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O triénio de preparação para o Grande Jubileu do Ano 2000, pro-
posto e recomendado pelo Santo Padre a toda a Igreja, interpela o Bole-
tim de Pastoral Litúrgica, que tem a sua missão específica de formar e
informar no que diz respeito à pastoral litúrgica. Em Nota Pastoral de 8
de Setembro de 1996 a Conferência Episcopal Portuguesa estabelece
as seguintes orientações gerais: Toda a acção pastoral relacionada
com o Grande Jubileu deve ter como perspectiva a evangelização,
dando seguimento às “Linhas de força de uma acção pastoral conjunta
na Igreja em Portugal” (1993); e deve ser conduzida de tal modo que
se possa continuar depois do Jubileu. O objectivo prioritário é o revi-
goramento da fé e do testemunho dos cristãos (cf. TMA 42.5). A isso
conduzam as celebrações dos sacramentos da Iniciação Cristã, Baptismo,
Confirmação e  Eucaristia, e da Penitência. (...) Para a educação da fé
dos cristãos, os Serviços da Conferência Episcopal publiquem textos
catequéticos e subsídios de formação cristã, especialmente para adultos»
(Nota 2).

Passados dois milénios, a Igreja reconhece ter percorrido toda a
terra, mas verifica que a sua missão no mundo é tão urgente e necessária
hoje como no dia em que Jesus enviou os discípulos: «Ide e ensinai
todas as nações, baptizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo, ensinando-as a cumprir tudo o que vos mandei. Eu estou sempre
convosco até ao fim dos tempos» (Mt 28, 19-20). Os resultados da
evangelização não se fizeram esperar: a história humana tomou novo
rumo e recomeçou a contagem do tempo. A partir da Encarnação, Paixão,
Morte, Ressurreição, Ascensão e Pentecostes, a presença de Cristo é
uma constante na história dos homens: «Eu estou sempre convosco até
ao fim dos tempos». Esta presença é sacramental: resulta do ensino
(“ensinai”) e do mistério celebrado (“baptizando”). A pedagogia do ensino
cristão insiste na primacia da relação pessoal com a pessoa de Jesus
Cristo, Senhor e Deus, Sacramento dos sacramentos, Palavra dos que O
dizem, Irmão nos irmãos e Homem dos homens. A liturgia é o lugar
privilegiado do encontro pessoal com Jesus Cristo. O privilégio encon-
tra-se na garantia da presença de Cristo. A graça de Jesus Cristo, o
amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estabelecem as regras do
encontro: estas não se inventam, mas acolhem-se como forma de diálogo
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salvífico. As palavras, os gestos e as atitudes constituem a forma do
diálogo que realiza a comunhão: tudo é símbólico e nada é supérfluo. A
pastoral litúrgica tem a nobre missão eclesial de ensinar esta linguagem.
A renovação litúrgica – considerada o “fruto mais visível de toda a
obra conciliar” – deve ser orientada no sentido de oferecer ao mundo
uma nova imagem de Igreja, proporcionando uma participação viva e
frutuosa no mistério pascal de Jesus Cristo. A liturgia deve favorecer e
fazer resplandecer o sentido do sagrado, deve ser imbuída do espírito
de reverência, de adoração e de glorificação de Deus (cf. Relação Final
do Sínodo Extraordinário dos Bispos, 1985,  por ocasião do XX aniver-
sário do encerramento do Concílio Vaticano II).

A humanidade continua a pedir aos cristãos o que o exército
babilónico pediu ao povo judeu no caminho do exílio: «Cantai-nos um
cântico de Sião» (Salmo 136, 3). A vida é amargurada para todos os
homens, sejam eles escravos ou senhores, exilados ou patriotas, vencidos
ou vencedores: «Aqueles que nos levaram cativos queriam ouvir os
nossos cânticos, e os nossos opressores uma canção de alegria» (Salmo
136, 3). Israel tinha esquecido o “cântico do Senhor”: como poderia
cantá-lo em terra estrangeira? Tinha esquecido a Deus: como poderia
cantá-l’O? Tinha profanado o templo e manchado a terra prometida:
restava chorar a saudade e dependurar as harpas.  Foi preciso esperar o
Messias, que nunca Se fez esperar: «Vindo ao mundo para comunicar
aos homens a vida divina ..., Cristo Jesus, ao assumir a natureza hu-
mana, introduz nesta terra de exílio o hino que eternamente se canta no
Céu» (IGLH, 3). Desde então, a liturgia da Igreja celebra o Homem
novo na sua nova humanidade: Jesus Cristo na Igreja para todos os
homens. As acções litúrgicas com os seus ritos, os lugares de culto com
os seus adornos e os cantores com os seus sons dizem o indizível e
revelam o mistério da presença de Jesus Cristo e do Espírito Santo a
realizar a obra admirável da nova criação: os homens são gerados fi-
lhos de Deus e encaminhados para a glória do Pai.

A liturgia é património da humanidade. A originalidade do culto
cristão – a religião pura e sem mancha aos olhos de Deus – compromete
os cristãos na defesa e salvaguarda dos tesouros da sua fé celebrada e
vivida. A barbárie litúrgica é um atentado contra a humanidade, pois
desfigura o rosto de Jesus Cristo, o Homem novo e a Vida nova do mundo
que há-de vir. Às portas do terceiro milénio a liturgia da Igreja proclama
«JESUS CRISTO, ONTEM E HOJE E POR TODA A ETERNIDADE» e canta: «VINDE,
ESPÍRITO SANTO» e renovai a face da terra.



O JUBILEU NA ROTA DO CONCÍLIO
NOVOS DESAFIOS

 “O Concílio desencadeou uma nova primavera da vida que
 deverá ser revelada pelo Grande JUBILEU” (TMA 18; cf. 17-28).

I.  Para João Paulo II a melhor preparação para o novo milénio
que se aproxima tem de ser “o renovado empenho na aplicação, fiel
quanto possível, dos ensinamentos do Vaticano II à vida de cada um e à
da Igreja inteira” (TMA 20). A celebração jubilar há-de integrar-se,
portanto, no espírito do Vaticano II, “um Concílio polarizado no mistério
de Cristo e da Sua Igreja e simultaneamente aberto ao mundo” (TMA 18).

Nesse sentido, no discurso aos membros da Comissão Central do
Grande Jubileu do Ano 2000, em 4 de Junho passado, o Santo Padre
acentuava a necessidade de fazer todos os esforços “para que, por ocasião
da celebração do Ano Santo se reproduza, de algum modo, o clima que
se manifestou em redor do Concílio Vaticano II, primeiro contributo
significativo à preparação daquela nova primavera de vida cristã que
deverá ser revelada pelo Grande Jubileu. A assembleia conciliar não
foi só circundada pelo interesse dos meios de comunicação social, mas
suscitou nos homens e nas mulheres desse tempo grandes expectativas
e esperanças, mantendo viva na Comunidade cristã uma forte tensão
espiritual”.

Este Jubileu surge, assim, como o movimento de regresso ao
Concílio Vaticano II, como momento da sua realização. Este Jubileu
recapitula o renovamento eclesial do último Concílio, a evangelização
e a comunhão que este suscitou.

Consequentemente, nos documentos do Concílio havemos de
procurar os caminhos para o Jubileu bem como as veredas ao longo das
quais o Espírito Santo tem guiado desde então a Igreja, pastores e povo,
numa contínua “recepção”, que é também parte essencial do Vaticano II.
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II.  O nº 19 da Tertio Millenio Adveniente assinala estes cami-
nhos numa síntese admirável que não resisto a recordar-vos: “Na as-
sembleia conciliar, a Igreja interrogou-se sobre a própria identidade,
redescobrindo a profundidade do seu mistério de Corpo e Esposa de
Cristo (Lumen Gentium (LG), constituição dogmática sobre a Igreja).
Pondo-se docilmente à escuta da Palavra de Deus ( a constituição Dei
Verbum é o mais fundamental dos documentos conciliares), reafirmou
a vocação universal à santidade (LG cap. V); organizou a reforma da
liturgia, “fonte e cume” da sua vida (Sacrocanctum concilium, consti-
tuição sobre a liturgia); deu impulso ao renovamento de muitos aspec-
tos da sua existência, quer no plano universal, quer das Igrejas locais
(Christus Dominus, sobre o ofício pastoral dos bispos; Orientalium
Ecclesiarum sobre as Igrejas católicas orientais); comprometeu-se na
promoção das várias vocações cristãs, desde os leigos (Apostolicam
actuositatem) à dos religiosos (Perfectae Caritatis), desde o ministério
dos diáconos ao dos sacerdotes e dos bispos (Presbyterorum ordinis e
Optata totius, sobre a vida e a formação sacerdotal); redescobriu, em
particular, a colegialidade episcopal, expressão privilegiada do serviço
pastoral desempenhado pelos Bispos em comunhão com o sucessor de
Pedro. Na base desta profunda renovação, o Concílio abriu-se aos
cristãos de outras confissões (Unitatis redintegratio), aos crentes de
outras religiões (Nostra Aetate), a todos os homens do nosso tempo
(Constituição pastoral sobre a Igreja no mundo actual, Gaudium et
spes). Em nenhum outro concílio se falado tão claramente da unidade
dos cristãos, do diálogo com as religiões não cristãs, do significado
específico da Antiga Aliança e de Israel, da dignidade da consciência
pessoal, do princípio da liberdade religiosa (Dignitatis humanae), das
diversas tradições culturais no seio das quais a Igreja realiza o seu
mandato missionário (Ad gentes), dos meios de comunicação social
(Inter mirifica)” (TMA 19).

Estes ensinamentos do Concílio, ao mesmo tempo que recolhem
as riquezas do passado, apresentam-se com uma nova linguagem:
“Os Padres conciliares falaram com a linguagem do Evangelho, com
a linguagem do Discurso da Montanha e das Bem-aventuranças”
(TMA 20). Não se propuseram, como nos primeiros concílios, denunciar
heresias nem definir dogmas, embora nem sempre pudessem evitar certas
complexidades teológicas.

Os fiéis, acostumados à linguagem dos meios de comunicação
social, carecem certamente de uma ajuda para abordarem estes textos
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cuja redacção custou aos Padres conciliares longas horas. Mas tal ajuda
redunda muito útil e proveitosa em vista do “renovado empenho na
aplicação, fiel quanto possível, do ensinamento do Vaticano II à vida
de cada um e à Igreja inteira” (TMA 20).

II. UM “EXAME DE CONSCIÊNCIA” SOBRE A RECEPÇÃO
DO CONCÍLIO (TMA 36)

João Paulo II chama-nos a um exame de consciência sobre a
recepção do Concílio, “esse grande dom do Espírito à Igreja”, do nosso
tempo. Ou seja, o Santo Padre desafia-nos na Tertio Millenio Adveniente a
uma análise do grau de acolhimento do Vaticano II, apontando para
isso quatro sentidos como interrogações que cada um deve fazer a si
mesmo: o lugar da Palavra de Deus nas nossas vidas; a vivência litúrgica;
a eclesiologia de comunhão e, portanto, de participação, de acordo com
a interpretação autêntica da Lumen Gentium; o estilo de relações entre
a Igreja e o mundo, segundo as normas expressas pela Gaudium et spes.

Detenhamo-nos em cada um destes pontos, ainda que sumaria-
mente.

1.  “Em que medida a Palavra de Deus se tornou mais plenamente
a alma da Teologia e inspiradora de toda a existência cristã, como pedia
a Dei Verbum?”, assim nos questiona o Santo Padre, para logo reafirmar a
urgência de um regresso, com renovado interesse à Bíblia, quer através
da sagrada Liturgia, rica de palavras divinas, quer pela leitura espiritual,
quer por outros meios que se vão espalhando tão louvavelmente por
toda a parte (cf. TMA 40).

Num texto da Conferência Episcopal Italiana acentuadamente
propositivo – a nota pastoral assinalando o 30º aniversário da constituição
Dei Verbum – são desenvolvidos quatro “pontos de força” de largo e
profundo alcance teológico-pastoral.

Pretende-se que, na Igreja, se dê efectivamente uma aproximação
real à Bíblia como Palavra de Deus encarnada no texto, isto por parte
do Povo de Deus na sua totalidade, particularmente da gente simples,
como a das comunidades paroquiais, e não apenas dos que pertencem
às associações eclesiais;

A partir da celebração litúrgica e da catequese, vem o convite a
valorizar cada vez mais a componente bíblica já presente em cada acção
pastoral da Igreja. É neste sentido que se quer garantir uma verdadeira
e adequada iniciação à Palavra de Deus.
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Acentua-se a lectio divina como caminho para que cada cristão
tenha largo acesso à Sagrada Escritura. “É preciso que os fiéis tenham
acesso patente à Sagrada Escritura”, refere, lapidarmente, a Dei Verbum
no nº 22.

Valorizar a Bíblia significa ainda descobrir o horizonte ecuménico
que ela sustenta. Para isso se traça tanto um caminho de colaboração para
a difusão da Bíblia como ainda o reconhecimento e o acolhimento do hori-
zonte cultural em que muitos, hoje, apreciam a Escritura hebraico-cristã.

Não se pode deixar de referir também a importância de um notável
documento da Comissão Pontifícia Bíblica – A interpretação da Bíblia
na Igreja (15/IV/93) – com a preocupação fundamental, quase exclusiva,
de levar os crentes, de modo particular as comunidades, a sentirem que
a procura do sentido da Escritura é uma tarefa que pertence toda a Igreja,
da qual ninguém se deve alhear nem fazer-se dono absoluto. Sendo a
Bíblia o livro da Igreja, é no contexto da Igreja e para a Igreja que ela,
enquanto Palavra de Deus, explicita todo o seu sentido.

2.  Um segundo ponto deste exame de consciência a que João
Paulo II nos convida a propósito da recepção do Concílio é a vida litúrgica:
“…É vivida a liturgia como fonte e cume da vida eclesial, segundo o
ensinamento da Sacrosanctum Concilium?”.

Ninguém pode negar a importância da renovação litúrgica
pós-conciliar. Mas o entusiasmo pela mudança e a sede de “participação”
nem sempre estiveram equilibrados por uma prudente atenção aos desejos
e necessidades de toda a comunidade; nem sempre foram moderados
pelo senso comum.

Com a inércia de uns e os excessos de outros, um regresso atento
ao texto actual da Sacrosanctum concilium e aos documentos sucessivos
sobre a sua execução constituirá, certamente, uma base fecunda para o
“exame de consciência” a que somos desafiados.

3.  O exame continua a propósito da eclesiologia da comunhão e
participação: “Vai-se consolidando na Igreja universal e nas Igrejas
particulares a eclesiologia da comunhão da Lumen Gentium, dando
espaço aos carismas, aos ministérios, às várias formas de participação
do Povo de Deus, embora sem descair num democraticismo e num
sociologismo que não reflectem a visão católica da Igreja e o autêntico
espírito do Vaticano II?” – pergunta que é dirigida tanto aos pastores
como aos fiéis.

A partir do Concílio têm vindo a aumentar progressivamente as
normas concretas para a cooperação de todos na “missão comum”.
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Constituem-se conselhos pastorais a todos os níveis; promovem-se
sínodos diocesanos e regionais; leigos e religiosos, homens e mulheres,
são chamados a tomar parte em “novos ministérios”; encorajam-se as
associações e os movimentos a trabalharem juntos num clima de mútuo
reconhecimento.

Mas, enquanto as estruturas para o diálogo e para a colaboração
são uma ajuda para construir a comunidade, o viver uma comunhão,
que seja a “expressão do Concílio” na diversidade de dons e de objectivos,
de esperanças e de temores, isso continuará a ser um desafio, não só
para o século XXI, mas para sempre, já que o povo de Deus, formado
por homens e mulheres “chamados à santidade” é sempre e permanen-
temente um povo a caminho.

4.  Por último, temos o estilo de relações entre a Igreja e o mundo.
A finalidade do Concílio, “centrado no mistério de Cristo e da

sua Igreja e ao mesmo tempo aberto ao mundo”, exprime-se de maneira
especial na Constituição pastoral Gaudium et spes.

Como sugere Rosemary Goldie (que seguimos de perto, no seu
contributo nesta obra notável que é o Comentário teológico-pastoral à
carta apostólica de João Paulo II, Tertio Millenio Adveniente), a recepção
da Gaudium et spes pode muito bem constituir um autêntico programa
para o terceiro milénio.

De facto, aproximarmo-nos da Gaudium et spes apenas como se
fosse um mero documento histórico, reflexo de um momento particular
da História, significaria não termos compreendido absolutamente nada da
intenção do Concílio. Significaria, além disso, ignorarmos a importância
da Gaudium et spes para este “período de advento”, de preparação para o
jubileu da Encarnação.

Há, efectivamente, na Gaudium et spes um valioso conteúdo de
perene importância, fruto não apenas da observação sociológica, mas
também da própria maturação teológica que produziu a Lumen Gentium,
da qual a constituição pastoral é o complemento necessário: a Igreja ad
extra, nas suas relações com o mundo, como expressão externa da Igreja
ad intra – mistério da Igreja, Corpo de Cristo, “sacramento de comunhão
com Deus e de unidade de todo o género humano”.

O capítulo central da Gaudium et spes, ou seja, o capítulo IV,
”Missão da Igreja no mundo contemporâneo”, pressupõe tudo o que foi
dito na Lumen Gentium sobre a Igreja, o seu mistério e a sua missão de
salvação, passando depois a considerar como a Igreja “existe neste
mundo e vive e actua com ele” (cf. GS 40).
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Este capítulo vem coroar logicamente os três capítulos preceden-
tes e, de algum modo, justifica-os: o que articula a Igreja com o mundo
– superando-se aqui todo e qualquer dualismo – é a missão que cabe à
Igreja de “dizer/revelar” o destino integral do homem e a significação
última de todos os seus empreendimentos. Esta vocação e este destino
realizam-se em Cristo, Senhor da Igreja, e na própria Igreja que é o Seu
Corpo.

A Igreja é toda ela de Cristo e para Cristo, seu Senhor. Mas, por
isso, ela é também para o mundo, o mundo que encontra em Cristo o
seu sentido, o seu ponto de convergência, o seu Centro, segundo as
palavras de Paulo VI e do Pe. Teilhard de Chardin.

Talvez a indicação mais inesperada deste capítulo IV seja,
precisamente, a deste mútuo intercâmbio entre a Igreja e a sociedade.
A Igreja, buscando o seu único objectivo que é o advento do Reino de
Deus (GS 45), ajuda o mundo com o “fermento” que oferece à sociedade
humana. E, apesar da permanente necessidade de renovação e de conver-
são, a Igreja, “guiada pelo Espírito”, não há-de recear comprometer-se
profundamente na História: ”Não tenhais medo!”

Mas a Igreja, por outro lado, também recebe muito do mundo: a
experiência dos séculos passados, o progresso das ciências, os tesouros
contidos nas várias formas da cultura humana. Tudo isto representa
também um enriquecimento para a Igreja. “Mais ainda – refere a Gaudium
et spes –, a Igreja reconhece que muito aproveitou e pode aproveitar
da própria oposição daqueles que a hostilizam e perseguem” (GS 44).

O capítulo IV põe ainda em relevo a responsabilidade própria,
mas não exclusiva, dos leigos cristãos no âmbito mundano, e também a
“luz e força espiritual” que os sacerdotes deveriam ser capazes e estar
dispostos a dar, assim como a necessidade de que os Bispos “por meio
de assíduo estudo se tornem capazes de tomar parte no diálogo com o
mundo e com os homens de qualquer opinião” (GS 43).

Os “problemas urgentes”, tal como são referidos e descritos nos
capítulos da segunda parte da Gaudium et Spes ao considerar os cinco
grandes sectores da actividade humana – o matrimónio e a família, a
cultura, a vida social e económica, a vida política e, finalmente, a
comunidade internacional e a paz – continuam “urgentes” e, até, alguns
deles ainda mais que nos tempos do Concílio.

Em resposta a estes problemas – o desemprego, a disparidade
socio-económica sempre crescente, a questão ecológica, as
biotecnologias e as questões éticas – a inspiração do Concílio, junta-
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mente com as novas reflexões e ensinamentos magistério da Igreja, vamos
encontrá-la nos principais documentos pontifícios, recordados no nº 22
da Tertio Millenio Adveniente.

III.   OS SÍNODOS DOS BISPOS NO CAMINHO PARAO ANO 2000

Valiosos instrumentos para a preparação do Jubileu são igual-
mente as exortações apostólicas pós-sinodais, em que o Papa recapitula
e desenvolve, para toda a Igreja, os frutos de cada sínodo.

Foi sobretudo a exortação apostólica de Paulo VI, Evangelii
nuntiandi (1975), que indicou o caminho a seguir para a chegada ao
terceiro milénio. Aí recolhem-se os frutos do Sínodo de 1974, centrado
no tema da evangelização, tema comum a todos os sínodos, como nos
recorda João Paulo II (TMA 21). De facto, na Evangelii nuntiandi,
Paulo VI tratou resumidamente, mas com profunda mestria, todos os
aspectos deste inesgotável tema. Concretamente:

–  as suas bases cristológicas (“Do Cristo evangelizador à Igreja
evangelizadora”);

–  a riqueza e a complexidade do seu conteúdo, cujos elementos
essenciais se situam, no fundo, na mesma linha daqueles que o II
Concílio Vaticano nos proporcionou sobretudo nas Constituições
Lumen Gentium, Gaudium et spes, e Ad gentes, a saber: a renovação da
humanidade, a evangelização das culturas, o testemunho de vida, o
anúncio explícito (cf. EN 17);

–  a interpelação recíproca que se fazem, pelos tempos fora, o
Evangelho e a vida concreta, pessoal e social dos homens (EN 29);

–  uma mensagem de libertação, ligada à promoção humana, mas
baseada no Reino de Deus…” A acção pela justiça e a participação na
transformação do mundo aparecem-nos claramente como uma dimensão
constitutiva da pregação do Evangelho, que o mesmo é dizer, da missão
da Igreja em prol da redenção do género humano e da sua libertação de
todas as situações opressivas” (Justiça no mundo, documento publicado
pela terceira assembleia de bispos em 1971, com a aprovação de Paulo VI).

