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FELIZ PASCOA

todos os nossos leitores desejamos uma
feliz Páscoa através desta página reser
vada geralmente à redação. A presente
edição de abril deste instrumento antoniano de
evangelização nos obriga a fazer juntos uma re
flexão sobre a festa mais importante do mundo
cristão. Páscoa porém não é somente a maior fes
ta entre todas as festas mas aquela que dá sentido
a todas as outras festas. É a mais significativa pe
lo fato histórico que recorda, pela atuação na ex
periência liturgica daquele fato e porque oferece
um motivo que é capaz de iluminar e sustentar
toda experiência humana.
O grande Tríduo pascal celebra.de facto os mis
térios que constituem o fundamento e a estrutura
da Igreja, como novo povo de Deus. A instituição
da eucaristia e do sacerdócio, a paixão, morte e
ressureição de Cristo são revividos todos os anos
pela liturgia durante este Tríduo em um modo no
vo, sempre atual. É sempre porém a ressurreição
gue revela a presença do poder de Deus que salva.
E a ressurreição que faz de Jesus Cristo o vencedor
da morte e, ao mesmo tempo, estrada e meta de
uma nova humanidade animada pelo Espírito San
to e impulsionada a criar a nova civilização do
amor.
A Igreja sempre soube que a sua fé se apoia so
bre este facto e recebe luz deste mistério.
Cada um de nós deve refletir nestes dias sobre
o que significa o fato que Cristo é ressuscitado
também por nos homens de hoje. Nós sabemos
que a ressurreição de Cristo não é um fato históri
co fechado no tempo, não é nem mesmo um retor
no extraordinário à vida normal ou um fenômeno
de regeneração das células. É pelo contrário a
prova mais segura d� intervento directo de Deus
na história humana. E uma nova forma de ser do
Cristo que faz nascer no cristão a esperança e a
certeza que existe um mundo novo, feito para o
homem, e onde o homem, cada homem, com o po
der de Cristo ressuscitado encontra si mesmo; o
sentido da sua vida e a alegria de criar um mundo
que se chama e é Reino de Deus.
Os discípulos de Jesus ressuscitado compreen
dem que no Cristo se realiza para todos os ho
mens as promessas que Deus tinha feito ao povo
de Israel: liberdade, paz, comunhão, vitória sobre
o mal o sobre a morte.
Jesus ressuscitado de fato dá aos seus discípu
los o Espírito Santo e os manda anunciar ao mun
do que para o homem começa uma nova vida,
uma nova criação do mundo. Daqui pra frente,
depois da ressureição de Cristo, o homem não se
cansará inutilmente quando se empenhará a cons
truir um mundo mais justo e mais fraterno. Deus
entrou na nossa história com o seu poder para

promover toda a criação, com a participação res
ponsável do homem. A colaboração do homem
que crê nesta ação torna atual e eficiente a ressu
reição de Cristo. É obra cotidiana do cristão, e é a
festa que se renova cada dia porque a esperança
se realiza concretamente em um mundo que pou
co a pouco se transforma no reino de Deus.
Cabe a nós, como fruto da nossa experiência
pascoal, preencher-nos deste poder de Deus e sen
tir- nos responsáveis e enviados por Deus, no nos
so ambiente a tornar o mundo melhor.
Director

Ressurreição de Cristo
(Giov. dei/a Robia Museu Nacional

- Florença)
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O CRISTO RESSUSCITADO

a raíz amarga da cruz brotou
a flor da vida. Aquele que
pensavamos que tinha morri
do, ei-lo aqui ressuscitado em toda a
sua glória.
A sexta aparição ocorreu oito dias
depois da ressurreição, no mesmo lu
gar e do mesmo modo; só· que desta
vez Jesus ressuscitado reapareceu de
propósito para vencer com a evidência
a incredibilidade de Tomé, obstinado
em não acreditar no relato dos seus
companheiros. Teria acreditado se ti
vesse visto com seus próprios olhos e
tocado com as próprias mãos as cha
gas do corpo crucificado e ressuscita
do de Jesus. O Senhor teve piedade do
discípulo incrédulo porque este sempre
lhe fora fiel; quis no entanto tirar-lhe
toda a sombra de dúvida porque tam
bém ele estava destinado a dar teste
munho da ressurreição. Jesus ressusci
tado dirigiu-se pessoalmente a ele,
convidou- o a abeirar-se de si, a fixar
bem os olhos em seu corpo, a tocar
com suas mãos as chagas uma por
uma. Sim, era ele mesmo aquele mes
mo Jesus, que ele havia conhecido, se
guido e visto por fim como cadáver,
que estava agora de novo vivo e ra
diante a seus olhos». «Oh meu Senhor
e meu Deus!» gritou então Tomé ati
rando-se a seus pés. Só Deus podia
realizar tal milagre; de sua mente se
desvaneceu toda a dúvida: Jesus res
suscitado era verdadeiramente Deus.
A resposta de Jesus está dirigida a to
dos os cristãos vindouros «Porque me
viste, Tomé, tu acreditaste; bem aven
turados aqueles que acreditarem sem
terem visto». Oh! cristão não sejas
pois incrédulo, acredita sem veres.
É natural que nos perguntemos por
que quis Jesus conservar em seu corpo
glorioso as cicatrizes da sua paixão e
aparecer
ressusci tad<1
mostrando
aqueles sinais aos apóstolos reunidos.
Em minha opinião tal acoqteceu por
quatro motivos.
Primeiro que tudo para mostrar aos
apóstolos que ele tinha mesmo ressus
citado, e tirar-nos assim qualquer dú
vida com seu testemunho. Em segun
ao lugar porque apresentando ao Pai
as cicatrizes daquelas feridas, lhe lem
braria a cada momento a ter piedade
de nós. Em terceiro lugar para que es
ses sinais da sua paixão se imprimam
profundamente em nossos corações,
como tantas outras provas de seu
2
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amor para connosco. Com efeito, nes
sas chagas, toda a Igreja, todo o cris
tão fiel, encontra um refúgio seguro
para se furtar às tentações e aos peri
gos de seu desvio. Finalmente, essas
chagas são um convite para participar
dos sofrimentos de Cristo de modo a
não voltar a crucificá-lo com os cravos
dos nossos pecados, são uma exorta
ção a identificar a nossa vida com a
sua e lembram-nos que devemos acre
ditar. Mostrando-nos as suas mãos e o
seu lado parece dizer-nos: Eis aqui co
mo foram trepassadas estas mãos que
te modelaram, eis aqui como foi dila
cerado pela espada este lado qual to
dos vós, cristãos fieis, oh Igreja mi
nha, haveis sido resgatados; essa lan
ça abriu-vos as portas do paraíso antes
fechadas com a espada do Querubim.
O sangue que brotou do meu peito di
lacerado teve o poder de afastar esse
anjo e tornar inofensiva a sua espada,
enquanto a água que surge com o san
gue, apaga o fogo da ira divina. Não
queirais pois crucificar-me uma vez
mais, contaminando o sangue da
aliança pela qual fostes santificados e
fazendo ultrage ao espírito da graça.
A sétima aparição de Cristo ressus
citado aconteceu durante a pesca que

é o símbolo da pregação evangélica.
Assim em todos aqueles que traba.
lham anunciando o evangelho deve es.
tar sempre presente e operante o Se.
nhor. Como os apóstolos arrastaram
as redes por ordem de Jesus e recolhe.
ram uma infinidade de peixes de dife.
rentes espécies, assim o pregador atrai
com a sua palavra uma grande multi
dão de pessoas heterogéneas: eclesiás.
ticos e leigos, bons e maus; mas se a
força da palavra não for acompanha
da com o exemplo de sua vida sua
pregação resultará em vão. Mais efi.
caz do que a palavra é o (exemplo de
uma vida santa; mal vai a fama de
um pregador, por muito inteligente
que seja, e não apetecerá escutá-lo, se
ele não nos deixar ver nele, na sua vi
da, o Senhor. Foi por isso que Jesus
amaldiçoou a figueira porque nela não
encontrou frutos, mas só folhas, e fo.
lhas de figueira eram as vestes daque
les que foram expulsos do paraíso ter
restre.

.1J IGREJA

(Dos sermões da Páscoa do Senhor da
Oitava da Páscoa)

Selecção e adaptação: P. Leonardo
Frasson

E O POVO DE DEUS
E

A resposta
de Jesus
esta dirigida
a todos
os cristãos
vindouros
«Porque
me vistes, Tomé,
tu acreditaste;
bem eventurados
aqueles que
acreditarem
sem terem
visto».

ste é, ou devia ser, um ano de
oração e de preparação para os
dois Sínodos dos Bispos que aí
vêm: um, extraordinário, já para fi
nais de Novembro e coincidente com
o vigésimo aniversário do encerra
mento do Concílio; outro, cerca de um
a no depois, e que tem como tema o
papel do leigo na Igreja e no mundo.
Tempo de oração para que o Espírito
Santo ilumine o Papa e os Bispos para
que tudo façam para manter vivo, e
sobretudo actuante, o espírito de ag
giornamento que impulsionou o Papa
João XXIII a convocar o Concílio, para
que os reais problemas das Igrejas lo
cais e do mundo dos homens sejam
encarados com seriedade e objectivi
dade, para que os participantes dos
Sínodos sejam fiéis ao apelo de S. Paulo
repetido pelo Concílio: «não extingais
0 Espírito mas julgai tudo e conser
vai o que é bom» (Lumen Gentium, 12).

Tempo de reflexão e preparação
porque tanto um como outro têm
muito a ver com a «nova» concepção
de Igreja e consequentem,ente com a
nova posição do laicado. E pois opor
tuno e urgente reflectir esta problemá
tica. E esta urgência não se refere
apenas aos Pastores a quem compete
«reconhecer e promover sinceramente
a dignidade e participação própria
dos leigos na missão da Igreja, estar
dispostos a ouvir os leigos tendo fra
ternalmente em conta os seus desejos,
reconhecendo a experiência e a com
petência deles nos diversos campos da
actividade humana (?!) para que, jun
tamente com eles, saibam reconhecer
os sinais dos tempos» (Presbyterorum
Ordinis, 9). É também e particular
mente urgente que os leigos reflictam
o seu estatuto, os seus direitos e deve
res, a sua função na Igreja e no mun
do. Até porque «os leigos são especial-

mente chamados a tornarem a Igreja
presente e activa naqueles locais e cir
cunstâncias em que só por meio deles
ela pode ser o sal da terra» (Lumen
Gentium, 33).
Por tudo isto o ano de 1985 é uma
altura propícia ao debate e à reflexão
dos problemas relacionados com a
identidade laical e eclesial. Não apro
vitar e valorizar este tempo é perder
uma ocasião única e, certamente, pe
car contra o Espírito Santo que nos
proporciona sempre a ocasião oportu
na (kairós) através dos diferentes si
nais dos tempos.

IGREJA SEMPRE REJUVENESCIDA
O Concílio Vaticano II, como já aqui
referí, foi muito rico em novidades, pe
lo menos, novidade há muitos séculos
esquecidas e até combatidas.
Uma dessas novidade com conse3
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quências muito importantes foi a defi
nição que o Concílio deu de Igreja. Re
tomando o exemplo de Jesus, o Con
cílio serviu-se também de imagens pa
ra tornar preceptível aos homens de
hoje os conceitos densos e incompre
ensíveis que vinham incorpando os
compêndios teológicos. Das várias
imagens atribuídas à Igreja a mais co
nhecida e significativa é a de Povo de
Deus e de tal modo que alguns teólo
gos chegam a afirmar que não se trata
de uma imagem: «Na realidade, a de
nominação de «Povo de Deus» não é
aplicável à Igreja a modo de uma
comparação mas como expressão do
seu próprio ser. Não se pode dizer: «A
Igreja é semelhante a um · povo de
Deus» como se diria «O Reino de
Deus é s1:;melhante a um grão de mos
tarda». E preciso dizer: a Igreja é o
povo de Deus na Nova e eterna Alian
ça. Já não há figuras aqui, mas a ple
na e inteira realidade» (Moos. Philips).
Portando a Igreja é o Povo de Deus.

A Igreja é chamada mais do que nunca
a ser sacramento de unidade
num mundo dividido, angustiado e incapaz
de si libertar de seus
instrumentos de opressão e manipulação.

Valerá a pena aprofundar um poco
mais esta afirmação. Com a idéia de
povo vem a idéia de um conjunto de
pessoas com igual dignidade, com
iguais direitos e deveres, com iguais
responsabilidades. E isto antes de
qualqu�r organização estrutural desse
povo. E sobretudo esta igualdade ra
dical que deve ser sublinhada. «Um só
é, pois, o Povo de Deus: «um só Se
nhor, uma só fé um só baptismo» (Ef
4,5); comum é a dignidade de mem
bros, pela regeneração em Cristo; co
mum a graça de filhos, comum a vo
cação à santidade, perfeição; uma só
salvação, uma só esperança e indivisa

a caridade. Nenhuma desigualdad e
IGREJA
UNIDADE
portando, em Cristo e na Igreja, po;
SACRAMENTO DE
)
motivo de raça ou de nação, de condi.
A Igreja é povo, mas não se trata de
ção social ou de sexo, porque «não há
um povo qualquer. Trata-se do Povo
judeu nem grego, escravo nem homem
de Deus com uma vocação, com uma
livre, homem nem mulher: com efeito
missão específica, a de ser «o mais fir
em Cristo Jesus, todos vós sois um,:
me germe de unidade, de esperança e
(Gal 3.28) (Lumen Gentium, 32).
Esta mesma idéia pode ser apresen- · de salvação» porque foi «estabelecido
por Cristo para comunhão de vida, de
tada por outras palavras não menos
caridade e de verdade, e também por
importantes para a reflexão sobre a
Ele assumido como instrumento de re
natureza e constituição da Igreja. «Os
denção universal e inviado a toda a
membros da Igreja antes de serem sa
parte
como luz do mundo e sal da
cerdotes religiosos ou leigos, são todos
terra» (Lumen Gentium, 9 ver caixa).
cristãos, fiéis em Cristo, unidos na
Esta idéia da Igreja sinal, como sa
mesma vocação à fé e à santidade
cramento de unidade está subjacente
consagrados no santo baptismo, co'.
a todo o documento e é logo apresen
responsáveis na única missão da Igre
tado nas suas primeiras palavras: «A
ja de se edificar a si mesma como Cor
Igreja é em Cristo como que o sacra
po de Cristo e de se tornar presente no
mento
ou o sinal e instrumento da ínti
mundo atraindo-o para a comunidade
da salvação. E é para a vivência dessa ma união com Deus e da unidade de
todo o género humano».
vocação primordial e realização da
Por esta vocação, por esta missão é
missão que as pessoas, dentro da lgra
ja, conduzidas pelo Espírito, adoptarn toda a Igreja que é responsavél e não
só parte dela. «Como membros de
caminhos de vida e maneiras de servir
diversificados, mas todos e sempre pa Cristo vivo e a Ele incorporados e con
ra a edificação da única Igreja de Je figurados não só pelo baptismo mas
também pela confirmação e pela euca
sus Cristo» (D. Policarpo).
ristia, todos os fiéis estão obrigados,
Em apoio desta· nova concepção de
por
dever, a colaborar no crescimento
Igreja vem todo o número 12 da Lu
men Gentium (ver caixa) ao recuperar e na expansão do Seu corpo para o le
var a atingir quanto antes a sua pleni
o papel, até aí tão esquecido, do Espíri
to Santo: todos e cada um dos fiéis re tude» (Ad Gentes, 36):
Todos - clero, leigos e religiosos cebem a unção do Espírito que «não só
santifica e conduz o Povo de Deus por somos igualmente chamados à missão
da Igreja «cada um conforme a sua
meio do sacramentos e ministérios»
medida»
(Lumen Gentium 17), cada
mas também «distribui graças espe
ciais aos fiéis de todas as classes», ca um «segundo as suas possibilidades,
rismas esses «acomodados e úteis às aptidões, carismas e ministérios» (Ad
Gentes, 28).
necessidade da Igreja».
Mas a missão é uma só e a mesma
Isto quer dizer que não só o clero e
os religiosos recebem carismas, mas para todos: «Esta tarefa que deve ser
todos os fiéis, todos os componentes levada a cabo pela ordem dos Bispos
presidida pelo sucessor de Pedro e
do Povo de Deus que é a Igreja.
Finalmente, ainda é de referir o fac com a oração e cooperação de toda a
to de no documento fundamental do Igreja é uma e a mesma em toda a
Concílio, a constituição sobre a Igreja, parte, sejam quais forem os condicio
o capítulo sobre a «constituição hierár nalismos, embora difira quanto ao
quica da Igreja e em especial o episco exercício conforme as circunstâncias.
pado» vir depois do capítulo que trata Mas as diferenças que nesta activida
do Povo de Deus. E isto não foi por de da Igreja se têm que reconhecer
acaso mas porque «a grande maioria não se originam na íntima natureza da
dos padres conciliares manifestou o «missão» mas nos condicionalismo em
desejo de que o capítulo sobre o povo que esta «missão» se exerce» (Ad Gen
de Deus precedesse o capítulo sobre o tes, 6).
Igreja - Povo de Deus chamada a
episcopado para mostrar assim que os
se r sacramento de unidade num mun
Bispos são membros do único povo de
Deus e, juntamente com os fiéis, dis do dividido, chamada a ser sinal de
num mundo angustiado e
cípulos de Cristo» e também porque «o esperança
sem perspectivas, chamada a ser ins
leigo participa do sacerdócio profético
trumento de salvação num mundo
de Cristo, goza da plenitude da graça
des crente do futuro e incapaz de se li

ris
de todo o Corpo místico e dos ca
b
mas», conforme explicou em confe s �rtar dos seus instrumentos de opres
ao e manipulação.
rência de imprensa um dos bispos
Este Povo de Deus é constituído pelo
participantes no debate, D. Helmut
Pap a, pelos Bispos, pelos Sacerdotes e
Wittler.

