está eivado de vícios
centralizadores e deixa de lado muitas
questões que urge resolver, tais como,
a reformulação dos quadros de pesso
al da maior parte dos serviços (os dos
hospitais datam de há mais de dez
anos), regulamentação de variados
pormenores relativos a carreiras de
pessoal cuja falta impede o seu nor
mal desenvolvimento, definição (ou
redefinição) do organograma do mi
nistério (departamentos ou direcções

gerais, articulação dos serviços regio
nais e definição das suas funções - das
Administrações Regionais de Saúde
especialmente - lugar a atribuir aos
serviços que prestam cuidados de saú
de mental, etc.).
Claro que numa simples entrevista
não é possível tratar todos estes témas
e será sempre discutível apontar os
mais importantes ou prementes, mas
não deixa de ser lamentável que al
guns deles nem sequer sejam aflora
dos, preferindo-se referir outros que,
francamente, não parecem merecer re
levância, como por exemplo a menção
à nova doença designada por «SIDA»
que, praticamente, atingiu, pelo me
nos até agora, muito poucos cidadãos
portugueses.
BHOPAL
,
,
UMA BOMBA NA SAUDE PUBLICA

O que aconteceu em Bhopal, em No
vembro último, desperta necessaria
mente a nossa atenção. Já provocou
mais de dois mil mortos e dezenas de
milhar de intoxicados. Uma tragédia
cujos efeitos se vão arrastar por mui
tos anos, não sendo mesmo possível
delimitá-los com precisão: quantos fi
lhos ou mesmos netos dos que escapa
ram agora vão sofrer as conse
quências?
Chamam-lhe a maior catástrofe da
indústria química, mas, decididamen
te, esse epíteto é uma forma de masca,
rar a realidade. A tragédia de Bhopal
- longínqua e até agora desconhecida
cidade indiana - foi «preparada» por
uma longa série de negligências, urdi-

Acontece quase sempre assim. Os
mortos, os estropiados, os que ficam
órfãos ou viúvos sofrem as conse
quências independentemente de qual
quer formalidade. O mal cai-lhes em
cima quase sem saberem donde vem.
Mas o desfiar da emaranhada teia
das negligências acumuladas é forma
lizado até ao último pormenor. Não
vá algum lesado obter vantagens da
desgraça ou responsabilizar-se alguém
mais do que o devido!
Quem assumirá corajosamente o seu
quinhão de responsabilidade? Os pró
prios lesados terão ainda muito que
lutar para serem justamente recom
pensados.
BHOPAL É UM ALERTA

Não nos esqueçamos que, embora
noutras versões, Bhopal pode ter (ou
tem já?) outros nomes bem mais pró
ximos de nós e à nossa falta de cuida
do pode corresponder uma dimensão
trágica ainda maior.
E tudo isto tem a ver com saúde,
ainda que à partida não pareça. É
que não podemos pensar nela só
quando adoecemos.
De facto, os mortos e doentes (por
quanto tempo?) de Bhopal não surgi
riam se tivessem sido tomadas oportu
namente as medidas preventivas ade
quadas.
Só a intervenção de técnicos de saú
de pública e de elementos das pró
prias populações convenientemente
esclarecidos poderá evitar estas tragé
dias. Não nos demitamos dos nossos
deveres de participar.
Carlos Paiva

MAFE'
UE LIBERTA
E

ra Ja um fim de tarde. Escure
cia (aqui escurece muito cedo).
Vinha de um encontro de jo
vens e, no caminho de regresso a casa,
quando o" ·movimento
.
das estreitas
.
ruas daquele bairro-musseque era já
duma tranquilidade muito grande
(quase toda a gente já em casa, com a
sua lenha a arder ou pronta para dor
mir), apareceu a Ir. Lena que ia para
um óbito. Fui também.
Assim que chegámos à casa onde se
«ia passar a noite» (é o costume da
qui), sentimo-nos no meio de um am
biente muito calmo, as pessoas em cír
culo e ao ar livre, de pé, rezando,
olhando as estrelas naquele céu meio
azul meio negro, o catequista transmi
tindo uma grande serenidade ao acto
e explicando duma maneira muito
simples a fé... na vida. É na paz e
tranquilidade que o sofrimento pode·
ser assumido e ultrapassado (mesmo
que a ferida seja profunda). A morte e
a vida têm assim mais dignidade.
Estávamos pois cá fora, guardados
por algumas bananeiras e pelas trasei-