Recordemos que Evangelii nuntiandi desenvolve ainda as vias da
evangelização; os seus destinatários (não exclui ninguém); os obreiros da
evangelização (“sendo toda a Igreja missionária”, como disse o Concílio
em Ad gentes, 35); o espírito da evangelização que é o espírito do Pente-
costes: “nunca será possível haver evangelização sem a acção do Espírito
Santo” (EN 75).
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Igualmente os sínodos seguintes foram ocasião para a publicação
de importantes documentos papais sobre temas de grande importância
para o futuro da Igreja, como a Catechesi tradendae (1979), a Familiaris
consortio (1981), a Reconciliatio et poenitentia (1984) . Limitar-me-ei
apenas a uma referência à Christifideles laici (1988), na qual podemos ver
uma mensagem do Concílio à Igreja que se aproxima do terceiro milénio.

A Christifideles laici recapitula e desenvolve os ensinamentos
específicos do Vaticano II em relação aos fiéis leigos, mas o seu verdadeiro
tema é a totalidade da Igreja, enviada pelo Senhor em missão a todo o
mundo para a nova evangelização. O tema central é: “Ide vós também
para a minha vinha”. Cristo é ao mesmo tempo a verdadeira vide da
qual nós somos chamados a ser sarmentos, sendo o dono da vinha quem
manda os operários para nela trabalharem “…nesta hora magnífica e
dramática da História, quando já está iminente o terceiro milénio”
(Christifideles laici 3).

Ainda que a Christifideles laici não tenha podido responder a
todas as necessidades e possibilidades da Igreja e do mundo, a sua leitura
poderá ser muito útil para a preparação do Grande Jubileu em múltiplos
aspectos que, certamente, aqui serão desenvolvidos por outros interve-
nientes nestas jornadas de estudo.

Em síntese, e recorrendo às próprias palavras de João Paulo II
dirigidas aos membros da Comissão Central do Grande Jubileu do Ano
2000, “a ocasião do Jubileu deve estimular a Comunidade cristã a abrir
o coração e a mente às palavras de vida eterna de Jesus. Tal atitude
impulsionará um interesse mais profundo pela Palavra de Deus, uma
reavaliação atenta e cuidadosa da sua proclamação litúrgica, uma cate-
quese mais comprometedora e encarnada. Tendo em conta as dúvidas
do homem contemporâneo e as perplexidades de não poucos cristãos,
torna-se necessário delinear um intenso caminho formativo que, paralelo à
descoberta da catequese no seu significado e valor de ensino dos apóstolos
(Act. 2, 42) sobre a pessoa de Jesus Cristo e o seu mistério de salvação,
saiba propor novas oportunidades de confronto e de diálogo com a cultura
contemporânea, acompanhadas por gestos concretos de acolhimento e
de amizade”.

Na óptica da nova evangelização – refere ainda o Santo Padre –
esta catequese exigirá que os cristãos estejam presentes nos
“areópagos” da era contemporânea e, pondo-se em diálogo fraterno
com as culturas dos homens de hoje, ofereçam gestos de partilha e de
solidariedade àqueles que são pobres de meios e de esperança.
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Depara-se-nos, aqui, o desafio de uma pastoral da cultura,
num mundo de indiferença religiosa e de desorientação ética.

IV. EVANGELIZAÇÃO E INCULTURAÇÃO

“…Com efeito, o acontecimento jubilar deve ser precedido de
uma evangelização em profundidade dos contextos humanos já alcançados
pelo anúncio do Evangelho e de um corajoso empenho de inculturação”
(João Paulo II à Comissão Central do grande Jubileu 4/VI/96).

Como sublinha o bispo alemão, Walter Kasper, no seu comentário à
TMA (Comentário teológico-pastoral à carta apostólica de João Paulo II,
Tertio Millenio Adveniente, Lisboa, Secretariado Geral do Episcopado/
Editora Rei dos Livros, 1996, pp. 294-295) “a Carta Apostólica põe
claramente em relevo, com a sua concentração cristológica, que o
Grande Jubileu do ano 2000 não é para a Igreja a si mesma se celebrar.
O Concílio Vaticano II esforçou-se por superar esse triunfalismo
eclesiológico. A Igreja não é um fim em si mesma: existe a partir de
Jesus Cristo e está projectada para o Reino de Deus. É para isso que
está presente na História, para os homens e para o próprio mundo; a Igreja
é, em Jesus Cristo, como que um sacramento da união com Deus e da
unidade do mundo (LG 1; 9; 48; 59 e GS 42; 45).

Nesse sentido se afirma, na Tertio millenio adveniente, que o
fundamento e conteúdo do Grande Jubileu é a plenitude dos tempos,
realizada em Jesus Cristo uma vez para sempre. O tempo cumpriu-se
em Jesus Cristo. N’Ele, Deus respondeu definitivamente e de uma vez
por todas, de maneira insuperável, a todos os interrogantes, a todas as
buscas, as todas as nostalgias e a todas as esperanças do homem e da
humanidade, e satisfê-las de um modo insuperável (TMA 6). Com efeito,
a nostalgia do homem é tão grande, tão infinita, que só o Deus infinito
é suficientemente grande para lhe dar satisfação. A Encarnação de
Deus em Jesus Cristo constitui, pois, a plenitude dos tempos.

Assim como Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, e
assim como Ele constitui a salvação de todo o mundo e de todos os
tempos, também esta resposta tem de ser concretizada, em cada caso,
tomando em consideração os diversos modos de interrogar e de procurar,
próprios das diversas culturas e dos diversos povos.

Segundo a doutrina conciliar, a Igreja “só deseja uma coisa:
continuar, sob a guia do Espírito, a própria obra de Cristo, que veio ao
mundo para dar testemunho da verdade, para salvar e não para julgar,
para servir e não para ser servido” (TMA 56, citando a GS 3).
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No nº 57 da Carta Apostólica, o Santo Padre percorre as etapas
mais salientes da missão ininterrupta da Igreja dentro da universalidade da
família humana, até chegar aos nossos dias.

Logo no primeiro parágrafo da Redemptoris missio, João Paulo
II afirmara que “a missão de Cristo Redentor, confiada à Igreja, está
ainda longe de ser cumprida; nos finais do segundo milénio depois da
sua vinda, um olhar global à humanidade mostra que esta missão ainda
está a começar e que devemos comprometer-nos com todas as nossas
energias ao seu serviço” (RM 1). O mandato missionário de Cristo à
sua Igreja e a situação da humanidade neste final do segundo milénio
mostram, pois, com singular urgência, que “chegou o momento de dedicar
todas as forças eclesiais à nova evangelização e à missão ad gentes”.

O grito comum de toda a humanidade pela salvação, pela paz,
pela liberdade, pela justiça, assim como a fome e a sede de uma plenitude
de vida, toma aspectos muito diferentes entre si de país para país, de
continente para continente. Daí, cada Igreja ter de se interrogar, com
sensibilidade espiritual, acerca do significado que a mensagem de Cristo
ganha para os homens na sua situação concreta de vida. Assim, a cele-
bração do Grande Jubileu enfrenta este desafio: tomar em consideração
as diversas interpelações do mundo contemporâneo, e provocar o
despertar e a aquisição, em cada uma das Igrejas particulares, de uma
dimensão espiritual peculiar. Para tal, a mensagem única de Jesus Cristo
tem de ser inculturada, de acordo com a analogia da Encarnação, em cada
uma das culturas (cf. RM 52).

E aqui depara-se-nos um outro desafio que importa sublinhar:
o facto do Grande Jubileu do ano 2000 ser motivo de celebração tanto
para a Igreja universal como para cada uma das Igrejas particulares.

V. UM JUBILEU NA UNIDADE DA IGREJA
E NA MULTIPLICIDADE DAS IGREJAS LOCAIS

Todas as Igrejas particulares têm uma participação comum no
mistério da salvação. Participam, simultaneamente, da missão única de
Jesus Cristo: ir ao mundo inteiro anunciar a todos os povos este mistério
de paz universal, de libertação e de reconciliação (cf. Mt. 28,19).

O programa cristológico e trinitário que João Paulo II propõe na
TMA é também um programa proposto a cada uma das Igrejas locais.
Permite recordar a todas elas a sua origem comum, o seu centro
comum, a sua missão comum, no intento de as reforçar na fé comum,
para além de todas as legítimas diferenças entre as diversas culturas.
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Mas, como sublinha Walter Kasper, a celebração do Grande Jubileu
em cada uma das Igrejas não deveria consistir, em caso algum, na simples
aceitação ou aplicação mecânica dos programas da Igreja universal.

Apesar da Igreja ser uma só em todos os tempos e lugares, não
podemos considerá-la como uma entidade acima do tempo e do espaço.
A Igreja é o Povo de Deus a caminho, que vive no espaço e no tempo.
Se a única Igreja de Jesus Cristo vive dentro do espaço e do tempo,
a sua constituição espácio-temporal não é um mero facto externo, mas,
ao contrário, pertence à sua íntima essência.

Neste horizonte se pode compreender o que o Concílio Vaticano
II voltou a propor: cada uma das igrejas locais, reunida em torno do seu
bispo, não é apenas uma parcela ou um bocado da Igreja universal.
Ao contrário, em cada Igreja local está presente a única Igreja de Jesus
Cristo de um modo espácio-temporal. (LG 26; CD 11). A Igreja universal
existe nas Igrejas particulares e a partir delas; e, vice-versa, cada uma
das Igrejas locais só existe a partir da Igreja universal.

Esta unidade na multiplicidade e esta multiplicidade na unidade
é um mistério que, em toda a sua riqueza, é impossível compreender só
com as categorias mundanas. Neste mistério, a Igreja é realmente
imagem do mistério trinitário de Deus, cuja unidade constitutiva é real
nas três Pessoas Divinas, sendo igualmente real a diferença entre as
três (LG 23).

Se a celebração do Grande Jubileu segundo o programa do Papa
se propõe seguir uma orientação cristológica e trinitária, então tem de
se caracterizar a partir desta unidade na multiplicidade e desta
multiplicidade na unidade. Só assim será a Igreja capaz de exprimir
toda a plenitude da salvação que nos foi dada com a vinda de Jesus
Cristo no Espírito Santo e poderá dar testemunho da profunda riqueza
da sua “catolicidade”. O Jubileu do ano 2000 terá de ser, por conse-
guinte, ocasião para reflectir novamente sobre o significado das Igrejas
particulares e o seu estatuto dentro da Igreja universal, na perspectiva do
terceiro milénio.

A dimensão espácio-temporal do Jubileu do ano 2000 apresenta-se,
assim, de modo diverso para cada uma das Igrejas locais e, diríamos,
para as respectivas conferências episcopais em que essas Igrejas locais
se integram. Cada uma das Igrejas locais tem, por assim dizer, a sua
própria história da salvação e a sua própria geografia espiritual; assim,
a celebração do Grande Jubileu há-de concretizar-se de modo distinto
em cada uma delas.
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Efectivamente, cada uma das Igrejas locais terá de reflectir à sua
maneira sobre a história destes 2000 anos, e tomar consciência agradecida
de ter participado de um dom de graça; evocará de novo a memória de
grandes horas e lugares de graça na sua história, e, ao mesmo tempo,
há-de arrepender-se das suas próprias deficiências em alguns momentos da
História.

E, depois de um olhar crente para o passado, há que olhar com
clareza e abertura para o presente e para o futuro. Cada uma das Igrejas
locais tem de reflectir sobre os seus próprios problemas e dificuldades
internas e externas, da actualidade. Cada Igreja terá de se interrogar,
com verdadeira sensibilidade espiritual, sobre o significado que a
mensagem de Cristo ganha para os homens na sua situação concreta de
vida.

Nesse sentido, e como já tivemos oportunidade de referir citando
a TMA, cada Igreja local terá de perguntar-se sobre a realização dos
ensinamentos e dos impulsos do Concílio Vaticano II (nnº. 18,20) e
examinar como se apresenta ela, dentro dessa concretização; interrogar-se
sobre o que se refere à pastoral e ao impulso favorável a uma nova
evangelização (nº 21) e sobre quais as suas relações ecuménicas
(nnº 16,34). Interrogar-se, ainda, sobre as exigências se apresentam, no
seu próprio contexto, a partir da leitura da doutrina social da Igreja
(nº 13), assumida como dimensão constitutiva do testemunho e da
missão da Igreja.

Desta análise da situação actual, ou melhor dizendo, do acolhi-
mento dado ao apelo de Deus na hora presente e da atenção aos “sinais
dos tempos”, derivam tarefas e desafios específicos para o futuro.
Neste sentido, cada Igreja local desenvolverá a sua visão do futuro, ou
seja, cada Igreja, à sua maneira, é chamada a escutar o que o Espírito de
Deus lhe quer comunicar (cf. Act. 2,7.11.17.20).

Deste modo, a celebração do Grande Jubileu não olha apenas
para o passado, para a história bimilenária da Igreja, mas, a partir do
presente, sabe olhar também para a frente, além dos umbrais do terceiro
milénio.

Este Jubileu tem de poder ajudar-nos a perceber as novas interro-
gações que se formulam na situação actual de mudança que vivemos.
Mas tal só é possível mediante um diálogo franco, aberto e cheio de
confiança in loco , e de modo especial com os jovens. A capacidade de
enfrentar o futuro só se pode obter com a capacidade de dialogar.



15

A este propósito, como é que é possível deixar de referir aqui
esse texto programático do início do pontificado de Paulo VI, tão belo
quanto profético: a carta encíclica “Ecclesiam Suam – sobre os caminhos
da Igreja: a consciência, a renovação e o diálogo”:

“Não é de fora que salvamos o mundo; assim como o Verbo de
Deus se fez homem, assim é necessário que nós nos identifiquemos,
até certo ponto, com as formas de vida daqueles a quem desejamos
levar a mensagem de Cristo; é preciso tomarmos, sem distância de
privilégios ou diafragmas de linguagem incompreensível, os hábitos
comuns, contanto que estes sejam humanos e honestos, sobretudo os
hábitos dos mais pequenos, se queremos ser ouvidos e compreendidos.
É necessário, ainda antes de falar, auscultar a voz e mesmo o coração do
homem, compreendê-lo e, na medida do possível, respeitá-lo. E quando
merece, devemos fazer-lhe a vontade. Temos de nos mostrar irmãos dos
homens, se queremos ser pastores, pais e mestres. O clima de diálogo é a
amizade; melhor, o serviço. Tudo isto devemos recordar e esforçar-nos
por praticar, segundo o preceito que nos deixou Cristo (cf. Jo. 13,
14-17)”.

VI. LINHAS DE FORÇA DE UMA ACÇÃO PASTORAL CONJUNTA
NA IGREJA EM PORTUGAL – “…NA FIDELIDADE ÀS
ORIENTAÇÕES DO CONCÍLIO E ÀS EXIGÊNCIAS DO
NOSSO TEMPO”

Retomando o tema do Jubileu do Ano 2000 nas Igrejas locais,
parece ser agora oportuno recordar o que é afirmado na Nota da
Conferência Episcopal Portuguesa de Setembro passado: “As dioceses
constituem um dos espaços privilegiados das acções de preparação e
das celebrações jubilares. Os Sínodos, em curso nalgumas delas, e
muitos dos planos e programas pastorais, vão já na linha de resposta à
TMA. Sem prejuízo dessas e outras iniciativas, a Conferência Episcopal
Portuguesa estabelece as seguintes orientações…”.

E logo vem, em primeiro lugar, a referência a um documento
porventura ainda não suficientemente conhecido e tido em conta na
programação pastoral. Definem os nossos bispos: “Toda a acção
pastoral relacionada com o Grande Jubileu deve ter como perspectiva
a evangelização , dando seguimento às “Linhas de força de uma acção
pastoral conjunta na Igreja em Portugal” (11/XI/1993); e deve ser
conduzida de tal modo que se possa continuar depois do Jubileu…”.
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Este documento aqui referido é destinado fundamentalmente às
instâncias nacionais da Igreja em Portugal (órgãos da Conferência
Episcopal, ou seja, Comissões Episcopais, Secretariados Nacionais…),
federações dos Institutos de Vida Consagrada, movimentos e obras de
expansão nacional. Mas também, às Dioceses, “que as terão presentes
na elaboração dos seus planos e programas, bem como no desenvolvi-
mento das suas iniciativas e realizações pastorais”.

Esta Nota Pastoral da Conferência Episcopal de 1993, começa
com algumas verificações preliminares significativas: o reconhecimento
de que ficam muitas vezes letra morta as resoluções e os propósitos
colectivamente enunciados pelos Bispos (quer pelos termos demasiado
genéricos em que os documentos são redigidos, quer pela falta de capa-
cidade de realização das instâncias eclesiais) e, ainda, o facto de haver
acções pastorais que só adquirem a necessária eficácia se empreendidas
conjuntamente em outras dioceses e outras instâncias eclesiais.
Tais acções – dizem os nossos bispos – devem ser poucas e de grande
importância para a Igreja em Portugal, mobilizando as Dioceses, os
Institutos de Vida Consagrada, o laicado organizado e os serviços
nacionais eclesiais, sem todavia pretenderem substituir os planos e
programas de acção pastoral das dioceses.

Ao definir três linhas de força prioritárias, tem-se previamente
em conta um de realidades importantes para a Igreja em Portugal, em
que se destacam as rápidas e profundas mudanças em curso no País,
com as suas incidências na maneira de pensar, sentir e viver dos
portugueses, nomeadamente nos campos da vida moral e religiosa;
a progressiva descristianização do ambiente cultural, nomeadamente
nas áreas dos costumes, do ensino, da comunicação social e da legislação,
gerando um clima de indiferentismo religioso; a insuficiente e até mesmo
inadequada formação cristã da generalidade dos portugueses, incluindo os
próprios “praticantes” (ignorância religiosa, dicotomia entre fé e vida,
etc.); a falta de preparação de parte do clero e do laicado, bem como as
estruturas e actuações pastorais em ordem a uma pastoral predominante-
mente evangelizadora (missionária) das pessoas e do ambiente cultural;
a necessidade de uma maior sensibilidade do clero e do povo cristão às
exigências da vocação e da missão da e na Igreja; a insuficiente integração
e coordenação dos Institutos Religiosos e Seculares na acção pastoral
diocesana; as dificuldades no relacionamento entre a Igreja e os meios
de comunicação social.
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Partindo destas realidades, são então enunciadas três linhas de
força que se destacam dos mais importantes documentos do Episcopado
Português e das interpelações do Santo Padre aos Bispos de Portugal:

1º. “Evangelizar e renovar a fé do povo cristão na fidelidade às
orientações do Concílio e às exigências do nosso tempo” (cf. Carta pas-
toral de 1984, nº 7) edificando “comunidades vivas de fé, de amor e de
dinamismo missionário” (cf. Carta pastoral de 1986, nº 6);

2º. “Mobilizar e formar adequadamente os agentes de pastoral”;
3º. “Renovar as estruturas pastorais da Igreja em Portugal”.
Para cada uma destas três linhas de força são definidas linhas de

acção (“isto implica…”) a concretizar em programas específicos de
acção pastoral.

VII. O TERCEIRO MILÉNIO: UM DESAFIO AOS CRENTES
PARA ROBUSTECEREM A FÉ E O TESTEMUNHO

Como acentuam os nossos Bispos na Nota Pastoral sobre o Jubileu,
citando a TMA, tudo se há-de orientar ao objectivo prioritário do Jubileu,
que é o fortalecimento da fé e do testemunho dos cristãos (cf. nº 42).

Estas incisivas palavras de João Paulo II resumem o significado
mais profundo do caminho de preparação e de celebração do Jubileu do
ano 2000. Realmente, não se trata, para os cristãos, de recordar
simplesmente um facto do passado, ainda que seja um facto central
para a História da civilização humana; trata-se, antes, de o concretizar
como acontecimento de salvação, do qual se há-de extrair incessante-
mente novo vigor para o tornar eficaz na História da humanidade.

Como sublinha o Cardeal Etchegaray, na introdução ao Comen-
tário teológico-pastoral da TMA, “o que João Paulo II pede aos cristãos
envelhecidos, cansados e às vezes desanimados é que se tornem contem-
porâneos de Cristo e do seu Evangelho; numa palavra, redescubram o
vigor e o entusiasmo dos tempos apostólicos… Do princípio ao fim, a
Carta do Papa recorda que o futuro pertence a Cristo: “N’Ele, o Pai
pronunciou a palavra definitiva sobre o homem e sobre a sua história”
(nº 5) “Cristo é o cumprimento da aspiração de todas as religiões do
mundo, constituindo por isso mesmo o seu único e definitivo ponto de
chegada” (nº 6). Este é o eixo central da nossa fé, que João Paulo II, em
nome do próprio Evangelho, quer reforçar, e até endireitar, na Igreja
que caminha para o ano 2000”.
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Nesta perspectiva, o Jubileu não pode deixar de representar um
grande desafio aos crentes para que, antes de mais, renovem a sua
entrega a Jesus Cristo como único Revelador de Deus e único Redentor
do homem, e para que dêem testemunho da verdade decisiva desta fé
aos homens e mulheres do nosso tempo.

João Paulo II, com uma leitura profética da História deste século
– antes, durante e depois do Concílio Vaticano II –, sublinha que o
caminho da Igreja ao longo do século tem sido uma “preparação da
nova primavera de vida cristã, que há-de manifestar o Grande Jubileu,
se os cristãos forem dóceis à acção do Espírito Santo” (nº 18) Se assim
é, a primazia pertence sempre e sempre pertencerá à graça de Deus, do
Espírito Santo; só abrindo-nos à sua acção eficaz e sempre nova é que a
mente e o coração dos crentes poderão descobrir aquelas fontes da vida
de que se há-de extrair criativamente o vigor necessário para a nova
evangelização.

