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cessar os valores inolienâvei.;; da dic;nidade hurnann 
(Mensagem do Papa Frr.1ncisc.o de apoio à Man:.ha pel2 Vidd, em Par is, a 20 de jêlnE'iro) 

Dois dos membros da Equipa que tem promovido entre nós a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos - o Frei Domingos e Pastora 
Eduarda - trazem ao Correio de Coimbra uma leitura de atualidade dos grandes confrontos das Igrejas. perante um clima de .. fechamento" 
e ''construção de muros" que percorre o mundo. a que a cultura religiosa náo é imune. 

CORREIO DE COIMBRA 

Que interesse tem celebrar, 
hoje, um oitavário de oração 
pela unidade dos cristãos? 

DOMENICO CELEBRIN

Passados cem anos desde que 
se começou este belo hábito 
das confissões cristãs rezarem 
juntas, creio que hoje ainda se 
torna mais urgente, perante 
este clima mundial que ergue 
muros, barreiras e divisões em 
nome de interesses egoístas. o 
ecumenismo, a oração conjunta 
entre os cristãos, nas mais di
versas comunidades cristãs, é 
um respiro universal. 
Permite às pessoas redescobri
rem que somos todos humanos 
e todos irmãos. o Papa lembra
va, nos dias de Natal, que uma 
das grandes mensagens desta 
época é a fraternidade universal. 
Rezar juntos pela unidade dos 
cristãos, ao longo de oito dias -
fazendo quase lembrar a própria 
Criação - é lembrar a todos os 
cristãos e a todas as pessoas de 
boa vontade que através da ora
ção podemos percorrer longos 
caminhos em conjunto. 

EDUARDA TITOSSE 

Neste clima internacional em 
que nós vivemos - em que se usa 
o nome de Deus para levantar
muros, para tirar do homem
aquilo que de pior ele tem - orar
juntos é um sinal de que nós
somos e nos sentimos todos fi
lhos de Deus, apesar das nossas
diferenças; e que o importante
é a paz, é o olhar o outro como
um de nós. Além disso, aqui na
zona centro, este Oitavário é um
ponto alto porque nós gostamos
muito uns dos outros, e é uma
grande alegria voltar às diver
sas comunidades, às diversas
igrejas, e reencontrar pessoas
que só vemos uma vez por ano!
É encontro de amigos: são os
abraços, os sorrisos, os cânticos,
toda uma amizade que se cria e
se celebra não só num encontro,
mas em vários.

ua1 e a senstbilida 
(?cuménka entre 

DOMEN/CO CELEBRIN

Tem tido altos e -baixos. Nes
ta área, que abrange Coimbra e 
Figueira da Foz, nestes últimos 
15 anos, houve momentos com 

mais entusiasmo, outros com 
menos. Atualmente, há poucas 
pessoas entusiasmadas, muitas 
mornas e, um número crescen
te, com frieza ... 

'' 

Atualmente, há 
poucas pessoas 
entusiasmadas, 
muitas mornas 
e, um numero 
crescente, com 
,,. . 

~neza ... 

Mas até poderia haver um 
"boa indiferença" <>m relação 

t.'lnnenismo, po 
uma aquisicão fá feita! 

EDUARDA T/TOSSE 

Tem, certamente, esse lado das 
pessoas já conhecerem o que se 
faz. A caminhada ecuménica 

teve uma primeira razão de ser, 
que era conhecer o outro, acei
tar o outro, respeitar o outro. As 
pessoas hoje já perderam essa 
"curiosidade". No entanto, pare
ce-me que, como acontece nou
tras áreas da nossa sociedade, 
as gerações mais novas não es
tão tão abertas, são muito mais 
conservadoras. Por isso, esta 
questão da abertura ao outro é 
uma luta que temos de prosse
guir e se calhar é também uma 
das razões pelas quais devemos 
fazer estas celebrações. Na ver
dade, nesta caminhada ecumé
nica, as camadas mais novas 
são mais conservadoras; os 
pastores mais novos são mais 
conservadores; os padres mais 
novos são mais conservadores ... 
Cabe-nos, a nós, caminhar. 

Donde vem ess 
''conseJVadorismo" :.·

EDUARDA TfTOSSE 

É a sociedade que se reflete na 
Igreja ... 

DOMENICO CELEBRIN 

... Também na Igreja Católica. o 
problema está na sociedade. Os 

miúdos respiram este ar e são 
menos sensíveis... Nós, há 10 
anos, tínhamos nos nossos en
contros ecuménicos grupos de 
jovens, que vinham participar, 
tocar; hoje não vêm, parece que 
somos os últimos moicanos ... 

