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JUAN AMBROSIO 

· 11Um'maior 
dinamismo, uma 
maior•ousadia, 

�i • 

� -�- · uma maior 
� criatividade" .-......... 

Juan Ambrosio, professor na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, Lisboa. esteve entre nós no contexto da celebração 
do Dia da Igreja Diocesana. O Correio de Coimbra aproveitou a ocasião para conversar com ele sobre o tema naturalmente em cima da mesa: 
a Igreja. Uma conversa em tom muito coloquial, gravada, e a cuja coloquialidade o texto aqui reproduzido quis continuar fiel. 
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o senhor Professor está entre
nós no contexto da celebração
do Dia da Igreja Diocesana
de Coimbra. Comecemos por
aí: que significado tem ou
pode ter uma Igreja Particular
celebrar o seu "dia"?

JUAN AMBROSIO 

Neste campo, gosto de começar 
sempre por uma abordagem an
tropológica: qual é a importân
cia do "celebrar" na vida das pes
soas?! Quando nós celebramos 
alguma coisa é porque essa coisa 
é importante para nós, marca
-nos, é uma marca distintiva da 
nossa vida, atravessa a nossa 
vida! E atravessa a nossa vida de 
uma maneira constante. Assim, 
por exemplo, em bom rigor, nós 
poderíamos dizer que fazemos 
anos todos os dias ... em relação 
a um dia do ano anterior. Mas 
há um dia que marcamos com 
algum detalhe, a data do nos
so nascimento! E isso acontece 
com todos os grandes aconte
cimentos. É a questão de apro
fundarmos a nossa identidade, 
a nossa vida, o sentido do nosso 
viver. Do ponto de vista cristão 
é a mesma coisa: celebrar não 

é um acrescento à vida das pes
soas, mas é a vida das pessoas 
a realizar-se a partir da fé. Por 
isso, penso que a celebração do 
Dia da Igreja Diocesana é o mo
mento de darmos graças pela 
Igreja que somos, mas também 
de consciencialização daquilo 
que somos e de qual é a nossa 
missão - o que é isto de ser Igreja 
de Coimbra? Não pode ser uma 
coisa meramente social, um tí
tulo, mas tem de ter tradução 
na vida, realização no tecido 
existencial. Estes momentos de 
celebração têm que servir para 
isso. Não é só celebrar o que está 
para trás, mas também, reco
lhéndo tudo isso que está para 
trás, perspetivar o futuro. 

Fatamfo d;;i celebração da rgreja 
Local, surge naturalmente 
no nosso espírito a outra 
face da medalha, a Igreja 
Universal. (�ue leitura 
faz da Igreja universal, t� 
da relação entre ambas, 
particularmente à luz do 
pontificado do Papa Francisco? 
Estamos a viver um momento 
muito interessante, marcado· 
por três ou quatro polos mui
to importantes, pontualizados 

pelos principais textos do Pon
tificado do Papa Francisco, que 
eu tenho acompanhado com 
interesse, diria até, com algum 
cuidado. o primeiro, a Evangelii 
gaudium (não considerando a 
Lumen fidei, com cunho predo
minante de Bento XVI). o que a 
Evangelii gaudiwp nos diz clara
mente é que precisamos de uma 
Igreja em saída, precisamos de 
uma nova renovação da Igreja: 
uma Igreja que não seja autor
referencial, que não esteja preo
cupada só consigo, com aquilo 
que ela é, mas que perceba que 
é chamada a ser para todas as 
pessoas - não só para os cris
tãos, mas para todas as pessoas. 
Parece-me ser um elemento 
fundámental. E daí todas estas 
dimensões da Igreja em saída, 
em direção às periferias, da não 
autorreferencialidade, com um 
outro centro que não seja ela 
mesma, mas o mundo a quem 
ela é enviada. Para mim, este 
é um primeiro polo claro. Mas 
será· que . a renovação da Igreja 
é a única coisa importante para 
o Papa Francisco?! Sinceramen
te, parece-me que não! um ou
tro polo, vou encontrá-lo noutro
texto, a Laudato Si', que é muito

'' 

O projeto deste 
pontificado não 
se esgota na 
rE�novação da Igreja, 
mas tem esse outro 
polo a:glutinador, 
corporalizador, que 
é o cuidar da casa 
comum; ou seja, 
a Igreja tem que 
estar "remexida", 
dinâmica, em satâa 
para cuidar bem 
da casa comum. 