�
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também, em igualdade de dignidade e
de obrig
. .ações, pelos Leigos, leigos que
const1tu1mos «a parte mais considerá
vel mas também a mais esquecida e a
menos aproveitada da Igreja».
Igreja Povo de Deus: esta a grande

novidade do Concílio Vaticano II. Esta
também a grande responsabilidade
para todos nós «desde os Bispos até
ao último dos leigos fiéis».

LG9 Este povo messiânico tem por cabeça
Cristo, «o qual foi entregue por causa das nos
sas faltas e ressuscitado por causa da nossa
justificação» (Rom 4,25) e, tendo agora alcan
çado um nome sup_erior a todo o nome, reina
glorioso nos céus. E condição deste povo a dig
nidade e a libertade dos flihos de Deus, em cu
jos corações o Espirita Santo habita como num
templo. A sua lei é o novo mandamento, o de
amar assim como o próprio Cristo nos amou
(cf lo l 3,34). Por último, tem por fim o Reino
de Deus, o qual, começado na terra pelo próprio
Deus, se deve desenvolver até ser também por ele
consumado no fim dos séculos, quando Cristo,
nossa vida, aparecer (cfr Cal 3,4) e «a própria
criação for liberta do domínio da corrupação,
para a libertade da glória dos filhos de Deus»
(Rom 8,21). Por isso é que este povo messiâni
co, ainda que não abranja de facto todos os ho
mens, e não poucas vezes apareça como peque
no rebanho, é, contudo, para todo o género hu
mano o mais finne germe de unidade, de espe
rança e de salvação. Estabelecido por Cristo co
mo comunhão de vida, de caridade e de verda
de, é também por Ele assumido como instru
mento de redenção universal e enviado a toda a
parte como luz do mundo e sal da terra (cfr Mt
5,/3-16).

priedade peculiar manifesta-se por meio do sen
tir sobrenatural da fé do Povo todo, quando es
te, «desde os Bispos até ao último dos leigos
fiéis,> 8, manifesta consenso universal e1n maté
ria de fé e costumes. Com este sentido da fé, que
se desperta e sustenta pela acção do Espírito de
verdade, o Povo de Deus, sob a direcção do sa
grado magistério que fielmente acata já não re
cebe simples palavra de homens mas a verdadei
ra palavra de Deus (cfr l Tess 2,13), adere inde
fectivelmente à fé uma vez confiada aos santos
(cfr lud 3), penetra-a mais profundamente com
juízo acertado e aplica-a..... totalmente na vida.
Além disso, este mesmo Espírito Santo não só
santifica e conduz o Povo de Deus por meio dos
sacramentos e ministérios e o adorna com vir
tudes mas «distribuindo a cada um os seus
dons como lhe apraz». (I Cor l 2,1 I}, distribui
também graças especiais entre os fiéis de todas
as classe, as quais os tomam aptos e dispostos
a tomar diversas obras e encargos, proveitosos
para a renovação e cada vez mais ampla edifi
cação da Igreja, segundo aquelas palavras: «a
cada qual se concede a manifestação do Espíri
to em ordem ao bem comum» / l Cor 12,7). Es
tes carismas, sejam os mais elevados, quer tam
bém os mais simples e comuns, devem ser rece
bidos com acçào de graças e consolação, por
serem muito acomodados e úteis às necessida
des da Igreja. Não se devem porém, pedir teme
ráriamente os dons e.xtraordinarios nem deles
se devem esperar com presunção os frutos das
obras apostolicas; e o juízo acerca da sua au
tenticidade e recto uso, pertence àqueles que
presidem na Igreja e aos quais compete de mo
do especial não e.xtingir o Espírito mas julgar
tudo e conservar o que é bom (cfr Tess 5,12.
19-21).

LG12 O Povo santo de Deus participa tam
bém da função profética de Cristo, difundindo o
seu testemunho vivo, sobretudo pela vida de fé e
de caridade oferecendo a Deus o sacrifício de
louvor, fruto dos lábios que confessam o Seu
nome (cfr Hebr 13,15). A totalidade dos fiéis
que receberam a unção do Santo (cfr lo 2,20 e
27), não pode enganar-se na fé; e esta sua pro-

José Dias da Silva
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PARA JOVENS

�M SERVIÇO
A HUMANIDADE

OBJECÇ40 DE CONSCIÊNCIA:
SIM?.. NAO?...
O

?jecção de consciência é, ho�
Je, um tema quente, que esta
no pensamento de um grande
número de jovens. Gostaríamos, pois,
de reflectir, hoje e aqui, um pouco es
te assunto.

1. Objecção de consczencia, como
forma radical do jovem se situar frente
ao problema da violência, seja ela de
que tipo for.

Ela está bem explícita no próprio
Projecto de Lei do Governo: «Conside
ram-se objectores de consciência os ci
dadãos convictos de que, por motivos
de ordem religiosa, moral ou filosófi
ca, lhes não é legítimo usar de meios
violentos de qualquer natureza contra
o seu semelhante, ainda que para fins
de defesa nacional, colectiva ou pesso
al. » (Art 1 º)
Olhando de frente a questão, quer
nos parecer que, antes de mais, há
que considerar a objecção de consci
ência como um direito do próprio ho
mem, que não deve, nem pode, ser es
quecido ou manipulado por ninguém.
Direito esse que é reconhecido inter
nacionalmente'.
Há que desmistificar esta questão:
Em primeiro lugar, ao olhar para os
Projectos Lei ora apresentados, fica
nos a sensação de que eles foram fei
tos principalmente para salvaguarda
da Instituição Militar. Quer dizer, os
jovens que optarem por este estatuto,
quase que ficarão marcados para o

Ao escrever-mos este artigo, o
estatuto do Objector de Cons
ciência estava ainda a ser dis
cutido na Assembléia da Repú
blica. Não sabemos se quando
sair a publico ele não esteja já
aprovado ou não.
Pensamos no entanto, que é um
assunto actual e importante que
por isso mesmo merece ser re
flectido.
resto da vida. Para mais, a forma de
provarem a veracidade dos seus senti
mentos, é como se estivessem senta
dos no banco dos réus. E é pena ver
mos, afinal, que o que importa mais
não é o direito à sua consciência, mas
sim o defender a todo o transe uma
Instituição que tem mérito e merece o
nosso respeito, não o negamos, mas
que quase é considerada como qual
quer coisa de sagrado, de tabu, de in
tocável. Deixemo-nos de medos esté
reis. A objecção de consciência não
pode ser encarada como uma fuga a
uma realidade existente (serviço mili
tar obrigatório), nem como um sinto
ma de cobardia. (Infelizmente, uma
das características da nossa sociedade
é a de ela assentar muitas vezes em
pressupostos que não deveriam sequer
existir, como por exemplo o de fazer
valer como regra a « lei do mais forte »
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e não a lei da fraternidade e do amor.)
A objecção de consciência é uma up.
ção vital e fundamental que se põe pa
ra muitos jovens, na maneira de enca.
rarem a vida e a sociedade em que vi
vem. Assim, o objector de consciência
não poderá nunca ser considerado co
mo um desinteressado dos assuntos da
sua terra, do seu país e, muito menos,
como um traidor à sua pátria. Não
poderá, pois, ser um homem «marca
do» na sua sociedade. Ele tem um pa
pel a cumprir. Que é necessário. Que
cumpre com coragem.
Aliás, ela é um dos diretos consigna
dos constitucionalmente: «A liberdade
de consciência é inviolável, é reconhe
cido o direito à objecção de consci
ência'. »
De facto, é um dever do homem lu
tar para que reine entre todos os seus
semelhantes, um clima de fraternida
de, de confiança, na certeza de que to
dos nascem livres e iguais em dignida
de e direitos'.
Como afirmou, com razão, o Concílio
Vaticano II: «(...) é necessário, portan
to, tornar acessíveis ao homem todas
as coisas de que necessita para levar
uma vida verdadeiramente humana:
(...) direito de agir segundo as normas
da sua própria consciência... » '

2. Mas, para além da objecção de
consciência, como vem referida nos
Projectos Lei apresentados para votação
na Assembléia da República, existe ain-
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Ao reflectir esta questão, quizemos dar
voz àqueles que optaram pelo estatuto do
objector de consciência. São dois jovens
de Lisboa, que por motivos pessoais pedi
ram anonimato. Por isso, tratá-los-emos,
simbolicamente, por Francisco e Joaquim
Porquê optaste pela Objecção de
Consciência?

da uma outra realidade que importa re
flectir: a questão do Serviço Militar
Obrigatório.

Como é sabido, Portugal é um País
que, no presente, não se encontra
abertamente em nenhum conflito com
outros parceiros. É verdade que não
nos podemos esquecer de que perten
cemos a uma organização interna
cional de defesa - a NATO. Mas,
quer-nos parecer que, para isso, não
será necessário termos toda uma po
pulação jovem activa a cumprir o
tempo de serviço militar obrigatório
adida à Instituição Militar.
É aqui que nos parece que reside o
centro da questão que tentamos re
ílectir. De facto, Portugal precisa de
ter uma Instituição Militar activa que
garanta a nossa soberania e a nossa
segurança. É um facto que nos parece
não merecer contestação
No entanto, mesmo por esse motivo,
não nos parece que fosse necessário
ter os quartéis cheios de jovens que
poderiam estar vocacionados (pelo
menos, alguns deles), neste período da
sua vida, a um trabalho diferente, po
rém, igualmente útil à sociedade em
que estão inseridos.
Por isso, cada vez com mais insis
tência, nos surge uma questão, que
pensamos ser fulcral: Porquê, aqueles
jovens que, muito embora não se sin
tam como objectores de consciência
como o entendem os Projectos Lei
apresentados na A.R., porquê esses jo
vens não possam optar igualmente
por um serviço cívico que constitua
participação útil em tarefas neces
sárias à colectividade?
É uma questão que deixamos em
aberto e que importa aprofundar.

José Maria Bento
1
Por ex., C f Resolução nº 337, de 2611167,
da Assembléia Consultiva do Conselho da Euro
pa
' Cf Constituição da República Portuguesa
(Art. 41º)
3
Cf Declaração Universal dos Direitos do
Homem
' Cf «GAUDIUM ET SPES» - Constituição
Pastoral sobre a Igreja no Mundo Actual (nº
26)

Francisco: Pelos motivos previstos na lei
em debate na A. A., lei essa que, para
mim não salvaguarda outros motivos pos
sivelmente mais válidos. Penso ser O.C.
porque:
1. As regras pelas quais se rege a Insti
tuição Militar são contrárias à minha cons
ciência como ser Humano e como Cristão.
2. Não posso aceitar pegar em armas
arriscando-me a ter que defender algo
(uma Instituição) com a qual eu não me
identifico.
3. Sou, como cristão, contrário a qual
quer forma de «agressividade que impli
que violência» e como isto, (entre outras
coisas) é característica da Instituição Mili
tar, não posso, pois, colaborar com ela.
Quero aqui deixar explícito que não sou
contra os miltares em particular, mas sim
contra a Instituição Militar (enquanto insti
tuição), toda ela cheia de características
puramente feudais.
Joaquim: Essencialmente por duas razões:
1. A primeira é pelo que está na própria
origem do termo «objector de consci
ência», isto é, porque penso que qualquer
homem é livre (mesmo que isso lhe não
seja facultado por lei) de decidir sobre a
sua vida, de modo a ser coerente com a
sua consciência.
Ora, a Instituição Militar tem como objecti
vo último, mesmo que se evoquem todas
as funções positivas desta na sociedade,
ensinar a usar a violência armada na de
fesa de não se sabe bem o quê...
Como alguém que acredita mais na força
da não-violência activa do que na força da
violência destruidora, a O.C. afigurou-se
me como a resposta adequada para o S.
M.O.
2. A segunda, e que reforça a primeira,
é porque acredito numa outra forma de
defesa. Embora não seja propriamente os
princípios da fraternidade e do respeito
pela diferença, que regem as relações en
tre os povos, surgem hoje as bases de
uma nova defesa civil não violenta, assen
te numa sociedade descentralizada e de
uma população organizada
Que pensas da lei que está para ser
aprovada?

Francisco: Penso que é uma lei que, antes
do mais pretende defender os interesses
da Instituição Militar. Não respeita os jo
vens que pretendam ser O. C. apenas por
que as regras da 1. M. (como instituição)
são contrárias à sua consciência, não sal
vaguardando os jovens que queiram ser
O.C. por outros motivos sobejamente váli
dos, e que não estão salvaguardados nes
ta lei.
Está estabelecido nesta lei que os O.C.
sejam julgados, para se verificar se são
ou não verdadeiros objectores de consci
ência. Ora, quem neste mundo se pode
achar no direito de julgar a consciência de
outrém? Querem ver que temos outros
enviados do céu...
Joaquim: Suscita-me uma série de críticas:
Os motivos alegados pelo Projecto Lei
são demasiado restritivos, não se conside
rando os motivos políticos e muitos ou
tros... Enfim: porquê ter que apresentar
motivos para fazer O.C. e não os ter que
apresentar para entrar para uma institui
ção que ensina a fazer coisas que, até,
são proibidas por lei?
A julgabilidade da consciência é um as
sunto muito controverso para uma conver
sa de café, mas para sair numa lei franca
mente ...
O sistema de prazos para entrega da
declaração é muito apertado. O objector
deveria poder declarar-se corno tal a qual
quer momento da sua vida.
A obrigatoriedade do serviço cívico não
é nada ponto passível, se atendermos a
que deriva de quase todos os motivos pa
ra se ser objector o desejo de desempe
nhar durante toda a vida (não apenas al
guns meses) uma profissão que seja ser
viço à colectividade.
J.M.B.
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A FORÇA DE UM DESAFIO
odas os portugueses, cada
qual segundo as suas apti
dões, são obrigados pessoalmente ao serviço militar, para susten
tar a independência e a integridade da
pátria e da constituição e para defen
dê-las dos seus inimigos internos e ex
ternos. »
Com esta norma, o artigo 68 da
Constituição de 1911, foi introduzida
pela primeira vez no país a obrigato
riedade do serviço militar. Registrava
se então um movimento nacional de
repúdio e revolta pelo vexame do ulti
mato. A facilidade com que as po
tências europerias haviam vergado os
sonhos imperiais de uma meia dúzia
de empresários «com olho » para os
novos mercados coloniais fora a gui
lhotina que se abatera sobre a monar
quia e provocara o seu último estrebu
char. A Pátria havia sido humilhada e
o «orgulho lusíada» nunca descera tão
baixo. Doravante todos os cidadãos
seriam forçados a defender a Pátria,
de armas na mão, contra os seus ini
migos «internos e externos».
Esta concepção ampla da missão
militar haveria aliás de estar presente
em todos os momentos da vida nacio
nal (e foram muitos!) em que as For
ças Armadas foram chamadas a con
formarem uma nova legitimidade polí
tica. Em Maio de 1926, um grupo de
oficiais liderou um golpe contra aque
les que eles próprios e o regime que
instalaram viriam a apelidar de inimi-

gos internos da Pátria. Consubstancia
do o Estado Novo pela força das baio
netas, um novo momento de destaque
surgiria para os militares: entre 61 e
74 foram eles que serviram de suporte
a uma das «joias da coroa» do regime
ditatorial - a guerra colonial. E, em
25 de Abril de 1974, foram de novo os
militares que deram corpo a recalca
das aspirações de liberdade e demo
cracia, contra aqueles que a consci
ência popular haveria de qualificar de
opressores e... enfim, inimigos inter
nos da Pátria, uma vez mais. Foi efé
mero o tempo dos «soldados, sempre
sempre ao lado do povo » e a revisão
constitucional de Agosto de 1982 pôs
termo a um período transitório em que
os militares persistiram em se assu
mir como a garantia tutelar do regime
democrático.
A «tropa » está hoje completamente
confinada aos muros espessos dos
quarteis. E é sobretudo «do lado de
cá» que um novo desafio surge, de tal
modo patente que as mais altas ins
tâncias do Estado se vêem obrigadas a
prestar-lhe a mais séria atenção: a ob
jecção de consciência.

tal dessa paternidade e optar am
por formas diversificadas de 0
demonstrar: desde os paladinos ape
nas da recusa ao serviço militar até
aos líderes das grandes marchas da
paz, desde os delfins de milhentos gu
rus até aos mentores de educação per
manente, passando pelos adeptos da
medicina ou alimentação alternativas,
todos se revêem em pontos fundamen
tais comuns.
Eram marginais barbudos e indese
jáveis até ao momento em que os múl
tiplos centros do poder político-mili
tar-económico internacionais se aper
ceberam de que a brincadeira lhes po
dia saír cara. Hoje têm cada vez mais
audiência no terreno social convencio
nal mas não hesitam em partir toda a
loiça que for preciso. Por isso mesmo,
as instituições oficiais começam a
abrir-lhes as portas e a darem- lhes
assento permanente, como forma de
transportar a sua energia contestado
ra para dentro dos portões do sistema
(veja-se o caso de «Os Verdes» na
RFA).