O sentido desta peregrinação para o ano 2000 – insiste o Papa –
é, portanto, o de ”suscitar uma particular sensibilidade por tudo quanto o
Espírito diz à Igreja e às Igrejas (cf. Ap 2,7 e sgs.), como também aos
indivíduos através dos carismas ao serviço de toda a comunidade” (nº 23).

Se transmitir a Palavra dando testemunho dela – ou seja,
evangelizar – significa, antes de mais, encarná-la em si mesmo e fazer
com que a seguir encarne nos outros, e se isto só é possível no Espírito
Santo, então é urgente a necessidade de nos deixarmos espiritualizar
cada vez mais pelo poder do Paráclito. A graça do Espírito consiste em
fazer de cada um de nós uma cristofania (manifestação de Cristo)
mediante uma relação pessoal com o Salvador. Para que o homem se
torne cristóforo (portador de Cristo na sua palavra e na sua vida) tem
de ser antes de mais pneumatóforo (portador do Espírito). Só o Espírito
que nele vive pode manifestar Cristo através dele.

No fundo, esta situação de finais do segundo milénio e princípios
do terceiro constitui um desafio à força espiritual de cada uma das Igrejas
e de cada um dos cristãos. Só o Espírito Santo de Deus, que “rega o que
é árido e verga o que é rígido” – como cantamos na sequência do
Pentecostes – pode arrotear o terreno árido e torná-lo fecundo para que
o Verbo de Deus possa lançar nele as suas raízes. Não é por acaso que o
Papa João Paulo II define o Espírito Santo como “o agente principal da
nova evangelização” (nº 45) N’Ele cada uma das Igrejas locais tem de
preparar o Jubileu do ano 2000. Só um novo Pentecostes poderá trazer-nos
nova Primavera (nº 18).
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CONCLUSÃO

Concluiria recordando alguns dos pontos que aqui foram referidos e
apenas acenando a outros que terão ulterior desenvolvimento, nesta
preocupação de retomar o espírito e os documentos conciliares e
projectá-los na nossa caminhada para o Grande Jubileu.

1.  Segundo a doutrina conciliar, a Igreja “só deseja uma coisa:
continuar, sob a guia do Espírito, a própria obra de Cristo, que veio ao
mundo para dar testemunho da verdade, para salvar e não para julgar,
para servir e não para ser servido” (TMA 56, citando a GS 3).

O mandato missionário de Cristo à sua Igreja e a situação da
humanidade neste final do segundo milénio mostram, com singular
urgência, que “chegou o momento de dedicar todas as forças eclesiais
à nova evangelização e à missão ad gentes. Nenhum crente em Deus,
nenhuma instituição da Igreja pode fugir a este dever supremo: anunciar
Cristo a todos os povos” (RM 3) – a prioridade da evangelização.

Mas, como fazê-lo? Que caminhos seguir?
O Jubileu do ano 2000 convida-nos a uma séria reflexão e, sobre-

tudo, a uma abertura franca à acção do Espírito Santo, que “é, também
para a nossa época, o agente principal da nova evangelização” (nº 45)

A “nova evangelização”, que deve preparar os homens do ano
2000 para a redescoberta de Cristo, não pode limitar-se a celebrar
congressos, editar publicações, a organizar isto e aquilo… Do que a
Igreja necessita absolutamente é de um novo Pentecostes, de nova efusão
do Espírito. Só se estiver cheia do Espírito a Igreja poderá dar Cristo
aos homens. Se é verdade, como diz Santo Ireneu, que é por meio do
Espírito Santo que “vemos, ouvimos, falamos”, a primeira coisa de que
necessita a Igreja – desejosa de evangelizar o mundo de hoje
evangelizando-se antes a si mesma – é, precisamente, descobrir de
novo a “voz” do Espírito e transmiti-la em seguida ao mundo, para o
cristificar.

2.  A renovação da Pastoral em chave missionária tem de partir da
consciência de que o Santo Padre, quando fala de “nova evangelização”,
procura acentuar aquela novidade de conteúdo e de método que caracteriza
o Concílio Vaticano II.

3.  Por outro lado, “é preciso que a preparação do Grande Jubileu
passe através de cada família” – insiste o Santo Padre, ao recordar-nos
que o Filho de Deus quis entrar na história humana inserindo-se numa
família. Mas é também o momento de escutarmos o que o Espírito diz a
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todas as comunidades – paróquias e dioceses – e a todas as outras insti-
tuições, como os movimentos e as várias formas de vida consagrada.

4.  “Na história da Igreja o antigo e o novo estão sempre relacio-
nados entre si. O novo brota do antigo e o antigo encontra no novo uma
expressão mais plena” (TMA 18). Neste sentido, a renovação apostólica
que a Igreja deseja realizar em vista do Jubileu passa através da redesco-
berta autêntica do Concílio Vaticano II.

Como referia, recentemente, D. Julián López, bispo de Ciudad
Rodrigo, numa entrevista à Voz Portucalense (21/09/1996), “o Concílio
Vaticano II é já parte do tesouro da tradição da Igreja, mas ainda tem
muito de novo porque ainda não foi suficientemente assimilado”.

”É necessário um empenho constante – insiste o Santo Padre –
para que a grande lição do Concílio seja cada vez mais inserida na
pastoral comum, como orientação profética de fidelidade e de abertura,
numa atitude constante de escuta e de discernimento em relação aos
sinais dos tempos”.

Isto exige não só o conhecimento dos documentos conciliares,
mas um estilo de conversão permanente e de procura ininterrupta
d’Aquele que é o coração da Igreja, Jesus Cristo. Exige, de igual modo,
a imitação do seu modo de viver pobre e atento ao homem concreto,
bem como a promoção de espaços de diálogo e de fraternidade, que
levem a acolher o próximo, seja ele quem for.

5.  Como ensina o Concílio, cuja mensagem João Paulo II soube
sintetizar na sua primeira encíclica – Redemptor hominis – “o homem é
o caminho primeiro e fundamental da Igreja” (RH 14).

Toda a missão da Igreja é o serviço do homem: tanto no anúncio
da verdade que é Cristo, como na prática em favor da justiça, da solidarie-
dade e da paz que nela se inspira.

6.  Nesta perspectiva – no espírito do Ano jubilar vetero-testa-
mentário e do ministério messiânico de Jesus que veio “evangelizar os
pobres” (Mt 11,5; Lc 7,22) – o Papa recorda-nos com decisão a opção
preferencial da Igreja pelos pobres e os marginalizados. O compromisso
pela justiça e pela paz num mundo como o nosso – acentua o Santo
Padre – “é um aspecto preeminente da preparação e da celebração do
Jubileu”.

Daqui deriva um exigente desafio, expresso nesta exortação:
“Os cristãos deverão fazer-se voz de todos os pobres do mundo,
propondo o Jubileu como tempo oportuno para pensar, além do mais,
numa importante redução, se não mesmo no perdão total da dívida
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internacional que pesa sobre o destino de muitas nações. O Jubileu
– prossegue João Paulo II – poderá ainda oferecer a oportunidade para
meditar sobre outros desafios do momento, tais como, por exemplo, as
dificuldades de diálogo entre culturas diversas, e as problemáticas
ligadas com o respeito dos direitos da mulher e com a promoção da
família e do matrimónio” (TMA 51).

7.  Inspirando-se na pedagogia da Encarnação, a Comunidade
cristã é assim chamada a caminhar com Cristo ao lado do homem de
hoje, apoiando-o na difícil busca da Verdade e fazendo-lhe de algum
modo aperceber-se da presença do Ressuscitado, precisamente aí onde
o homem experimenta a sua vicissitude quotidiana, assinalada pela
incerteza do amanhã, pela injustiça, pela desorientação e, mesmo, pelo
desespero.

Mas… é tempo de terminar.
Na Evangelii nuntiandi, Paulo VI definiu o Concílio Vaticano II

como um “momento de mudança na História” dado por Deus para
“tornar a Igreja do século XX mais apta ainda para anunciar o
Evangelho à humanidade do mesmo século XX” (EN 2). Este texto,
no décimo aniversário da clausura do Concílio, foi escrito precisamente
nos finais do Ano Santo de 1975. Paulo VI pedia ainda que a luz do
Ano Santo pudesse continuar a irradiar através de um programa pastoral
de evangelização nos anos que pré-anunciam “a vigília de um novo século
e a vigília também do terceiro milénio do cristianismo” (EN 81).

Vinte anos mais tarde, também para João Paulo II a melhor
preparação para o novo milénio tem de ser “o renovado empenho na
aplicação, fiel quanto possível, dos ensinamentos do Vaticano II à vida de
cada um e à da Igreja inteira” (TMA 20). Este, o desafio que nos é
lançado!

ANTÓNIO JANELA



MARIA DO APOCALIPSE
TERCEIRO MILÉNIO

Se entre os personagens que existiram na terra há algum que foi
relevante e chamou de modo especial a atenção, esse é Maria de
Nazaré. É uma mulher electrizante. Em torno a ela se concita uma
extraordinária conspiração: a conspiração mariana de milhões de
homens e mulheres devotos, entregues ao feitiço desta mulher.
Múltiplos santuários marianos são testemunhas em todo o mundo do
atractivo da figura de Maria. Vi como no Brasil se reuniam milhares e
milhares de pessoas todos os domingos no santuário de Nossa Senhora
Aparecida; apreciei a fé popular e estática diante da Virgem de Guadalupe
no México, diante da Virgem de Fátima em Portugal e de Lourdes na
França, diante da Virgem do Pilar de Saragoça em Espanha. Contemplei
milhares e milhares de peregrinos em atitude de oração, de expectativa, de
profunda devoção. Pude constatar como a devoção a Maria cria contextos
carismáticos e milagrosos. Um fenómeno especialmente importante
nestes últimos anos têm sido as aparições marianas e a mobilização que
se verificou em torno a elas. Fala-se de aparições de Maria que trazem
mensagens especiais para toda a humanidade, e de uma presença
milagrosa capaz de curar doentes e solucionar situações complicadas.
O fenómeno não é esporádico. Influencia milhares e milhares de pessoas.
Não só pessoas católicas, mas também de outras confissões cristãs e de
outras religiões. Não só pessoas do Ocidente cristão, mas também
pessoas de outras culturas e religiões. Neste sentido, tanto a Ásia
como a África parecem mais afastadas da piedade mariana. Contudo,
verifica-se também um renascer da devoção mariana nestes dois conti-
nentes, juntamente – como é óbvio – com o crescimento da fé cristã.

Passaram já quase 2000 anos desde que ela, Maria de Nazaré,
esteve nesta terra. E de nenhuma mulher do seu tempo se guarda uma
recordação tão intensa, tão persistente, tão entranhável como dela.
É mais famosa do que todas as mulheres mais famosas de toda a
história. Um escritor quase contemporâneo a ela, o evangelista Lucas,
teve a ousadia de pôr na boca de Maria um cântico no qual ela dizia:
«Desde agora, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada,
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porque o Todo-poderoso fez em mim grandes coisas e santo é o seu
nome» (Lc 1,39-40). Poderia parecer um exagero literário. A verdade,
contudo, é que essas palavras se tornaram realidade durante vinte séculos.
Que viu Maria em si mesma, ou que viram os outros nela para que na
sua boca estivesse ou se pusesse uma frase tão audaz que compromete
na sua realização todas as gerações do mundo? O assombro torna-se maior
ao constatar que, pelo menos nestes 20 séculos de história, a profecia
se tem vindo a realizar persistentemente em grupos de crentes cristãos.
E quando se constata que não estamos num período de esquecimento.
Pelo contrário, ultimamente fui testemunha da devoção mariana,
por exemplo, em Fátima, onde de manhã à noite, e até mesmo durante
a noite, o louvor a Deus, a súplica, a oração, a intercessão não têm fim
por parte de milhares de pessoas de todas as latitudes e nações.

Quem foi realmente Maria de Nazaré, a mãe de Jesus? Quem é
realmente Maria da fé, da devoção popular? A que se deve essa grande
conspiração mariana que não cessa e se multiplica? É a encarnação de
um mito, ou a continuidade de um facto histórico? É uma graça que vem
do Céu, ou uma montagem religiosa produzida na terra? São perguntas
importantes e decisivas. Tentarei reflectir sobre elas, não com a intenção
de dizer nada de definitivo, mas de suscitar reflexões e respostas nas
pessoas que lerem estas páginas. Todas estas questões serão resumidas
em duas: Quem foi realmente Maria? Quem é hoje Maria?

QUEM FOI REALMENTE MARIA?

As informações históricas que temos sobre Maria são muito
escassas. Interessou à história como Mãe de Jesus. É nesse sentido que
falam dela os evangelistas. Faz-se alguma referência a ela em escritos
polémicos contra os cristãos dos judeus dos primeiros séculos.
Contudo, a informação sobre Maria é escassíssima. Um Padre da Igreja,
Epifânio de Salamina, quis, por exemplo, já no séc. IV, informar-se o
mais criticamente possível sobre Maria, a sua morte ou o seu fim, o seu
possível sepulcro. Realizou inclusive algumas viagens à Palestina.
O resultado da investigação foi quase nulo. Não admira, por isso, que
uma mulher que suscitou, por outro lado, tanto interesse nas gerações
posteriores a ela, entrasse na lenda e dela se escrevessem diferentes
lendas, como o Proto-evangelho de S. Tiago ou os Apócrifos sobre a
Dormição de Maria, ou, já muito mais tarde, revelações como as da
Madre Agreda.
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Pondo de lado as lendas, emerge a figura histórica e
neotestamentária de Maria com três características: mãe virgem, uma
grande crente e mulher judia e esposa de José.

Mãe virgem

Jesus nasceu de uma mãe virgem. Esse é um dado que se mantém,
apesar da oposição que encontrou ao longo dos séculos. É certo que
não podemos aduzir uma prova científica que autentique essa afirmação
como dado histórico. Requerer-se-ia para isso toda uma série de compro-
vações que excedem totalmente a nossa capacidade, mas que, por outro
lado, seriam indignas do respeito que uma mulher, como Maria, merece.
Por isso, nunca podemos alardear de poder provar historicamente a
veracidade desta afirmação: que Jesus nasceu de Maria virgem.

Também se pôs em dúvida que os evangelistas Mateus e Lucas,
fontes desta informação, pretendessem nos seus textos oferecer uma
informação histórica. Teriam antes adoptado uma linguagem simbólica
e meramente teológica para ressaltar a identidade de Jesus, não para
exprimir a condição física e real de Maria na maternidade.

O debate sobre este assunto não está esgotado. Tanto numas
confissões cristãs como noutras, e até na própria Igreja católica, há
opiniões contrárias. Alguns e algumas, para não provocar nenhum tipo
de dissensão, silenciam o que pensam interiormente. Entretanto, a Igreja
católica e as Igrejas do Oriente continuam a proclamar, no seu sentido
pleno, o artigo do Credo que diz: «Natus est de Spiritu Sancto de Maria
Virgine».

Penso interpretar bem a doutrina da Igreja, se digo que esta
afirmação deve ser acreditada na sua totalidade teológica e histórica,
porque está suficientemente atestada na revelação e na interpretação
que dela fez a Igreja e porque tem um profundo sentido dentro do
conjunto da revelação. Quando o evangelista Mateus exclui tão
contundentemente José da geração de Jesus e a refere unicamente a
Maria como colaboradora íntima do Espírito Santo, opõe-se a tudo o
que um bom judeu poderia esperar e suspeitar. Se se tratasse de um
mero jogo literário, ter-se-ia tratado de uma autêntica provocação a
uma mentalidade na qual os «pais» eram sempre os que contavam na
geração dos filhos. Por que um jogo literário no qual o pai humano,
José, perdia sempre? Por que José, o esposo de Maria, conta tão pouco
nos escritos neotestamentários que falam sobre Jesus? O mais óbvio é
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dizer que os evangelistas Mateus e Lucas pretenderam – desde situações
distintas – testemunhar-nos um facto mistério: a concepção virginal de
Jesus. Não podiam inventá-la. Receberam-na de alguma forma de uma
tradição que chegou até eles por diferentes vias. Como diz um exegeta
católico, H. Schürmann, dado a natureza do assunto, falar-se-ia disso
com muitíssima discrição e é provável que durante muito tempo se
tivesse mantido em círculos muito pequenos.

E, como interpretar este facto da maternidade virginal de
Maria? Em primeiro lugar, deve-se dizer que Maria é, antes de tudo
mãe. A maternidade caracteriza a sua identidade, acima de qualquer
reflexão. A realidade substantiva da personalidade de Maria é a sua
maternidade em relação a Jesus. Um elemento qualificativo e determi-
nante na sua maternidade foi a virgindade. A sua foi uma maternidade
virginal ou uma maternidade afectada pela virgindade. O qual quer
dizer, em primeiro lugar, que na origem de Jesus só conta – do ponto de
vista humano – Maria e ninguém mais; nem José, nem qualquer outra
instância. Maria é a única via pela qual Jesus se insere na nossa
humanidade e através da qual da nossa humanidade se chega a Jesus.
Jesus não levava herança genética de nenhum varão por via imediata.
Esta escandalosa exclusão do varão na origem de Jesus é mais
chamativa quando se tem em conta o contexto machista próprio de
Israel, no tempo de Jesus. Então, a mulher contava muito pouco, até ao
ponto de não ser considerada digna de uma saudação pública, como
alguma fonte rabínica atesta. O facto de o evangelista Lucas apresentar
a origem de Jesus sob forma de relato vocacional, que tem como figura
principal Maria, mulher de Nazaré, põe de relevo que Deus se decidiu a
prescindir do varão na origem humana do seu filho. Ficava assim o
campo mais claro para referir a paternidade de Jesus total e exclusiva-
mente a Deus.

Não obstante, não é a virgindade o elemento explicativo da filiação
divina de Jesus. Nem a virgindade de Maria, nem o matrimónio entre
Maria e José eram instâncias suficientes para dar origem na terra ao
Filho de Deus. Um ser humano e divino como Jesus não é o fruto nem
do matrimónio nem da virgindade. Jesus nasceu, tal como confessa
lindamente a nossa fé, «de Spiritu Sancto», isto é, de Deus, num acto
impressionante de inspiração, de espiritualidade. Jesus é, antes de mais
e sobretudo, o resultado duma inimaginável e poderosíssima acção de
Deus Pai na história do mundo e dos seres humanos. É o Espírito de
Deus Pai, de Deus Abbá o grande protagonista do acontecimento da
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Encarnação. Por isso, Jesus é – antes de mais – «Filho de Deus»
enquanto homem. Maria é virgem porque ela é um âmbito, uma
instrumentalidade onde o protagonismo absoluto de Deus não é posto
em questão. Ela acolhe a semente de Deus Pai-Mãe e Criador, e, na sua
terra boa, germina e produz cem por um. Nem sequer a maternidade
física de Maria será celebrada nem especialmente tomada em conside-
ração. Àquela mulher que bendisse Maria, tal como tinha feito antes
Isabel, por ter levado no seu seio e ter amamentado a Jesus, Jesus
respondeu: «Bem-aventurados antes os que escutam a Palavra de Deus
e a põem em prática». Assim foi Maria virgem: uma mulher que
acolheu a Palavra, a Semente de Deus e se deixou potenciar e actuar
por ela. Nunca Jesus alardeou ser filho de Maria; nunca lhe chama
«mãe» em público. O único a quem Jesus atribui a sua origem é ao Pai.

Como podemos ver, o adjectivo virginal não pretende tanto subli-
nhar o carácter privilegiado da maternidade de Maria, quanto reduzir
ao mínimo imprescindível as referências imanentes ou humanas da origem
de Jesus, para sublinhar, sobretudo, a sua origem divina. Por isso, Inácio
de Antioquia e outros Santos Padres dos primeiros séculos viam na
confissão da concepção virginal de Jesus mais uma característica
cristológica do que um privilégio de Maria.

Assim sendo, não admira que manifestem uma peculiar incomodi-
dade diante desta confissão do Credo aquelas pessoas que não aceitam ou
não confessam a divindade de Jesus. Para quem Jesus era simplesmente
um homem, embora excelente, torna-se incompreensível, ilógico e
arbitrário falar de uma origem virginal de Jesus. Por isso, a confissão
do «natus de Spiritu Sancto ex Maria virgine» está estreitamente vinculada
ao «creio em Jesus Cristo, Filho de Deus, nascido do Pai antes de todos os
séculos, Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro,
da mesma natureza que o Pai, por quem tudo foi criado... que por nós
homens e pela nossa salvação desceu do céu e por obra do Espírito
Santo nasceu de Maria virgem».

Uma grande crente

A recordação que a Igreja tem de Maria, a Mãe de Jesus, é a de
uma mulher que soube manter sempre a sua fidelidade e esteve aberta à
revelação de Deus, acolhendo-a sem reservas. Às vezes, acreditar é
extremamente difícil. Não bastam os laços familiares para assumir um
tipo de fé. Conhecemos pais e mães que não pensam, nem nada que se
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pareça, como os seus filhos, que não aceitam os seus pontos de vista.
Mais ainda, não é raro o caso em que, por razões de consciência ou
outras de peso, se estabeleça uma divisão quase abismal entre pais e
filhos. O próprio Jesus dizia que chegará um tempo em que haverá fortes
divisões nas famílias, o pai contra o filho, o filho contra o pai, a mãe
contra a filha, a filha contra a mãe, etc.... Por isso, é muito importante
saber como Maria se relaciona com o seu filho, Jesus, portador de uma
Novidade tão decisiva no contexto do povo de Israel.

O facto de o evangelho de Marcos sublinhar que os familiares de
Jesus não entendiam a actividade d'Ele e foram tomar conta d'Ele,
«porque se dizia que estava fora de Si» (Mc 3,21.31ss.), e que o evan-
gelista não ponha interesse especial em excluir Maria, a mãe de Jesus,
desse grupo, indica a novidade que supunha para Maria a actividade e a
mensagem do seu filho. Exprime também que Maria teria de dar um
salto, tinha que se abrir a uma nova relação com o seu Filho, se queria
verdadeiramente fazer parte do seu grupo e segui-l'O.