EDUARDA TITOSSE 

Não são contra; mas também 
não lhes diz nada. Se pudésse
mos dar por adquirido o respei
to pelo outro, se pudéssemos dar 
por' adquirido que já ganhámos 
"o direito à indiferença", isso até 
seria ótimo ... O problema é que 
quando olhamos para a nossa 
sociedade, e vemos o que está a 
acontecer, vemos que as socie.,. 
dades se estão a fechar. Não é 
o respeito pelo outro como dado
adquirido que faz esmorecer o
dinamismo ecuménico, mas o
facto da sociedade se estar a fe
char e muitos cristãos estarem
a fazer o mesmo.

DOMEN/CO CELEBRIN 

Quem nos dera que as pessoas 
não viessem à celebração ecu
ménica porque já são ecumé
nicas. Seria fantástico! Mas, 
na realidade, penso que muita 
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''A Sonia Sé mantém .relações diplomáticas com o Estado venezuelano.

A sua t1Uvidade dipiomáuca tem como finalidade _prornover o bem 
comum, tutelar a paz e garantir v respt'ito pela dignidade humana". 
(Aless.andro G1sottL porta-voz ,nteríno do Vatír.:anc. sobre a der:rsão 
da Santa Sé se fazer repre5ent.;ir na tomada de Posse de Nicolás Maduro) 

gente, por um lado, não tem 
efetivamente sensibilidade ecu
ménica e, por outro lado, prefe
re estar no seu cantinho. E há 
mesmo um setor na Igreja que 
defende que o ecumenismo não 
é uma coisa boa - sentimos essa 
resistência, por exemplo, em 
mensagens difundidas pela in
ternet, com afirmações descon
textualizadas e antigas de san
tos ou papas, sem ter em conta 
o Concílio Vaticano II, os docu
mentos do magistério da Igreja,
o trabalho feito pelas Igrejas, a
comunhão de fé, o reconheci
mento mútuo do batismo que 
temos ... 

E o martírio comum! E a 
caridade! O Papa Francisco 
mm falado muito disso ... 

DOMENICO CELEBRIN 

Claro. Temos homens e mu
lheres, tanto no campo católi
co como protestante, que dão a 
vida e são martirizados, mor
tos, em nome de Jesus. Isto em 
vez de entusiasmar, ... passa em 
silêncio. Às vezes parece que se 
os martirizados são católicos, 
lhes damos um valor; se forem 
protestantes, evangélicos, pen
tecostais ... , não contam. Isto é 
um escândalo. 

EDUARDA TITOSSE 

O fechamento é uma situação 
preocupante. Também entre os 
evangélicos mais conservado
res. Vemos o que está a aconte
cer no Brasil, o que está a acon
tecer nos Estados Unidos ... Para 
mim, como evangélica, é uma 
vergonha como protestantes se 
alinham com ideias de socieda
de que são contra as ideias de 
Jesus ... 

DOMENICO CELEBRIN 

... Ou um vice-presidente do 
Conselho, em Itália, com o 
evangelho numa mão e o ter
ço na outra e a recusar limi
narmente dar acolhimento aos 
emigrantes em risco de vida no 
Mediterrânio ... 

Que "visão" preskle, hoje, 
ao "movimento;, ecuménico 
a nível mundial?

DOMENICO CELEBRIN 

Já me perguntei isso muitas 
vezes, e cheguei à conclusão de 
que, graças a Deus, isso não está 
nas mãos de ninguém! Temos o 
Conselho Mundial das Igrejas, 
com diferentes Igrejas, temos a 
Igreja Católica ... , cada uma terá 
a sua visão. E ainda bem que 
não existe um projeto definiti
vo, porque essa é uma ação do 
Espírito Santo, que nenhuma 
das Igrejas pode ter a tentação 
de condicionar. Como nasceu 
em várias igrejas, cada uma 
pode pensar livremente. Um 
grande valor do ecumenismo é 
colocar todos os cristãos, lado 
a lado, primeiro para orar, de
pois a pensar, viver a caridade 
e servir onde for possível. E há 
passos muito positivos que já 
foram dados: aceitar o batismo, 
o credo ...

O Papa Francisco aponta 
a comunhão eucarística 
sempre como "meta": e 
lembro, aqui junto de nós, 
que o Pastor Leite também 
falava nisso muitas vezes. 

DOMENICO CELEBRIN 

Todos os cristãos deveriam de
sejá-lo arduamente, porque tra
balhar juntos, orar juntos, ler a 
palavra juntos, refletir e termos 
projetos juntos e não podermos 
"comer juntos", não podermos 
celebrar a eucaristia juntos, é 
uma tristeza. Digo-o de alma 
e coração. Se um padre ou um 
pastor não tiver isto no coração, 
... significa que não percebemos 
nada de Jesus. 