UMA NOVA CORRENTE SOCIAL

Em Portugal, o fenómeno da objec
ção de consciência, salvos alguns ca
sos pontualíssimos, começou a surgir à
luz do dia apenas após a promulgação
de Constituição de 1976. Só então se
consagrou juridicamente, de forma as
saz genérica, o direito de recusar as
sentar praça. Curiosamente, alguns
dos autores da nossa actual lei funda
mental viram-se, no passado, obriga
dos a recorrer aos únicos meios que
lhes permitiam escapar a uma guerra
que consideravam da fratricida: a de
serção e o exílio. •,
Nesse mesmo ano, o Chefe do Esta
do Maior General das Forças Armadas
emitiu um diploma provisório que
permitia a qualquer indivíduo que se
declarasse objector o não ser incorpo
rado até que fosse aprovado o Estatu
to do Objector pelo Parlamento. Ora,
a verdade é que, à medida que os
anos de vazio legislativo se foram so
mando, também o número de declara
ções de objecção se foi multiplicando.
De um único caso em 76, subiu-se pa
ra 791 em 80. E os últimos 4 anos
apresentaram valores espectaculares
(2630 em 81; 3521 em 82; 14100 ern
83) que se devem, em parte, à actua
ção já detectada de redes de «venda»

Segundo a Amnistia Internacional,
objector de consciência é todo o indiví
duo que «apurado para o serviço mili
tar, recusa participar no mesmo ou
desempenhar qualquer tarefa que es
teja directa ou indirectamente relacio
nada com guerras ou conflitos arma
dos, invocando razões de consciência
ou convicção profunda de ordem reli
giosa, ética, moral, humanitária, filo
sófica, deontológica ou razões simila
res » .
Não se trata, é certo, de um fenóme
no socialmente novo, pelo menos no
mundo ocidental. Mas o que se pode
afirmar é que aqueles que se recusam
a pegar em armas para a defesa de
qualquer país vêm engrossar as fileiras
de franjas sociais cada vez mais
vastas que se assumem na margem
dos cânones organizativos legados pe
las gerações que os antecederam.
São filhos de Maio de 68, do «make
lave not war » , das concentrações hip
pies de Woodstock ou White, nasce
ram apadrinhados por Ghandi e mar
cados definitivamente pelos estigmas
de Hiroshima e dos vários Vietnams
nacionais. Cresceram na recusa fron-

QUANTOS SÃO?

de declarações de objecção de
consciência a troco de quantias avul
tadas, entre os 30 e os 250 mil escu
dos.
Para estes portugueses, que se vêm
recusando a pegar em armas e a fre
quentar as casernas, resta a alternati
va a de um serviço cívico não armado.
Esperam-os tarefas como a luta contra
o tabagismo, a droga ou o alcolismo, a
assistência a deficientes, crianças e
idosos, a prevenção e combate a in
cêndios e outros sinistros. Tarefas em
que seja aproveitada a sua entrega ao
bem comum da colectividade.
Resta saber como irão as autorida
des desatar o nó de duas pontas em
que elas próprias caíram com a não
publicação atempada de legislação:
numa ponta dezenas de milhares de
objectores que, de momento se torna
impossível colocar em postos de cum
primento do serviço cívico não arma
do; do outro lado, a mais elementar
justiça quer para com os que cum
prem o serviço militar quer para com
os que, a partir de agora, invoquem a
sua condição de objectores. Enfim,
u m autêntico quebra-cabeças.

Só A MAQUINA ZERO?
. Na sociedade portuguesa, a falta de
IUÍOrmação, por um lado, e a resistên
cia endémica à mudança de mentali
d ades, por outro, vêm determinando

Objectores de consciência empenhados

como enfermeiro em um hospital.

que a grande maioria dos cidadãos,
mesmo os que contestam mais viva
mente as verbas orçamentais atribui
das às Forças Armadas, olhem os ob
jectores como «um bando de medri
cas », «uma corja de preguiçosos e pa
rasitas» ou,, pior ainda, «sujeitos mar
ginais altamente necessitados de tra
tamento psiquiátrico » . Estes fan
tasmas irracionais que o imaginário
dominante determina são segregados
dentro da própria instituição militar.
De facto, são públicos os relatos de
sevícias e violações brutais dos mais
elementares direitos e liberdades indi
viduais praticadas por responsáveis
militares nas pessoas de jovens que,
perante eles, se reivindicaram de ob
jectores de consciência. No limite, co
mo em tantas ocasiões se tem verifica
do, a solução procurada é a da loucu
ra. As atitudes pouco «canónicas » do
mancebo que se recusa a fazer parte
dos obedientes às normas castrenses
passam a caír dentro do âmbito da es
treita fronteira que separa a loucura
da normalidade. Afinal de contas, ape
nas a reprodução ampliada da reacção
instantânea duma parte ainda muito

sensível da sociedade civil perante o
desafio da objecção de consciência.
Mas então, o que é que pretendem
os objectores de consciência?
Aparentemente, trata-se apenas da
recusa da acção armada. E se é verda
de que a escandalosa ausência de re
gulamentação jurídica pormenorizada
sobre o assunto em Portugal, permite
ainda que muitos desvirtuem a objec
ção, tornando-a num meio cómodo de
escapar ao incómodo ano e meio de
tropa, uma observação séria da verda
deira objecção leva-nos a considerar
problemas bastante mais vastos muito
para além do serviço militar.
No Simpósio Europeu que o Conse
lho da Europa levou a efeito em Outu
bro de 84, em Estrasburgo, sobre o te
ma «Um serviço à Humanidade - a
objecção de consciência como direito
do homem», entendeu-se que « objec
ção de consciência não se limita à
simples recusa do exército, mas con
testa mais globalmente o sistema mi
litar dos Estados, quer dizer, a milita
rização da sociedade civil, nos planos
económico, social, político e cultural » .
O que está em causa é, pois, algo de
muito mais profundo e de que a recu
sa das armas é apenas uma manifesta
ção epidérmica. De facto, a dinâmica
dos objectores de consciência aponta
para uma transformação social radi
cal, cujos vectores preferenciais são,
de um lado, a procura e vivência de
conceito e de uma prática de defesa
nacional que não passe pela dimensão
militar mas antes radique na preser
vação de valores morais e culturais
chave, e, de outro, a sua inserção no
combate contra todas as formas de
centralismo político e económico.
Enfim, uma luta que pretende de
sembocar não na afronta estéril de na
cionalismos muitas vezes artificial
mente empolados, mas sim na desacti
vação das causas mais fundas do mili
tarismo e da guerra. Por isso, uma lu
ta por um quotidiano radicalmente di
ferente, como única via lógica para
pôr fim à espiral de violência de que
o holocausto nuclear é o emblema úl
timo. Definitivo, apesar de horroroso.
Para muitos, eles são arautos loucos
de um catastrófico regresso à pureza
das origens, das cavernas. Para ou
tros, eles não passam de visionários
inofensivos que têm a seu favor o
apontarem sem medo uma das chagas
dos nossos tempos.
Para todos, os objectores são fonte
de uma forte interpelação: a de que
talvez ainda seja possível contrapor à
incosciência da guerra, a consciên
cia... da objecção.
José Manuel Pureza
9

NoTA DE LEITURA

N

a noite dos campos de con
centração nazista perdem-se,
sem conhecermos os pormeno
res os derradeiros dias de vida de
Edith Stein. É a única carmelita des
calça que é conhecida não pelo nome
recebido em religião, mas sim, pelo
seu nome de batismo. Quando ela de
cidiu entrar no Carmelo, já era uma
figura bem conhecida e projetada nos
ambientes culturais e filosóficos da
Alemanha. Desempenhou a função de
assistente do grande pensador Ed
mundo Husserl, fundador da moderna
fenomenologia.
O nome de Edith Stein estará para
sempre unido ao nome de Teresa de
Avila. Foi a autobiografia da grande
maestra da espiritualidade que desen
cadeou, no coração da jovem judia, o
processo de uma conversão ao cristia
nismo, que a levou depois a vestir o
hábito do Carmelo e a esconder-se na
solidão, para mais intensamente amar
o Senhor de Abrão revelado em Jesus
Cristo.
Edith Stein tem trinta anos. Cami
nha para uma ascensão sempre maior
nos ambientes da cultura. Sente-se
profundamente angustiada na busca
da verdade. Numa noite de verão de
1921, passa na casa dos seus amigos
Conrad-Martius, em Bergzabern e não
consegue dormir. Lê, então, como dis
tração, a autobiografia de Santa Tere
sa, achada por acaso na biblioteca da
família que a hospeda. No fim da lei
tura, Edith Stein exclama: «Aqui está
a verdade!» O caminho apresentado
pela mística espanhola é reto, rápido
para encontrar-se com Deus que habi
ta no castelo de nossa alma. Não se
pode achar por engano, percorrendo o
caminho, mas é preciso encontrar-se
no mais íntimo de si mesmo e aí per
manecer em silenciosa adoração do
Deus vivo.

Em recente lançamento da Editora
Cidade Nova, Edith Stein, uma das
figuras de màior destaque da espiri
tualidade contemporânea, trata do
tema da dor. Reproduzimos nestas
páginas um rápido perfil da vida e
da obra desta extraordinária místi
ca.

NA FORÇA DA CRUZ

«Eu mesmo a seduzirei, a conduzi
rei no deserto e lhe falarei ao cora
ção» (Os 2,16).
Edith Stein é uma faminta do deser
to e de solidão: ela sabe que o Senhor
manifesta-se na desmaterialização das
coisas, que para encontrá-lo é necessá
rio assumir as coisas pela sua funcio
nalidade e não pelo seu valor. Deser
to, solidão, aliança... Palavras fortes
na sua alma judia, acostumada ao ali
mento severo da palavra de Javé. Na
sua alma delicada e atenta, soa forte a
voz do amado, a voz do Êxodo, dos
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Salmos, de Oséias. No novo caminho
aberto pela sua conversão sente-se for
temente atraída e seduzida pelo deser
to da cruz, onde Cristo, assumindo os
nossos pecados, morre na solidão mais
dura, vencendo para sempre a solidão
da morte.
O Deus fiel conduzirá Edith Stein,
já revestida do hábito austero do Car
melo, ao deserto de um campo de con
centração, onde ninguém presenciará
os últimos momentos de sua vida.
Nesta solidão absoluta e nesse deserto
se consumirá a união inefável com o

seu Bem-Amado.
Acostumada a contemplar a vasti
dão do deserto bíblico, deverá acostu
mar-se a contemplar outro deserto
chamado Auschwitz, onde desconhe ci
da e anônima, apaga-se para o mundo
como holocausto agradável, deixando
subir, misturado à fumaça dos fornos
crematórios, o agradável odor de Cns
to que se imola na morte dos justos.
No mesmo momento em que parece
extinguir-se a sede de sangue e de vi�
lência dos homens obcecados pelo o
dio radical, Edith Stein entra para fa-

zer parte daqueles que não conhece
ram a morte. Ela começa a viver na
Igreja como testemunha fiel de um
De us invisível mas sempre presente.
No momento da morte nasce a vida.
Jesus o prenunciara com suas pala
vras sempre carregadas de esperança:
«Se o grão de trigo caído no chão não
morrer, ficará só; se morrer, produzi
rá muitos frutos» (Jo 12,24).
Há no nosso deserto brasileiro, no
sertão bravo e violento, uma flor que
desabrocha quando a seca atinge o
seu ponto culminante: o mandacaru.
Assim na morte de Edith Stein, como
de todos os mártires, podemos perce
ber a verdade das palavras do profeta
Isaías:
«Alegrem-se o deserto
e a terra seca,
rejubile-se a estepe e floresça;
como o asfódelo,
cubra-se de flores;
sim, rejubile-se com
grande júbilo e exulte.
A glória do Líbano
lhe será dada,
bem como a beleza
do Carmelo e de Saron.
Eles verão a glória
de Iahweh, o esplendor
do nosso Deus» (Is 35,1-2).
Qual o segredo deste florescer? A
aceitação serena do plano de Deus,
que se revela aos homens nos cami
nhos imprevisíveis. A cruz permanece
rá sempre um escândalo para os ho
mens; só para os seduzidos pelo Se
nhor a cruz se tornará um sinal de
predileção e de alegria.

NA PROCURA! DA VERDADE

Não é fácil dizer em que consiste a
verdade. Sua busca é tão complexa
que muitas vezes os homens deixam
se enganar pelo brilho sedutor de uma
pseudoverdade. Em todas as idéias há
sempre uma migalha da Verdade eter
na que é o próprio Senhor.
Edith Stein escreve com intuição:
«Quem procura a verdade, consciente
ou não, procura Deus». Pois bem, ire
mos encontrar esta sedenta da verda
de, sempre mergulhada nos livros, até
que achará o verdadeiro livro: o Cris
to.

O ano de 1917 marca uma evolução
no espírito de Edith Stein. Trabalha
como cruz-vermelha nos campos de
guerra da Morávia. Encontra-se sem
querer com a cruz. A amizade com a
senhora Reinach, totalmente entregue
à vontade de Deus, diante do seu ma
rido morto em guerra, será o momen
to decisivo na caminhada da conver
são.
«Foi o momento em que a minha in
credulidade abalou-se, o hebraísmo
obscureceu-se e Cristo levantou-se lu
minoso diante dos meus olhos: Cristo
no mistério da Cruz».
A cruz aceitada e amada possui
uma força libertadora. Rejeitada, es
maga. Edith Stein, como milhares de
mártires anônimos na história da vi
da, soube aceitar a sua cruz e carregá
la alegramente até às últimas conse
qüências. Só se comprende a verdade
encerrada na cruz através do sofri
mento visto como carinho de um Deus
que ama.
O caminho de converão culmina a
primeiro de janeiro de 1922, quando
recebe o batísmo. Durante meses Edith
Stein andára qual nômade pelas
várias cidades da Alemanha, proferin
do palestras e comunicando o seu fogo
pela verdade. Os vários momentos de
silêncio e de oração aumentam nela o
desejo de se consagrar ao Senhor.

pejava pela Alemanha nazista.
Com a entrada no Carmelo, como de
costume, Edith mudará o seu nome
por outro que marcará o seu progra
ma de vida:
Teresa Benedita da Cruz. Neste no
me entrevemos bem clara a trajetóra
dos últimos anos de vida daquela que
foi, por muito tempo, um modelo na
cultura filosófica. A cruz será o seu si
nal. Não importa que ela seja a «cruz
suástica» que espalha terror e medo
entre o povo eleito do Senhor.
Em 1933, prevendo a impossibilida
de de viver no mosteiro de Colônia, é
transferida para o mosteiro carmelita
no de Echt, na Holanda, onde se espe
ra que esteja escondida das buscas
dos nazistas.

NO CARMELO

Uma grande mística carmelitana
descalça, Elisabeth da Trindade escre
ve: «O Carmelo é o país mais belo do
mundo». Edith Stein bate às portas
do Carmelo de Himmelspforten, mas
recebe um «não» seco que a machuca
por dentro, mas não a desanima. Ela
sente bem dentro de si a voz do Ama
do que a chama ao deserto, embora
conselheiros espirituais achem que se
ria mais necessária no mundo, como
fermento e luz no ambiente da cultu
ra.
Em maio de 1933, com seus quaren
ta anos de idade já vencidos, apresen
ta-se com humildade ao Carmelo Lin
denthal em Colônia, onde será recebi
da pela sua futura maestra e biógrafa,
Irmã Teresa Renata do Espírito Santo.
Neste primeiro encontro lhe é diri
gida uma pergunta angustiante:
«E lícito afastar do mundo alguém
que pode fazer muito bem?»
Uma pergunta que angustiava os
outros, mas não Edith. Ela responderá
com tranqüilidade e suavidade: «Não
é a actividade humana que pode sal
var-nos, mas só a Paixão de Cristo.
Participar da paixão do Senhor: eis o
desejo».
Em 1933 já se podia prever o cami
nho do ódio anti-se_mítico que se des-

A esquerda Edith quando entra para
o Carmelo em 1933 e recede o nome
de Teresa Benedita da Cruz.
Em cima a jovem alemã de origem hebréia
que se tornou conhecida
mundialmente como discípula
do filósofo Edmundo Husseri.