Os evangelistas não são explícitos a este respeito, mas o que sim
explicitam – Lucas por um lado e João por outro – é que no momento da
Cruz e do Pentecostes Maria estava lá com a comunidade dos crentes,
como personagem decisiva e central, graças à sua fé. De Lucas é o
macarismo «feliz de ti, porque acreditaste». Lucas pôs também na boca
de Maria o Fiat, o «faça-se em mim segundo a tua Palavra» e o Magnificat,
canto guerreiro e apocalíptico de luta pelo Reino de Deus.

A progressiva identificação de Maria com a mensagem do seu
Filho, com a pessoa de Jesus, com a alternativa profética e messiânica
que com Ele vinha, faz de Maria um personagem cada vez mais marginal
no conjunto de Israel. Assim, Maria aparece conscientemente no meio
do povo como a Mãe de um filho judeu marginal. Não só pelo facto
biológico. Sobretudo, porque se identificou com a sua causa e até
esteve presente, segundo a interpretação de João, no lugar do suplício,
da condenação. Ali esteve, não simplesmente por compaixão materna,
mas para levar avante a obra do Filho. Aquela que em Caná tinha dito
imperativamente aos serventes: «Fazei tudo o que Ele vos disser», agora,
junto à Cruz, recebe do Filho o mandato de acolher o discípulo amado
e todos aqueles a quem o anónimo discípulo amado simboliza como
«filho-filhos». Quer dizer, recebe o encargo de continuar a sua materni-
dade recriando a comunidade de fé, participando na origem e conservação
da fé dos discípulos e discípulas.
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Não temos dados concretos para descobrir o processo de fé que
se produziu em Maria. Mas não é difícil imaginar o que para uma mulher
judia significava ir contra tradições, fórmulas e teologias com a radica-
lidade e extremismo com que Jesus o fez. Não temos que banalizar o
facto de que uma mensagem e uma forma de vida como a que Jesus propôs
encontrou uma reacção extremamente violenta no povo de Israel e nas suas
autoridades ao ponto de ser condenado à morte em muito pouco tempo.

O Magnificat revela-nos uma imagem de Deus que para Lucas
exprime qual era a imagem que Maria tinha d'Ele e como se relaciona
com Ele. O Deus do Magnificat é um Deus guerreiro, de braço poderoso,
que exalta os humilhados, que Se preocupa dos famintos, que opta pelos
pobres, que não Se esquece da sua aliança.

Maria não era uma pessoa problemática na primeira comunidade
cristã. Nunca se disse que ela fosse qualquer tipo de obstáculo aos novos
caminhos que a Igreja devia empreender. De Tiago, o irmão do Senhor,
sobressai, por exemplo, o seu tradicionalismo; dos irmãos de Jesus
põe-se, de alguma forma, de relevo a sua possível ambição dentro da
comunidade cristã, e, por isso, pelo menos Marcos trata de distanciar-se
um pouco deles. Nada disso se nota em Maria. Ela está na assembleia
da comunidade do Pentecostes como um personagem carismaticamente
central. Ela forma parte da comunidade que tem um só coração e tudo
em comum, da comunidade dos crentes que tudo partilhavam. Maria é a
mulher bendita com a qual a comunidade se sente abençoada. A mulher
crente na qual a comunidade alimenta e nutre a sua fé. É a Mãe do
Senhor e a Mãe dos crentes.

Mulher judia e esposa de José

Não esqueçamos quem foi realmente Maria, do ponto de vista
mais normal, mais humano. Foi, em primeiro lugar, uma mulher judia
do século I, do mundo mediterrânico. Viveu num determinado contexto
cultural, num peculiar meio ecológico.

Decorreu grande parte da sua vida na Galileia, numa aldeia chamada
Nazaré. As lendas cristãs situam a sua infância no templo de Jerusalém.
Mas trata-se de algo absolutamente inverosímil. Entre outras razões,
porque as mulheres não tinham entrada no templo de Jerusalém. O
Proto-evangelho de S. Tiago, que fala neste sentido, transpõe para a
Palestina costumes que existiam noutros lugares, concretamente na
Ásia Menor, nos templos em que se prestava culto às deusas. Ali sim,
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as jovenzinhas eram consagradas à divindade. Contudo, isso nunca
aconteceu em Israel. Por isso, temos de supor que a infância de Maria e
a sua vida decorreu dentro do contexto cultural próprio de Israel.

Maria foi uma mulher mediterrânica do séc. I. As suas caracterís-
ticas foram essas e não outras. Todos sabemos quanto influencia na
personalidade de cada um de nós o pertencer a um país nórdico ou a um
país do sul, a um país tropical ou a um país ártico; é diferente a pessoa
que nasceu entre montanhas e numa zona seca ou numa estepa, ou a que
nasceu em territórios marítimos. Procurando entre as mulheres
mediterrânicas encontraremos o tipo de Maria.

Pensemos numa mulher israelita como as mulheres que actual-
mente vivem na Galileia. Um ambiente mediterrânico, aberto, de
pequenas colinas onduladas, próximo do lago da Galileia. Maria vivia
numa pequeníssima aldeia, quase insignificante, Nazaré. Esta aldeia
encontrava-se a uns cinco quilómetros de uma grande cidade da Galileia,
Séforis, que tinha uns trinta mil habitantes. Essa cidade tinha mercado,
biblioteca, estaleiro, anfiteatro. Estava situada numa rota comercial ou
artéria de trânsito muito importante. Séforis era, portanto, uma cidade
de comércio, de encontro entre gentes de diversos povos. Era uma terra
acolhedora do estrangeiro. Não estranhava que entre os judeus mais
ortodoxos se falasse da Galileia como a Galileia dos gentios, e se pensasse
também que de Nazaré não podia sair nada bom. Nesse contexto viveu
Maria. Provavelmente dentro de um contexto campestre. Os descobri-
mentos arqueológicos falam-nos de uma Nazaré, pequena aldeia de
camponeses nos tempos de Jesus. Que o esposo de Maria, José, fosse
carpinteiro ou artesão, faz-nos pensar com toda a probabilidade num
homem que trabalha não só em Nazaré, mas também em Séforis,
que recebe trabalhos esporádicos, que talvez participe em construções
juntamente com outros trabalhadores. Que Jesus, o filho de Maria e
José, seja chamado também carpinteiro pelos evangelistas, situa-nos
no mesmo contexto.

Maria foi provavelmente, como todas as mulheres de Israel, anal-
fabeta, trabalhadora incansável. O matrimónio de Maria e José foi,
conforme o costume, preparado e anuído pelos pais de ambos os
contraentes. Não podemos imaginar um romântico encontro de namo-
rados, que pouco a pouco vai cristalizando num projecto de vida.
Contudo, podemos sim entrar naquela cultura e compreender como o
que se iniciava por uma decisão dos pais, podia dar lugar depois a uma
grande história de amor. O certo é que, atendo-nos aos dados
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neotestamentários, o matrimónio de Maria e José foi inteiramente
singular. Um grande amor teve que suster a relação entre ambos. É de
admirar José pela sua fidelidade a Maria, apesar das dificuldades que
surgiram entre os dois. É de admirar Maria pelo seu empenho em ser
fiel ao projecto de Deus que ia descobrindo progressivamente. De José
quase não temos dados especiais. Mateus apresenta-o literariamente
como um personagem que conecta com o divino nos seus sonhos. Chama a
atenção que seja definido como o «esposo de Maria» (Mt 1,16) e que
seja a sua mulher a que lhe dá identidade, quando ordinariamente acon-
tecia o contrário.

QUEM É HOJE MARIA?

Perguntamo-nos agora, quem é Maria na actualidade. Poderíamos
responder, como deveríamos fazer com qualquer personagem histórico:
Maria é uma pessoa defunta que viveu na terra há vinte e um séculos e
da qual se conserva uma memória viva. Mas essa resposta não satisfaz
os crentes. Eles e elas, não só pela educação religiosa recebida, mas
também pelas suas experiências espirituais afirmam que Maria vive,
que ela está presente na vida, na história; que a sua influência é perceptível
muito mais do que se possa imaginar.

Santuário, não sepulcro!

Efectivamente, aí estão os santuários marianos a testemunhá-lo.
De nenhum personagem histórico se diz que tenha um lugar onde ele
viva. De alguns personagens temos sepulcros. De Maria não temos
sepulcro, mas santuários. Dela não restam relíquias, mas ícones da sua
misteriosa [presença].

Esta fé popular pode parecer uma loucura, um dado estranho,
um contra-senso. Mas não só nos faz pensar na veracidade histórica
do facto de uma possível não-morte ou ressurreição de Maria, mas
também na realidade ou irrealidade dos sentimentos de tantos milhares
e milhões de pessoas em relação a ela.

Os santuários marianos são lugares onde se venera Maria na sua
vida e vitalidade. São âmbitos onde se experimenta a vida e não a morte.
Não são lugares onde se celebra um lúgubre funeral que não acaba,
nem âmbitos funerários onde se recorda o que já é irrecuperável.

A Igreja católica, inteligente e sábia intérprete dos sentimentos
populares mais profundos do povo crente, expressou esta convicção no
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dogma da Assunção. A palavra «dogma» é, por vezes, demasiado
dogmaticamente entendida. Dogma é, contudo, mais convicção, experi-
ência, que demonstração e teoria. Dogma é mais resultado de um movi-
mento histórico convergente e durante séculos contrastado, do que
mera imposição subjectiva de uma autoridade individual impositiva.

O dogma da Assunção é mais para ser cantado do que para ser
explicado. Eu cantá-lo-ia assim, com este poema, que me surgiu estando
numa comunidade cristã da Sibéria, na cidade de Krasnoyarsk, rodeado
de crentes, profundamente afectados pela presença de Maria:

E nasces, Maria,
de novo
e para sempre
para uma juventude
sem marcha atrás,
perene,
primavera eterna.

Assumida foste,
sim, assumida
na glória,
na beleza incomensurável
do Abbá.

E nasces, Maria,
para a beleza;
e tudo em ti
se ilumina,
catedral de Deus!
E tudo em ti
é reflexo perfeito
da Beleza
de Deus,
de Deus,
de Deus...

Mais amada do que nunca,
porque nunca houve em ti
tanta beleza,
tanta redenção,
tanta santidade.
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E nasces, Maria,
de novo e para sempre.
E para nós és
Menina e jovem e Mãe...
Mulher de todos os tempos,
emergência
do sonho de Deus,
Maria da Assunção,
Assunção de Maria.

Um ser vivo que aparece?

A Igreja não afirma apenas que Maria é uma mulher que vive em
corpo e alma em Deus. O mais extraordinário é que não poucas pessoas
confessam que ela aparece e que exerce uma maravilhosa e benéfica
influência nas pessoas que se confiam a ela. O fenómeno das aparições
marianas, ou mariofanias, é incontestável, embora nem todas as supostas
aparições tenham carácter de autenticidade. Na história da espiritualidade
cristã não poucos homens e mulheres dignos de crédito afirmaram ter
sido agraciados com experiências fortes da presença, proximidade e
ajuda de Maria. Sobretudo, alguns deles e delas foram especialmente
sensíveis à presença de Maria, como Bernardo, Luis Grignon de Monfort,
João Eudes, António Maria Claret, Maximiliano Kolbe. A presença de
Maria nestas pessoas não costuma estar ligada a manifestações especta-
culares, mas não costuma faltar uma presença chamativa, por vezes
milagrosa, extraordinária.

Maria pode aparecer? Não é raro pensar as coisas de forma
demasiado ingénua. Imaginamos o mundo do além como o do aquém e
cremos que Maria tem um corpo como nós, adornado com certos
vestidos de outros tempos, coroas régias e outros adornos. Mas, como
é o corpo da mulher ressuscitada, a única que confessamos na Igreja
como tal? É um corpo delimitado pela sua pele? Tem umas determinadas
dimensões, uma determinada altura? Já S. Paulo se punha a seguinte
questão na sua primeira carta aos Coríntios: «Com que corpo ressuscitam
os mortos?» E tratava de evitar qualquer forma ingénua de compreender a
ressurreição. Recorria à imagem da semente, que é muito diferente do
corpo que ela germina.

A realidade que aparece – se é que aparece – não pode ser um
corpo com as nossas dimensões, a nossa aparência, a nossa linguagem,
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as nossas funções materiais. A experiência de aparição tem de ser
profundamente simbólica. A partir de realidades conhecidas chega-se
a uma realidade absolutamente transcendente e transhistórica. Os videntes
tratarão de exprimir de uma maneira ou de outra, com exemplos, o que
para eles é uma experiência que ultrapassa tudo o que é imaginável.
Dirão que se tratava de uma luz poderosíssima, de uma brancura sem
igual. Mas não poderão fotografar a realidade que se lhes apresenta e
que, sobretudo, lhes dá a sensação de uma profundíssima proximidade
e interiorização. Portanto, qualquer referência a determinadas imagens
é, por assim dizer, uma maneira simbólica de falar e de captar uma
realidade que excede totalmente as capacidades visivas do ou da vidente.

A psicologia e o subconsciente do vidente devem influenciar nota-
velmente na elaboração dos símbolos e imagens. Como nos sonhos,
emergirá um instrumental simbólico, talvez atávico, talvez paradigmático,
que ajuda a exprimir o em si mesmo inexprimível. Nesta simbólica,
sobretudo no que se refere às mariofanias, tem um papel muito importante
a simbólica apocalíptica.

A simbólica apocalíptica das mariofanias

É algo que se deveria estudar mais, muito mais. Em certos
momentos históricos cruciais, emerge nos crentes, sobretudo nas
religiões históricas, e mais no judaísmo e no cristianismo, uma espécie
de subconsciente apocalíptico, que oferece o seu instrumental simbólico
às experiências religiosas mais profundas. Pensemos no profeta Daniel
ou Exequiel. Mas não só neles, também, e sobretudo, em Jesus nos
últimos dias da sua vida quando, segundo os evangelistas sinópticos,
proclamou o seu discurso apocalíptico. Pensemos, obviamente, na
apocalíptica cristã que aparece em alguns textos paulinos e, sobretudo, no
último livro do Novo Testamento, totalmente apocalíptico. Na simbólica
apocalíptica aparecem números (septenários, milenários, 144, 24,666,
3 semanas e meia), elementos naturais (terra, fogo, vento, mar), alguns
animais mitológicos (dragões, cavalos, monstros, lagostas) seres
transcendentes (demónios, anjos, mulher celestial e mulher perversa),
lugares simbólicos, (cidade, Céu, Inferno ou abismo), cataclismos
(terramotos, epidemias), instrumentos simbólicos (vasos, turíbulos,
espadas, candelabros, trombetas), elementos secretos e inescrutáveis,
mensagens para decifrar, referência ao fim dos tempos... A sensibilidade
apocalíptica caracteriza-se por um juízo bastante negativo sobre a história
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humana, e ao mesmo tempo por uma afirmação clara e nítida do projecto
de Deus sobre o mundo e as possibilidades de fazer com que este projecto
se imponha. A apocalíptica apresenta o mundo mau confrontado com
Deus e este levando a melhor através dos seus anjos mediadores e do
Cordeiro imaculado, uma guerra contra os poderes do mal. No fim tem
lugar a vitória que se vislumbra no horizonte como uma derrota total e
exaustiva de todos os inimigos. Enquanto dura a batalha, os fiéis
sofrem, são martirizados, intercedem, oram, passam por situações de
terror, mas são protegidos até ao fim com uma providência especial.

Ora bem, todos estes elementos costumam aparecer nas
mariofanias destes últimos tempos. Nossa Senhora costuma lamentar-se
da situação existente no mundo. Costuma apontar alguns dos seus males.
Refere-se também à situação de luta em que o mundo está sumido e
suplica a todos, através dos videntes, para que participem na guerra de
Deus através da mortificação, do jejum, de orações.

Toda esta simbólica instiga a exprimir a situação condenada do
mundo e a actuação salvadora e definitiva de Deus. Por coincidência,
nas mariofanias costumam aparecer elementos semelhantes. Pensemos
tanto nas aparições de Fátima, como de Lourdes ou La Salette, como de
Guadalupe.

É importante, sobretudo – creio eu –, a mensagem que se
apresenta com urgência, como admoestação apocalíptica ao mundo e à
Igreja. A mensagem de paz (Guadalupe e Fátima), a oração (Fátima,
Medjugorie, Marisa Rossi em Roma), a leitura da Bíblia, são temas
decorrentes que tendem a uma renovação e transformação interior
desde o protagonismo total de Deus e do seu Espírito.

Tudo isto significa que o fenómeno das mariofanias não deve ser
entendido literalmente. Deve ser interpretado. Precisa de umas chaves
hermenéuticas para que não se desvie a atenção do autenticamente
essencial da mensagem. Naturalmente, mentes febris aproveitam estes
fenómenos para se ratificarem no seu desiquilíbrio. É também compreen-
sível que algumas pessoas, no seu afã desmitificador, privem a simbólica
apocalíptica de toda a sua vertente crítica e subversiva. Em todo o caso,
é facto comprovado que a apocalíptica não é um género literário benigno,
mas crítico e profético. É este o contexto no qual tais mariofanias conse-
guem o seu verdadeiro significado.

A aparição de Maria em África tem características diferentes das
da sua aparição na Ásia ou na Europa de Leste. A aparição de Maria
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tem características diferentes se aparece a um homem ou mulher adultos
ou a umas crianças, a pessoas cultas espiritualmente ou a pessoas simples.
A imagem de Maria que aparece tem rasgos diferentes no séc. XX ou
no séc. XIX ou XVIII. Tudo isto significa que o elemento subjectivo e
cultural influencia notabilíssimamente no resultado final da aparição.

Que a prudência não apague o carisma

Não obstante, parece que se dá também um elemento objectivo
de grande importância e decisivo. Em alguns casos mais comprovados,
parece que Maria apareceu realmente, actuou, falou e transmitiu a sua
mensagem, ratificada em acções surpreendentes e milagrosas. Uma
credulidade excessiva a esse respeito levar-nos-ia à ingenuidade e falta
de responsabilidade. Mas o fechar-nos totalmente à possibilidade de
aparições faz caso omisso de fenómenos que precisam de ser esclarecidos
e que pode revelar aspectos reais da existência humana. O dogmatismo
dos que negam qualquer possibilidade de manifestação da transcendência
é excessivamente presunçoso e possivelmente falso.

Se, de facto, existe o mundo depois da morte, e assim o cremos
os católicos, que há de estranho que se possam dar contactos com essa
realidade, personificada em alguns dos seus personagens mais relevantes?
Que há de estranho que se possa sentir a influência dessas pessoas?
Creio que o contacto espiritual é possível. E que não se trata de uma
mera fantasia subjectiva. Por exemplo, nos videntes de Fátima parece
bastante comprovado que o que ali aconteceu excedia uma mera impressão
subjectiva de um certo tempo. Muitos aspectos das aparições de Fátima
são inexplicáveis supondo que foram exclusiva criação fantasiosa das
crianças. As crianças não tinham fontes de informação para saber ou
conhecer previamente elementos fundamentais da mensagem de que se
tornaram transmissoras. A aparição da Virgem de Guadalupe a Juan
Diego, tanto na sua forma de aparecer como na sua mensagem, excedem,
de longe, aquilo que a fantasia de um índio podia criar.

Que pode significar tudo isto? Que tem que ver Maria em tudo
isto? No apocalipse cristão aparecem duas mulheres.

As duas mulheres: capítulo 12 e 17 do Apocalipse

Bem sei que os exegetas se recusam a identificar directamente
Maria com a Mulher do capítulo 12 do Apocalipse. Entendem que essa
Mulher é o Povo de Deus no seu melhor momento de fecundidade e de



36

conflito apocalíptico. É o povo das doze tribos e dos doze nomes dos
Apóstolos do Cordeiro. É o povo a quem Deus revestiu com o seu vestido
de gala, com o sol, e que está situado por cima do tempo – simbolizado
pela lua debaixo dos pés. Mas eu digo cá comigo: se alguém foi povo
de Deus, se alguém se identificou com esse povo, se alguém é o Sinal
magnífico desse povo na sua esponsalidade e fecundidade de Mãe, esse
alguém é Maria de Nazaré, Maria, Igreja nascente, Maria do Povo,
Maria da Nova Cidade, a Nova Jerusalém. E Maria é carisma partilhado,
é Maria da Comunhão. Ela, grávida, foi a primeira que deu à luz Jesus.
O dragão, sinal horrível, quis devorar o Filho de Maria-Povo, mas ela,
com asas de águia, e com a ajuda da mãe-terra – que saiu em seu auxílio
– logrou ver-se libertada, sendo levada ao deserto onde era alimentada
por Deus.

Compreende-se quem é esta mulher do capítulo 12 do Apocalipse,
quando fica confrontada com a Mulher, amiga do Dragão e da sua Fera,
do capítulo 17. Ela também se encontra no deserto. Está montada sobre
a esfera escarlate. A Fera vestiu-a de púrpura e escarlate e cobriu-a de
ouro, pedras preciosas e pérolas. Enquanto que a Mulher do capítulo 12
estava grávida, era fecunda por obra do Espírito de Deus, a Mulher do
capítulo 17 é prostituta e mãe de prostitutas; o seu seio está vazio de
vida e cheio de abominação e imundície; não é mulher que dá a vida,
mas ébria com o sangue dos consagrados e testemunhas de Jesus. Esta
Mulher não é perseguida. Goza de fama mundial. Com ela se prostituem
todos os reis da terra; a ela acodem todos os comerciantes, os navegantes e
armadores. Quem é esta Mulher? É a cidade secularizada. Não é povo
porque não recebeu o dom da solidariedade que cria os povos. É «morada
de demónios, guarida de todo o espírito impuro e de todo o pássaro
imundo e repugnante». É a cidade do luxo desaforado, do prazer e da
riqueza injusta. Um anjo vigoroso a levantará em suspensão, como uma
roda de moinho e a precipitará ao mar do caos. Numa hora, de repente,
desaparecerá a grande Cidade, a Mulher que enganou os homens e
assassinou os profetas e consagrados.