O cristianismo pode ser de
verdade uma libertação de
todas as supertições e poderes
imaginários.

ras de outras cubatas. Ao lado, a ca�.a - quase me assustaram, tão enigmáticas
da família enlutada. No fim da nossa elas eram, tão forte tinha sido o seu
pequena oração lá entrei. Vi então a efeito no comportamento das mulhe,
criança morta, de 3 anos, a mãe cho res. Desconfiei de algum problema.
rando no chão e debruçando-se sobre De facto, alguns jovens explicaram-me
o filho a seu lado, 3 ou 4 mulheres depois o que se passava.
junto, uma vela acesa, lenha prepara
A criança adoecera há uma semana,
da para o fogo e, a um canto, um ho
com sarampo. A mãe quis levá-la ao
mem inconsolável. A ele me dirigi e hospital mas os mais velhos da família
soube, depois de alguma espera, que fizeram pressão para que a levasse an
era o tio da criança e que o pai estava tes ao kimbanda (curandeiro e/ou adi
fora. Ia dizer-lhe qualquer coisa mas vinho) A mulher, cristã, não quis acei
ele antecipou-se com voz forte: «ai, ai, tar isso. A criança foi piorando, a ten
vai dar muita confusão». Nisto, todas são na família crescendo. Ao fim de 5
as mulheres aumentaram significati dias, a mulher foi ter a casa das Irmãs
vamente o seu choro e os seus lamen (2 delas são enfermeiras) para ver se
tos.
assim resolvia o problema sem deso
Devo dizer que aquelas palavras bedecer aos mais velhos. Mas o caso
já era grave, era necessário o interna
mento. Dois dias depois, desesperada,
a mãe leva mesmo o filho ao hospital.
Poucas horas depois ele ali morria.
E aquela mulher sentia agora que a
sua morte (ou outra desgraça) talvez
estivesse também para breve. O medo
do feitiço já a começava a apavorar.
Os mais velhos da família não deixa
riam de a culpar pela morte do filho e
o cêrco que lhe moveriam seria impla
cável. Para mais havia a circuns
tância desfavorável de o pai da crian
ça ter estado ausente.
E a questão de fundo aí está, tão
simples e ao mesmo tempo tão com
plexa: o cristianismo pode ser, de ver
dade, uma libertação para estes po
vos. Não é nenhum outro colonialis
mo, não é fazer tábua rasa de uma
cultura ancestral. Mas é constatar que
o cristianismo, ao libertar o Homem
de todas as superstições e poderes
imaginários (o poder de Deus é o mais
forte e é para o Bem...), pode evitar
que crianças morram desta maneira e
que mães como aquela possam viver
livres da opressão e desejos de vingan
ça de outros...
frei José Nunes
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A AMIZAD ÃO NOS PODE FALTAR
á amigos a quem queremos
mais do que ao próprio ir
mão»... assim se lê no livro
dos Provérbios (18,24), e há toda a ra
zão nesta velha mas sempre actual sa
bedoria da Escritura. Nos últimos
tempos chegam até nós, de uma ma
neira verdadeiramente impressionan
te, cartas de pessoas de todo o género,
mas, de um modo especial, vindas de
adolescentes, falando da sua solidão,
da carência de amigos, da necessidade
de encontrar com quem poder dialo
gar. Também a nossa experiência de
todos os dias nos confirma que, cada
vez mais, o ser humano vive mais só
nesta sociedade; por isso trataremos
de considerar aqui algumas situações
e linhas de conduta que esperamos
sirvam como temas de reflexão sobre
alguns aspectos fundamentais da ami
zade.