EDUARDA TITOSSE 

É muito verdade ... 
E para onde vai o movimento 
ecuménico?! Underground ... o

cristianismo não floresce como 
"cristandade", é marginal, é das 
bordas, é contra-corrente e tem 
de ser sempre resistência ao po
der. Sempre que o cristianismo; 
protestante, católico, ortodoxo, 
se junta ao poder deixa de ser 
cristianismo para ser cristan
dade ou outra coisa qualquer. 
Os impérios nunca resistem 
às borders, às fronteiras ... e eu 
açho que n,os cabe, a nós, pas
sarmos para a resistência. o

movimento ecuménico vai so
frer resistência, nunca sere
mos uma mainstream, mas vai 
prosseguir com bolsas de pes
soas que vão continuar a lutar, 
a falar, a orar. Talvez possamos 
passar um pouco pela clandes
tinidade. Isso não me assusta. 
Significa que temos de lutar e 
falar. 

'' 

o cristianismo
não floresce como
"cristandade", é
marginal, é das
bordas, é contra
corrente e tem
de ser sempre
resistência
ao poder�

Está a falar de clandestinidade 
em relação ao mundo? 

EDUARDA TITOSSE 

Em relação às próprias Igrejas. 
Se nós pensarmos nas agendas 
de muitas Igrejas evangélicas 
mundiais, o ecumenismo, a 
abertura ao outro, não está na 
agenda. Mesmo tendo em con
ta que, por exemplo, o Conselho 
Mundial de Igrejas esteja a fazer 
um importante trabalho nesse 
sentido: questões de justiça so
cial, migraçqes, ecumenismo, 
não creio que o ecumenismo 
vá ser a questão de agenda das 

nossas Igrejas, especialmente 
porque as pessoas mais novas 
não estão para aí viradas. 

Talvez por isso, a ideia 
de "justiça" presida à 
celebração do Oitavário 
deste ano: "Procurarás 
a justiça e só a justiça". 
Como leem este tema? 

EDUARDA TITOSSE 

É ler O Antigo Testamento! O An
tigo Testamento é um tratado de 
justiça. Deus diz: "eu quero jus
tiça, não quero liturgias; e quero 
a justiça social". E no Novo Tes
tamento, aquilo que Jesus nos 
pede é que nós sejamos justos, 
que não julguemos os outros. As 
Leis de Deus são para eu cum
prir, não para as impor aos ou
tros. Jesus não diz quase nada 
que não seja acompanhado por 
um gesto de justiça social, por 
um gesto que ajude a pessoa a 
reentrar na sociedade. E as crí
ticas que Ele faz, são em favor 
das pessoas que estão excluídas, 
marginalizadas e a sofrer por 
causa da sociedade. Penso que 
os países que não pertencem 
ao chamado "primeiro mundo" 
compreendem isto melhor do 
que nós, porque sabem o que é 
ser injustiçado. Mas �ntre nós, 
o nosso petlidt de Jmiiça é- um
pedido de pessoas que estão ha
bituadas a viver demasiado bem 
e acham que conseguem chegar 
à justiça com as suas próprias 
mãos, incapazes de perceber 
que a justiça vem de Deus. De 
facto, olhamos para o mundo 
e vemos que a justiça dos ho
mens é uma grande injustiça! 
E depois, a justiça de Deus, que 
parece de si injusta porque faz 
"nascer o sol tanto sobre santos 
como sobre pecadores", é a jus
tiça que resgata os mais neces
sitados, é a verdadeira justiça. 

DOMENICO CELEBRIN 

A justiça de Deus é assim: olha 
para o povo em sofrimento e diz 
a Moisés "Vai". E agora diz-nos 
a nós: "Vai! Agora és tu!". É Deus 
quem liberta, mas opera pelos 
homens. Por isso é preciso com
preender quem são os que bra
dam neste momento na Terra, 
aqueles a quem este Papa tem 
dado voz, os últimos. Sair para 
as margens da sociedade é ir ao 
encontro dos oprimidos. Se não 
partirmos deles, não há justiça 
nenhuma. Depois, a justiça de 
Deus é sempre, de algum modo, 
injusta nos critérios humanos 
porque dá a quem não tem; e, 
para dar a quem não tem, deve 
tirar a quem tem: "Derrubou os 
poderosos de seus tronos e exal
tou os humildes. Aos famintos 
encheu de bens e aos ricos des
pediu de mãos vazias ... " can
ta Maria no Magnificat. Ainda 
neste campo da justiça, deve
mos afirmar que todo este mo
vimento mundial que afasta as 
pessoas dos lugares de decisão, 
que concentra as decisões nas 
mãos de uns poucos, é contra 
Deus e contra o ser humano: é 
uma blasfémia, 

EDUARDA TITOSSE 

O que se vai refletir tragica
mente nas nossas sociedades: 
quando nós, como sociedade, 
abrimos mão da nossa liberda
de em favor de outros interes
ses, como, por exemplo, para 
me defender "dos que nos vêm 
tirar coisas", isto depois vai
-se refletir sobre nós próprios, 
porque destrói em nós, além 
da liberdade, a capacidade de 
amarmos, de darmos, de parti
lharmos; destrói a fraternidade. 
E isso trará, penso, repercus
sões gravíssimas. 