Maria da nova Cidade

Acaso não está presente no nosso mundo essa Mulher do capítulo
17 do Apocalipse? Não a vemos diariamente entre nós? Ela está a
apoderar-se da nossa sociedade e dos seus dirigentes políticos e econó-
micos. Caminhamos para o caos. Estamos na sociedade da justiça
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aparente, mas da injustiça fundamental. É uma sociedade com aparência
de pérola preciosa, mas com um coração podre. Tenho pena de tantos
dirigentes cúmplices, mesmo sem o saberem; cúmplices pela sua
auto-suficiência e incapacidade de conversão. As nossas cidades –
mesmo as nossas pequenas cidades – estão a assumir o rosto agradável
mas enganador dessa Grande Prostituta. São muitos os que lhe prestam
culto, os que frequentam os seus mercados, os seus lugares de festa.
Entretanto, está a matar milhões e milhões de seres humanos, os prefe-
ridos de Deus. Cidade não solidária, que reivindica o cominho e se
esquece das grandes necessidades mundiais. Cidade do espectáculo,
que até se comove perante a morte que assola muitos seres humanos,
mas não se converte.

As próprias crenças, a própria fé cristã, se vê tentada pelas seduções
da Mulher. Ela consegue seduzir os crentes e os ministros da fé. Estamos
a viver um momento crítico; de especial tentação. «Sai do meio dela, ó
meu povo, para que não participes dos seus pecados e para que não
tenhas parte nos seus flagelos. Porque os seus pecados acumularam-se
até ao céu e Deus lembrou-se das suas iniquidades» (Ap 18,4-5). É-nos
pedido um novo êxodo. Que nos convertamos em cidade alternativa.
Será a Igreja capaz de o fazer, sem por isso se converter em seita?

Maria, a reconciliada com Deus e com a terra, a Mulher do Céu e
da Natureza e da Humanidade, é o símbolo da Nova Cidade. Ela deve ir
aparecendo com rasgos cada vez mais definidos na Igreja. Precisamos
de uma Igreja com rasgos desta Mulher, da Mulher do Magnificat,
oposta ao luxo desaforado, denunciadora de toda a cultura de morte
que acaba com a terra, com a vida, com a comunhão entre os homens e
mulheres. Precisamos de uma Igreja mais Mulher, mais Mãe e, portanto,
mais sensível a tudo o que é vital. Maria é a Mulher Alternativa na qual
a Igreja aprenderá a ser alternativa.

MARIOLOGIA E MARIOFANIAS APOCALÍPTICAS

A Mariologia apocalíptica situa Maria num impressionante campo
de forças, no meio da batalha escatológica que hoje mesmo se está a
travar. A Mariologia apocalíptica converte-se, assim, em Eclesiologia
apocalíptica, como paradigma para um novo modelo de Igreja, menos
cúmplice, mais profético e denunciador – não só nas campanhas contra
o aborto, contra todo o tipo de corrupção social, mas também noutras
campanhas pendentes a favor da vida, da natureza, do futuro. Maria do
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Apocalipse é aquela Mulher que nos faz compreender a inconsistência
de todos os impérios, que nos faz sentir como o Mal – ainda que pareça
feroz e imbatível – é tão débil que a inocência e a docilidade angélica à
vontade do que está sentado no Trono é capaz de abater num segundo.

Estrutura apocalíptica do tempo

Assistir ao fim do século e à conclusão de um milénio é um
acontecimento humanamente significativo. Estamos habituados a
comemorar os factos passados: aniversários, centenários... Agora
preparamo-nos para celebrar, nada menos do que um milénio: o que vai
do ano 1000 ao 2000 e a preparar-nos para o seguinte. Comemorar mil
anos da nossa história, com todos os meios de que hoje dispomos, pode
ser algo apaixonante, um verdadeiro «kairós». É também uma ocasião
propícia para todo o tipo de milenarismos, de visões apocalípticas e,
obviamente, também de mariofanias. O qual não deve ser necessaria-
mente imputado a pessoas psicologicamente débeis ou a mentes febris.
Há de facto pessoas assim, que em momentos semelhantes projectam
os seus complexos em visões, em predições lôbregas; nos finais do
milénio anterior, houve pessoas deste género; ao findar este, há quem vê
nas inundações, nas erupções vulcânicas, nos maremotos, nas guerras os
sinais antecipadores do Último Dia, tal como se especifica nos livros de
Daniel e do Apocalipse. As mariofanias tendem a atribuir-se as carac-
terísticas de coisas últimas e definitivas próprias de todo o contexto
apocalíptico.

E parece que nesta arbitrária medida de tempo que empregamos
se oculta uma espécie de mistério, que condiz muito com a nossa psico-
logia. É como se um secreto talante apocalíptico se pusesse ao rubro no
subconsciente da humanidade nestes momentos simbólicos. Como se a
estrutura fundamental apocalíptica da história – e isso é uma verdade
da nossa fé – emergisse nessa brecha que separa um milénio do outro.

Captar a mensagem autêntica da Mulher do Apocalipse

Celebrar um milénio novo e evocar a figura de Maria não é novi-
dade. Ela é uma mulher de transição, a brecha que introduz o sábado
escatológico. Maria é mulher-chave em momentos de mudança histórica.
Por isso, não admira que quando se cria uma certa atmosfera
apocalíptica, ela aflore e se converta em mensagem, em presença, em
profecia.
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Há videntes que, de uma forma ou de outra, nos transmitem
supostas mensagens marianas nesses momentos críticos, decisivos, de
transição histórica. Tornam-se porta-vozes de Maria, que exige mudanças
profundas nas pessoas: conversão aos pecadores, retorno à disciplina
aos clérigos um tanto liberais ou aos religiosos relaxados, retorno ao
intimismo espiritual e ao cristianismo das normas e costumes piedosos;
torna-se ameaçadora para com a sociedade actual, para com certas
ideologias mais progressistas. Converte-se num bom instrumento
que favorece o retorno à grande disciplina e à obediência ao papa.
É curioso descobrir que muitas das mensagens marianas, unidas a
aparições, são retraduzidas em claves conservadoras, tradicionalistas,
intimistas.

Maria aparece na consciência da Igreja como Mulher que traz
uma chamada à transformação. Em momentos cruciais ela emerge
como o seio fecundo que oferece a nova Vida. Chama a atenção para
insistir naquilo que é decisivo e mais importante. Através de gente
simples e pobre pede a paz entre os povos, oferece o seu Filho presente
na Eucaristia e na Palavra, oferece-se a si mesma como ponto de encontro.
A sua imagem congrega os povos divididos e une-os na oração, na pers-
pectiva que transcende toda a política, na transcendência. A devoção
mariana supera o mero devocionismo quando se centra no núcleo da fé.
Mas torna-se alienante quando perde o seu talante político, transformador,
apocalíptico. Em chave apocalíptica, por exemplo, o clamor e o pranto
de Maria pelos ultrajes feitos à Eucaristia traduz-se no grito da Mulher
ao contemplar como o corpo do seu Filho, dos seus filhos, é maltratado,
assassinado. Toda a humanidade sofredora se converte para ela em
Eucaristia, em prolongamento do corpo eucarístico. A resposta a este
pranto não é meramente devocional. É martirial. O mesmo se pode
dizer da dor no coração de Deus, da reconciliação e de outros temas
ocorrentes nas mariofanias.

Maria da fé é a Maria da história: aquela mulher que ultrapassou
os limites do seu tempo, que enche a nossa história com a sua presença
e inspiração. Quando ela aparece, algum Natal se dá, o Natal amanhece.

JOSÉ CRISTO REY GARCÍA PAREDES, CFM



O SIGNIFICADO

E AS DIMENSÕES DO JUBILEU

Nesta reflexão trata-se de procurar explicitar o sentido que tem
para a existência cristã a celebração do Jubileu do ano 2.000 e, ao
mesmo tempo, de mostrar as dimensões mais marcantes que uma tal
celebração pode e deve englobar. Com esse objectivo e numa primeira
parte começa-se por apontar alguns aspectos que mostram como a
celebração jubilar se enraíza em elementos nucleares do testemunho
bíblico e da experiência cristã. Na segunda parte tenta-se delinear um
conjunto de dimensões que a celebração do Jubileu implica, também
nalgumas das suas consequências práticas. Enquanto reflexão global,
o presente texto recolhe,  naturalmente também em jei to de
releitura pessoal, afirmações centrais contidas na Carta Apostólica
“Tertio Millenio Adveniente” (TMA) e, em particular, nos seus n.ºs 9 a 17.

1. A CELEBRAÇÃO JUBILAR NO CONTEXTO

DA EXPERIÊNCIA CRISTÃ

1.1 - O lugar da celebração na vida humana e na experiência
cristã

O significado do Jubileu só pode ser percebido em toda a sua
profundidade se atendermos, antes de mais, a aspectos de ordem
antropológica, relacionados com o lugar básico, indispensável, que a
celebração ocupa no conjunto da vida humana, tanto a nível pessoal
como colectivo. De facto, o normal viver humano enquanto tal é
continuamente acompanhado pela tomada de consciência daquilo que
se vai vivendo no quotidiano e pela celebração, a ritmo mais ou menos
regular, de experiências e de acontecimentos que, saindo de algum
modo desse mesmo quotidiano, singularizam e qualificam de modo
particular a nossa existência. “Viver” – “interpretar” – “celebrar”
aparecem, assim, como três dimensões fundamentais de todo o viver
humano, dimensões que se manifestam em níveis e modos de realização
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existenciais distintos (não separados!), mas que continuamente se
influenciam, entrecruzam e interpenetram.1 Níveis e dimensões que
– com base neste enraizamento antropológico, mas qualificadas pela
experiência própria da fé – se manifestam também no conjunto da
existência cristã e da vida em Igreja, aparecendo como expressões do
carácter processual-histórico da mesma fé e do viver eclesial. Isto é,
toda a existência cristã processa-se sempre também nestes três níveis
ou dimensões: ela é sempre um “viver na fé” (fé vivida) – “interpretar
na fé” (fé reflectida) – “celebrar na fé” (fé celebrada).

Nesta perspectiva compreende-se bem que “celebrar” não é algo
redundante ou supérfluo que se acrescente às necessidades
incontornáveis do quotidiano. Pelo contrário, estamos diante de uma
dimensão essencial do viver humano e da experiência cristã: precisamos
de celebrar para que a nossa existência pessoal e comunitária tenha uma
outra qualidade, isto é, para sermos pessoas capazes de enfrentar as
alegrias e tristezas, as esperanças e os fracassos do viver de cada dia
com aquela força interior e aquele sentido dos valores fundamentais
que devem nortear o viver humano. Por estranho que pareça, só a
celebração do que vamos vivendo – na memória actualizadora do
passado, na assunção consciente do presente, no alimentar da esperança no
futuro – nos permite reencontrar valores porventura algo esquecidos,
recordar o que tece decisivamente a nossa história pessoal e colectiva,
sedimentar opções decisivas de vida, encontrar o impulso indispensável
para caminhar em frente, apesar das adversidades que sempre de novo
aparecem.

A esta luz, a celebração do Jubileu justifica-se porque representa
o assinalar de uma data que nos sugere dimensões centrais do mistério
cristão e porque estamos conscientes de que momentos importantes da
nossa história pessoal e comunitária devem ser lembrados festivamente,
de modo a reforçar a nossa identidade, a marcar o rumo das nossas
opções, a traçar caminhos de novidade no confronto concreto com a
nossa situação histórica, a fazer-nos crescer numa leitura mais atenta e
mais responsabilizadora dos sinais que marcam o tempo que vivemos.
De resto, com a sua ritualidade e densidade próprias a celebração deve
ser cada vez mais reconhecida como um lugar privilegiado em ordem a
potenciar a dimensão simbólica da experiência religiosa, e isso como

1 Sobre todo este ponto cf. D. ZIMMERMANN, Leben - Glauben - Feier. Dimensionen
des Glaubensweges, in Lebendige Seelsorge 29 (1978) 148-154.
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condição essencial para se poder descobrir o sentido humano dessa
experiência e o valor da própria fé. Vários fenómenos indiciam, de
facto, que, nas circunstâncias culturais dominantes no ocidente, pode-
remos estar a sofrer as consequências duma concentração excessiva e
unilateral no confronto com o racionalismo crítico, esquecendo-se
– por parte da reflexão teológica antes de mais, mas também noutros
sectores da vida da Igreja e até nas opções pastorais – a importância
nuclear e a densidade específica da linguagem simbólica inerente à
experiência religiosa. Um esquecimento que se tem revelado enorme-
mente empobrecedor para o conjunto da existência cristã e para a
eficácia da tarefa evangelizadora. É que é precisamente através da
linguagem simbólica envolvida na experiência religiosa que é possível
aprofundar e fazer emergir, com pertinência existencial, intuições,
sentimentos e emoções indispensáveis para a percepção do sentido
mais profundo do viver humano e da experiência da fé.

1.2 - O cristianismo como memória vivade acontecimentos
libertadores

A importância da celebração na existência cristã ressalta decisiva-
mente do facto de ela incorporar como elemento estrutural o momento da
memória, da comemoração actualizadora. A TMA lembra-o expressa-
mente em relação com o Jubileu, dizendo que, tendo em conta a articu-
lação da fé cristã em palavra e sacramento, “pareceu importante unir
conjuntamente, também nesta singular ocorrência, a estrutura do memorial
com a da celebração, não nos limitando a recordar o acontecimento
apenas conceptualmente, mas tornando presente o seu valor salvífico
mediante a actualização sacramental” (nº 31).

Na realidade, no centro da fé cristã – quer como conteúdo a
acreditar quer como atitude existencial de vida – estão dados que
suscitam uma recordação agradecida (núcleo da confissão de fé como
“credo histórico”) e que só podem ser acolhidos no presente através
duma memória actualizadora. Por isso mesmo – e como recorda J. B.
Metz – a fé como memória, como recordação, constitui uma configuração
essencial, com profundo enraizamento bíblico, da compreensão e da
prática da fé cristã, uma configuração que se situa não em contradição
com a fé como “esperança”, mas que traduz um dos elementos da tensão
escatológica que marca o viver crente. Nesta perspectiva, fé aparece,
então, como “aquela atitude na qual o homem se recorda de promessas
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feitas e das esperanças vividas face a essas promessas e se liga
comprometidamente, em orientação determinante de vida, a essas
recordações”.2 Mais nuclearmente ainda pela relação com o dado
central do acontecimento cristão, na fé os crentes fazem a “memoria
passionis, mortis et ressurrectionis Jesus Christi”. Isto é, acreditando,
eles recordam-se de Jesus, dos seus gestos e da sua mensagem, das suas
razões de viver e dos motivos da sua morte como interpelação a uma
história pessoal e colectiva de seguimento, eles acolhem como impulso
de vida o testamento do seu amor enquanto princípio de uma renovação
fundamental deste mundo. Trata-se de uma “memória perigosa”,
que questiona o nosso presente, também porque nela nos lembramos
das consequências das nossas infidelidades passadas e do futuro que
está ainda por cumprir. É verdadeiramente uma memória subversiva,
com um dinamismo crítico-libertador, porque não nos deixa ficar insta-
lados, antes recorda como a coerência de vida e a fidelidade na fé nos
levam inevitavelmente ao confronto com as ideias feitas e os poderes
estabelecidos, tornando-nos claro ao mesmo tempo que a existência
cristã no seguimento de Jesus não pode deixar de estar atravessada pela
realidade da cruz.

Que este elemento da memória – e, particularmente, da memória
de Jesus morto na cruz – é essencial à renovação da existência cristã
lembra-o a TMA, nº 37, quando sublinha que a Igreja se tornou, de
novo, uma Igreja de mártires, exortando ao mesmo tempo as Igrejas
locais a que façam todo o possível para não deixarem perder a recordação
daqueles que sofreram o martírio: “No nosso século, voltaram os
mártires, muitas vezes desconhecidos, como que “militi ignoti” da
grande causa de Deus. Tanto quanto seja possível, não se devem
deixar perder na Igreja os seus testemunhos. Como foi sugerido no
Consistório, impõe-se que as Igrejas locais tudo façam para não deixar
perecer a memória daqueles que sofreram o martírio, recolhendo a
necessária documentação”. E, numa referência que retoma uma das
ideias fortes da Encíclica “Ut Unum Sint”, a Carta Apostólica lembra,
logo a seguir, o significado ecuménico que este facto tem: “O ecume-
nismo dos santos, dos mártires, é talvez o mais persuasivo.  A communio
sanctorum fala com voz mais alta que os factores de divisão”.3

2 Cf. J. B. METZ, “Politische Theologie” in der Diskussion, in H. PEUKERT (ed.),
Diskussion zur “politischen Theologie”, Mainz 1969, 286. Para uma reflexão mais ampla sobre
esta perspectiva cf. pp. 284-296.

3 Cf. Ut Unum Sint, nº 84.
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1.3 - O horizonte escatológico que marca o tempo presente

O tempo cristão é um tempo qualificado, um tempo marcado por
um horizonte de plenitude. No mistério da incarnação a fé vê realizada
a “plenitude do tempo” (cf. Gal 4, 4). Isto é, ela confessa a centralidade
de Jesus Cristo na experiência da fé e na história humana, revelando ao
homem que o cumprimento do seu destino só se torna possível no encontro
com Deus e dando à existência humana individual e colectiva uma
perspectiva, uma esperança de eternidade. “A eternidade entrou no
tempo: poderia haver ‘cumprimento’ maior que este?”, pergunta a
“Tertio Millenio Adveniente”, no seu nº 9, para sublinhar, de imediato,
o que daí decorre para a valorização cristã do tempo: “No cristianismo,
o tempo tem uma importância fundamental. Dentro da sua dimensão
foi criado o mundo, no seu âmbito se desenrola a história da salvação,
que tem o seu ponto culminante na ‘plenitude do tempo’ da Encarnação
e a sua meta no regresso glorioso do Filho de Deus no fim dos tempos.
Em Jesus Cristo, Verbo encarnado, o tempo torna-se uma dimensão de
Deus, que em Si mesmo é eterno.  Com a vinda de Cristo, principiam os
‘últimos tempos’ (cf. Heb 1, 2), a ‘última hora’ (cf. 1 Jo 2, 18), inicia-se o
tempo da Igreja que durará até à Parusia” (TMA, nº 10).

Na consciência desta densidade que o tempo possui à luz da história
da salvação, a celebração do Jubileu é, antes de mais, um convite a
sabermos saborear o tempo concreto que vivemos, descobrindo nele os
sinais da presença de Deus. Não há minutos, horas, anos, sem significado,
completamente inúteis ou dos quais Deus estivesse completamente ausente
(outra coisa é, em situações extremas de sofrimento, de iniquidade e de
desumanidade, o “silêncio” de Deus enquanto interrogação humana e
experiência cristã!). Na fé e na esperança cristãs somos chamados a
descobrir em cada um destes períodos a presença de Deus e da sua acção
salvífica, uma presença e uma oferta de graça que não se esgotam no
que acontece sob sinais formalmente cristãos, mormente como “tempo
litúrgico”, mas que diz respeito ao tempo histórico comum realmente
vivido pelas pessoas nas mais diversas circunstâncias e sob contextos
culturais e expressões categoriais diferentes. “Realmente – lê-se na
Carta Apostólica – a Igreja respeita as medidas do tempo: horas, dias,
anos, séculos. Sob este aspecto, ela caminha pari passu com cada
homem, tornando-o consciente de quanto cada uma dessas medidas
esteja repassada da presença de Deus e da sua acção salvífica. Neste
espírito, a Igreja rejubila, dá graças, pede perdão, elevando súplicas ao
Senhor da história e das consciências humanas” (TMA, nº 16).
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Neste contexto ressalta para os cristãos o desafio de viver o tempo
presente no horizonte do definitivo que interpela a existência cristã.
Em causa está, e como é sabido, a tensão estrutural ao próprio viver
crente, descrita nestes termos pela Carta Apostólica: “A atitude funda-
mental da esperança, por um lado, impele o cristão a não perder de vista
a meta final que dá sentido e valor à sua existência inteira, e, por outro,
oferece-lhe motivações sólidas e profundas para o empenhamento
quotidiano na transformação da realidade a fim de a tornar conforme
ao projecto de Deus” (TMA, nº 46). De facto, o cristão sabe que,
não tendo na terra morada definitiva, não pode absolutizar nenhum dos
bens e valores deste mundo, como se tudo terminasse neles. Mas sabe
também que todo o bem que fizer nesta terra e todo o contributo que der
para a construção mais humana deste mundo à luz de Deus, por mais
relativas que sejam as realizações conseguidas, não são bens efémeros
ou perdidos, sem significado para a eternidade.4 O Concílio lembra-o
num texto notável: “Todos estes bens da dignidade humana, da comunhão
fraterna e da liberdade, fruto da natureza e do nosso trabalho, depois de
os termos difundido na terra, no Espírito do Senhor e segundo o seu
mandamento, voltaremos de novo a encontrá-los, mas então purificados de
qualquer mancha, iluminados e transfigurados, quando Cristo entregar
ao Pai o reino eterno e universal: ‘reino de verdade e de vida, reino de
santidade e de graça, reino de justiça, de amor e de paz’. Sobre a terra o
Reino está misteriosamente presente; quando o Senhor vier, atingirá a
perfeição”.5

1.4 - A tradição bíblica do Jubileu e suas raízes teológicas

O ano jubilar é uma instituição do legislador sacerdotal, inspirada
pela ideia do sábado, e a sua formulação mais explícita encontra-se no
âmbito do chamado “Código de Santidade” (Lev. 17-26), um contexto
literário que deixa perceber como estamos diante da afirmação de uma
esperança, argamassada na experiência do exílio, de uma nova ordem
em Israel, numa busca de maior fidelidade ao Deus que escolheu e libertou

4 Cf. J. E. BORGES DE PINHO, Fé e compromisso no mundo, in Communio 11 (1995)
440-443.

5 Constituição Pastoral Gaudium et Spes, nº 39.
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do Egipto o seu povo. 6 O Jubileu consistia no facto de haver, de cinquenta
em cinquenta anos, um ano sabático (alusão em Is 61, 1-2), no qual se
deixava repousar a terra ao mesmo tempo que toda a propriedade alienada
devia voltar ao dono original ou aos seus herdeiros. As terras e as casas
eram resgatadas, as dívidas perdoadas e os escravos libertados. Este ano
jubilar, no qual se manifesta o respeito dos israelitas pelo ritmo setenário
(7x7) e tendo como base o ano sabático (cf. Lev. 25, 1-7), era inaugurado
aquando da Festa da Expiação do 49º ano.7 Assim, no ano do jubileu
(cf. Lev 25, 8-17) devia acontecer uma libertação geral de pessoas e
bens, voltando cada um para o seu clã e retomando o seu património:
“Santificareis o quinquagésimo ano, proclamando no país a liberdade
de todos os que o habitam. Este ano será para vós jubileu, cada um de vós
recobrará a sua propriedade e voltará para a sua família (Lev., 25, 10).
Em termos práticos de organização social, estas medidas tinham por fim
assegurar a estabilidade da sociedade fundada sobre a família (no sentido
amplo que a expressão tem nesta época) e o bem familiar. Não obstante
– conforme os textos bíblicos no-lo deixam entender – estarmos diante
de uma instituição que se traduzia em práticas não totalmente uniformes e
que nunca foi realidade concretizada em todos os seus aspectos, há alguns
elementos teológicos de grande alcance subjacentes à ideia bíblica do
Jubileu e que importa reter para a actualidade.