É neste mosteiro que no dia 26 de
março de 1939, Domingo da Paixão,
Edith Stein, como de costume no Car
melo, onde nada faz sem a obediência,
escreve um bilhetinho para sua nova
Madre Priora:
«Para ser vítima de expiação em
prol da verdadeira paz, para que o
domínio do anticristo caia para sem
pre, possivelmente sem uma nova
guerra mundial, deixo lugar para um
novo caminho. Sei que não sou nada,
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mas Jesus o quer, e Ele um dia cha
mará a isto também muitos outros».
O pedido é aceito aqui na terra e no
céu.

RUMO AO MARTÍRIO
«A cruz exterior e interior, enviada
por Deus, é mais eficiente do que a
mortificação que se exerce por livre e
própria escolha».
Assim escreveu Edith Stein e assim
comportou-se ela ao longo de sua vida.
Fiel discípula de São João da Cruz,
sabe o que o mestre escreve sobre
mortificação, despojamento, é tornar
se nada para ser tudo. Pensava-se en
viá-la junta com a Irmã Rosa para a
Suíça, que é um país neutro. Ela sente
a necessidade de encarnar sempre
mais o pensamento do Carmelo. Já
não é mais o momento dos aprofunda
mentos filosóficos. A doutrina e a vida
do fundador do Carmelo fascinam a
sua alma, que quer chegar a «beber
do amado na adega interior», a trans
formar-se no amor, na medida possível
aqui na terra.
O clima do Carmelo é calmo embo
ra se tema sempre mais pela seguran
ça de Edith.
E o dia 2 de agosto de 1942. Edith
está trabalhando no seu livro sobre
São João da Cruz: A ciência da cruz.
A.S.S. (polícia motorizada nazista) ba
te à porta do Carmelo, perguntando
pela monja hebréia. Ela se apresenta
no locutório. Não são necessárias ex
plicações. A ordem é uma só: seguir a
Gestapo.
Quem sabe se naquele instante Edi-
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th se lembrou do texto da vocação de
Abraão: sai da tua terra e vai para on
de te mostrarei... ?
O caminho para o deserto de Ausch
witz estava aberto e sem retorno. No
caminho, a monja forte e corajosa se
gura a mão de sua Irmã Rosa. Para
onde foram levadas... que estrada per
correram...? Que morte...? Pontos in
terrogativos que a história não poderá
resolver.
Podemos acompanhá-la até o campo
de concentração de Versterbork, de
onde ela escreverá um rápido bilhete
para a Madre Priora: «Estou feliz por
tudo. Só podemos adquirir a "ciência
da cruz", experimentando a cruz até o
fim... repito no meu coração: Ave,
crux, spes unica (ave, ó cruz, única
esperança)».
Provavelmente entre 8 e 11 de agos
to de 1942 Edi th Stein realiza o seu
holocausto em alguma câmara de gás,
renovando sua oferta ao Cristo pela li
bertação do seu povo. Uma morte sem
testemunhas, anónima, mas presente
no coração de Deus, a única testemu
nha que vê no segredo e nos recom
pensa por tudo o que é feito por amor.
No mesmo momento em que morre,
Edith Stein inicia novamente a vida.
Uma vida sem fim, onde a cruz gera a
ressurreição.

MENSAGEM
Num mundo onde os direitos huma
nos são desrespeitados, em que a vida
é tirada às vezes com a maior frieza,

Edith Stein ergue-se como uma sen ti
nela que grita em favor da vida.
Desapareceram os campos de con.
centração nazistas e se abriram outros
campos; não menos violentos e vergo
nhosos: as clínicas clandestinas, onde
praticam milhares e milhões de abor
tos; a eutanásia que lentamente tenta
conquistar a pseudo-sensibilidade hu
mana; os povos do terceiro Mundo expiorados pelos ricos e empobrecidos
pela ganância humana; a má e injusta
repartição dos bens que fazem morrer
de fome milhares de criaturas; a vio
lência, o ódio racial; os presos políticos
que sofrem torturas.
O mundo necessita de seus profet as
silenciosos como Edith Stein que,
qual cordeiro manso, sejam levados
ao matadouro e possam entregar-se
como holacaustos ao Senhor da his
tória, sem responder com violência.
Edith Stein ultrapassou os limiar es
dos claustros do Carmelo e da própria
Igreja. Ela pertence à humanidade. É
uma irmã universal, cuja mensagem é
dirigida ao homem, seja ele quem for
e qual seja a sua crença. O Ocidente e
o Oriente olham para esta filha de
Abraão como para uma luz que ilumi
na os caminhos da Verdade. As Igrejas
cristãs sentem nela a força de alguém
que aceitou a sua situação e pagou,
junto com seu povo, o preço de um ó
dio sem sentido. Os homens de cultu
ra encontram uma filosofia serena
que, através da pesquisa, chega à pos
se da Verdade.
Os pensamentos apresentados no li
vro «Na força da cruz», sabiamente
escolhidos e organizados, nos fazem
penetrar de mansinho no coração des
sa grande alma e despertam em nós o
desejo de santidade e de luta pela
justiça.
Sinto-me bem feliz, coino carmelita
descalço, em apresentar, para o públi
co brasileiro e para o Carmelo no Bra·
sil, o livro sobre Edith Stein que a
Editora Cidade Nova nos oferece.
Os escritos dos místicos nos fazem
compreender que·· a verdadeira teolo
gia, antes de ser sistematização de
pensamento, deve ser experiência do
Senhor. Os místicos sempre precedem
os teólogos.
Vale a pena procurar o rosto de
Deus que muitas vezes está desfigu ra·
do por causa do pecado, mas sempre
presente no coração do homem.
Quero terminar com uma pergunta
desafio lançada a todos nós por Edith
Stein:
Que seria a oração da Igreja, se não
fosse a entrega totalitária dos grandes
amantes de Deus, que é Amor?
A nós, povo de Deus nômade rurn°
à terra prometida, cabe a resposta.
Frei Patricio Sciandini
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CRESCER NA FE'

RESSUSCITADOS
COM CRISTO
«As suas esperanças (dos apóstolos) são abaladas por este
acontecimento imprevisto. Intuem que o mundo da nova cria
ção, esperado para o fim dos tempos, é já uma realidade pre
sente, compreendem que paixão, morte e ressurreição consti
tuem um único mistério de salvação, passagem da morte à vi
da. Uma vida que se amplia às dimensões da eternidade.
Vislumbram já o poder da transformação que Deus iniciou,
apercebem-se da profundidade insondável do seu amor, da no
vidade do Reino».
(do «Catecismo de Adultos»}

e
•
•

•

Aquele Jesus, morto na cruz e deposto em se
guida no sepulcro, voltou realmente a viver?

Que significado tem para a história da huma
nidade este acontecimento excepcional, impen
sável, que abalou a lógica da existência?

E que significa a ressurreição de Cristo para a
nossa vida de crentes?

Depois de um tal facto têm alguma vez sentido
o medo, a indiferença, a injustiça, o caminho
preverso do homem que leva à destruição e à
morte?
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A LÓGICA DA RESSURREIÇÃO

RESSUSCITOU:
VIVA A VIDA!
Ser testemunha da ressurreição
significa lutar contra a morte sob
todas as suas formas: injustiça,
corrupção, opressão, armamentos ...

P

ara o cristão a Páscoa não é
uma festa entre outras: é a
festa que dá sentido a todas
as outras. Sem a ressurreição o Na
tal ficaria reduzido a uma bela re
cordação, a cruz a uma trágica frus
tração, a pregação ao ensino de um
sábio de há dois mil anos. É a res
surreição que faz de Jesus o Cristo
vencedor da morte, o caminho e a
meta de uma nova humanidade ani
mada pela força do Espírito, cons
ciente de ser chamada a construir
uma nova terra apenas com a força
do amor. «Se Cristo não ressuscitou
- escreve São Paulo - vã é a nossa fé
e nós somos os mais infelizes dos ho
mens».
A Igreja sabe desde sempre que to
da a sua fé .se apoia sobre este facto
e é iluminada por este mistério. Sa
bem-no igualmente os seus inimigos
que procuraram por todos os modos
minar este fundamento. O evangelho
de Mateus informa-nos que, logo na
madrugada da ressurreição, os sacer
dotes e os chefes do povo corrompem
os guardas do sepulcro para que es
palhem o boato de que os discípulos
roubaram o corpo do mestre. Mais
recentemente voltou a tentar-se a
mesma operação empregando siste
mas mais engenhosos, procurando
reduzir a ressurreição de Jesus a
uma construção mítica, a uma ilusão,
à criação fantástica elaborada pela
comunidade cristã.

A REACÇÃO DA IGREJA
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Há século e meio atrás, o filósofo
alemão F. Strauss (1808-1873), na
sua célebre «Vida de Jesus», inter
pretava a ressurreição como um mi
to que exprime a perene aspiração
do homem à plenitude de vida ga
rantida pela união com Deus. Cin
quenta anos mais tarde, em França,
E. Renan (1832-1892) numa outra
«Vida de Jesus», que constituirá o
best-seller
do
século,
escreve:

«Naquele dia (na manhã de Páscoa)
a pequena comunidade cristã reali
zou um milagre: ressuscitou Jesus no
seu coração com o amor intenso que
lhe trouxe. Decidiu que Jesus não ti
nha morrido. Naquelas almas apai
xonadas o amor foi verdadeiramente
mais forte do que a morte».
A igreja reagiu sempre com extre
ma energia contra estes e outras nu
merosos falsificadores da ressurrei
ção. Isto não quer dizer que também
no seu interior ela não tenha tido
que se esforçar por compreender o
verdadeiro alcance da ressurreição.
Nos últimos séculos a teologia
correu o risco de a reduzir a um sim
ples milagre, contrariando o que Je
sus tinha afirmado acerca de si pró
prio. Esta redução apologética
falseava a ressurreição, deixando na
sombra o seu alcance mais profundo,
que faz dela a realização consumada
da encarnação e o fundamento da
humanidade renovada. Por sua par
te, a piedade popular e pastoral que
a alimentava achou muitas vezes
mais correcto deter-se na cruz, consi
derando a ressurreição quase como
um apêndice acrecentado à última
da hora para garantir um «final fe-

Não seremos verdadeiros cristãos
se não fizer-mos nossa a força
desarmada e desarmante do amor

liz», deslocado, porém, para fora da
história, no além. Daí a acusaçã o
nem sempre infundada dirigida po;
Marx, Nietzsche e por outros a uma
religião da cruz que afasta o homem
da sua tarefa terrena.
A melhor tradição cristã, porém,
tem sempre perspectivado a cruz
tendo por pano de fundo a ressurreição. E nesta perspectiva do amor
crucificado, mas vitorioso que se po
de falar de um «humanismo cristão».
Poucos dias antes da sua morte
ocorrida no dia de Páscoa de 1955'
Teilhard de Chardin, grande poeta �
teólogo da ressurreição, (cujas ener
gias tinha apontado tanto no coração
da própria matéria, como na história
orientada para Cristo, ponto final da
sua evolução) traçava numa carta as
grandes linhas deste humanismo:
«Os gregos sonhavam com um ho
mem harmonicamente desenvolvido;
nós pensamos no homem plenamen
te evoluído, no homem que se eleva
acima de si próprio, a fim de alcan
çar o seu verdadeiro fim de ser so
bre-humano», um humanismo não já
de «equilíbrio», mas «de movimento»
para uma meta já antecipada em
Cristo ressuscitado, ponto de chega
da da evolução cósmica e histórica.
O humanismo grego de tipo laico
exalta o homem como indivíduo, fim
em si mesmo, que tende a realizar-se
à custa dos outros. Os seus ideais
são o ter e o poder. A sua força é o
egoísmo.

O HUMANISMO DA RESSURREIÇÃO

O humanismo inspirado na res
surreição concebe o homem como

pessoa que só se realiza na comu
nhão com Deys e com os irmãos. O
seu ideal não consiste no poder e no
ter, mas no «ser uma nova criatura»,
a fim de dar um novo curso à his
tór ia. A sua força é o amor universal
que produz união., solidariedade, fra
ternidade. O resultado deverá ser
uma sociedade fraterna e pacífica,
oposta à actual e ao seu humanismo
que coloca o homem na situação de
ser «lobo do homem».
É evidente que nos encontramos
ainda bem longe deste «humanismo
da ressurreição». O humanismo da
morte parece exercer ainda e sempre
um trágico fascínio sobre a humani
dade. Quantos, mesmo entre os que
se professam cristãos, se encontram
dispostos a tomar a sério a mensa
gem que nos vem da ressurreição,
acreditando na força do amor cruci
ficado, do amor que não se opõe ao
mal com as mesmas forças do mal?
Quantos, por exemplo, não conside
ram como utópica ingenuidade o de
sarmamento unilateral, a resistência
não violenta, a objecção de consci
ência face às instituições que geram
ou mantêm situações de guerra de
exploração, de opressão?
E, todavia, não nos poderemos
considerer verdadeiros cristãos en
quanto não fizermos nossa a força
desarmada e desarmante do amor,
desmontando aquele mecanismo de
morte que é o nosso egoísmo.

A FORÇA DO AMOR

Alguém dirigiu aos cristãos a cen
sura de serem pessoas que renun
ciam a intervenir, entristecidos como
se acham à sombra da cruz. A cruz
porém não é a bandeira de uma hu
manidade apagada e resignada, mas
antes de uma humanidade empenha
da em lutar contra as forças do mal
com a força do amor, única força ca
paz de mudar efectivamente o curso
da existência humana; um amor de
cidido a permanecer coerente até à
morte, porque seguro do triunfo da
vida, um triunfo antecipado e garan
tido por Cristo ressuscitado. Ser tes
temunha da ressurreição significa es
colhar a vida em todas as suas mani
festações: vida material e espiritual,
pessoal e social, presente e futura.
Significa lutar contra a morte sob
to das as suas formas: injustiça,
corrupção, opressão, armamentos;
contra todas as expressões indivi
duais e sociais de pecado, expressões
que são a negação activa da res
su rreição.
Giacomo Panteghini

A MORTE
TRANSFORMADA

Cristo Redentor, vencedor da morte.
Igreja de S. Salvador em Chora, Istambul.

A ressurreição não nega a morte,
mas confere-lhe sentido e valor; não
é anulação, mas transformação.

A

imagem mais sugestiva e
teológicamente mais ilumi
nadora do Senhor ressuscita
do é provavelmente a que nos dá
João nas duas aparições que narra
no capítulo número vinte do seu
Evangelho. Quando Jesus apareceu
na noite de Páscoa - conta-nos João
- Tomé encontrava-se ausente. Não
quis acreditar nas palavras dos ou
tros apóstolos e declarou que só
acreditaria na condição de ver com
os seus olhos os sinais dos cravos nas

mãos do Senhor, de meter o dedo
nas suas chagas e a mão na abertura
do seu lado.
Que procurava Tomé - cuja dúvi
da se revelou mais útil à nossa fé do
que a prontidão dos outros, como co
mentava Santo Agostinho - naquelas
mãos perfuradas e naquele lado
traspassado pela lança do soldado
romano? Procurava os sinais da pai
xão sofrida: queria ter a certeza de
que a figura gloriosa de que os ami
gos lhe tinham falado pertencia pre
cisamente à mesma pessoa, ou me
lhor, era o mesmo corpo martirizado
daquele Jesus que, depois de ter es
tado com eles durante muitos meses,
tinha sido barbaramente crucificado.
Tomé queria certificar-se da identi-
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,

UM SONHO IMPOSSIVEL
TRANSFORMADO EM REALIDADE

dade entre o Crucificado e o Ressus
citado, queria ter a certeza de que a
vida e a glória de Deus tinham
transfigurado mesmo aquele homem
que não se tinha furtado à morte.
Jesus censurará Tomé muito ama
velmente, mas não se esquivará à
sua pretensão: mostrar-lhe-à, de fac
to, os sinais dos cravos e a ferida do
lado, quase como que a dizer que a
sua pretensão era justa e que a sua
imagem de Ressuscitado devia ser
sempre associada à memória da sua
paixão, mesmo no coração e na fan
tasia daqueles que acreditariam sem
terem visto.

Ao ressuscitar, Cristo inaugurou a
ponte entre a criatura e o Criador,
tomando, deste modo, possível e real
a mais improvável das comunhões.