A AMIZADE É UMA RELAÇÃO
QUE IMPLICA ESFORÇO
DE DUAS PARTES
Ninguém pode ignorar que necessi
tamos de mui tas pessoas ao longo das
diversas etapes da nossa vida. Neces
sitamos dos vizinhos, dos que conosco
estudam, trabalham, contactamos; ne
cessitamos afinal de todos aqueles
com que convivemos no nosso dia a
dia. Na maioria dos casos estas rela
ções não são profundas, não são uma
verdadeira amizade e são, de uma ma
neira geral, de curta duração, mas fa
zem parte da nossa existência diária e
não podemos prescindir delas. São
importantes ainda que não saibamos
porquê; a palavra amável, o cumpri
mento simpático, o .�orriso que se ofe
recem ao passar, significa partilhar al
guma coisa, significa camaradagem, e
tudo isso enriquece as nossas vidas.
É mais que evidente que temos ne
cessidade de ter amigos. Um amigo é
algo de essencial na nossa existência:
é alguém que partilha do nosso estado
de espírito e das nossas experiências,
dos nossos desgostos e alegrias, e tam
bém das nossas mais intimas preocu·
pações. É alguém que nos oferece a
certeza de que nele encontraremos
sempre disposição para nos escutar e
para nos compreender.
Há quem defina a amizade como a
relação básica do homem, não só a
que liga os amigos, mas também �
que liga entre si a família, pais e fi-

lhos, marido e mulher. Outros defi
nem a amizade como essa insubsti
tuível satisfação de quem procura o
sentir-se seguro com outra pessoa, e
em completa naturalidade.
Porém, de qualquer maneira que en
tendamos definir a amizade, não há
dúvida quec a amizade é uma relação
que implica' um esforço de ambas as
partes para a conservar e aumentar.
Por isso nunca será demais lembrar as
coisas necessárias para «perder ami
gos»: ser pessoa em quem se não pos
sa confiar, critica indiscriminadamen
te, ser excessivamente sarcástico, es
tar sempre a queixar-se e a rezingar,
sentir-se superior, ser exagerado, ser
repetitivo e teimoso.

TEMOS NECESSIDADE DE UM AMIGO
Já muitas vezes nos disseram: «Não
é bom que um homem esteja só...».
Estas palavras que lemos na Sagrada
Escritura, significam, sem dúvida, que
para funcionarmos cabalmente como
pessoas deve existir uma boa relação
entre nós e os outros de modo que
possamos trocar, uns com os outros,
das nossas múltiplas experiências.
As amizades felizes, as de longa du-

ração, são aquelas em que a pessoa
tem um justo sentido do seu próprio
valor e a suficiente habilidade de dar
se sem medo de se sentir exausta. É
por isso que a primeira pergunta que
se faz na primeira entrevista no exa
me psicológico é: «Teve alguma rela
ção de amizade duradoira?».
Eis uma pergunta que devemos fa
zer a nós próprios para, em caso ne
cessário, nos corrigirmos a tempo.

FORTALECER A AMIZADE
Vamos enunciar uma série de medi
das básicas para alimentar e consoli
dar a amizade:

Pennitir que os nossos amigos sejam
eles mesmos. Decidamos aceitá-los co

mo são. Agradecer-lhes o que nos ofe
recem e não nos lamentarmos por
aquilo que não nos podem dar. Não
nos devemos sentir diminuídos nem
ofendidos se os gostos dos nossos ami
gos diferem dos nossos.

Aconselhar oportunamente e constru
tivamente. Quando um amigo tem ne

cessidade de falar, é necessário saber
escutá-lo sem o interromper; se pede o
nosso conselho, nessa altura, devemos
dar-lho, procurando que seja sempre

positivo e sirva para o ajudar.
Não invadir, não oprimir. Cada um
de nós tem o direito aos seus senti
mentos e pensamentos privados. Os
amigos que tentam invadir o espaço
interior dos outros arriscam-se a des
truir a relação.
Ser leais. A lealdade está na mesma
base da amizade. Significa fidelidade,
significa merecer a confiança, signifi
ca «estar com» o nosso amigo nos
bons e maus momentos, não dizendo
mal dele na sua ausência nem permi
tir que outros o façam.