Antes de mais e desde logo pela sua relação básica com o sábado,
o Jubileu aparece como “um tempo dedicado de modo particular a
Deus” (TMA, nº 12). Embora para a fé cristã todo o tempo seja tempo
de graça, de possível encontro com Deus, isso não quer dizer que não
tenham sentido momentos particulares de atenção a Deus e ao que Ele
no seu Mistério significa para a vida dos homens. Bem pelo contrário,
o Jubileu reafirma que o viver humano e cristão precisa de alguns tempos
fortes como condição mais propícia ao acolhimento de Deus, à celebração
festiva dos seus dons, à sinalização de aspectos determinantes do viver

6 Cf. aqui e para o seguinte G. VOLLEBREGT, Jobeljahr, in H. HAAG (ed.), Bibel-
-Lexikon, Einsiedeln-Zürich-Köln 2/1968, 850; J. DHEILY, Dictionnaire biblique, Paris
1964, 613 s.; R. BROWN - J. A. FITZMYER - R. E. MURPHY (dir.), Comentario Biblico “San
Jeronimo”, I, Madrid 1971, 249 s.

7 “O ano sabático aparece desde o Código da Aliança (Ex. 23, 10-11); a legislação é
fixada em Lev. 25, 1-7. Após o Exílio, a sua observância é confirmada em Ne 10, 32 e 1 Mc 6,
49-53. Dt 15, 11 acrescenta a remissão das dívidas. Os escravos hebreus deviam também ser
libertados no sétimo ano da sua servidão, mas sem relação necessária com o ano sabático
(Ex. 21, 2; Dt. 15, 12-18). Esta prescrição era pouco observada (cf. Jer 34. 8-16)”: A Bíblia de
Jesrusalém (nova edição, revista, São Paulo 1985), Comentário a Lev. 25, nota d.
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crente. Os bispos portugueses destacam isso mesmo na nota que publi-
caram sobre o Jubileu: “Importa despertar em cada crente um verdadeiro
anseio de santidade, forte desejo de renovamento pessoal num clima de
oração mais intensa e de solidariedade”.8

Na ideia do Jubileu vêm ao de cima também elementos-chave de
uma teologia da criação e da divina Providência (cf. TMA, nº 13).
É a convicção de que Deus é o Senhor da sua criação, mormente de
Israel, e de que tudo lhe pertence, pelo que os bens criados devem ser
respeitados na sua finalidade original e as pessoas devem ser consideradas
em relação com esse amor criador e libertador de Deus. “Não se podia
ser privado da terra de modo definitivo, porque – comenta a Tertio
Millenio Adveniente – esta pertencia a Deus, nem os Israelitas podiam
ficar para sempre numa situação de escravatura, já que Deus os tinha
‘resgatado’ para Si como propriedade exclusiva, libertando-os da
escravidão do Egipto” (nº 12).  Os textos do Levítico são, aliás, bastante
incisivos neste aspecto: “Nenhuma terra será vendida definitivamente
porque a terra pertence-me, e vós sois apenas estrangeiros e hóspedes
na minha casa” (v. 23); “Porque são meus servos, que fiz sair da terra
do Egipto, não devem ser vendidos como se vendem os escravos”
(v. 42; cf. també m vs. 38 e 55). A Tertio Millenio Adveniente sublinha
explicitamente a convicção crente que subjaz a esta teologia da criação
e da divina providência: “Na verdade era convicção comum que só a
Deus como Criador competia o ‘dominium altum’, isto é, a soberania
sobre todo o ser criado. Se Deus, em sua Providência, tinha entregue a
Terra aos homens, isso queria significar que a tinha dado a todos.
Por isso, as riquezas da criação haviam de ser consideradas com um
bem comum da humanidade inteira. Quem possuía estes bens como sua
propriedade, era na verdade apenas seu administrador, isto é, um ministro
obrigado a operar em nome de Deus, o único proprietário em sentido
pleno, sendo vontade de Deus que os bens criados servissem
equitativamente a todos. O ano jubilar devia servir precisamente também
para o restabelecimento desta justiça social” (TMA, nº 13).

Mas, como aliás já se sugeriu, no Jubileu reafirma-se também a
esperança de um novo começo, de verdadeira libertação, para Israel.
O que vale para todo o Código de Santidade (Lev 17-26), que deve ser
visto como um conjunto de orientações normativas para o tempo em

8 Nota da Conferência Episcopal Portuguesa sobre o Jubileu do Ano 2.000, nº 1.
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que os exilados regressarem à Palestina, traduzindo-se numa organização
de vida mais de acordo com a comunidade santa do povo de Deus.9

Possuindo um significado moral que ultrapassa o de um simples código
jurídico, trata-se neste conjunto normativo de expressar que o Deus de
Israel queria provocar no seu povo algo de novo, uma ordem fundada
religiosamente e que se manifesta no recto comportamento para com o
próximo e para com Deus. N. Lohfink adverte que o princípio
orientador desta nova organização de vida se encontra, no referido
Código de Santidade, já em Lev. 19,18, onde se fala do dever de amar
o próximo como a si mesmo, e explica o significado desta expressão:
“O amor, ou seja, o pensar a partir dos outros e a rejeição de meios
violentos para fazer valer os próprios direitos é o comportamento
típico no seio da família. ‘Eu mesmo’ é um semitismo para significar
‘a minha família’. ‘Amar alguém como a si mesmo’ quer dizer: amá-lo
como um membro da própria família. Este amor, porém, deve estender-se
no interior da povoação e até no povo de Israel, ao próximo, quer dizer,
àquele que não pertence propriamente à família. Dito de modo abstracto:
a sociedade realizada por Deus em Israel deve manifestar sinais tipica-
mente familiares, em vez de jurídico-estatais, e isso tanto nas realizações
existenciais como nas da economia. Isso, em si mesmo, não é possível
por parte do homem.Mas a soberania de Deus que se vai realizando foi
sempre vista como um milagre que o próprio Deus opera na história”.10

Percebe-se deste modo também como, subjacente à ideia do Jubileu,
há a afirmação de uma utopia, pela qual se marca simultaneamente a
distinção face à sociedade circundante. Tratava-se de expressar e de
procurar realizar o carácter alternativo da sociedade israelita face às
outras sociedades do mundo. A raiz mais profunda disto encontra-se
– de novo com N. Lohfink – na exigência de santidade à imagem de
Deus, expressa no Código de Santidade na seguinte fórmula: “Sede santos,
como eu, vosso Deus, sou santo”. E o mesmo autor comenta o sentido
desta fórmula: “Com ‘santidade’ não se designa aqui uma particular
elevação moral, mas sim o carácter alternativo da comunidade israelita
face às outras sociedades do mundo. Como Santo, Deus é o ‘totalmente
outro’. Assim, Israel deve ser, enquanto submetido à Soberania de
Deus, ‘totalmente outro’, em comparação com os outros povos.

9 Cf. R. KILIAN, Die Priesterschrift - Hoffnung und Heimkehr, in J. SCHREINER
(ed.), Wort und Botschaft des Alten Testaments, Würzburg 1969, 254-260, esp. 258.

10 N. LOHFINK, Reino de Deus e economia na Bíblia, in Communio 4 (1987) 352.



49

Como isto deve abranger todas as dimensões, está aqui implicada também
uma forma alternativa de economia”.11 A ideia do Jubileu é, neste
contexto, a afirmação de uma esperança que, em última análise, se funda
no poder criador, renovador, do próprio Deus e sua acção continuada na
história.

2. AS DIVERSAS DIMENSÕES DO JUBILEU

E SUAS CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS

2.1 - Dimensão teologal – acontecimento de conversão

O Jubileu aparece, antes de mais, como um grande apelo a que
ressoe o essencial do Evangelho de Jesus. E isso ressalta de modo
particular se lermos em conjunto dois textos programáticos que os
Evangelhos de Marcos e de Lucas colocam no seu início. O sumário de
Mc 1, 15 sintetiza, como é sabido, o nuclear do anúncio do Reino, da
Boa Nova de Deus, feito por Jesus: “Completou-se o tempo. O reino de
Deus está próximo. Convertei-vos e acreditai na Boa Nova”. Em Lucas,
e através de um gesto de profundo significado simbólico tal qual é a leitura
que faz do Livro de Isaías na Sinagoga de Nazaré, Jesus reinvindica trazer
com a sua pessoa, a sua mensagem e as suas obras o ano escatológico,
definitivo, da libertação: “O Espírito do Senhor está sobre Mim, porque
Me ungiu para anunciar a Boa Nova aos pobres: enviou-Me a proclamar a
libertação aos cativos, e, aos cegos, o recobrar da vista; a mandar em
liberdade os oprimidos, a proclamar um ano de graça do Senhor”
(cf. Lc. 4, 18-19). A esta luz, o Jubileu é um convite a um novo olhar
do homem para a soberania amorosa, misericordiosa, de Deus que vem
ao nosso encontro em Jesus Cristo. É um apelo à conversão como dado
estrutural da existência cristã pessoal e colectiva, é a chamada a um sério
exame de consciência e a um itinerário de conversão autêntica (cf. TMA,
nºs 36 e 50) no acolhimento de Jesus como o centro da existência cristã.
Em causa está, de facto e nuclearmente, a renovada tomada de consciência
da centralidade de Jesus Cristo na experiência da fé e na história humana.
“Para Cristo – sublinha assim João Paulo II – esta centralidade cristológica
do Jubileu deverá olhar nestes anos a comunidade dos crentes: é Ele o

11 Id.
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coração da Igreja, a razão da sua existência, o conteúdo sempre actual da
sua vida, do seu anúncio e do seu testemunho. O Jubileu, extraordinário
evento espiritual, é tempo dedicado a Deus, que deu o seu Filho para
que os homens ‘tenham vida e a tenham em abundância’ (Jo 10, 10)”.12

Habituados a ouvir falar de conversão – muitas vezes, aparente-
mente pelo menos, sem efeitos práticos visíveis – nós, cristãos, podemos
ser tentados a cair naquela insensibilidade apática que já não dá espaço
à mudança, à surpresa, à novidade, ao questionamento, à irrupção do
inesperado.  Convenhamos que isso nos atinge a todos em maior ou
menor grau, desde a dificuldade (senão mesmo a impossibilidade!)
de transformar radicalmente hábitos estabelecidos de vida à falta
de coragem para dar passos inovadores, construtivos de um mundo
diferente. O Evangelho de Jesus não nos diz, no entanto, que seremos
bons como e quando quisermos, mas anuncia-nos (apenas, mas isso é
decisivo!) que seremos bons na medida em que nos abrirmos aos dons
de Deus, à sua constante chamada, aos impulsos de novidade que o seu
Espírito vai suscitando em nós e nos outros, na Igreja e fora dela. Isto
quer dizer que, mesmo no meio de toda a nossa infidelidade, perpassam
um apelo e uma força que nos podem ir mudando, fazendo com que o viver
dos cristãos se torne mais capaz de sinalizar esse amor salvador de Deus
que é também criador de autêntica humanidade.  É aí – radicalmente aí –
que começa a mensagem verdadeiramente libertadora da fé cristã:
ela liberta-nos, antes de mais, da pretensão de nos querermos salvar a
nós próprios, pelos nossos méritos ou pelas nossas capacidades. É o
mistério da graça, um ponto essencial que – como sublinha a Tertio
Millenio Adveniente, nº 6 – diferencia o Cristianismo, que não se entende
como uma simples busca do homem, mas como o acolhimento do Deus
que vem em pessoa falar de si próprio ao homem e mostrar-lhe o caminho
que permitirá atingi-lo: “Em Cristo, a religião deixa de ser um ‘procurar a
Deus como que às apalpadelas’ (cf. Act 17, 27), para se tornar resposta
de fé a Deus que Se revela: resposta na qual o homem fala a Deus como
seu Criador e Pai; resposta feita possível por aquele Homem único, que
ao mesmo tempo é o Verbo consubstancial ao Pai, no qual Deus fala a cada
homem, e cada homem se torna capaz de responder a Deus” (TMA, nº 6).

Em termos de consequências práticas, esta centralidade cristológica
e consequente apelo a ouvir o nuclear do Evangelho desafia-nos a uma

12 JOÃO PAULO II, Discurso sobre o caminho de preparação para o Grande Jubileu
do Ano 2.000, in Lumen 57 (1996) 31 (191).
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consciente concentração no essencial da fé, discernindo o que é verda-
deiramente importante do que é secundário. Percebe-se então que as
celebrações jubilares têm como objectivo contribuir para que os cris-
tãos tomem consciência renovada do que é verdadeiramente fundamen-
tal na sua fé, nas práticas que têm, nas motivações que marcam o seu
quotidiano. O que está em causa, pois, é o convite a um novo confronto
pessoal de cada cristão com as razões profundas que fundamentam a
sua fé, discernindo o que é essencial do que é secundário e colocando-se
numa outra disponibilidade para acolher os sinais interpeladores do
Espírito de Deus. Esta é uma questão decisiva para o futuro do Cristia-
nismo, pois perdemos frequentemente muito tempo e muitas energias
em questões de somenos importância. Importa assumir com maior
consciência a existência de uma “hierarquia das verdades”, um aspecto
lembrado pelo Concílio no Decreto sobre o Ecumenismo: “Na comparação
das doutrinas, lembrem-se que existe uma ordem ou ‘hierarquia’ das
verdades da doutrina católica, já que o nexo delas com o fundamento
da fé cristã é diferente”.13 Para além do contexto ecuménico, está aqui
um elemento criteriológico que tem enorme importância para o conjunto
da vida cristã, e isso não só em termos doutrinais mas também no que
respeita ao discernimento existencial da correcta compreensão e
prática da fé.14

 Mas esta chamada à conversão suscitada pelo Jubileu contém
uma interpelação a rever corajosamente erros cometidos no passado e
omissões que persistem. A Tertio Millenio Adveniente fala mesmo
- nº 33 - da lealdade e coragem que, neste aspecto, ajuda a reforçar a
própria fé.  Na consciência mais viva do pecado dos seus filhos, do
pecado que existe na realidade concreta da Igreja que nós somos, a
Igreja no seu conjunto “não pode transpor a fronteira do novo milénio
sem impelir os seus filhos a purificarem-se, pelo arrependimento,
de erros, infidelidades, incoerências, retardamentos. Reconhecer as
cedências de ontem é acto de lealdade e coragem que ajuda a reforçar a
nossa fé, tornando-nos atentos e prontos para enfrentar as tentações e
as dificuldades de hoje” (TMA, nº 33). Noutro passo, a Carta Apostólica
lembra de modo particular os pecados cometidos contra a unidade dos
cristãos, situando-os entre os pecados que “requerem maior empenho

13 Decreto “Unitatis Redintegratio”, nº 11.
14 J. E. BORGES DE PINHO, A recepção como realidade eclesial e tarefa ecuménica,

Lisboa 1994, 246-252



52

de penitência e conversão” (nº 34). E o mesmo documento recorda logo
a seguir que os membros da Igreja “não podem deixar de reflectir tam-
bém com espírito aberto ao arrependimento” na “condescendência
manifestada, especialmente nalguns séculos, perante métodos de in-
tolerância ou até mesmo de violência no serviço à verdade” (nº 35).
Em palavras que dificilmente poderiam ser mais claras somos convidados,
de facto, a uma consciente atitude de autocrítica pessoal e institucional,
como elemento indispensável para uma verdadeira e eficaz conversão.

2.2 - Dimensão missionária – acontecimento de evangelização

O Jubileu pretende ser um momento privilegiado em ordem à
renovação da proposta cristã, no sentido de fazer ouvir com maior
credibilidade o anúncio do Evangelho, como estímulo a procurar
caminhos mais transparentes no testemunho da Boa Nova.15 Ontem
como hoje, cristãos vivem da convicção crente de que na história de
Jesus de Nazaré, sua vida, morte e ressurreição, sua presença continuada
no tempo pela força do Espírito, nos é oferecido o lugar definitivo de
encontro com Deus e nos está apontado o caminho de plenitude do
Humano à luz do mesmo Deus. Em Jesus “o Pai pronunciou a palavra
definitiva sobre o homem e sobre a sua história” (cf. TMA, nº 5). Cele-
brando a incarnação do Filho de Deus e o mistério de salvação que nele
se manifesta em favor de todo o género humano (cf. TMA, nº 40; cf.
também nº 21), o Jubileu tem um carácter inequivocamente cristológico,
convidando-nos a interiorizar mais profundamente a mensagem central
da proposta cristã, ou seja, que é em Deus que o homem encontra a
plena realização do que ele é e deseja ser no mais íntimo de si mesmo.
Por isso mesmo, o Papa João Paulo II reafirma a convicção crente de
que, apesar das contradições que enfrentam, os cristãos têm algo de
fundamental a testemunhar à humanidade contemporânea: “A humani-
dade, não obstante as aparências, continua a esperar a revelação dos

15 “Conscientes de que todos nós somos parte da mesma Família espiritual, jamais nos
cansaremos de repetir: este é o tempo da nova evangelização para imprimir, no início do ter-
ceiro milénio, um impulso renovado ao anúncio do Evangelho. Para a Igreja não se trata dum
contributo facultativo, mas de um ‘dever que lhe incumbe por mandato do Senhor Jesus, a fim
de que os homens possam crer e ser salvos’ (Evangelium nuntiandi, 3). Este anúncio para ser
crível, pede porém humildade, capacidade de escuta, coragem e disponibilidade no procurar,
sem cessar, e no cumprir, com generosidade, a vontade de Deus”: JOÃO PAULO II, Discurso
sobre o caminho de preparação para o Grande Jubileu do Ano 2.000, in Lumen 57 (1996) 32
(192)
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filhos de Deus e vive de tal esperança como na aflição de um parto,
segundo a imagem utilizada com tanta força por São Paulo na Carta aos
Romanos (cf. 8, 19-22)” (TMA, nº 23). A consciência disso não pode
deixar de traduzir-se, como acentuam também os bispos portugueses,
na prioridade que deve ser dada à tarefa de anúncio renovado do
Evangelho: “Toda a acção pastoral relacionada com o Grande Jubileu
deve ter como perspectiva a evangelização, dando seguimento às
‘Linhas de força de uma acção pastoral conjunta da Igreja em Portugal’
(1993); e deve ser conduzida de tal modo que se possa continuar
depois do Jubileu. O objectivo prioritário é o revigoramento da fé e
do testemunho dos cristãos”.16

Nesta consciência percebemos o desafio que constitui a nova
evangelização. Trata-se de uma palavra que é muitas vezes repetida,
mas que – devemos reconhecê-lo – sinaliza também algum embaraço:
afinal, intuindo embora que se trata de anunciar o Evangelho com novo
vigor, com novos métodos, com novas expressões, na atenção até a novos
espaços, não sabemos, todavia e em concreto, como se faz essa nova
evangelização. O que em si mesmo não será o problema maior: essa
perplexidade sinalizará talvez que, na nova evangelização, não se trata
de algo que se deva manejar como um saber de antemão adquirido, mas
que estamos, antes, diante de uma indicação programática (e pragmática)
de uma atitude e de comportamentos que, exactamente na medida em
que forem efectivamente postos em prática, permitirão também
descobrir novas exigências e novas possibilidades e, simultaneamente,
perceber as transformações que nesse sentido são necessárias. Neste
ponto é importante recordar que talvez falemos muito de nova
evangelização, mas que continuamos a estar pouco disponíveis para
fazer o que é verdadeira e praticamente indispensável nesse sentido.17

Neste contexto da tarefa de evangelização a que somos chamados é
fundamental olhar-se para a questão da credibilidade. Trata-se, antes
de mais, da credibilidade pessoal, dos agentes da evangelização que
somos nós, todos os cristãos. Mas está em causa decisivamente também
a credibilidade institucional da Igreja no seu conjunto: nos valores que
acentua na sua vida concreta, nas prioridades globais que tem, na imagem

16 Nota da Conferência Episcopal Portuguesa sobre o Jubileu do Ano 2.000, nº 2.
17 Cf. a observação de Alvaro Pombo em Vida Nueva, 26.6.96, salientando que o irrita

muito que se fale constantemente da necessidade de evangelização, ao mesmo que não se em-
preendem acções práticas e concretas nesse sentido.
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que dá no seu viver quotidiano. A pergunta pela credibilidade do que
somos e fazemos tornou-se, de facto, determinante para a tarefa da
evangelização, e isso tanto mais quanto defrontamos interpelações várias,
desde a indiferença religiosa aos questionamentos que provêm das novas
religiosidades. É claro que os cristãos cada vez mais são chamados a
perceber que a transmissão do Evangelho passa pela qualidade teste-
munhal que atravessa o viver da Igreja no seu conjunto, a começar pela
existência de pessoas que, na vida diária e normalmente de forma
anónima, são realmente autênticas testemunhas do Evangelho.