A

A NOVIDADE DA RESSURREIÇÃO
Nesta figura de Jesus que sobre si
próprio carrega, para sempre, os si
nais da morte sofrida, a qual tam
bém é tradicional na arte cristã,
acha-se concentrado todo o significa
do teológico da ressurreição. Res
surreição não significa apenas pleni
tude de vida, nem sequer vida que
vem «depois» da morte ou se lhe
substitui, significa antes vida que pe
netra «dentro» do abismo da morte,
a cura e a transforma, sem a elimi
nar ou a esquecer. A ressurreição
não é algo que agarra na morte, a co
loca de lado e a nega, é, antes, o mis
tério da força divina que dá sentido
e valor à negatividade da morte: não
é anulação, mas transformação. A
novidade e a grandeza da revelação
cristã acerca da ressurreição reside
precisamente neste conceito de
«transformação». Por isso, a situação
humana é verdadeiramente salva no
seu íntimo através deste mistério; e
não pura e simplesmente ultrapassa
da e posta de parte para ser substi
tuída por algo diferente.
Uma vez que o Ressuscitado conti
nua a ser o Crucificado, permanece
solidário connosco e com a nossa
história, cujas contradições assumiu
por amor. A experiência que viveu
entre nós não representa para ele al
go de terrível a esquecer: os sinais
que ainda traz no seu corpo glorioso
recordam-lhe para sempre a extrema
necessidade que temos de ser ajuda
dos: foi pelas suas chagas que fomos
salvos! Através do seu divino poder,
continua também a comunicar-nos, a
nós crentes, o seu próprio Espírito
que introduz na nossa miséria a
mesma força transformadora que o
levou a superar a morte, não a fugir
lhe, mas a vencer a sua amargura e
o seu poder negativo.
.
Exprime-o bem uma célebre passa
gem da carta aos Efésios: «... a fim
16

Incredulidade de S. Tomé,
Dafni, igreja do misteiro.

de saberdes que esperança constitui
o seu chamamento, que tesouros de
glória encerra a sua herança entre os
santos e que enorme grandeza repre
senta o seu poder para nós, os cren
tes, como o mostra a eficácia da sua
força vitoriosa, que exerceu em Cris
to, ressuscitando-o dos mortos» (Ef
1,18-20).
Todos os batizados participam re
almente desta passagem da morte à
vida e participam dela como Jesus,
não porque se encontrem isentos do
esforço de viver na história tal como
o pecado a limitou, mas porque rece
bem o dom divino de curar e revita
lizar toda a condição de morte em
que se encontram mergulhados.
Cria-se, assim, para o crente, uma
condição de vida absolutamente úni
ca, na qual todas as fraquezas huma
nas se acham presentes, mas nenhu
ma delas aterroriza ou deprime o
cristão a ponto de o levar a perder a
esperança, porque em todo o lado ele
vê aflorar, como destinada à vitória,
aquela promessa de vida que se avi
zinhou da nossa história na res
surreição de Cristo.

MORTE E MORTE DE JESUS
Ninguém, como Paulo, soube com
preender este mistério e o reconhe
ceu tão coerentemente em todos os

aspectos da vida, desde o mais eleva
do até ao mais banal. É, assim, que
ele, por exemplo, escreve: «Traze
mos, porém, esse tesouro (a glória de
Deus reflectida no Ressuscitado) em
vasos de barro, para que tão excelso
poder se reconheça vir de Deus e não
de nós. Em tudo somos atribulados,
mas não esmagados; perplexos, mas
não desanimados; perseguidos, mas
não desamparados; abatidos, mas
não destruídos. Trazemos sempre no
nosso corpo os traços da morte de
Jesus, para que também a vida de
Jesus se manifeste no nosso corpo»
(2 Cor 4,7-11).
A essência do discurso é esta: não
devemos dizer que trazemos em nós
a morte, mas que já trazemos em
nós «a morte de Jesus»! Entre a
morte e «a morte de Jesus» existe
uma diferença abissal, precisamente
porque a ressurreição nos revelou
que a morte de Jesus se encontra
aberta à vida sem fim e sem limites
que é própria de Deus. Também a
morte de Jesus é portadora de fadi
ga, dor e, mesmo, morte, tanto que
aos olhos dos homens ainda não
crentes pode parecer que não haja
em nós qualquer salvação efectiva.
Porém, o crente sabe que o poder d a
ressurreição já transformou todas a s
coisas em abertura segura ao dom
divino da vida sem fim. E a vida já
se encontra em nós, trata-se, porém,
da vida do Crucificado que, por
amor, não se subtrai a morte, mas a
aceita com esperança e coragem.
Romeo Cavedo

primeira grande disputa en
tre as igrejas, verificada por
volta do século segundo e
que colocou em crise a unidade entre
Roma e o Oriente, dizia respeito à
data da Páscoa. Mas como é possível?
- interrogamos hoje. Como é que
uma questão tão secundária condu
ziu então as igrejas ao risco de se di
vidirem e se tornou depois ocasião
de cismas reais ? Alguns estudiosos
actuais suspeitam que a questão ori
ginária era ainda mais radical e se
reduzia à pergunta: «Por que razão
celebrar uma festa da Páscoa quando
todos os "domingos", primeiro dia a
seguir ao sábado, já se celebrava a
ressurreição do Senhor?». Com efei
to, todo o cristianismo é sempre Pás
coa: recordada, vivida, esperada.
Os jovens fazem parte
do número daqueles que,
mais do que ninguém, descobriram
o sentido e a alegria da Páscoa.

Transformá-la numa festa, ainda que
distribuída ao longo de toda uma se
mana, não dava a impressão de a re
duzir a um momento, a um fragmen
to, a um episódio? Seria como dizer:
comamos uma vez por ano! Por mais
solenidade que se introduzisse na
quela vez única, ficaria sempre o si
nal de uma confisão de morte e não
de vida!
Era necessário contemplar a res
surreição com olhos novos e a Pás
coa como a cura da cegueira que
constantemente nos ameaça, até por
que somos levados a reduzir o valor
da ressurreição. «Não, se trata de
uma estrela, mas de todo o céu».
Não se trata de um «facto» a colocar
ao lado de outros factos, dentro da
nossa história que se desenrola; mas
antes do resultado final e permanen
te que confere sentido a todas as
nossas vivências e que, por conse
guinte, se esconde dentro delas como
seu sumo e tesouro oculto.
No decénio passado registraram-se
batalhas teológicas que produziram
eco mesmo no âmbito do povo de
Deus. Parecia que alguns biblistas
ou alguns teólogos negavam a «his
toricidade» da ressurreição, isto é,
parecia que eles sustentavam que a
ressurreição também poderia deixar

de ser pensada como um «facto his
tórico». E muitos recearam que se
reduzisse tudo a um mito e a uma
fábula. Como - contrapunha-se -:
não foi o próprio São Paulo que afir
mou: «Se Cristo não ressuscitou, é
vã a nossa fé!»?
Não posso penetrar as intenções
ocultas deste ou daquele biblista ou
teólogo, mas devo dizer que quem
for fiel à Bíblia e reflectir como ver
dadeiro teólogo nunca poderá pensar
que a ressurreição é um facto que se
coloque dentro da série dos outros
factos provisórios que constituem a
história deste mundo. Não estamos a
falar dos milagres realizados por Je
sus ao ressuscitar alguns mortos;
nesses casos tratou-se de «factos his
tóricos» que permaneciam dentro da
história comum, na medida em que
aqueles mortos regressaram à vida
mortal, a fim de continuarem a viver
a sua existência terrena. No caso de
Jesus ressuscitado trata-se da entra
da na vida imortal. Não é por acaso
que o Evangelho e os outros livros
do Novo Testamento nos relatam os
vanos testemunhos daqueles que
«viram o Ressuscitado», mas ne
nhum deles assistiu (como especta
dor privilegiado de um filme secreto)
ao «ressurgir» de Jesus; verificaram
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a existência do «túmulo vazio», en
contram Jesus ressuscitado, mas
sempre em «aparições», como dom
de um Jesus novo, de um Jesus que
já pertencia a um outro mundo.

A GRANDEZA DA PÁSCOA CRISTÃ

A grandeza da Páscoa cristã reside
precisamente em termos a certeza de
que Jesus entrou na vida gloriosa,
exactamente porque ele parte dessa
situação para nos vir visitar. Mais
do que celebrar um Jesus que quase
parece fugir do mundo, celebramos o
Jesus que entra de novo e traz ao
nosso mundo a experiência do «novo
mundo». Volta ao Pai, mas para re
gressar junto de nós com o dom do
Espírito que também nos leva a cla
mar: «Abbà! Pai!». Durante a sua vi
da terrena Jesus tinha-nos feito sa
ber - e tentava também garanti-lo
através dos milagres - que ele vinha
de um mundo diferente, que nos ti
nha sido oferecido pelo Pai, que vi
nha até nós, descendo do alto...; e no
entanto, continuava a viver a nossa
existência e demonstrava que tam
bém ele tinha de crescer e de tender
para a perfeição, tinha necessidade
de conquistar aquele dom que, toda
via, já era seu: tinha assumido real
mente a «forma de servo», tinha de
posto as vestes da «forma de Se
nhor» (Fil 2,6-8). Agora atingiu final
mente a meta: a fusão da humanida
de com a divindade (não a confusão);
agora pode «regressar» ao meio de
nós de um modo novo, perfeito, está
vel, permanente. A eternidade peneira

dentro da nossa história.

É como se um novo e mais elevado
nível de criação do universo se tenha
realizado. Ou melhor, não «um»
nível, mas «o» nível mais elevado. Ge
ralmente, mesmo a nível científico, fa
la-se de três graus ou reinos na cria
ção: reino mineral, reino vegetal e
reino animal. E, dentro do próprio
processo da vida, concentram-se três
estados: vida vegetativa, vida sensiti
va, vida racional. Imaginemos três
filmagens
sucessivas:
de
um
amontoado de peras eis que brota
uma flor; em seguida, num prado
florido eis o voo e o canto de um
passarinho; e, finalmente, tendo o
restante como pano de fundo, eis a
súbita aparição de um homem! Pois
bem, apesar de toda a rica variedade
de seres vivos, a vida que eles expri
mem é ainda «uma» vida, não «a»
vida: na verdade, é ainda vida provi
sória, vida em busca e a caminho, vi
da mortal. Medite-se sobre o con
traste: vida... moral. Vida ligada à

morte; ou melhor, em dívida constan
te para com a morte; vida que no,
seu próprio seio, acolhe o seu fim!
Com a ressurreição de Cristo, o uni
verso e a criação alcançam finalmen
te o horizonte da vida-vida, da vida
vencedora da morte, de «uma» vida
que é «a» vida; não um instante,
mas situação permanente; não dom
de simples procura e aspiração a vi
ver, mas dom de viver finalmente e
de um modo verdadeiro!

COM CRISTO VITORIOSO

Tudo isto, porém, só é válido para
Cristo ressuscitado? Não! A Páscoa é
a celebração do acontecimento que
nos garante, a nós e a todo o univer
so, o dom da consistência. Claro que
continua a existir a procura e a espe
rança, mas a partir de agora encon
tra-se assegurada a realização e, de
certo modo, já se acha antecipada a
realidade final. A flor apenas seria
capaz de exprimir provocação e des
prezo pela pedra; o mesmo se diga
do animal relativamente às plantas
e do homem em relação aos animais.
De facto, cada, um dos graus supe
riores - na escala dos seres - parece
conter uma denúncia relativamente
ao que o precede: superei-te' venci
te! pus-te de lado! agora ficas para
trás, distanciado, cada vez mais afas
tado...!
Será que, então, também Cristo
ressuscitado consagra esse desafio
para celebrar uma solidão e um iso
lamento muito próprios relativamen
te a nós e a tudo o resto, como se es
tivesse a dizer a nós e ao universo:
«Eu, de facto, triunfei; eu sou o vi
vente entre os mortos e os destina
dos à morte, aquele "que é" no meio
dos não-existentes; à vossa custa, co
mo se de uma competição trágica e
universal se tratasse, sou o vencedor
no meio de todos vós que ficais a
perder!»? Experimentemos pensar
em certas ideologias modernas que
perspectivam o progresso contínuo da
história com a vitória final de uma
classe sobre as outras, de um povo
sobre os outros, mas no fim prome
tem a vitória só aos últimos, a al
guns sobreviventes. Quantos cemité
rios, em troca de uma promessa de
vida, apenas para alguns e só no fim!
A Páscoa é completamente o opos
to. Cada cemitério deve ser avaliado
tomando por base o «túmulo vazio»
de Jesus. O Ressuscitado arrastanos,
a nós e a todo o universo, na sua vi
tória. Jesus venceu «por» nós, não
«sobre» nós e, muito menos, «con
tra» nós. A sua pressa em aparecer

ESSORI:
APOSTA NA RESSURREIÇAO
uma aposta bem fundamentada e
que deveria encher de alegria todas
as horas do nosso dia a dia ...
«Não me detenhas», Giotto, Capela
dos Scrovegni, Pádua.

aos discípulos encontra-se condensa
da na saudação do entardecer do
«primeiro dia depois do sábado»: «A
paz esteja convosco!» e no dom que
fez aos crentes: «Recebei o Espírito
Santo!». Já não se trata do abismo
da morte, a agravar o distanciamen
to entre ele e nós, entre Deus e a
criatura, mas da ponte, do fio de aço
da ligação entre céu e terra entre
eternidade e tempo. Quantos, pelo
menos uma vez na vida, não sonha
ram ou sonham lançar uma corda de
esperança, uma corda que tenha um
alcance infinito, para o alto, para po
derem ser finalmente associados a
algo de sublime, que,no entanto, nos
ofereça uma verdadeira e definitiva
consistência.
Trata-se precisamente de um so
nho. Mesmo pensando em aviões, em
satélites espaciais, em plataformas
suspensas na atmosfera, o que é que
alguma vez nos poderia levar a espe
rar conseguir lançar uma âncora no
vazio do céu que se situa acima de
nós? E, no entanto, a Páscoa, num
plano diferente, exprime essa reali
zação impossível transformada em
possibilidade oferecida a cada um de
nós. A iniciativa da descida do fio de
ligação partiu do ·Pai já na encarna
ção do Filho, uma vez que «Aquele
que subiu, é o mesmo que antes des
ceu» (Ef 4,10); ao elevar-se, de re
gresso ao Pai, Jesus inaugurou nos
dois sentidos o caminho, a ponte, a
ida e o regresso entre a criatura e o
Criador e a comunhão mais impos
sível transformou-se em realidade.
A Páscoa é, por isso, festa de todos,
festa de todo o universo, porque é
festa da vida que assegura a cada
um não a aspiração legítima a perdu
rar, mas também a realidade de vi
ver sem interrupções e sem sombras
ou ameaça de morte, que é a mesma
vida de Deus.
Luigi Sartori

D

irigimos algumas perguntas
ao jornalista Vittorio Messo
ri, autor do afortunado livro
«Aposta na morte», cuja chave de
leitura reside precisamente na res
surreição de Cristo.
Se alguém lhe dissesse que não
acredita na ressurreição de Cristo
porque a morte é irreparável e nun
ca se viu que alguém tivesse ressus
citado, etc. etc., que argumento utili
zaria para lhe demonstrar que não
se trata de algo irracional?
«Em primeiro lugar poderia res
ponder-lhe com o célebre fragmento
da autoria de Blaise Pascal: "O que é
mais difícil de acreditar: que um ho
mem nasça ou que um homem re
nasça? O que é que é mais incrível:
que exista a vida ou que a vida re
torne? Fico estupefacto com aqueles
que aceitam, sem se questionarem, o
mistério de uma vida que surge do
nada e recusam o mistério de uma
vida que teima em não se ex
tinguir"».
«A .observação de Pascal não deixa
aliás como de costume, de ter, lógi
ca. Mas, naturalmente, não é sufi
ciente. E isso é tanto mais verdadei
ro quanto é certo que o mesmo pen
sador dedicou uma boa parte da sua
breve vida a construir uma comple
xa "máquina de defesa" do cristianis
mo, que tornasse crível toda a fé e,
em particular, o facto da ressurrei
ção. Com efeito, se todo o evangelho
(palavra de Paulo de Tarso) é "es
cândalo", é "loucura", a ressurreição,
que constitui o seu eixo fundamen
tal, revela-se como o seu aspecto
mais "escandaloso" e mais "louco"».
«E, todavia, isto não significa que
"o assunto seja irracional". A fé, en
tendida correctamente, nunca se re
vela "contra", mas antes, "para
além" da razão. Se me é permitido
cito uma vez mais Pascal: "O último
p asso da razão é reconhecer que
existe uma infinidade de coisas que
a superam". Note-se bem: que a
"superam", não que a "contradizem".
Isto é assim, pelo menos, para a con-

cepção católica, visto que para os
protestantes (o que constitui na mi
nha opinião um dos aspectos desas
tros da mentalidade "reformada")
existe um contraste insanável entre
fé e razão. E quem tentar sanar essa
dissidência (tal como os católicos o
fazem) será um "idólatra", um
"seguidor do Anticristo", um "pa
gão", um "filho dos filósofos gregos"
e não do "Deus de Abraão"».
«Pelo contrário, para a Igreja Ca
tólica a razão é também um dom de
Deus e, por isso, nunca pode ser re
negada, muito menos quando se tra
ta de procurar o próprio Deus; o que
não significa por certo que se deixe
de dar o lugar decisivo à enigmática
iniciativa de Deus, à graça. O que
acontece, na verdade, é que ao che
gar a um certo ponto da procura, a
razão - se for bem usada - deve
aperceber-se dos seus limites; deve
tomar consciência de que atingiu um
ponto em que todo e qualquer ra
ciocínio se deve abrir ao mistério.
Chegado a esse "último passo", à
beira desse precipício, o homem pode
decidir-se (" racionalmente") a arris
car, a confiar-se, a apostar no abis
mo que se abre perante si».
«Portanto também - ou melhor, de
um modo especial - a ressurreição
de Cristo se encontra sujeita a esse
risco, constitui uma realidade sobre
a qual se tem que apostar. Trata-se,
porém, de uma aposta apoiada em
Vittorio
Messori