Estannos dispostos tanto a dannos
como a receber. Isto quer dizer que de

vemos estar sempre prontos para
prestar ajuda e apoio, mas também
para pedi-lo sempre que necessitemos.
Sem exagerarmos em nossas exi
gências mas também não permitindo
que abusem de nós.
Saber animar. Signif ica dizer aos
nossos amigos porque gostamos deles,
e fazer-lles sentir quanto nos é grata a
sua presença em nossas vidas; reco
nhecer os méritos e qualidades do
amigo, partilhar sinceramente dos
seus êxitos e dos seus fracassos.
Sentinno-nos iguais. Na amizade
não há lugar para vaidades ou compe
tição; nem para a inveja, nem para
atitudes de superioridade ou inferiori
dade.
Ser sincero e honesto. Uma relação
aberta é essencial na amizade. Os nos
sos sentimentos, bons ou maus, deve
mos manifestá-los, não os calar nem
guardar para nós, especialmente se se
tratar de ansiedade ou cólera. Esclare
cer sempre para evitar os resentimen
tos, ajudando a crescer a amizade.
Contudo, recordemos que em certas
ocasiões há coisas que mais vale não
dizermos. A nossa sensibilidade acon
selha-nos, por vezes, uma certa pru
dência.
Aceitar o risco. Com efeito a amiza
de implica o estarmos dispostos a
correr certos riscos. Um dos obstácu
los principais para uma relação de
amizade é o medo de ser traído. No
entanto se não somos capazes de amar
os outros e a confiar neles, condena
mo-nos a uma vida vazia e sem senti
do.
A amizade é um prazer. Concluindo:
Na verdadeira amizade não há neces
sidade de desculpas, não necessitamos
pedir nada por favor, nem provar na
da, podemos ser tal qual somos e esta
mos em paz. Porque a amizade é «o
prazer que dá prazer» tanto para
quem o dá como para quem o recebe.
«Um amigo ouve a canção do meu
coração e canta-ma quando me falta a
memória» (Frei Alberto Nimeth).
Amílcar R. Fahrni
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riundo da área cultural de
expressão germamca que,
no domínio da História da
Arte, se notabilizou, este século, com
nomes como M. Friedlãnder, F. Saxl,
A. Boeckler, E. Kantorowicz, H.
Wentzel, A. Goldschmidt, H. Dege
ring e tantos outros, Erwin Panofsky
fez, da sua cátedra de Princeton, o
foco de irradiação principal, de on
de, a bem dizer, se gerou a iconolo
gia como ciência fundamental a um
entendimento globalizante do fenó
meno artístico.

Renascimento e Renascimentos na
Arte Ocidental abrange quatro gran
des capítulos (dois sobre a problemá
tica teórica geral, definição e autono-

mia do conceito de Renascimento
em História da Arte e dois sobre as
pectos concretos da Renascença Ita
liana), compulsados de uma série de
conferências proferidas em 1952, no
castelo de Gripsholm (Suécia), por
iniciativa do Instituto de História da
Arte da Universidade de Uppsala. O
primeiro capítulo foca a consciência
que o Renascimento tem de si pró
prio, na medida em que diversos hu
manistas e artistas do tardio Medie
vo sabem opor-se à tendência geral
do seu tempo, em nome da revives
cência de um dado tipo de valores (a
antiquitas, a sacra vetustas) que im
plica também o desabrochar de algo
radicalmente novo, uma nova reali-

dade, fruto de uma nova atitude pe
rante o mundo e o seu pr9prio papel
de produtores culturais. E a rinasci
ta, a renaissance, a Wiedererwach
sung, termos que o próprio séc. XVI
utiliza.
A questão de saber se merece ou
não o fenómeno «Renascimento » (tal
como o entendemos, na limitação
cronológica dos secs. XIV-XVI) as
honras de uma autonomização abso
luta, no que respeita a outras revi
vescências culturais anteriores, ocu
pa a segunda parte da obra, em que
nos aparece o elenco de todos esses
renovamentos, mais ou menos par
ciais, em que é pródiga a Idade
Média.
O dois capítulos finais incidem sobre
a pintura italiana trecentista e sobre
a importância da reactualização da
Antiguidade na produção artística e
cultural do Quattrocento. Multiplia
cam-se aqui os exemplos, teóricos,
técnicos e simbólicos, que explicam
o impacto que a pintura toscana do
sec. XIV exerce sobre zonas tão dís
pares, como a Borgonha, a Boémia,
Castela ou a Renância. E, finalmen
te, estudada a relação da chamada
Ars Nova norte-europeia com a Re
nascença italiana, e a de ambas com
a Antiguidade greco-romana.
Realismo, naturalismo, intelectua
lismo representativo, interpretação
cristã de temas expressos formal
mente all'antica, tudo se interliga
neste lúcido ensaio de onde surge,
para o leitor, uma nova noção de Re
nascimento, simultâneamente mais
clara e limitada, mais abrangente e
específica. Inter-penetrando sempre a
produção artística e a formulação fi
losófica e religiosa, amplamente do
cumentado com imagens, este livro
de Panofsky, tão tardiamente tradu
zido entre nós, continua a ser peça
fundamental na abordagem de um
dos períodos mais fecundos e de mais
árdua delimitação histórico-concep
tual que ao estudioso se deparam.
Saliente-se, por fim, a completíssima
bibliografia indicada, que o próprio
autor actualizou para a segunda edi
ção.
José Alberto Gomes Machado