Nesta ordem de ideias é necessário atender de modo mais decidido e
prático à renovação missionária das paróquias bem como dos movi-
mentos eclesiais. O Jubileu deve aparecer como uma oportunidade de
revisão da vida das prioridades pastorais concretas que temos. Nesta
linha, por que não propor um guião de revisão de vida que, ao longo
dos próximos três anos, ajudasse as nossas paróquias a rever tudo o que
são e fazem à luz desta perspectiva? Por outro lado, continuamos a en-
contrar movimentos eclesiais demasiado centrados sobre si mesmos,
excessivamente satisfeitos com aquilo que vão realizando em termos
de relações internas e, às vezes, muito pouco capazes de perceber em
todas as consequências a dimensão missionária da fé. Doutra forma,
certamente que a sua integração nos planos pastorais aos mais diversos
níveis e a sua capacidade de resposta a projectos que transcendem o
próprio movimento seria muito mais activa e perceptível.

Mas o Jubileu deve ser também uma oportunidade para reflectir
sobre a relação fundamental que existe entre família e renovação
evangelizadora. Todos temos consciência de que, apesar de a família
andar sempre na nossa boca, se torna mesmo necessário reiventar
formas de renovado anúncio do Evangelho às famílias, sobretudo tendo
em conta as circunstâncias bastante diferentes que condicionam actual-
mente o seu viver. Penso de modo particular aqui nas famílias comuns,
na grande massa das famílias que não estão integradas em qualquer
movimento da Igreja e para as quais é importante também (ou até
sobretudo!) olhar quando falamos em “pastoral familiar”. Há aspectos
práticos vários que, neste contexto, podem e devem ser considerados:
os cristãos e as relações familiares de vizinhança, as iniciativas pastorais
voltadas para os problemas da família, as possibilidades de leitura da
Bíblia em família, a forma como se reza ou não se reza em família, a
participação como famílias na pastoral paroquial, o compromisso
evangelizador a partir da própria família, etc.
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Todavia, a mais activa sensibilidade à dimensão missionária da fé e
da Igreja que o Jubileu deve despertar passa também pelo alargamento de
horizontes em termos de “missão ad gentes”.18 Os cristãos portugueses
não podem, em termos de consciência universal da própria fé mas tam-
bém em razão das responsabilidades históricas assumidas como Igreja
deste povo, deixar de prestar uma atenção particular a este aspecto.
Alguma iniciativa concreta neste campo, demonstrativa de que conti-
nua vivo o sentido da nossa responsabilidade missionária para além das
próprias fronteiras, poderá ser também uma forma privilegiada de ajudar a
viver melhor o Jubileu e de fazer crescer a necessária consciência da
dimensão missionária que caracteriza a fé.

2.3 - Dimensão social – acontecimento de libertação

Pela sua própria raiz bíblica, no Jubileu e na sua celebração não
está em causa apenas uma relação íntima e particular com Deus, mas
trata-se de olhar simultaneamente para as condições de vida das pessoas e
para o relacionamento do homem com toda a natureza criada. Com a
ideia do Jubileu sugere-se precisamente que tudo o que somos e temos
não pode ser desligado do Senhor que nos criou, que olha com amor
particular para cada pessoa humana e sua dignidade, que quer a salvação
(no sentido pleno da palavra) de todos os homens. Em causa está – como
esperança nunca plenamente realizada na história, mas que está continua-
mente subjacente a todo o existir crente de Israel – a própria ideia de
Deus e o modo de viver que a relação com Ele envolve: “Na verdade
não devem existir indigentes entre ti, porque o Senhor quer abençoar-te
na terra que Ele, teu Deus, te dá como herança para que a possuas. Mas
isso só sucederá quando obedeceres fielmente à voz do Senhor, teu
Deus, pondo cuidadosamente em prática toda esta lei que hoje te
imponho” (Dt 15, 4-5).

A celebração do Jubileu do ano 2.000 tem, pois, uma clara e
prioritária vertente social, de compromisso cristão efectivo como
verificação do anúncio evangelizador. Pede-se aos cristãos que
analisem decididamente como é que a Boa Nova evangélica marca
os seus critérios de vida em termos de compromisso social e como o
mesmo Evangelho pode e deve ser fermento eficaz em ordem à

18 Sigo aqui uma sugestão concreta que me foi feita no diálogo após a intervenção sobre
este tema nas Jornadas realizadas em Fátima, em Novembro de 1996.
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construção duma sociedade mais justa e mais fraterna. De facto,
confessar na fé e celebrar um Deus libertador não pode deixar de
passar por uma consciência mais aguda das muitas ausências e
omissões de que nós, cristãos – não obstante os inúmeros gestos de
coragem e os exemplos de santidade que a fé cristã continuamente vai
gerando – somos corresponsáveis quando se trata de praticar a justiça
em todas as consequências, de respeitar até ao fim os direitos humanos,
de contribuir para que a vida dos homens seja cada vez menos marcada
por situações de degradação desumana. Tendo em conta isto mesmo, a
celebração do Jubileu pede-nos – em termos práticos – um profundo
exame de consciência acerca do nosso sentido concreto da dignidade
da pessoa humana, sabendo, na fé, que a incarnação do Verbo é a raiz
mais profunda, o fundamento inalienável de uma dignidade que deve
ser respeitada em todas e quaisquer situações.19

Uma forma de realizar este sentido da dignidade inalienável da
pessoa humana é o modo como se concretiza a opção preferencial pelos
pobres e excluídos. Depois de lembrar que a caridade cristã, na sua
faceta simultânea de amor a Deus e ao próximo, “é a síntese da vida
moral do crente” (nº 50), a Tertio Millenio Adveniente acrescenta:
“Nesta perspectiva e recordando que Jesus veio ‘evangelizar os pobres’
(Mt 11, 5; Lc 7, 22), como não sublinhar com a maior decisão a opção
preferencial da Igreja pelos pobres e os marginalizados? Antes, deve-se
afirmar que o empenho pela justiça e pela paz num mundo como o nosso,
marcado por tantos conflitos e por intoleráveis desigualdades sociais e
económicas, é um aspecto qualificante da preparação e da celebração
do Jubileu” (nº 51). Trata-se, pois, de verificar aos mais diversos níveis
da vida pessoal e eclesial – na família, na paróquia, nos movimentos,
na Igreja local, na Igreja universal – como é que se realiza – em termos de
consciência e de prática efectiva – a opção preferencial pelos mais pobres.
À luz da consciência eclesial pós-conciliar, sabemos bem que já não se
está em fase de discutir se há uma opção preferencial pelos mais pobres,
mas sim de agir em concreto e com a indispensável eficácia. “Nós temos
de nos perguntar – afirmam os bispos da Argentina precisamente a propó-
sito da celebração do Jubileu – como é que nós nos esforçamos por pôr
em acção a nossa opção pelos pobres, fracos e doentes, e de que maneira as
nossas instituições trabalham pela sua promoção”.20

19 Cf. Constituição Pastoral “Gaudium et Spes”, nº 22.
20 Vers le troisième millénaire. Lettre pastorale des évêques d’ Argentine, in La Docu-

mentation Catholique 2142 (1996) 691.
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É sobretudo importante perceber que é necessário lançar gestos
concretos neste campo, ultrapassando a simples permanência no discurso
porventura sugestivo, mas ineficaz. A própria Tertio Millenio Adveniente,
nº 51, aponta como exemplo o grave problema da dívida internacional
dos países mais pobres e sugere que “os cristãos deverão fazer-se voz
de todos os pobres do mundo, propondo o Jubileu como tempo oportuno
para pensar, além do mais, numa importante redução, se não mesmo no
perdão total da dívida internacional, que pesa sobre o destino de muitas
nações”.21 No que à situação em Portugal diz respeito, vários dados
recentes confirmam que a actual situação no nosso país exige de nós,
cristãos, uma mais clara opção nesse sentido. Não seria uma forma
marcante de celebrar o Jubileu concentrar esforços a todos os níveis,
dando assim corpo, através de um conjunto de acções concertadas, a uma
clara opção preferencial pelos mais pobres? O que aconteceria – antes de
mais em termos de consciência dos cristãos e de testemunho evangeli-
zador, mas também numa linha de credibilidade pública – se a Igreja em
Portugal, para além do muito que anónima e quotidianamente vai sendo
feito, lançasse essa acção concertada, que traduzisse uma mobilização
colectiva no combate à pobreza?

Mais uma vez importa situar neste contexto o papel que a família,
apesar da sua aparente insignificância, pode e deve desempenhar. De
facto, a consciência cristã atenta ao lugar da família não pode deixar de
potenciar o seu papel imprescindível como escola de solidariedade.22 É na
família, não exclusiva mas decisivamente, que se aprende (ou não!) a
ultrapassar egoísmos, a estar sensível à necessidade alheia concreta, a
ter capacidade para gestos solidários, a saber viver com outros critérios
de vida (diferentes dos que prevalecem numa sociedade de consumo e
sob a predominância do material).

21 O documento preparatório da segunda Assembleia Ecuménica Europeia prevista para
23-29 de Junho, em Graz, propõe uma iniciativa idêntica e fundamenta-a com o Jubileu: “As
Igrejas podem justificar pelas fontes bíblicas o seu apoio a uma tal medida. O ano jubilar, ano
da remissão das dívidas, que permite a cada um recuperar os seus bens, é uma expressão histó-
rica da disposição de reconciliar-se. As Igrejas não devem abrandar a sua vigilância no sentido
de promover e reclamar com insistência esta vontade jubilar, nomeadamente junto das instânci-
as e dos poderes que determinam a estrutura das relações económicas, a fim de que o dom da
reconciliação se torne fonte de vida nova mesmo para aqueles que travam um combate desespe-
rado a favor da vida, até da sua simples sobrevivência, em condições humanamente indignas”:
Réconciliation, don de Dieu et source de vie nouvelle. Deuxième Rassemblement Oecuménique
Européen - Graz, 23-29 juin 1997, Document de Travail (Premier projet), Octobre de 1996, nº
108, p. 28.

22 Cf. J. E. BORGES DE PINHO, A Família e a educação da fé, in Theologica 31
(1996) 177 s.
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2.4 - Dimensão ecuménica – acontecimento de comunhão

Na Tertio Millenio Adveniente João Paulo II deixa claro que a
celebração do Jubileu não pode deixar de situar-se – e como um dos
seus vectores centrais – num amplo horizonte ecuménico. A referência
básica ao mesmo e único Jesus, a história das separações do segundo
milénio (ruptura definitiva com o Oriente a partir do século XI, no
Ocidente no século XVI) e a consciência das trágicas consequências
das divisões entre os cristãos colocam a tarefa ecuménica como
preocupação central nesta viragem para um novo milénio.

Trinta anos depois do Concílio, vivemos uma fase de aproxi-
mação ecuménica impensável há umas décadas atrás.23 Pela primeira
vez na história do Cristianismo após as separações, parece começar a
ser maioritária, nas diversas confissões, a consciência de que não há
retorno possível no caminho que há-de conduzir a relações mais fraternas
entre os cristãos, a um consenso básico naquilo que é verdadeiramente
fundamental, a progressivos gestos de aproximação e de comunhão.
Mas isso não significa que não seja ainda árduo e bem complexo o cami-
nho que falta percorrer, que não haja cristãos – em todas as confissões –
que continuam fechados em confessionalismos estreitos, que a abertura
convertida à Verdade Maior que nos liberta tenha deixado de ser um
processo difícil e doloroso para cada um dos cristãos e para cada uma
das Igrejas.

O próximo Jubileu é aqui também um apelo a ler os sinais dos
tempos e a buscar uma atitude de maior fidelidade ao Espírito de Deus
(cf. TMA, nº 34). Porque – neste como noutros domínios – ou os
cristãos e as Igrejas percebem a interpelação de Deus no meio dos
acontecimentos deste dealbar de um novo milénio ou, então, pôr-se-ão
em causa aspectos essenciais da credibilidade do testemunho cristão no
nosso tempo. Está aqui, de facto e numa proporção de que ainda se
continua a ter uma consciência bem limitada, “um problema crucial
para o testemunho evangélico no mundo” (TMA, nº 34). A divisão dos
cristãos não só deve ser considerada como um dos factores decisivos
que contribuiu para o secularismo dos tempos modernos como continua a
ser um impeditivo básico para que as Igrejas, concentrando-se naquilo

23 Cf. o balanço dos progressos conseguidos no campo ecuménico no pós-Concílio,
apresentado pela Ut Unum Sint, nomeadamente no segundo capítulo, n.ºs 41 a 76.
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que é verdadeiramente fundamental na vivência e no testemunho da fé,
sejam capazes de responder em comum e com credibilidade aos problemas
que o mundo de hoje lhes coloca. Neste contexto compreende-se que
João Paulo II situe o problema da unidade dos cristãos entre “as súplicas
mais ardentes desta hora excepcional que é o aproximar-se do novo
Milénio”, acrescentando: “Faço votos de que o Jubileu seja ocasião
propícia para uma frutuosa colaboração visando colocar em comum as
muitas coisas que nos unem, e que são seguramente mais do que aquelas
que nos dividem. Muito ajudaria nesta perspectiva se, no respeito dos
programas das diversas Igrejas e Comunidades, se alcançassem acordos
ecuménicos na preparação e celebração do Jubileu: este ganharia assim
mais força ainda, testemunhando ao mundo a decidida vontade de todos os
discípulos de Cristo de conseguirem o mais rapidamente possível a plena
unidade, na certeza de que ‘a Deus nada é impossível’” (nº 16).

Precisamente em relação com as celebrações jubilares e sua pre-
paração confirmou-se que, neste âmbito do relacionamento ecuménico,
estamos ainda num campo marcado por pesos enormes da história, com
as suas repercussões no insconciente colectivo das pessoas e das
comunidades eclesiais, e por realidades que não encontram ainda a
adequada sensibilidade por parte de todos os intervenientes no processo.
De facto, no campo não católico levantaram-se vozes a considerar que a
forma como se procedeu ao anúncio e à preparação do Jubileu, como
inciativa da Igreja Católica Romana que não foi previamente pensada
em conjunto, não merecia um acolhimento sem reservas, a ponto de se
poder falar de um Jubileu verdadeiramente ecuménico.24 Aceitando
embora a intencionalidade central do Jubileu como um facto positivo,
rejeitou-se nesses meios sobretudo o modo de proceder. E houve quem
também considerasse que o facto de entrarmos em breve no terceiro
milénio da cristandade devia ser aproveitado de forma mais consistente
para um impulso decisivo ou até verdadeiramente inovador na causa
ecuménica. Neste contexto é de referir a proposta de K. Raiser, Se-
cretário-Geral do Conselho Ecuménico das Igrejas, sugerindo que a
passagem do milénio fosse oportunidade para a convocação de um
“concílio universal” que reunisse todas as Igrejas cristãs. Tratar-se-ia de
uma assembleia conciliar que seria precedida de um período de “noivado”

24 Cf. K. RAISER, Interview/Jubilé, in APIC, 19.7.96; MILAN OPOCENSKY,
Jubilé/Critiques de l’ ARM, in APIC, 16.7.96. Sobre o projecto de de uma celebração verdadei-
ramente ecuménica em Jerusalém e em Belém cf. Jubilé 2.000, in APIC, 20.8.96.
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entre as Igrejas, ou seja, de uma promessa pública por parte das Igrejas no
sentido de se comprometerem em ordem à união e de permanecerem o
mais possível unidas, apesar dos problemas ainda existentes. Na sua
opinião, as conversações que nos últimos anos, e nomeadamente no
âmbito do diálogo teológico, têm vindo a ser efectuadas entre as Igrejas
não são já suficientes para se poder dar o salto decisivo indispensável
no sentido de uma comunhão mais plena, antes é preciso lançar um
processo concreto de aproximação que se traduza num clima de diálogo
permanente em ordem a encontrar soluções para os problemas ainda
pendentes. Independentemente da difícil viabilidade prática desta
proposta nas actuais circunstâncias, deve assinalar-se como facto
significativo a circunstância de, no período que nos separa até ao ano
2.000, várias famílias confessionais e o próprio Conselho Ecuménico das
Igrejas realizarem reuniões máximas de âmbito mundial: trata-se
das assembleias da Federação Luterana Mundial (1997), da Aliança
Reformada Mundial (1997), das Igrejas da Comunhão Anglicana
(1998) e do Conselho Ecuménico das Igrejas (1998).

Mas também em Portugal a celebração do Jubileu não pode deixar
de ser um impulso de renovação ecuménica. Pedem-se, neste aspecto,
um exame atento e conscientemente autocrítico da situação vigente e a
capacidade de empreender passos concretos, que dêem forma e visibili-
dade aos esforços – significativos, mas ainda insuficientes – que têm
vindo a ser feitos nos últimos tempos. No âmbito ecuménico há diversas
questões e tarefas em aberto que se devem apresentar como interpelação à
consciência dos católicos portugueses e das Igrejas locais no nosso
país: a revisão da legislação sobre a liberdade religiosa e as nossas atitudes
neste domínio; o facto de existir um Conselho das Igrejas Cristãs ao
qual a Igreja Católica ainda não pertence; a questão da existência, em
todas as dioceses e como realidades organizadas e activas, de Comissões
Ecuménicas; a ausência de grupos ecuménicos na quase totalidade das
paróquias portuguesas; o valor que se atribui e a prática que se tem a nível
das comunidades eclesiais concretas no que respeita à oração constante
pelo problema da unidade dos cristãos. Este aspecto da oração é, aliás, um
barómetro importante para podermos avaliar o grau de consciência que
existe relativamente a um problema que constitui, sem dúvida, um dos
maiores desafios ao cristianismo no terceiro milénio (não desligado, é
certo, da questão cada vez mais importante do diálogo inter-religioso).
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2.5 - Dimensão ecológica - acontecimento de reconciliação
com tudo o criado

A fé cristã vê no acontecimento salvador da vida, morte e ressur-
reição de Jesus, o princípio de uma reconciliação que, na comunhão do
Espírito Santo e através do agir humano renovado, envolve também
toda a criação, de novo restabelecida na sua ordem (cf. Rom 8, 13-25).
Reafirma-se assim a solidariedade com o criado que marca estrutural-
mente o existir humano, ele próprio situado em relação estreita com a
natureza e inserido na grandeza incomensurável de um universo que é
obra de Deus. O que nos é lembrado pelo Jubileu, a partir, entre outros
aspectos, da sua relação originária com a celebração do sábado: “Quando
entrardes na terra que vos dou, a terra será submetida a um descanso,
em honra do Senhor. Semearás o teu campo durante seis anos, durante
seis anos trabalharás na tua vinha e recolherás o seu fruto; mas no sétimo
ano será concedido à terra um descanso, um sábado em honra do Senhor”
(Lev 25, 2-4; cf. Ex 20, 8 s.).

Somos assim despertos para uma visão da criação, da construção
deste mundo e da história humana em que o homem não pode ignorar a
sua condição de criatura e de membro solidário de uma história de que
não é o único protagonista, muito menos o seu fim último. O homem
não pode dispor autonomamente e a seu bel-prazer dos bens criados,
fomentar um progresso a qualquer preço ou produzir tudo quanto a sua
imaginação e capacidade técnica lho possibilitem. Antes, ele é chamado à
construção deste mundo duma forma responsável e solidária, em corres-
pondência com o plano de Deus, em profundo respeito pela vida, em
solicitude amorosa para com tudo o que Deus criou. A criação é um dom
que o homem é chamado a acolher, para transformar responsavelmente,
em comunhão com o ambiente que o rodeia, consciente da unidade de
toda a família humana e da herança comum que os bens da criação
constituem e que ele, solidário com as gerações futuras, deve transmitir
com integridade. O sentido da solidariedade universal exige hoje que
“consideremos como um grave dever salvaguardar aquela herança para
todos os nossos irmãos e irmãs e assegurar que todos e cada um dos
membros da família humana possam usufruir dos seus benefícios”.25

25 JOÃO PAULO II, Aos participantes no IV Encontro de Prémios Nobel. A exploração
irracional do ambiente é uma ameaça para todo o género humano, in Observatore Roma-
no (Edição Semanal em Português), 14.1.90, 4 (12).
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Face à destruição sistemática dos bens da natureza, de que, afinal,
todos somos de alguma forma corresponsáveis, tem-se hoje consciência de
que é absolutamente indispensável a busca de uma nova ordem que seja
mais fiel ao sentido original da criação e busque uma maior harmonia
entre tudo o criado. Trata-se de uma tarefa de reconciliação que – como
sublinha o documento de trabalho da segunda Assembleia Ecuménica
Europeia, a realizar em Graz em Junho próximo – se deve manifestar
como prática nova de responsabilidade ecológica, em particular relati-
vamente às gerações futuras. Sublinhando a relação que existe entre
reconciliação e criação, lê-se no referido documento: “A reconciliação
pressupõe uma mudança na nossa atitude face à natureza, o que, por sua
vez, reenvia para uma mudança na maneira de nos compreendermos a nós
próprios. Nós, cristãos, estamos conscientes do exercício deficiente da
nossa responsabilidade tanto em relação à natureza como face às gerações
futuras, como também perante muitos daqueles que vivem hoje no
mundo. Para nós, cristãos, a ‘salvaguarda da criação’ constitui uma
dimensão maior da reconciliação com Deus, connosco mesmos, com a
humanidade e com a natureza”.26  E o mesmo texto chama a atenção
para a responsabilidade que as Igrejas têm neste campo, destacando
quatro aspectos: as Igrejas são chamadas a exercer uma responsabilidade
profética nova neste domínio; elas são interpeladas a responder aos sinais
de destruição com uma clara mensagem de esperança (o simples medo, no
fim de contas, leva à frustração e ao fatalismo); as Igrejas devem viver as
suas actividades quotidianas como um testemunho crível desta mensagem
de esperança; finalmente, elas devem contribuir para que a dimensão espi-
ritual da vida e suas expressões sejam vistas como parte integrante duma
existência responsável pelo futuro e preservadora da criação.27

Em causa, como todos reconhecemos, está uma grande
tranformação de mentalidades. São mudanças profundas, que transcendem
as nossas próprias capacidades e as nossas possibilidades imediatas de
intervenção. Mas é verdade, também aqui, que as grandes mudanças só
serão efectivas através de muitas pequenas coisas e de esforços aparente-
mente insignificantes: a nível de educação básica, de atitudes práticas,
de propostas alternativas no modo de viver. Essas pequenas coisas são,
afinal, decisivas para que essa mudança de mentalidades possa ir
acontecendo.