boas razões, ainda que completa
mente iluminadas pelo sol da graça».
Na história do cristianismo e, por
tanto, na estrutura da fé, que impor
tância possui a ressurreição de Jesus
Cristo?
«É a pedra angular de todo o edifí
cio, é o fundamento sobre o qual se
ergue ou vem abaixo a fé (e com ela
toda a igreja). Isso mesmo no-lo re
corda São Paulo com vigor: "Se Cris
to não ressuscitou dos mortos, vã é a
nossa esperança e nós somos os mais
infelizes de todos os homens". Os
"mais infelizes" porque andaríamos
iludidos e o evangelho já não seria como etimologicamente quer dizer a "boa nova" por execelência. Tenho
a impressão de que, muitas vezes,
não reflectimos o suficiente acerca
desta interrogação: em que consiste
afinal esta "boa nova"? Precisamente
no anúncio de que a morte, essa nos
sa eterna inimiga, foi assumida até
ao fundo por Jesus de Nazaré com a
sua cruz e vencida, de uma vez para
sempre, de um modo definitivo e ra
dical, com a sua ressurreição. Essa
sua vitória também é nossa, tanto
que a podemos desafiar (palavras
também de Paulo) interrogando-nos
ironicamente: "Morte, onde está ago
ra a tua vitória? Onde o teu agui
lhão?" Ora, se Jesus não tivesse ver
dadeiramente
ressuscitado,
essa
zombaria voltar-se-ia contra nós e
nós encontrar-nos-íamos "ainda sob o
domínio da morte"».
«Confessar-se cristão, no fim de
contas, significa sobretudo acreditar
que o duelo com a "inimiga" foi ven
cido por Jesus, apostar na realidade
da ressurreição que será a nossa. To
do o resto é importante, mas não
igualmente decisivo. Fé no sepulcro
vazio: eis o núcleo essencial do cris
tianismo».
Que consequências deveria ter pa
ra a nossa vida cristã o facto de
acreditarmos que Jesus ressuscitou
verdadeiramente?
«Seria muito fácil responder que
esta confiança deveria preencher to
das as nossas horas de alegria. Res
posta lógica e consequente, mas, ai
de mim!, demasiado fácil, se tiver
mos em consideração os obstáculos e
os impasses que são colocados de
permeio, pelo peso da "carne", pelo
pecado, entre a nossa realidade con
creta e quotidiana e essa esperança
jubilosa. Os santos são aqueles que
souberam diminuir, mais do que os
outros, essa defesa opaca, que soube
ram descortinar muito melhor do
que nós a grandeza do que nos foi
prometido. E é por isso que nunca

existiram nem existirão santos "tris
tes". Quem se encontra verdadeira
mente convencido de que viverá
eternamente, na mais completa ale
gria, pode alguma vez ceder à triste
za, mesmo no meio das maiores des
venturas? "Todo o sofrimento para
mim é nada, em comparação com o
bem que me espera" - este deveria
ser, na sua evangélica simplicidade,
o programa de vida quem acredita
na ressurreição de Cristo. Mas (e falo
antes de mais de mim próprio) que
distância medeia entre aquilo em
que se acredita e aquilo que se vive!
A nossa mediocridade manifesta-se
também na nossa diminuta capaci
dade em nos deixarmos invadir pela
alegria».
Parece-lhe que a ressurreição de
Cristo representa um acontecimento
hoje devidamente valorizado pe
los cristãos?
«Parece-me que não. Mas alguma
vez o foi? Em todos os testemunhos
que temos acerca dos dois primeiros
séculos da vida da igreja se manifes
ta com clareza que a comunidade
dos crentes se encontrava possuída
por uma incontida alegria. E o sinal
mais seguro de que os cristãos sa
biam atribuir, na sua própria vida, o
justo lugar à ressurreição de Jesus e,
portanto, à perspectiva da sua res
surreição, da vida eterna. Depois,
uma espécie de triste declínio foi sur
gindo, pelo menos a nível de massa,
visto que, felizmente, a santidade
(essa "histoire de la joie", como lhe
clamou o francês Daniel Rops) acom
panhou a história da igreja em todos
os séculos. A parábola descendente
encontra-se bem representada por
uma devoção, sem dúvida preciosa e
bela, como o é a via-sacra, mas que,
no entanto, terminava com a deposi
ção de Jesus no sepulcro. Morte re
dentora: muito bem!, mas "reden
ção" de quê, se se esquecia que a
quele sepulcro não permaneceu fe
chado senão por poucas horas? Re
cordo-me de ter feito a via- sacra em
Lourdes e da estranha impressão que
me causou ver acrescentada - como
que por efeito de uma reconsidera
ção tardia - a nova "estação" da res
surreição. Devemos, de facto, admi
rar-nos que já antes não se tivesse
sentido a incongruência de uma es
perança que se detém a meditar so
bre um túmulo.
«Porém a vida cristã nunca se en
contra isenta de perigos. Na verda
de, hoje a espiritualidade abre, indu
bitavelmente, mais lugar a este mis
tério central.
Fernando Pieri

COMENTÁRIO

-

A RESSURREIÇJlO
NA VIDA CRISTA
A Fé na Ressureição

transformou os apóstolos
e marcou a vida
dos primeiros cristãos.
Que consequências apresenta
para a vida cristã actual?

N

o ��vo 1:_est�mento a Ressu�
re1çao nao e apenas um epi
sódio ao lado de outros, na
vida de Jesus. É antes a realidade
que ilumina e torna compreensível a
vida de Jesus. Foi realmente a partir
da Ressurreição que os discípulos re
conheceram Jesus como Filho de
Deus, interpretavam a sua vida pas
sada e O anunciaram como Senhor e
Salvador. Todos os episódios do
evangelho foram compreendidos e
anunciados à luz desta realidade fi
nal. A Ressureição é pois o funda
mento e a chave de interpretação do
mistério de Jesus.
Não foi fácil aos discípulos chegar
à fé na Ressurreição de Jesus. A
morte parece ter constituído para
eles o final de todas as esperanças. A
Ressurreição parecia não estar pre
sente nos seus horizontes. Não se
mostram predispostos a acreditar.
Antes pelo contrário. Depois de
vários dias e de muitos testemunhos,
alguns ainda duvidavam, como indi
ca São Mateus no final do evangelho
(28, 17).
À medida porém que a fé na Res
surreição se vai afirmando e esclare
cendo, eles tornam-se diferentes. A
convição de Ressurreição provoca
neles uma transformação profunda.
Acontece então a verdadeira conver
são dos discípulos: reunem-se de no
vo, eles que se haviam dispersado na
altura da morte; perdem o medo e a
cobardia e desafiam os chefes reli
giosos judaicos, pregando em Jerusa
lém o Crucificado como Senhor e
Salvador; esquecem-se dos seus inte
resses pessoais, dedicando-se total
mente ao anúncio do Reino de Deus
realizado em Jesus Cristo, enfrentam
a perseguição e testemunham até ao
martírio a sua fé em Jesus Cristo,
realizando a sentença, à primeira
vista paradoxal, do evangelho:
«Quem quiser salvar a sua vida per-

dê-la-á, e quem perder a sua vida
por Mim e pelo Evangelho, salvá-la-á
(Me 8,35).
Sendo assim a realidade decisiv a
para entender o Mistério de Jesus e a
transformação dos discípulos, com
preendemos o lugar fundamental
que a Ressurreição ocupa na prega
ção da Igreja Primitiva. Os apóstolos
consideram-se sobretudo como teste
munhas da Ressurreição (cfr. Act. 1,
22). O anúncio da Morte e Ressurrei
ção de Jesus constitue o coração da
fé cristã: «Transmiti-vos em primei
ro lugar o que eu mesmo havia rece
bido: Que Cristo morreu pelos nossos
pecados, segundo as Escrituras, foi
sepultado e ressuscitou ao terceiro
dia, segundo as Escritura, e apareceu
a Cefas e em seguida aos doze» (1
Cor 15,3-5).
A Ressurreição é considerada co
mo um acontecimento escatológico,
com profundas consequências na vi
da presente. Ilumina não só o futuro,
mas transforma também o presente.
Assim a vida dos cristãos deve ser
uma configuração com a morte e
Ressurreição de Jesus: «Pelo baptis
mo sepultámo-nos juntamente com
Ele, para que, assim como Cristo res
suscitou dos mortos, mediante a
glória do Pai, assim caminhamos nós
também numa vida nova» (Rom 6,4).
Encontramos, na vida das primei
ras comunidades cristãs, muitos si
nais desta vida nova à imagem do
Senhor ressuscitado: o amor mútuo,
vivido num só coração e numa só al
ma, a partilha de bens, a renúncia
às obras da carne e as manifestações
da vida segundo ó'Espírito.
Em resumo: A Ressurreição consti
tue a hermenêutica, não só da vida
de Jesus, mas também da vida dos
apóstolos e discípulos, e d�s primiti
vas comunidades cristãs. E portanto
o fundamento em que assenta a vida
cristã e a realidade que explica os
seus frutos.

IMAGEM DOLOROSA DO CRISTIANISMO

Aparece ainda hoje a vida cristã
marcada pela Ressurreição? Será a
vida cristã actual um sinal da Res
surreição de Jesus?
No cristianismo de tradição, que
hoje encontramos, a consideraçã o

dos sofrimentos da paixão- e da mor
te de Jesus parece ocupar um lugar
de maior relevo. Jesus pregado na
Cruz é a imagem mais habitual para
os nossos cristãos. Na piedade tradi
cional verificamos uma grande vene
ração pelos sofrimentos de Jesus.
Sem dúvida bastante frutuosa. A vi
da dura e cheia de provações de
muita gente tem encontrado na cruz_
de Jesus o sentido e a coragem. Tal
vez esta veneração tenha contribuído
a amadurecer a capacidade de sofrer
com paciência e resignação, tão ca
racterística do povo simples.
Mas a consideração pelos sofri
mentos de Jesus nem sempre apare
ce claramente ligaqa e interpretada
pela Ressurreição. E como se a cruz
valesse por si mesma sem a perspec
tiva da Ressurreição. O que às vezes
origina uma imagem dolorosa e tris
te do cristianismo. Parece mais uma
religião de resignação que uma reli
gião de esperança. Não se nota mui
to nos nossos cristãos a alegria da Fé,
que o papa João Paulo II aponta co
mo fruto de catequese.
Talvez a Ressurreição não tenha
sido suficientemente realçada como
fundamento da fé cristã. A preocupa-.
ção apologética dos últimos séculos
levou a considerar a Ressurreição so
bretudo como prova da divindade de
Jesus e a deixar em segundo plano a
sua perspectiva salvífica, ou seja, o
seu significado para a vida presente
dos cristãos. Como se Ressurreição
fosse uma prerogativa exclusiva de
Jesus, ou uma realidade presente
apenas no mundo do além, sem con
sequências para a vida cristã actual.
Esta situação incentiva-os a rever
o conteúdo da acção catequética e
evangelizadore, de modo a centrar
mos na Ressurreição toda a prega
ção.
O anúncio da Ressurreição, embo
ra deva ter momentos fortes, deve

caracterizar toda a pregação da Igre
ja. É a partir da nova humanidade,
principiada com a Ressurreição de
Jesus, que o cristianismo se pode en
tender como uma mensagem de es
perança e de libertação. Todos os te
mas de pregação encontram aqui o
seu sentido. A cruz, o sacríficio, as di
versas exigências da vida cristã, são
um processo de libertação, um cami
nho que conduz à Ressurreição.
O anúncio do evangelho de Jesus
deve na verdade conduzir à alegria,
como ·aconteceu com a pregação de
Filipe na Samaria (Act 8,8). Para isso
é importante realçar o significado da
Ressurreição para a vida presente.
Sendo uma realidade escatológica, é
também um acontecimento já pre
sente na vida dos crentes: «Com Ele
nos ressuscitou e nos fez sentar lá
nos céus, em Cristo Jesus» (Ef 2,6).
Desde já a nossa vida cristã deve ser
marcada e configurada pela Res
surreição de Jesus.
A esperança que a Ressurreição
origina não é portanto só para a ou
tra vida. Não é, por outro lado, uma
esperança passiva. A fé na Ressurrei
ção leva ao compromisso e à missão.
Acreditar na Ressurreição é, na ver
dade, acreditar que o Bem, o Amor,
a Verdade, a Justiça, hão-de triunfar.
É portanto dedicar-se a estes valores,
empenhar-se em torná-los presentes
no nosso mundo, fazendo deles a
norma da vida cristã.

IMAGENS E SINAIS DA RESSURREIÇÃO

Não é fácil anunciar a Ressurrei
ção. As dificuldades que São Paulo
experimentou em Atenas, conrinuam
a verificar-se ainda hoje. E uma
realidade que ultrapassa os dados
dos sentidos e parece estar em con
tradição com o que vemos e experi
mentamos. Precisamos apoiar o a
núncio de Ressurreição em imagens

e sinais.
A utilização de imagens para este
anúncio aparece já no Novo Testa
mento e na Liturgia. É a imagem da
semente que morre, quando lançada
à terra, mas, depois, dá origem à vi
da de uma nova planta. É a imagem
do Sol nascente, que, aparentemente
vencido na véspera pelas trevas, sur
ge vencedor em cada novo dia. Estas
imagens, presentes na natureza, pa
recem ter fundamentado, em povos
primitivos, a intuição que também a
vida humana renasce após a morte.
Encontramos no Novo Testamento
outras imagens para descrever o
mundo novo da Ressurreição, como
a da cidade santa e a do banquete.
A apresentação de sinais está tam
bém de acordo a tradição bíblica. As
realidades invisíveis da Fé precisam
de ser apoiadas por sinais visíveis.
Várias vezes Jesus apresenta sinais
para fundamentar a credibilidade de
sua Missão. A vida dos discípulos e
das comunidades cristãs primitivas
apresentava também sinais que
apoiavam o anúncio. Que sinais da
Ressurreição podemos hoje apresen
tar?
Na realidade temos vários sinais
litúrgicos: a celebração da Eucaristia,
a celebração da Páscoa, o sacramen
to da Penitência, deviam ser sinais
da Ressurreição. A maneira como
são celebrados e vividos faz destes
acontecimentos verdadeiros sinais?
A celebração popular da ressurrei
ção pela cerimónia da Visita Pascal
era também, a nível do mundo rural,
um sinal bastante rico da alegria da
Ressurreição. Por diversas circuns
tâncias está a cair em desuso. Não
teremos criatividade para descobrir
outra celebração que a substitua?
Talvez a nossa formação racionalista
nos tenha impedido de dar a devida
importância aos sinais.
Não bastam certamente sinais li
túrgicos. Precisamos também de si
nais na vida real dos cristãos: o sinal
de união da comunidade cristã, o si
nal da partilha fraterna, o sinal da
conversão à vida segundo o Espírito
que passa pela renúnica às obras da
carne, etc.
A necessidade de apresentar estes
sinais, a partir da vida concreta dos
cristãos, leva-nos a concluir que o
anúncio da Ressurreição supõe a es
periênca vivida dos crentes: na me
dida em que experimentamos nossa
existência diária a vida nova da Res
surreição é que a podemos anunciar
com credibilidade.
Manuel Pelino

ATUALIDADE MISSIONÁRIA.