mais do que um texto que trata 
das coisas da ecologia; vai mui
to mais longe, como fica bem 
explícito no subtítulo, que é "o 
cuidado da casa comum". Para 
mim, são estes os dois grandes 
polos: uma Igreja renovada ... , 
para cuidar da casa comum. Do 
meu ponto de vista, o projeto 
deste pontificado não se esgo-

ta na renovação da Igreja, mas 
tem esse outro polo aglutinador, 
corporalizador, que é o cuidar da 
casa comum; ou seja, a Igreja 
tem que estar "remexida", di
nâmica, em saída para cuidar 
bem da casa comum. Para quê? 
Para que esta casa possa ser ha
bitada por toda a gente, mesmo 
por aqueles que não são crentes. 
Isso vê-se até na maneira como 
o Papa Francisco fala, como está,
como se dirige às pessoas, como
vai ao encontro das periferias.
Parece-me que estes dois gran
des polos são verdadeiramente
importantes.

Na interação destes dois po
los surgem depois outras coisas. 
Qual é a relação que deve mediar 
entre a Igreja e o mundo? Aí sur
ge a misericórdia e todas aque
las dinâmicas que surgiram 
associadas ao jubileu extraordi
nário da misericórdia. Qual é a 
dinâmica eclesial que vai contri
buir para a renovação da Igreja? 
A família! Então, aí, vemos toda 
a preocupação de Francisco nes
ta matéria, com os dois sínodos 
que houve, desde. a sua prepa
ração até à publica<:ãó da Amo
ris laetitia. E como é que vamos 
fazer isto? Através da santidade. 
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E temos o texto da Gaudete et ex
sultate. Mas que tipo de santida
de? Através da santidade "classe 
média"! Aqui está outra expres
são que pode ser alvo de mal-en
tendidos - alguns pensarão que 
é uma santidade assim-assim. 
Não! o que Francisco está a dizer 
é que é uma santidade que deve 
ser vivida por toda a gente, em 
todos os momentos, em todos os 
locais; não uma santidade reser
vada só para alguns ou só para 
alguns momentos. 

Então, voltamos à Igreja dio
cesana: cada Igreja Local é uma 
igreja plena, mas não é Igreja 
sozinha. Há uma imagem inte
ressante, que tomo de um pro
fessor de eclesiologia, que é a da 
Igreja como uma tarte de limão 
cortada em várias fatias. Basta 
comer uma fatia para ter toda a 
essência da tarte de limão. Não 
preciso de comer as fatias todas: 
em cada uma das fatias está a 
essência toda. Mas cada pedaço 
da tarte não é a tarte toda. Cada 
Igreja Local é Igreja plenamen
te, mas não é a Igreja toda, não 
esgota a Igreja Universal, nem 
a Igreja universal é a soma das 
Igrejas particulares. 

Mas o que mais interessa per
ceber no meio disto tudo é qual é 
a missão dos cristãos no mundo 
hoje: o que é que somos e o que 
é que somos chamados a ser. As 
coisas relacionam-se e somos 
chamados a ser seguidores de 
Jesus Cristo para cuidar da casa 
comum. 

A Igreja Local de Coimbra está 
a viver um triénio pastoral 
sob o lema "aproximai-vos 
do Senhor". Como joga esta 
exortação de s. Pedro com 
esses polos de "evangelização" 
e "cuidado do mundo" que 
sobressaem no pontificado 
do Papa Francisco? 
"Aproximai-vos"! Isto não pode 
ser entendido isoladamente. 
Eu tive a oportunidade de ver 
o plano pastoral da diocese de
Coimbra, e perceber que a mis
são e visão que o enquadram
falam claramente da evangeli
zação; há aqui um movimento
de saída. Mas, depois, o lema
diz "aproximai-vos", que parece
um movimento contrário ... En.:. 

tão, somos desafiados a pensar
melhor: será? E não é. No fundo,
o convite é a aproximar-nos do
Senhor para sermos à maneira
d 'Ele. E a maneira d 'Ele é uma
maneira em saída: o anúncio, o
evangelho, a construção de um
mundo diferente! Aproximamo
-nos, não para ficar, mas para
sair. Aproximamo-nos para ser
congregados por Ele e enviados
a construir um mundo diferen
te. Há uma seiva, ou um aroma,
que percorre toda a existência, e
que em determinados momen
tos da vida, por exemplo nos mo
mentos celebrativos - por onde
começámos a nossa conversa -,
me leva a dizer que "é possível
construir um mundo diferente,
uma história diferente". E o cris
tianismo tem aí uma palavra a
dizer. Permito-me trazer aqui
à colação o recente discurso do