DOMENICO CELEBRIN 

Uma ideia importantíssima: se 
quisermos repor a justiça se
gundo o pensamento de Deus, 
temos que regressar às origens. 
A terra não é de apenas algu
mas pessoas, a terra é de to
dos. A água é de todos. A luz, o 
ar que respiramos, é de todos, 
porque Deus é que nos deu tudo 
isso. Mas teremos de regressar 
às origens dentro da liberdade, 
dentro da democracia, por mais 
difícil que seja. Queira Deus que 
nunca abdiquemos da demo
cracia, do governo participativo 
de todos os homens, em favor 
da loucura de apenas algumas 
poucas pessoas. 

EDUARDA TITOSSE 

Na verdade, o Antigo Testamento 
dava essa solução com o jubileu. 
Mas hoje vivemos numa espécie 
de "amolecer de alma", numa 
certa preguiça, com as pessoas a 
demitirem-se de se informar e a 
dizer: "eles lá sabem ... ", "eles que 
decidam ... " É um "amolecimen
to de alma" perigoso, porque 
permite que algumas pessoas se 
apoderem da sociedade. 

DOMENICO CELEBRIN 

E Jesus fala em justiça concreta, 
com palavras duríssimas contra 
os ricos. Mas nós valorizamos 
muito os episódios da adúltera 
ou da samaritana, e ignoramos 
quando Jesus diz "não podeis 
servir a Deus e ao dinheiro"! Por 
isso este Papa tem incomodado 
muito gente quando fala ·da ri
queza. Penso que teremos de fa
zer, também aqui, uma grande 
reflexão como Igrejas cristãs. 

Especificamente para 
a Pastora Eduarda: 
sente�se "minoria"? 

EDUARDA TITOSSE 

Claro. Sou minoria, mas não fico 
triste por causa disso. Sou mino
ria, sou margem, até como mu
lher sou minoria. 

"Como mulher", mesmo 
dentro da Igreja Presbiteriana, 
que aceita pastoras?! 

EDUARDA TITOSSE 

Sim, como mulher. No papel, 
legalmente, ser pastora é igual; 
mas que uma mulher exerça 
autoridade, em especial fora de 
Lisboa ou do Porto, é complicado. 
Quanto ao trabalho, tudo bem; 
quanto às ideias, também; mas 
a questão da autoridade é mui-
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to difícil. Eu sinto isso: sou uma 
minoria dentro de uma minoria. 
É complicado ser pastora numa 
Igreja, porque temos de justificar 
muita coisa, temos de trabalhar 
muito mais, temos que estar 
sempre a dar explicações, não é 
linear que seja a mesma coisa .... 
Muitas vezes chego a sentir-me 
mais acolhida por pessoas da 
geração do Frei Domingos do que 
por gerações mais novas dentro 
da minha própria Igreja! 

Mas é bem aceite pela 
,r.omunidade? 

EDUARDA TITOSSE 

Sim. Mas é como um iceberg. A 
voz de um homem é sempre a
voz de um homem.

' 

Hoje vivemos 
nurna esvécie 
de "amolecer de 
dlma", perigoso� 
11orque permite que 
algumas pessoas 
se apoderem 

sociedade. 

E para o Frei Domingos: 
a Igreja católica também

já é minoria? 

DOMENICO CELEBRIN 

Em relação à sociedade, sem 
dúvida; em relação ao pen
samento, depende... o catoli
cismo, como o propõe o Papa 
Francisco, é acolhido só mesmo 
por uma minoria! E voltando às 
mulheres, se dentro das Igrejas 
protestantes existe dificuldade 
com a autoridade delas, então 
na Igreja Católica ainda esta
mos na pré-história! 

Que símbolo marca as
celebrações ecuménicas 
deste ano? 

DOMENJCO CELEBRIN 

A própria cruz. A cruz ao pé da 
qual serão postos os compro
missos de cada pessoa em relà
ção à justiça. 

E que gesto de caridade? 

EDUARDA TITOSSE 

Este ano vamos colaborar com 
a "ABem: Rede Solidária do Me
dicamento", da associação Dig
nitude, que proporciona ajuda 
medicamentosa aos mais po
bres. Um em cada cinco portu
gueses não consegue pagar os 
medicamentos. Isso é um nú
mero assustador. 

DOMENICO CELEBRIN 

Uma grande injustiça, porque 
as pessoas não podem tratar a 
sua saúde. É dramático. 