TESTEMUNHO

E

serviço doméstico, tomava conta das
crianças ... Ganhava um ordenado ra
zoável. Apesar disso sentia-me muito
só.
Um dia foi lá a casa dos meus pa
trões um rapaz para arranjar a apare
lhagem sonora. Conversamos... Ele te
lefonou-me várias vezes... Começamos
a namorar. Parecia tão bom rap az,
tão meu amigo!... Não sei porque me
havia de acontecer isto!... E as lágri
mas, que por momentos tinham seca
do, voltaram.
Assim que descobri que estava grá
vida despedi-me e abalei para a mi
nha terra. Ele prometeu-me que casa
va comigo. (Se a minha mãe descobre
que estou grávida mata-me).
Por mim não sabia que dizer. Dei
lhe a minha morada. Se houvesse pro
blema com a mãe, viesse ter comigo;
teria um lugar na minha casa.
Qual não é o nosso espanto quando,
de repente, ela me diz, saltando da
cadeira;
- «Ele» vem ali! ...
Já na corruagem, não conseguia
aguentar as lágrimas. Os problemas
daquela jovem, os meus problemas...
A vida tão difícil para tantos 1 ... Dizia
para mim: a Esperança jamais poderá
morrer, nem que todos os dias tenha
mos que repetir: AMANHÃ, AMANHÃ ...

stação de Santa Apolónia.
Olho o relógio. Estou cansada.
Meia hora me separa da parti
da do comboio que me levará de re
gresso à «minha» cidade. Compro o
jornal e procuro um lugar. Aqui, ali...
Passo os olhos distraidamente pelos
cabeçalhos. Vejo as palavras, mas o
meu pensamento não as entende. Não
é possível. É que a meu lado uma jo
vem chora silenciosamente. Rosto des
figurado pelas lágrimas, pelo desgosto
que parece ser meu também. Não
aguento por mais tempo o silêncio:
- Desculpe, sei que nada tenho a ver
com a sua vida, mas o que sei é que
tenho uma filha que terá sensivelmen
te a sua idade e se soubesse que ela
algum dia estaria assim, sózinha, cho
rando, gostaria que alguém lhe disses
se: «Pensa que o dia de amanhã será
melhor que o de hoje».
Nada resolvi. As lágrimas passaram
a um soluçar dificílmente abafado. In
terrogo-me: que fazer, meu Deus?...
Uma senhora já velhinha e sentada
no mesmo banco, diz-me ao ouvido:
«Estou aqui há mais de duas horas;
ela já estava a chorar quando cheguei. »
Não, não era capaz de ficar indife
rente. Insisti:
- Não sei se precisa de dinheiro pa
ra resolver algum problema. Se é isso,
eu não me importo de lhe emprestar...
Veio pronta a resposta:
- Não, minha senhora, não é isso!
Calei-me. Não tinha o direito de pe-

COISAS DA VIDA
netrar no íntimo daquela jovem que a
meu lado sofria. Aparentemente de
brucei-me sobre as notícias: lia, sem
ler.
Alguns minutos passados vem o de
sabafo:
- Estou aqui desde as oito horas
(eram 14,30). O meu namorado disse
me que estaria a essa hora e ainda
não apareceu.
- Tenha confiança, pode ter surgido
alguma complicação ...
- Nada disso, minha senhora! ...
Cheguei ontem da minha terra e ti
nha-lhe escrito avisando-o de que o
procuraria no emprego logo que che
gasse. Assim fiz. Tinha deixado um re
cado (uma desculpa), dizendo que teve
que sair para um funeral. Telefonei-

lhe mais tarde e ele mandou-me estar
hoje, aqui, às oito da manhã para
conversarmos. Até agora não apare
ceu. Não sei o que hei-de fazer à mi
nha vida! ... Só me apetece morrer.
- Não creio que seja caso para isso,
Paula!
- É sim, minha senhora. E a his
tória surge.
Há dois anos vim servir para Lisboa
a pedido de uma tia minha que conhe
cia uma senhora muito boa, que preci
sava de uma empregada porque tinha
filhos pequenos, que era bom para
mim porque o ordenado era certo. Na
aldeia os ganhos são poucos.
Resolvi, por insistência da minha
mãe, deixar a terra e vir trabalhar pa
ra casa da senhora doutora. Fazia o

Uma semana após este encontro, de
cidi escrever à minha amiga Recebi
resposta imediata.
Afinal o encontro com o pai do seu
futuro filho não era para tratar do ca
samento mas para que abortasse. Ela
teve força para não ceder a tal pres
são. Não, não mataria o filho que já
sentia dentro de si. Regressou à sua
terra e contou à mãe. Como esperava,
a pobre mulher não entendeu. Cha
mou-lhe cabra, que não queria voltar
a vê-la... A Paula vivia agora em casa
de uma vizinha. Trabalhava no cam
po, mas custava-lhe
·· muito aquela situação.
Fomos trocando correspondência.
Um dia quis conhecer a sua filha e,
enquanto o bébé sorria, a Paula ia-m e
contando:
- Desde que a Bela nasceu não vol
tei a sair de casa. A minha mãe perdo
ou-me a minha «falta » mas trata-me
muito mal. Era verdade.
Hoje sei que a Paula casou com um
homem muito mais velho, com cinco
filhos de um primeiro casamento e
que ela ajuda a criar.
Que a esperança não morra nunca,
mesmo quando a vida é tão dura co
mo a da minha Amiga Paula 1 ...
T.A.

,

HISTORIAS COM GENTE SIMPLES
D

esta vez contarei duas ou três
histórias que se passaram
com catequistas daqui, todas
elas breves e tendo em comum o facto
de acontecerem em reuniões convoca
das pelo Partido com elementos das
igrejas em aldeias distintas.
Não queria dar uma ideia triunfalis
ta da Igreja Católica, dizendo que os
da Igreja é que são bons ou melhores
que os do Partido... A mim pouco me
importa isso e reconheço até que algu
mas respostas dos catequistas foram
pouco esclarecidas (apesar de convin
centes para os participantes na reu
nião!). Nunça se faça, por isso, a apo
logia da ignorância.
Também não queria que se pensas
se, com isto, que a Igreja sofre grande
perseguição por parte do regime. Não,
isso não é verdade, em Angola, talvez
até porque depois da Indepedência ou
tros problemas mais importantes co
mo o da guerra ocuparam o espírito e
as energias dos responsáveis... A Igre
ja, se bem que não apoiada, não tem
sido perseguida (excepto nalguns ca
sos pontuais e sobretudo no pós-indi
pendência imediato, quando em 75/76
os animos estavam mais exaltados).
Aqui no Waku-Kungo há até grande
respeito mútuo e, por vezes, colabora
ção entre a Igreja Católica e as autori
dades civis e militares. O que não im
pede que, essencialmente a nível da
base, haja algumas incompreensões.
Se conto estas pequenas histórias é
então porque elas são típicas da men
talidade destes povos e porque reve
lam alguma da riqueza da vida dos
simples. Faz-me até lembrar algumas
reflexões que li por estes dias num li
vro - «O nome da rosa » , de Umberto
Eco -: «como ficar próximo da espe
riência dos simples mantendo-lhe, por
assim dizer, a virtude operativa, a ca
pacidade de operar para a transforma
ç ão e melhoramento do seu mundo?»;
« ... o simples têm razão porque pos
suem a intuição do individual, a única
que é boa»; « o grande Boaventura di
zia que os sábios devem levar a uma
clareza conceptual a verdade implícita
nos gestos dos simples».
Passemos aos factos.
1. O responsável do sector (do Par
tido) falava contra os exploradores e
co ndongueiros e acrescentava que
muitos cristãos também eram explo
r adores e que a Igreja não interessava.
Toda a gente ouviu, claro, não hou
ve grandes manifestações de acordo

ou desacordo. No final, um catequista
disse então: «pois, a exploração, sim,
o candogueiro está mal, sim, se há
cristãos nas exploração, sim. Mas o
camarada sabe, sim, que o nosso Par
tido diz que não pode ter duas mulhe
res, sim, e o camarada tem duas mu
lher » .
2. Noutra reunião um comissário
comunal lembrava que isso de Deus já
estava ultrapassado, que Deus era
com os brancos e os colonos já tinham
ido embora. Então um mais-velho da
Igreja disse: «Sim, Deus foi embora,
mas nós aqui temos Nzambi e, sim, se
ir ao Huambo, tem lá Suku, então
Deus está cá, sim » .
(Nota-Nzambi e Suku significam
«Deus» em quimbundo e umbundo)
3. Ainda noutro pequeno comício, o
ideólogo-orador explicava que o ho-

mem tinha vindo do macaco e que ha
via gente (Igreja) que estava errada e
dizia que o homem fora criado por
Deus. E toda a gente ouviu, sem qual
quer protesto, é assim mesmo. Depois
disse um catequista: «sim, mas nós
somos dos macaco, sim, mas quando o
corono dizia preto vir dos macaco,
sim, camarada não gostava, sim. En
tão nós ouvir os corono, ouve também
os camarada, e a nossa cabeça? Sim,
não pensa nada? ».
Por tudo isto, como não recordar os
ditos de Jesus: «Livrai-vos de despre
zar um só destes pequeninos» (Mt 18,
10) e «Bendigo-Te, ó Pai, Senhor do
céu e da terra, porque escondeste es
tas coisas aos sábios e as revelastes
aos pequeninos » (Mt 11,25).
frei José Nunes

O debate orçamental
Fevereiro-Março - Ao propor ao Con
gresso um orçamento para 1986 em
que as despesas militares atingem um
recorde absoluto, Ronald Reagan
reacendeu ao debates sobre a questão
do défice orçamental dos EUA, no
qual muitos analistas financeiros
vêem a causa próxima da manutenção
de elevadas taxas de juro do dólar
num momento em que - apesar de ai-

gumas oscilações - a moeda america
na se vem valorizando face às suas
congéneres.
De acordo com a Administração
Reagan, o orçamento da defesa subi
ria a 263 biliões de dólares em 1986.
Cortando 42 biliões nas depesas com
programas destinados a apoiar agri
cultores, estudantes, pequenos empre
sários e a tereceira idade, Reagan con
seguiu, no entanto, apresentar para o
próximo ano um orçamento com um
défice mais pequeno que o de 1985.
Em todo o caso os Estados Unidos
continuam a ser, de longe, o país do
mundo com maior défice orçamental e
os seus gastos militares aproximam
se do valor total da dívida externa de
todos os países da América Latina.
Nos debates entre partidários da
proposta orçamental e os seus críticos,
os primeiros têm argumentado com a
defesa de que «gasta agora com um es

forço continuado de produção de arma-

lado dos críticos a tese é de que «o

Pentágono compra todo o armamento
que os seus generais requerem e a pre
ços inacreditáveis. » O lobby militar
tem cada vez maior peso económico ...

Lisboa renova
solidariedade quaresmal
24 de Fevereiro - A já habitual «re
núncia quaresmal» da Diocese de Lis
boa vai reverter este ano a favor do
novo Seminário Menor do Patriarca
do. Realizada desde há quatro anos, a
«renúncia quaresmal» tem sido uma
forma concreta dos cristãos de toda a
Diocese exprimirem um modo novo de
viverem o jejum, manifestando em si
multâneo a sua solidariedade material
para com os mais necessitados.
A recolha de fundos - que no ano
passado superou os dez mil contos tem sucessivamente sido destinada a
apoiar a diocese mais pobre da Euro
pa (Beja), a igreja de Cabo Verde e
Guiné-Bissau e os estudantes universi
tários de Angola e Moçambique.
O Seminário Menor do Patriarcado
está instalado na quinta de Caparide
(Estoril) recentemente comprada para
o efeito e que durante o Verão passa
do foi largamente beneficiada e me
lhorada através do trabalho volun
tário ali desenvolvido por várias co
munidades da região Oeste.

PSD muda de líder

Lourdes construirá terceira basílica
O padre José Bordes, reitor do Santu
ário de Lourdes, anunciou a construção
de um novo salão para os peregrinos,
entre a Basílica do Rosário (que compor
ta 1.800 pessoas) e a Basílica de S. Pio X
(com 25 mil lugares). A nova sala terá

quadro mil lugares e será mais adaptada
ao sistema de encontros das peregrina
ções de hoje. Como era de se esperar,
são os franceses que mais visitam o
Santuário de Lourdes, vindo em segundo
lugar os Italianos.

Em Coimbra:
Monumento a João Paulo li

menta, é popular para o futuro em que
se poderá produzir menos » e que, por
outro lado, «se nos mostrarmos decidi
dos a aumentar o nosso poderio militar,
forçaremos os sociéticos a sentarem-se
à mesa das negoçãçôes de Geneve. » Do

3-10 de Março - Três meses depois de
ter assinado com Mário Soares o do
cumento de relançamento da coliga
ção PS/PSD Mota Pinto resolve afas
tar- se da liderança do seu partido por
não ter recebido o apoio que desejava
ao nível do Conselho Nacional. Rui
Machete é o novo líder e ascende assim
a vice-primeiro-ministro.
Pródigo em convulsões internas habitualmente protagonizadas por
grupos com posições críticas face à di
recção do partido ou à sua acção go
vernativa - o PSD procedeu a mais
uma mudança da sua liderança. Além
da substituição de caras, estilos e de

Cresce espantosamente o Islamismo
Segundo o Instituto de Pesquisas pa
ra o Oriente Médio, sediado em Lon
dres, o Islamismo e o Cristianismo são
as duas religiões maiores do mundo,
tendo casa uma delas um número de
adeptos em torno de um bilhão de pes
soas. A terceira maior religião do mun
do é o Hinduísmo, com cerca de 500
milhões de adeptos; e em quarto lugar
está o budismo, tendo em torno de 400

imagem, pouco mais é visível... e a
ninguém surpreenderia que igualmen
te provisória fosse a actual direcção.
Se algo ficou mais evidente após a
saída de Mota Pinto foi o facto das
eleições presidenciais - em por arras
tamento, a questão do candidato do
PSD a Belém - continuarem a deter
maior relevância política que o escla
recimento sobre as medidas de gover
nação defendidas pelos diferentes gru
pos no interior dos sociais-democra
tas. De qualquer modo, 1985 ainda
nos deverá trazer mais «mexidas» e
novidades. Serão elas as de que o país
realmente precisa?

Eanistas criam não partido
24 de Fevereiro - Nasce em Tróia o
Partido Renovador Democrático que
no Verão terá o seu momento de fun
dação legal. Tendo suscitado esperan
ças em muita gente, o novo partido
na sce lentamente e em clara oposição

milhões de participantes. O Judaísmo
alcança a cifra de 15 milhões. Nos últi
mos cinquenta anos, ainda segundo o
mesmo Instituto londrino, o Islamismo
cresceu 500 por cento e o Cristianismo
cresceu 47 por cento. O Hinduísmo
cresceu 117 por cento; o Budismo, 63
por cento e o Judaísmo baixou menos
4 por cento.
(O.R.)

à governação dos partidos do bloco
central. Colando-se à figura do Presi
dente da República, mas sem nunca
ter obtido deste um pronunciamento
claro, o PRD continua ainda uma in
terrogação para os eleitores que só
pouco a pouco vão conhecendo algu
mas das suas caras mais destacadas.
Embora a criação de novos partidos
seja um sinal da vitalidade da socie
dade portuguesa, as reacções da maio
ria dos partidos já constituídos têm si
do tudo menos favoráveis ao novo
ao
feita
(excepção
concorrente
PCP) . Dos eleitores apenas se sabe através das sondagens já realizadas que a sua opinião está intimamente li
gada à posição que Ramalho Eanes
vier a adoptar em relação ao PRD.
Entre a desilusão provocada pela
prática política dos outros partidos que terá constituído um dos motivos
para o surgimento do PRD - e a refe
rência à prática política de um ho
mem, que afirmação positiva poderá
trazer o novo partido?
Jorge Wemans

Numa Nota Episcopal datada de 13
de Janeiro, D. João Alves, Bispo de
Coimbra; enaltece a iniciativa, toma
da pela Câmara da Cidade há quase
três anos, de assinalar, com a erecção
duma estátua, a passagem do Santo
Padre por Coimbra.
«E do conhecimento público - diz a
Nota - que a Câmara Municipal Co
nimbricense, em acertada e louvável
atitude, determinou erigir uma está
tua ao Papa João Paulo II, a fim de
perpetuar a memória da sua histórica
visita à Cidade, Universidade e Dioce
se de Coimbra...
... Factos como a visita do Papa, de
tão profundo significado humano e
cristão, não podem perder-se no torve
.linho da existência, porque os povos
não vivem apenas do pão angariado
com o suor do rosto, mas também dos
valores que lhes dão energia e ideal
para não abdicarem na luta de cada
dia.
... Ao aproximar-se a concretização
definitiva da decisão da Câmara Mu
nicipal, vimos solicitar a todos os dio
cesanos da Cidade e Concelho de
Coimbra e, também, a todos os cris
tãos das restantes paróquias da dioce
se, que não deixem de intensificar,
com tal objectivo, a sua coloração...
Muito agradaria a todos ... que a
inauguração do monumento pudesse
efectuar-se no próximo mês de Maio,
quando ocorre mais um aniversário
do inesquecível acontecimento».

ONU

recebe declaração
Latino - americana
Javier Pérez de Cuellar, secretário
geral da ONU, recebeu o documento
assinado por sete países latino-ameri
canos (Bolívia, Equador, Venezuela,
Colômbia, Nicarágua, Panamá e Peru),
intitulado «Declaração de Quito». No
documento os signatários afirmam
que o tráfico de drogas é um crime
contra a humanidade e pedem a cria
ção de um organismo mundial para
combatê-lo. A declaração será consi
derada um documento oficial da ONU
e orientará a criação de mecanismos
que ajudem os países em desenvolvi
mento a combater o tráfico de drogas.
(CIC)
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PÁGINA MARIANA

REVIVER HOJE
FRANCISCO DE ASSIS
A

escassos minutos das velhas
muralhas de Assis, próximo de
S. Damião, existe uma capela
românica que data de 1059. À volta
dela erguem-se edifícios antiquíssimos,
a necessitar de obras de reconstrução,
e muita terra para cultivar. É um lu
gar abandonado, isolado e silêncioso,
pese embora o ir e vir constante dos
turistas que à formosa cidade de S.
Francisco, cada ano em maior quanti
dade.
A capela, edifícios adjacentes e parte
da terra foram colocados pelos bene
ditinos da abadia de S. Pedro, tam
bém em Assis, à disposição dos fran
ciscanos, durante um período de vinte
anos, com o objectivo de porem em
marcha um projecto de ternura e li
berdade evangélica.
O Projecto consiste em criar em tor-

no dessa capela - a que foi dado o no
me de S. Masseu: um dos companhei
ros de S. Francisco - uma comunida
de capaz de traduzir e viver em nos
sos dias alguns rasgos característicos
de Francisco: Oração, meditação, si
lêncio, trabalho manual, creatividade,
canto, fraternidade, vida simples, po
bre e exigente, contacto e amizade
com a natureza. Iniciado em Janeiro
de 1978, este projecto foi denominado
«o sonho de S. Masseu». A comunida
de que ali se estabeleceu propõe-se
acolher, de forma individual ou em
grupo, pessoas que, atraídas por Fran
cisco e Clara de Assis, procuram e
querem experimentar este estilo de
vida.
Como lugar e como projecto, S.
Masseu propõe-se ser uma alternativa
ao turismo de massas apressado, rui-

NOSSA SENHORA
DOS CUIDADOS HUMANOS

doso e artificial de Assis; uma conti
nuidade de um passado maravilhoso
que corre o perigo de se transformar
em lenda e museu; um complemento
dos santuários franciscanos, onde se
«narra» o que outros fizeram.