PERCURSO ALPHA 

Para quem quiser dar início a este percurso 
de evangelização se inteirar sobre os 
objetivos, funcionamento, métodos, custos ... 
Seminário, 30 de junho, 9h-18h 

Presidente Macron à Conferên
cia Episcopal Francesa, e que 
traduz muito bem o que é pedido 
ao cristianismo. Macron não se 
converteu, como é óbvio, nem a 
República Francesa vai ser ago
ra uma república cristã ... , não 
é isso que ·se pretende. Mas o 

'' 

Os antigos 
paradigmas, 
nos quais fomos 
educados e que 
pautaram a 
nossa existência, 
começam a 
revelar-se 
insuficientes. Por 
isso, temos de estar 
atentos aos novos 
paradigmas que 
se vão construindo 
... com o nosso

contributo cristão, 
ou sem o nosso

contributo cristão!. 

que ele diz pode ser interpreta
do do seguinte modo: Hoje, uma 
república como a França, um 
país como Portugal, um mundo 
como aquele no qual habitamos, 
não pode prescindir do contri
buto da fé cristã. Ele falou em 
três dimensões desse contribu
to: a sabedoria, o compromisso 
e a liberdade. O mundo de hoje 
não pode prescindir da sabedo
ria cristã acerca da dignidade da 
vida, do sentido da vida, do hori
zonte da vida que o próprio pro
jeto de Deus traz. Se os cristãos 
deixarem de dar este testemu
nho, é um mundo que fica mais 
pobre. O mundo de hoje não 
pode prescindir do compromis
so da fé para com a dignidade 
da vida. uma grande parte das 
instituições cristãs estão ao lado 
dos mais fracos, dos mais des
protegidos. E temos de fazê-lo 
em todas as situações, mesmo 
naquelas mais incómodas, por 
exemplo do ponto de vista mo
ral. Depois, a liberdade, ou seja, 
somos profundamente livres na 
nossa maneira de pensar, de di
zer! E isso é fundamental para 
o mundo de hoje. Isto não quer
dizer que o mundo tem que ser
à nossa maneira; quer dizer que
nós temos que permanecer fiéis
à nossa identidade e à nossa
missão - para podermos contri
buir para que este mundo seja
um mundo mais digno, mais
humano e mais fraterno. E esse
convibuto não pode faltar.

Portanto, o plano pastoral da 
diocese de Coimbra, com estes 
dois movimentos - "aproximai
-vos e evangelizai" - tem isto 
muito presente. Não pode ser 
apenas um movimento para 

nos juntarmos todos e ficarmos 
muito contentes porque enche
mos uma praça ou muitas salas; 
o objetivo não é ficarmos den
tro, fechados, a olhar para nós
próprios, mas sim celebrarmos
o que somos e, ao celebramos
o que somos, percebermos que
somos enviados para fora, para
construir um mundo diferente.

E que mundo é esse que 
temos de evangelizar e de 
que temos de cuidar? 
Estamos numa fase de transição 
a todos os-níveis, até mesmo do 
ponto de vista eclesial. Uns falam 
de uma fase de "transformação", 
outros de "metamorfose", e há 
mesmo quem diga que estamos 
numa fase de "mudança epo
cal". Provavelmente estamos a 
ver o fim de um determinado 
tipo de mundo a que estávamos 
habituados, e no qual a maioria 
de nós foi educado, e está a nas
cer um novo mundo, com novos 
paradigmas. Os antigos paradig
mas, nos quais fomos educados 
e que pautaram a nossa existên
cia, começam a revelar-se insu
ficientes. Por isso, temos de estar 
atentos aos novos paradigmas 
que se vão construindo ... com o 
nosso contributo cristão, ou sem 
o nosso contributo cristão! Isto
para mim é cada vez mais cla
ro. A própria �ângeliT daudium
diz, a determinada altura, que
temos que saber ir onde estão a
ser forjadas as novas histórias
e os novos paradigmas; para os
ilumina,r com . a luz do Evange
lho. A tal sabedoria, o tal com
promisso e a tal liberdade de que
falávamos ... Se nós não fizermos
isso, esses paradigmas, do meu
ponto de vista, vão-se construir
na mesma, mas sem qualquer
iluminação do Evangelho. Repa
re: isto não é mais como antiga
mente em que sem os cristãos
nada acontecia; hoje acontece,
com ou sem a presença da leitu
ra e experiência cristãs. São ter
ritórios novos, que não estamos
muito habituados a pisar, que,
porventura, nos causam algum
desconforto. Mas temos que pi
sar esses territórios e temos que
nos preparar, porque também é
aí que a vida está a acontecer.