abre o silêncio das fragas! ... O Diário
é o mapa físico e espiritual de Portu
gal. Miguel Torga diz que há duas cul
turas em Portugal: uma que parece
outra que é. Uma que se existe outra
que se recata. Uma que se consome e
outra que se preserva. Uma que nos
arremeda e outra que nos identifica.
Essa identificação é preciso buscá-la
no povo pois ele constitue ainda o tra
vejamento nobre da pátria, numa al
tura em que nenhuns outros valores
lhe garantem a perenidade.
A escrita é para Torga um acto
«ontológico » e poesia um misto de
oração e de «feitiço » , um golpe de
vento no alto de uma serrania».
O poeta diz-nos: «O que fui sempre,
o que eu sou, e o que eu serei, é um
artista, um homem e um revolucio
nário. Na medida em que sou um ar
tista, quero um mundo onde a beleza
seja o vértice da pirâmide. Na medida
em que sou um homem, quero que
nesse mundo os indíviduos sejam li
vres e conscientes. E na medida em
que sou um revolucionário, quero que
a revolução traga à tona as grandes
massas, e que nunca acabe de per
correr o seu caminho perpétuo, sem
estratificações e sem dogmas. O que é
preciso, exorta o poeta, é não desespe
rar. Não cair no ódio, nem na re
núncia. Ser homem no meio de car
neiros, ter lógica no meio de sofismas,
amar o povo no meio da retórica. Por
que é no povo que se conservam as re
servas morais da nação, é nele que re
side a sabedoria, ele é protoplasma do
futuro. »
E porque a esperança tem sempre
tempo, a esperança nunca desespera:

ESPERANÇA

M

iguel Torga-Pseudónimo de
Adolfo Correia Rocha, nasceu
em 1907 em S. Martinho de
Anta (Sabrosa-Monte Real), filho de
camponeses. Ao lado do pai cavou o
chão maninho, sem nunca deixar
m orrer a esperança. «Mesmo absurda
toda a esperança é sagrada».
Miguel Torga formou-se em medici
na pela Universidade de Coimbra, ci
dade onde vive e exerce a sua profis
são.
É um dos nomes mais ilustres da li
te ratura portuguesa contemporânea.
Alguns dos seus livros estão traduzi
dos em línguas estrangeiras.
O Diário, de Miguel Torga (13 volu
mes publicados 1932/1982) constitui,
na espressão do próprio autor, o regis
to em sínteses alegóricas, do quotidia-

no significativo em gráfico vivencial.
Radiografia profunda de cinquenta
anos de vida portuguesa, não é contu
do, a crónica dos seus dias, mas a Pa
rabola deles.
O Diário é o auto-retrato de Portu
gal. Torga visita e revisita todos os re
cantos da Pátria, numa procura inso
frida do núcleo essencial da matriz lu
sitana. «Vi Portugal sózinho, sem
guias, sem interlocutores, a ouvir ape
nas nas fragas, nos matagais, nos res
tolhos, nas areias e nas calçadas, o eco
dos meus próprios passos».
Em Torga o amor da terra e do seu
povo se reanima no estreitar do con
tacto com as pedras e as gentes da sua
província natal. Torga-a urze trans
montana-nome literário do poeta. Tor
ga, arbusto duro e torcido (...), que

Quero que sejas
A última palavra
Da minha boca.
A mortalha de sol
Que me cubra e resuma.
Mas como à despedida só há bruma
No entendimento,
E o próprio alento
Atraiçoa a vontade,
Grito agora o teu nome aos quatro
ventos.
Juro-te, enquanto posso, lealdade
Por toda a vida e em todos os
momentos.»

Nota: Parte deste texto são fragmen
tos de uma conferência proferida pelo
Dr. António Arnaut, no dia 21 de Se
tembro de 1984, no Sindicato dos Pro
fessores da Região Centro, em Coim
bra.
M. T.

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