APRENDER A VIVER
EVANGELICAMENTE

Os herdeiros da revolução criada
por Francisco na Igreja e no mundo
não podem reduzir Assis a uma admi
ração passiva e estéril dos feitos e dos
monumentos do passado, já que esta
cidade, diferente de todas as outras, é
única no mundo. Assis não é apenas
um passado que é preciso «conservar,
descrever e vender», nem sequer uma
cidade para «visitar e fotografar»,
mas é toda uma mensagem de vida um

impressionante apelo para os valores do
Evangelho e uma missão que havemos

de levar avante em nossos dias.
O projecto de «S. Masseu» crê fir
memente que o passado de Assis pode
e deve inspirar e estimular e reviver,
com fantasia e amor, de um modo
criativo, original e fiel, a mensagem
de Francisco. «Nós - escrevem numas
simples folhas fotocopiadas que nos
entregam - não fomos chamados a co
piar o passado, mas a traduzi-lo, a
propô-lo e a vivê-lo de um modo novo,
no presente. Fomos chamados para
preparar e construir o futuro segundo
o modelo de Francisco, sempre vivo,
actual, fascinante e-provocante».
S. Masseu oferece acolhimento e vi
da comunitária na oração, na medita
ção, no silêncio, no aprofundament o
de Francisco e Clara, no trabalho ma
nual, no canto, na vida simples e po
bre e no contacto com a natureza a to
dos quantos visitam Assis e queiram
ir além do simples visitar os santu
ários, «vivendo» também os valores
ocultos e plasmados nesses muros,
que não se contentam em ouvir cantar

o longínquo e fascinante passado, mas
fazem uma experiência concreta e fru
tuosa no presente.
V. Casas Garcia «Francisco Sonrie de
Nuevo»
Trad. de Fr. Artur Pais

Mãe, me alegra tanto
ver o globo em tuas mãos!
Mas é globo muito pequeno
e temo que dentro dele
nossos grandes problemas,
nossas grandes angústias
sofram muita redução.
- Olhei o globo
nas mãos maternas de Nassa Senhora
e vi que o globo pequeno
tem justamente a virtude
de reduzir ao tamanho exato
os dramas que nos parecem imensos
e que no entanto cabem e sobram
na concha de duas mãos...
D. Helder Câmara

A NOSSA SAÚDE

r
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ALGUMAS REFLEXOES
,
SOBRE A PASTORAL DA SAUD
A

minha participação num curso
de pastoral de saúde, orienta
do pelo P. Vitor Feytor Pinto
(a quem presto a minha homenagem
pelo trabalho que tem vindo a desen
volver neste campo, como capelão co
ordenador dos Hospitais Civis de Lis
boa), suscitou-me um conjunto de
idéias que tomo a liberdade de colo
car à consideração e reflexão do lei
tor.

A SOCIEDADE EM EVOLUÇÃO
A clarificação progressiva da cons
ciência social, no que diz respeito aos
direitos e deveres dos cidadãos no
campo da saúde, tem vindo a permitir
a definição das contrapartidas que
nesta matéria passou a ser legítimo
exigir da colectividade, em geral iden
tificada com o Estado.

O aumento das responsabilidades
colectivas relativamente aos proble
mas de saúde das populações veio, por
seu turno, obrigar à canalização de
recursos humanos e materiais, em
quantidade e qualidade crescentes,
para esta área da actividade social do
Estado.
Mas a importância da saúde é ante
rior a esta evolução, pois o conjunto
de interesses humanos nela incorpora
dos é atravessado por uma série de
problemas de carácter vital para o
Homem, no mais amplo sentido do
tempo. Questões como o sentido da vi
da e da morte, do sofrimento e da dor,
da eutanásia, do direito à vida uteri
na, da genética, etc., são sentidos por
cada um de nós concretamente, quer
como profissionais de saúde, na medi
da em que, interpelados pelos aconte
cimentos do dia a dia, temos de tomar
atitudes o optar em momentos decisi
vos, quer quando o sofrimento e (ou) a
doença nos atingem directa ou indi
rectamente, ou mesmo quando a mor
te nos passa pela frente, levando-nos
um ente querido.

O MAGISTÉRIO DE IGREJA
O magistério da Igreja, ainda que
não tenha abordado de modo sistemá-

tico este conjunto de questões, é no
entanto, largamente pródigo em orien
tações doutrinais e até pastorais mui
to específicas, à medida que surgem
no plano de documentos elaborados
sobre outros temas.
Neste contexto nunca será fastidioso
citar à cabeça as primeiras palavras
da Constituição Pastoral sobre a Igre
ja no Mundo Contemporâneo: «As ale
grias e as esperanças, as tristezas e as
angústias dos homens de hoje, sobre
tudo dos pobres e de todos aqueles
que sofrem, são também as alegrias e
esperanças, as tristezas e as angústias
dos discípulos de Cristo; e não há
realidade alguma verdadeiramente
humana que não encontre eco no seu
coração» (GS 1).
Mais adiante no mesmo documento
podemos ler: É em face da morte que
o enigma da condição humana mais
se adensa» . ... «Mas a intuição do pró
prio coração faz com que o homem
acerte, quando o leva a aborrecer e a
recusar a ruína total e o desapareci
mento definitivo da sua pessoa. O ger
me de eternidade que nele exi"ste, irre
dutível à pura matéria, insurge-se con
tra a morte» . ... «Enquanto, diante da
morte, qualquer imaginação se revela
impotente, a Igreja, ensinada pela Re
velação divina, afirma que o homem
foi criado por Deus para um fim feliz,
para além dos limites da miséria
terrena» (Gs 18).
No entanto, a vida é um valor a pre·
servar e nada legitima a sua deprecia
ção em face do destino feliz para além
da morte.
«Com efeito, Deus, Senhor da vida,
confiou aos homens, para que estes
desempenhassem de um modo digno
dos mesmos homens, o nobre encargo
de conservar a vida. Esta deve, pois,
ser salvaguardada, com extrema soli·
citude, desde o primeiro momento da
concepção ... » (GS 51).

A BOA NOVA
Particularmente reveladora é a ati
tude de Cristo, perante a doença e, em
geral, perante o sofrimento humano,
que nos é transmitida pelos evangelis·
tas. De facto, nos inúmeros relatos de

definiu o estatuto dos capelães hospi
talares.

...

curas milagrosas, Cristo manifesta-se
sempre extremamente sensível em face
de quem sofre e nenhum milagre
acontece como pura manifestação pro
digiosa. E como sinal definitivo de
que era o Messias, não havendo que
esperar outro, Jesus Cristo respondeu
aos discípulos de João Baptista: «Ide
contar a João o que vedes e ouvis: os
cegos vêem e os coxos andam, os le
prosos ficam limpos e os surdos ou
vem, os mortos ressuscitam e a Boa
Nova é anunciada aos pobres» (Mt.
11,4-5).
Contrariando radicalmente os nos
sos critérios, Jesus Cristo mostra ain
da, através da parábola do bom sama
ritano, que o próximo é aquele que
usa de misericórdia para com o que
sofre. «Aproximando-se, ligou-lhe as
feridas, deitando nelas azeite e vinho,
colocou-o sobre a sua própria monta
da, levou-o a uma estalagem e cuidou
dele» (Lc. 10,34).

UMA PASTORAL NECESSÁRIA
A própria evolução social conduziu à
necessidade de todos estes problemas
serem encarados de modo concertado
do ponto de vista pastoral. Daí come
çar a falar-se de pastoral da saúde, o
que pressupõe o reconhecimento da
existêncía de um meio social específi
co, necessitando de formas próprias
de anúncio de Boa Nova, de Cateque
se, cujos destinatários têm característi
cas especiais e carecendo de agentes
particularmente formados e compro
metidos no meio.
A primeira particularidade de saúde
com o campo especial da acção pasto
ral é, a meu ver, precisamente a sua
amplitude social. Como todos corre
m os o risco de adoecer, todos temos
direitos e deveres relativamente à
saúde própria ou da comunidade, nin-

guém deve escapar à acção pastoral
que neste campo se empreender.
Além disso os problemas concretos
da saúde estão intimamente relaciona
dos com a própria estrutura da socie
dade, pelo que a presença da Igreja e
o compromisso cristão deverão variar
de região para região, de país para país.
A iluminação doutrinal sobre mui
tos problemas, alguns deles já referi
dos, torna-se também indispensável, a
fim de permitir a harmonização de
condutas face a situações concretas
similares.
Os leigos cristãos comprometidos no
meio são naturalmente os agentes da
primeira linha da pastoral da saúde,
além dos pastores e religiosos (as) es
pecialmente vocacionados e colocados.
Uma coordenação das acções pasto
rais de saúde ao nível diocesano e, por
que não, nacional seria muito desejá
vel, tanto quanto um melhor aprovei
tamento dos meios jurídicos já coloca
dos à disposição da Igreja. Refiro-me
concretamente ao Decreto Regulamen
tar nº 58/80, de 10 de Outubro, que

O COMPROMISSO
AS OPÇÕES OS PROBLEMAS
Na linha do apelo evangélico ao
compromisso com os homens e à soli
dariedade existencial, parece-me de
perfilhar, como orientação permanen
te a ter em conta na pastoral da saú
de, a idéia de que é no terreno concre
to do dia a dia que temos de nos em
penhar em encontrar soluções que ali
viem os sofrimentos dos homens e
dêem sentito à vida. «Eu vim para
que tenham a vida e a tenham em
abundância» (Jo 3,16). Não devemos
encasular-nos em associativismos esté
reis e exclusivamente defensivos.
Em termos de opções a privilegiar
na acção concreta importa preferir:
- o testemunho ao proselitismo;
- a convicção pessoal livre e consciente, à tradição social ou à imposi
ção;
- a humanização e evangelização à
sacramentalização.
Nunca esquecendo que na saúde se
jogam muitos dos direitos fundamen
tais (direito à vida, à liberdade, à
privacidade, à segurança) convém ter
também presente o país real onde há:
- problemas económicos - desem
prego, salários em atraso, restrições fi
nanceiras nas despesas públicas;
- problemas sociais - doenças endé
micas (alcoolismo), falta de educação
sanitária, violência (crimes, terroris
mo, acidentes de viação);
- problemas morais - permissivida
de com soluções de facilidade, egoísmo
sistemático, corrupção, «brandos cos
tumes»;
- problemas profissionais - desiqui
librada distribuição dos técnicos, falta
de preparação de muitos, carreirismo
ou falta de incentivos para outros;
- problemas estruturais - incapaci
dade para pôr em marcha um sistema
coerente de cuidados de saúde, degra
dação dos edifícios, desumanização dos
espaços, redução do doente a um nú
mero, a um instrumento de lucro ou a
um caso interessante do ponto de vis
ta científico.
Perante este mar de problemas o
que importa é não desanimar e meter
mãos à obra. Sendo certo que só por
decreto nada se resolve, vale a pena,
no entanto, acolher a mensagem de
Thiago de Mello no final do seu co
nhecido poema:
«Fica decretado que agora vale a
verdade que agora vale a vida
e que de mãos dadas trabalharemos
todos pela vida verdadeira».
Carlos Paiva

ARTE. MÚSICA. POESIA

<<PELO SONHO
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Proximamente iremos publicar uma série de
artigos sobre a Bíblia.
Achamos oportuno iniciar a presente
rubrica por duas razões fundamentais: em
primeiro lugar para que os nossos leitores
tenham ao seu alcance um instrumento
válido para crescer na sua formação bíblica:
em segundo lugar, para responder ao
seguinte apelo do Concílio Vaticano li: «O
Concílio exorta com ardor e insistência
todos os fiéis, a que aprendam 'a sublime
ciência de Jesus Cristo' (Fil. 3,8) com a leitura
frequente das Divinas Escrituras, porque
ignorar as Escrituras é ignorar Cristo»

SENHOR JESUS
Minha Força e meu Fracasso
és Tu
Minha Herança e minha Pobreza
Tu minha Justiça
Jesus

QUE VAMOS»
Pelo sonho é que vamos,
comovidos e mudos.
Chegamos? Não chegamos?
Haja ou não frutos,
pelo sonho é que vamos.
Basta a fé no que temos.
Basta a esperança naquilo
que talvez não teremos.
Basta que a alma demos,
com a mesma alegria,
ao que desconhecemos
e ao que é o dia-a-dia.
Chegamos? Não chegamos?
Partimos. Vamos. Somos.

Sebastião da Gama

Minha Guerra
e minha Paz
Minha livre Liberdade!

Minha Morte e minha Vida
Tu
Palavra dos meus gritos
Silêncio da minha espera
Testemunho dos meus sonhos
Cruz da minha Cruz!
Causa da minha Amargura
Perdão do meu egoísmo
Crime do meu processo
Juiz do meu pobre pranto
Razão da minha Esperança
Tu!
Minha Terra Prometida
és tu...

Páscoa da minha Páscoa
nossa Glória
para sempre
Senhor Jesus

Sebastião da Gama soube sempre
desde menino, e nunca o desaprendeu
- e todos o sabemos desde crianças, só
o desaprendemos mais tarde -, que o
«segredo é amar». Viver para Sebas
tião foi amar. Amar numa dádiva to
tal. Cada página sua é vida - vida que
ele sabia breve e que quis dar inteira
como se nos entregasse fraternalmente
o próprio Amor -.
Sebastião da Gama foi um verdadei
ro poeta, comungante com os outros
homens, o que a todos estendia as
mãos que a morte bem cedo havia de
prender (Morreu com 27 anos, no dia
7 de Fevereiro de 1952).
E porque o sonho foi uma das for
mas do poeta lutar, escolhemos esta
poesia. Foi ainda pelo sonho que se
manifestou a sua alma cristã: «Se é o
sonho que nos guia a nossa realidade
nunca será pobre, porque não passará
de um pretexto para ir mais longe».
Obras principais: Poesia - Serra
Mãe, Cabo da Boa J;,sperança, Campo
Aberto, Pelo Sonho E Que Vamos.

P. Casaldaliga
(bispo) *

(D.R. 25).

A MENSAGEM
DA BÍBLIA

Para não perder a série completa,
envie já se ainda não tiver feito a sua
assinatura a «O Mensageiro de S.to
António».

-----------------------------------��
• Deseja conhecer a nossa Revista?
• Peça e receberá alguns números sem quaisquer encargos.
• Fale dela aos seus amigos e verá como eles gostarão de a
assinar.
• Envie o destacável a:
ou

* Pedro Casaldaliga nasceu na Cata
lunha, Espanha. É missionário n.o
Brasil há 16 anos. Bispo de S. Félu:
do Araguaia, Amazónia: terra dos ín
dios e de camponeses pobres. Irmão,
pastor e poeta.

A série dos artigos terá em conta aspectos
gerais da problemática bíblica e ainda tratará
pormenorizadamente as várias etapas da
história da salvação.

Assinatura anual:
Portugal: Esc. 450
Outros países: $ USA 5

Desejo receber «O Mensageiro de Santo António»

Apelido ······......··....··...······.......········...··········· ............ ··.........

Nome próprio ............................. ................... . .......................

Rua ...............................................................Nº .....................

Código Postal ..........................................................................

Cidade ....................................................................................

País .........................................................................................

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1·
1
1

--------------------�----------------

AOS ASSINANTES. Para os pedidos e pagamentos de voces pedimos o favor de usar sempre os envelopes que
São periodicamente inseridos na Revista. Eles contêm o enderêço e o código pessoal de voces. Muito obrigado!

COMOVOC

ENCONTRO
SANTO
,
ANTONIO

..
•

Existiu na sua vida um momento no qual �
a presença do Santo significou
:I!
"'
alguma coisa? Se sim, conte-nos
e
em uma carta a qual voce nos enviará. >"
"
Alguns dos testemunhos mais belos
"
serão publicados nesta revista.

..

li,

Com esta, e outras iniciativas, queremos
lembrar uma importante meta que
li Messaggero di Sant'Antonio»
alcançará este ano: o seu «Número 1000».
Envie o seu testemunho a:
«NÚMERO 1000»,
li Messaggero di Sant'Antonio»
Basílica do Santo - 1-35123 PÁDUA

Feliz· Páscoa
a todos
os nossos leitores

Maria brilha,
como sinal de esperança e de consolação
do povo de Deus peregrino.
Vat. 11