A Igreja em Portugal está 
capaz dessa resposta7 Recordo 
que o próprio Papa, se bem 
interpretei, deixou esse 
grande desafio aos Bispos 
portugueses aquando da 
visita ad sacra fimina ... 
Penso que neste momento a 
Igreja portuguesa está chamada 
a uma maior criatividade, uma 
maior dinâmica e uma maior 
ousadia para ir a esses territó
fios. Nota-se de uma maneira 
cada vez mais evidente; mas 
acho que é preciso incentivar 
ainda mais. Dizemos sempre 
que o tempo do mundo não é o 
tempo da Igreja, e até percebo 
isso, convém que sejamos re
flexivos. Mas não podemos cor
rer o risco de perder o comboio, 
porque o tempo da história é tão 
rápido que se nós quisermos ter 
alguma marca nele temos que o 

acompanhar, de uma maneira 
ou doutra. Penso que vai chegar 
o momento de um maior dina
mismo, de uma maior ousadia,
de uma maior criatividade.

Disse que tinha procurado 
ver o plano pastoral da 
Diocese de Coimbra. Atrevia
me a uma pergunta quiçá 
abusiva: e, na sua opinião, 
a Igreja de Coimbra está a 
responder a esse mundo? 
A minha resposta é necessa
riamente "pobrezinha", talvez 
até muito parcelar, porventura, 
muito pouco colada à realidade, 
porque vou acompanhando com 
algum cuidado o que vai acon
tecendo por esse país fora, mas 
não estou lá, naquela porção do 
Povo de Deus. Mas tive o cuidado 
de ler os documentos da diocese 

'' 

Tive o cuidado de ler 
os documentos da 
diocese de Coimbra 
e parece-me que 
€les traduzem 
essa preocupação 
de perceber que 
estamos em 
tempos diferentes 
e de que temos de 
nos organizar de 
forma diferente. 

de Coimbra e parece-me que eles 
traduzem essa preocupação de 
perceber que estamos em tempos 
diferentes e de que temos de nos 
organizar de forma diferente. O 
foco nos três eixos - evangeliza
ção, espiritualidade, novas estru
turas - parece-me interessante. 
Chamaria a atenção para uma 
coisa: a organização das estrutu
ras é fundamental, mas não pode 
aparecer em último lugar. Ou 
seja: nós temos muito esta ideia 
de dizer "vamos pensar a nossa 
identidade e vamos rezar ... , para 
depois vermos como é que nos 
vamos organizar". Do meu pon-

PUB ... 
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to de vista, isto tem de correr em 
paralelo; não é organizarmo-nos 
só para ver como vamos sair, 
mas sim organizarmo-nos no 
próprio movimento de saída, na 
ida às periferias, no descentrar
mo-nos. A própria invocação da 
construção do mundo e da histó
ria tem que ditar as coordenadas 
da organização. Eu encontro nes
ses textos uma preocupação por 
encontrar modelos que respon
dam ao momento atual. 

E sohre o eixo da 
espiritualidade: 
que espiritualidade 
precisamos de viver? 
Essa que referenciava na Gau
dete et exsultate, a espirituali
dade do dia-a-dia. Há uma par
te nesse texto que fala de uma 
"espiritualidade ao pé da porta". 
o Papa cita a experiência de um
bispo preso. Como é que ele vivia
a sua santidade num cárcere?
"Vivia a minha santidade, num
cárcere, fazendo de um modo
extraordinário as coisas ordiná
rias". É precisamente aquilo de
que estamos a precisar: viver a
nossa vida do dia-a-dia, naqui
lo que pode ter de mais banal e
comum, pondo aí tudo que so
mos, vivendo o ordinário de uma
forma extraordinária. Viver a
vida intensamente, do ponto de
vista antropológico e da fé! Não
podemos é fazer uma dicotomia
entre estas duas coisas: a fé não
diz respeito a uma parte da vida,
mas tem de percorrer a existên
cia toda, dar sabor à vida toda.
Se vivermos assim intensamen
te, a fé e a vida, na presença do
mistério de Deus, na relação com
Deus, então essa será uma espi
ritualidade que nos compromete
com nós próprios e com aqueles
com quem nos cruzamos e, a
partir dela, um outro mundo é
possível. O caminho é por aí.

'' 

É precisamente 
isso que estamos 
a precisar: viver o

ordinário, o dia-a
dia, de uma forma 
extraordinária. 