26 Réconciliation, don de Dieu et source de vie nouvelle, nº 91, p. 23.
27 Ib., nº 96, p. 24 s.
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2.6 - Dimensão festiva – acontecimento de alegria
e de esperança

O Jubileu é um acontecimento de alegria e tem uma dimensão
estruturalmente festiva. Face a experiências deformadoras no modo
como o Cristianismo por vezes foi (é) entendido e vivido, poder-se-ia
estranhar o uso da palavra “alegria” e o peso que se lhe atribui. Todavia,
exprime-se aqui, de facto, algo que é fundamental na experiência cristã
e que está ao mesmo tempo no cerne do próprio acontecimento jubilar.
A Tertio Millenio Adveniente indica-o de forma bem explícita: “O termo
‘jubileu’ indica júbilo, alegria; não apenas júbilo interior, mas a alegria
que se manifesta exteriormente, já que a vinda de Deus é um aconteci-
mento também exterior, visível, audível, palpável, como recorda São
João (cf. 1 Jo 1, 1). É justo, por conseguinte, que toda a demonstração
de alegria por essa vinda tenha a sua manifestação exterior. Esta serve
para indicar que a Igreja rejubila pela salvação. Convida todos à alegria,
esforçando-se por criar as condições necessárias a fim de que a força
salvadora possa ser comunicada a cada um” (TMA, nº 16). Noutro passo a
Carta Apostólica sublinha como é essencial a dimensão festiva do Jubileu,
lembrando que este carácter festivo, alegre, resulta do facto de ser um
tempo abençoado pelo Senhor, um tempo de louvor e de acção de graças
pelo dom da redenção (cf. TMA, nº 32).

Precisamos hoje muito desta alegria como forma indispensável
de afirmação da esperança cristã e sua credibilidade. É, aliás, esta relação
profunda com a esperança que dá à alegria cristã a sua consistência e
uma outra profundidade, distinguindo-a de um qualquer optimismo fácil
que pretendesse iludir a dramaticidade concreta da vida. Pelo contrário, no
meio dos muitos indícios de negatividade e de tendências que nos
impulsionam para algum pessimismo, a certeza da fé e o seu horizonte
escatológico animam o viver dos cristãos, atravessando com a sua luz
as sombras do quotidiano. Nesse horizonte – lembra a Carta Apostólica –
“os crentes são chamados a redescobrir a virtude teologal da esperança”,
sendo capazes de valorizar e de aprofundar os sinais de esperança
presentes neste fim de século, não obstante as sombras que os escondem
aos nossos olhos (TMA, nº 46). O Jubileu aparece assim como um tempo
de renovação da esperança na certeza da vitória final da Vida sobre a
Morte e do Bem sobre o Mal, de crescimento na confiança na divina
Providência, de adesão mais firme à verdade da soberania de Deus
como Senhor do tempo e da história, de nova abertura aos sinais que
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marcam a presença do Reino de Deus já em acção neste mundo e que
apontam para a sua vinda definitiva.

Importa, pois – e esta é uma das três observações de ordem prática
que queria sublinhar, a concluir – celebrar o Jubileu festivamente. Da
capacidade de darmos ou não uma marca de profunda alegria ao Jubileu
dependerá certamente a ressonância que esta celebração poderá ter no
meio eclesial e para além dele. Não se pode esquecer que é também por
esta nota de autêntica alegria cristã, com suas expressões concretas a
nível comunitário, que passa a dimensão simbólica que envolve estru-
turalmente a experiência religiosa e a proposta cristã. Torna-se urgente
encontrar aqui – por motivo do Jubileu, mas por razões pastorais ainda
mais amplas – uma maior criatividade, de modo que saibamos traduzir
em sinais interpeladores e em gestos concretos o que significa verdadeira-
mente a alegria que brota da esperança cristã.

Por outro lado, é importante ter em conta que, nas celebrações
jubilares, não se deve tratar de mais uma iniciativa entre muitas outras
que nos têm sido propostas ou que estão já a decorrer. As acções extraordi-
nárias que se venham a realizar têm de estar o mais possível integradas
no conjunto da pastoral quotidiana das comunidades eclesiais e devem
ser cuidadosamente relacionadas com elas. Doutra forma estar-se-á a
sobrecarregar excessivamente as pessoas com propostas e iniciativas
que acabam por ultrapassar a sua capacidade de acolhimento, de interiori-
zação, de assimilação prática e de resposta concreta. Por outro lado,
perder-se-ão assim também as potencialidades evangelizadoras inerentes a
uma celebração como esta, que pretende sobretudo interpelar a uma
revisão de elementos nucleares da vivência cristã e não tanto traduzir-se
em mais um conjunto autónomo de actividades pastorais.

Finalmente, é decisivo, e talvez de modo particular no contexto
português, ver no Jubileu um tempo e uma oportunidade de graça para
assimilar o que nos falta do Concílio Vaticano II. Nele – como lembra a
Carta Apostólica – “a Igreja, para ser plenamente fiel ao seu Mestre,
interrogou-se sobre a própria identidade, redescobrindo a profundidade do
seu mistério de Corpo e de Esposa de Cristo” (TMA, nº 19). É essa
fidelidade, numa maior clareza sobre a própria identidade, que, afinal,
nos é pedida. No Jubileu, não se trata de inventar um programa de acção
novo, mas de actualizar e de desenvolver o Concílio, por uma recepção
mais activa, mais coerente, mais eficaz. Se formos capazes disso, ou
seja, se conseguirmos dar à Igreja que somos um rosto mais conciliar,
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certamente estaremos também a concretizar uma vivência da fé e uma
realidade eclesial mais fiéis ao Evangelho, em resposta mais adequada
ao que o Espírito de Deus nos pede neste dealbar do terceiro milénio.

JOSÉ EDUARDO BORGES DE PINHO



PRESENÇA E ACÇÃO DO ESPÍRITO SANTO
NA IGREJA E NO MUNDO

I. O “TEMPO DO ESPÍRITO SANTO”

Em 1921, Mons. Landrieux escrevia um livro sobre o Espírito
Santo, a que dava o nome de “O Divino Desconhecido”. Efectivamente,
desde há muito que o Espírito Santo era o parente pobre da Santíssima
Trindade. Em 1870, Mermillod, um dos mais ardentes defensores da
infalibilidade do Papa durante o Vaticano I, num sermão pronunciado
em Roma dizia que havia três santuários: o presépio, o tabernáculo e o
Vaticano. O Cenáculo fica de fora. E mais perto de nós, o cardeal
Lepicer falava das três brancuras: a da hóstia, a de Maria e a do Papa.
Também a da pomba era excluída.

O sacramento da confirmação, considerado o sacramento do
Espírito Santo, era conferido sem tempo nem idade, quando calhava o
bispo passar por lá.

Razão tinha o pastor Charles Wetsphal quando recriminava os
católicos de darem a impressão de fazer grande economia do Espírito
Santo.

Curioso que entre os titulares das Congregações religiosas, é o
Espírito Santo o menos abonado. Não passam de meia dúzia os institutos
religiosos consagrados ao Espírito Santo: em Portugal somos ainda
mais modestos: apenas três. Nada que se compare com os patrocinados
pelo Padre Eterno, ou pelo Filho, ou o coração de Jesus, ou Nossa Senhora,
ou por S. Bento, S. Francisco, S. Domingos ou S. José. Só S. Francisco tem
mais de 300 e S. José mais de 50.

Os tempos começaram a evoluir alguns anos antes do concílio,
quando os movimentos bíblico, patrístico, litúrgico e ecuménico se
puseram em busca das fontes e foram lá encontrar o Espírito Santo.

O Vaticano II foi anunciado a 25 de Janeiro de 1959 por João
XXIII. Na véspera da sua abertura, João XXIII convidou o mundo
cristão a reler os Actos dos Apóstolos e a reviver o tempo em que os
discípulos, reunidos no cenáculo, se prepararam para receber o Espírito
Santo “perseverantes na oração, com Maria, Mãe de Jesus”. O Papa
pedia ao Senhor que renovasse no nosso tempo as maravilhas de então
com um novo Pentecostes.



67

E a renovação que hoje se processa na Igreja no referente à
redescoberta do Espírito Santo é em grande parte fruto desse Pente-
costes.

É preciso, porém, dizer-se que o próprio concílio só pouco a pouco
se converteu ao Espírito Santo. Os primeiros esquemas conciliares de
1962 pouco espaço reservavam ao Espírito Santo. Foi precisa uma longa
maturação de quatro sessões, foi necessária a colaboração dos católicos
orientais entre os quais o Espírito Santo esteve sempre mais vivo, e dos
observadores ortodoxos, protestantes e anglicanos, para que o Espírito
Santo começasse a entrar nos textos conciliares. Na Lumen Gentium,
por exemplo, mais de metade das menções do Espírito Santo só foram
introduzidos nas últimas redacções de 1964. Das 252 referências ao
Espírito Santo nos textos conciliares, só um quarto remonta aos dois
primeiros anos do concílio. Isso fez dizer a Yves Marie Fradet, autor de
uma tese de doutoramento sobre este tema, que o concílio se deu conta
da importância do Espírito Santo, mas teve dificuldade em o integrar no
ritmo dos seus textos. As referências seriam mais adição que inspiração.

De qualquer modo, esta abertura ao Espírito Santo veio dar um rosto
novo à eclesiologia do Vaticano II: passou-se de uma igreja concebida a
partir dos ministérios ordenados para uma comunidade que se edifica
pelos dons e carismas que o Espírito distribuiu a cada um. (Isto, não
abolindo o papel decisivo do ministério ordenado, desclericalizou
a Igreja.) Com a valorização dos carismas, o concílio redescobriu a
igreja local como a mais plena realização da Igreja de Cristo, una,
santa, católica e apostólica.

É ainda a redescoberta do Espírito Santo que está subjacente a
toda a teologia da Gaudium et Spes, onde o Espírito do Senhor enche o
universo, conduz o curso da história e renova a face da terra.

A 6 de Junho de 1973, Paulo VI inaugurava definitivamente o
novo tempo do Espírito Santo: “À Cristologia e especialmente à eclesi-
ologia do Vaticano II, diz ele, deve suceder um novo estudo e um culto
novo do Espírito Santo, precisamente como complemento indispensável
aos ensinamentos do concílio. Esperamos que o Senhor nos ajudará a
ser discípulos e mestres desta escola do pós-concílio” (Doc. Cat. 1973,
pg. 601).

Efectivamente de então para cá alguma coisa mudou. Um novo
vocabulário começou a circular: movimento pentecostal, renovamento
carismático, baptismo do Espírito Santo, experiências de Deus, oficinas de
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oração, carisma da vida religiosa, carismas dos cristãos. Os Capítulos
dos religiosos aparecem como celebrações onde o Espírito Santo ocupa
um lugar de relevo, multiplicam-se os espaços de oração, surge uma
grande diversidade de modelos de oração: oração espontânea, oração
partilhada, oração profunda, oração da palavra de Deus, Lectio Divina.
Desenvolvem-se os carismas e ministérios na Igreja; o sacramento da
confirmação adquire grande relevo e torna-se um momento importante
na pastoral juvenil.

O chamado Renovamento Carismático, nascido nos Estados Unidos
em 1967, hoje espalhado por todo o mundo, com grupos de oração em
quase todas as cidades, foi sem dúvida um dos pólos de referência que
mais contribuiu para o regresso do Espírito Santo à consciência cristã.
No redemoinho da crise social e religiosa que atravessava o seu país e o
mundo, conscientes da impotência dos homens para oferecer uma solução
radical a esta situação, alguns jovens estudantes reuniram-se espontanea-
mente para orar, jejuar e implorar o Espírito Santo num retiro de fim de
semana. Eram jovens universitários, na sua maioria ocupados em diversas
actividades apostólicas ou sociais: movimentos litúrgicos ou
ecuménicos, lutas pelos direitos civis, iniciativas diversas em favor da
paz no mundo. Apesar da sua vida cristã, sentiam como que um vazio,
uma falta de dinamismo, uma perda de força na sua vida de oração e de
acção; como se a sua vida cristã fosse demasiadamente uma criação
sua, como se avançassem só com as suas próprias forças e sustentados
somente pela sua vontade. Haviam lido juntos S. Paulo e os Actos dos
Apóstolos e haviam rezado diariamente durante um ano, a sequência da
oitava do Pentecostes “Vinde Espírito Santo”. Neste fim de Semana
vinham pedir ao Espírito Santo que renovasse a face da Igreja e da
terra.

A resposta do Espírito Santo será para eles como que uma reno-
vação daquilo que aconteceu no cenáculo, de Jerusalém, aos primeiros
discípulos do Senhor. Opera-se neles uma admirável transformação
espiritual. Falam de uma nova consciência do amor de Deus, de um
desejo incontido de orar e louvar a Deus, de um novo atractivo pela
Escritura, de uma força interior para dar testemunho de Jesus Ressusci-
tado. Falam de um “baptismo no Espírito” e de carismas recebidos
semelhantes àqueles de que se fala na Igreja primitiva.

Estes jovens que acabavam de experimentar as maravilhas do
Senhor tinham amigos noutras universidades: procuraram-nos com
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toda a naturalidade para lhes comunicar o que sucedera. E foi assim
que o movimento alastrou por toda a parte.

Muitas das nossas comunidades cristãs puderam assim reencontrar a
alegria e a festa da oração de louvar, toda ela polarizada à volta do
Espírito Santo.

II. A IGREJA CENÁCULO PRIVILEGIADO

DO ESPÍRITO SANTO

Ao percorrermos a Bíblia, sentimos continuamente a presença de
um ser invisível, difícil de definir, que mantém o povo de Deus sempre
em movimento. É o ruah, o sopro, o vento, o fogo, o Espírito do Senhor.

No Antigo Testamento a sua presença é assinalada 389 vezes e
no Novo 375, cabendo a S. Paulo 175.

A Escritura multiplica-se em imagens para que o possamos
identificar, mas nunca nos revela o seu rosto. A sua presença tanto
lembra o vento forte, por vezes a tempestade, a lembrar a força de
Deus, como a brisa suave a sugerir a sua carícia; tanto se compraz
como sopro cósmico donde nasce toda a vida, como halo respiratório
que faz respirar e viver os seres vivos: a respiração de Deus.

Evocando o vento, a tempestade, o fogo, a brisa suave, a respiração
imperceptível, o ruah sugere uma força que ninguém pode controlar, a
vida que nos ultrapassa, o mistério onde não se consegue penetrar.

Diz o Papa que o segundo ano de preparação imediata para o
Jubileu do ano 2.000 será dedicado ao Espírito Santo, pois que a Igreja
não se pode preparar para o Jubileu de Cristo sem ser pelo Espírito
Santo, já que é Ele que está na origem do mistério da Encarnação, cujo
jubileu vamos celebrar. E o Papa apresenta duas grandes linhas de força
desta reflexão sobre o Espírito Santo: a sua presença na Igreja e a sua
presença no mundo. São estas as duas vertentes que nos são propostas
para uma nova descoberta do Espírito Santo no nosso tempo.

Comecemos pela Igreja.

A Igreja é efectivamente o grande sacramento que revela e
actualiza a presença do Espírito Santo no mundo. No Ocidente cristão,
durante muitos séculos deu-se demasiado relevo aos valores
institucionais, com prejuízo da vertente carismática, o que reduziu sem
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dúvida o espaço do Espírito santo nesta Igreja. A Igreja foi mais vista
como areópago do poder e do saber do que cenáculo do Pentecostes.
Ora a Igreja é o espaço privilegiado que o Espírito Santo criou para sua
morada permanente e evidente no mundo dos homens. É ela que revela
ao mundo o fogo do amor da Trindade, a sua capacidade de falar todas
as línguas, pôr em comunhão com todas as culturas e anunciar a todos
os povos as maravilhas de Deus.

No Antigo Testamento, o Espírito intervinha esporadicamente,
nos momentos-chave da história do povo de Deus: agora o Espírito
Santo desce sobre os discípulos para com eles ficar de uma maneira
permanente.

A experiência do Espírito Santo foi feita pela comunidade cristã
primeiro através de um conjunto de fenómenos extraordinários, o que
nós chamamos Pentecostes: o do cenáculo, o dos pagãos na Casa de
Cornélio e várias outras intervenções: o fenómeno da glossalália ou o
falar em línguas, o envio em missão de Barnabé e Saulo, a intervenção
do Macedónio, etc. Mas à medida que a comunidade cristã foi amadure-
cendo, uma nova imagem do Espírito se começa a desenhar. As cartas
de S. Paulo são disso testemunho. O Espírito acaba por ser alguém que
está continuamente presente na Igreja, que não intervém só em certos
momentos, mas que vive na Igreja de forma permanente. A Igreja é
como seu templo. “Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito
Santo mora em vós?

O Espírito não é só a força extraordinária que toca alguns apóstolos
destinados a uma tarefa especial, mas o animador constante da vida da
comunidade. E S. Paulo multiplica os textos para deixar bem claro que
o Espírito de Deus habita em nós. É efectivamente ele que nos introduz
no mistério de Deus, nos faz seus filhos a ponto de podermos exclamar:
Abba, ó Pai. É Ele que nos faz compreender com todos os santos qual
seja o comprimento, a largura, a profundidade do amor de Cristo, que
nenhum outro conhecimento nos pode dar” (Ef. 3, 14).

São os frutos do Espírito Santo que nos revelam o rosto do
Espírito Santo. A alegria, a paz, a bondade, que nós identificamos em
tal ou tal pessoa revelam-nos a presença do Espírito Santo. Ele de facto
vive connosco, mistura-se na vida de cada um. Todos os gestos de amor
fraterno, todas as iniciativas de reconciliação e de paz, todas as
comunicações de alegria, todos os gestos de bondade e misericórdia,
de paciência e benignidade, falam da presença do Espírito Santo.
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S. Paulo vai mais longe e diz mesmo que os apóstolos serão
marcados pelo selo, a marca do Espírito, recebida com uma unção
especial e que fará deles “ministros, dispensadores dos bens do
Espírito” (2 Cor. 1, 22).

Foi o ministério de Pedro e João sobre os cristãos da Samaria
(Actos 8, 14-18).

É missão da Igreja tornar visível, celebrar este contínuo Pente-
costes do Espírito Santo sobre o mundo e sobre cada um. O Espírito
Santo não é uma devoção: Ele é um dado teológico de base.

III. DESAFIOS DO ESPÍRITO SANTO À IGREJA DE HOJE

1.  O primeiro desafio que o Espírito Santo lança à Igreja de
hoje é o desafio da criatividade apostólica.

Ao fundar a sua Igreja, Jesus não lhes deu nenhuma boceta de
Pandora, nenhuma varinha de condão nem sequer um vademecum a seguir.
Tudo indica que a actividade apostólica dos primeiros apóstolos foi
deixada à sua criatividade. Jesus só lhes deixou o Espírito Santo. E foi
com Ele, que eles foram inventando as soluções que as novas circuns-
tâncias religiosas, culturais, políticas, iam reclamando. Os discípulos
tinham recordações de Jesus, dos seus gestos, dos seus ensinamentos;
mas estas recordações só tomam sentido com o tempo, confrontadas
com as novas situações. O principal papel é sempre jogado pelo Espírito
Santo. Os Actos ensinam-nos que foram os acontecimentos, por vezes
imprevistos, como a perseguição desencadeada pelo martírio de Estêvão,
ou certas intuições como a de Pedro na casa de Cornélio ou a de Paulo
a caminho da Ásia, ou certas inspirações comunitárias como a de António,
a abrir os caminhos da missão, de resto quase sempre com um pouco de
atraso.

O episódio de Cornélio por exemplo, mostra-nos até que ponto
um não cristão pode ser importante para ajudar os cristãos a serem fiéis
à sua missão. O Espírito precede sempre o missionário e a missão é
antes de mais nada deixar-se converter ao Espírito. Foi porque Pedro
aceitou entrar na casa de Cornélio que a Igreja nascente pôde ultrapassar
as fronteiras do judaísmo, e porque Paulo acolheu a voz do Macedónio
que o Evangelho entrou na cultura romana. O Pentecostes dos pagãos
não estava previsto no esquema dos Apóstolos.
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Todo o movimento dos primeiros capítulos dos Actos leva-nos a
descobrir não somente as primeiras conversões dos judeus e dos pagãos
ao cristianismo, como a dos próprios Apóstolos aos caminhos do Espírito.

Estes caminhos apresentam uma grande diversidade: o testemunho
comunitário das primeiras comunidades, a iniciativa da comunidade de
Antioquia ao enviar os seus primeiros missionários, as intuições de
Paulo sobre a Macedónia da Europa, tudo são caminhos do Espírito que
Lucas se compraz em sublinhar.

O testemunho missionário em S. João nasce sobretudo de uma
meditação do mistério. Não se faz tanto pela proclamação da Palavra,
mas pela interiorização da mensagem, pela contemplação do mistério.
Comunidades dispersas pela bacia do Mediterrâneo, será sobretudo
pelo testemunho de vida que a mensagem vai passar.

2.  Outro grande desafio do Espírito Santo à Igreja que somos é o
desafio missionário. A movimentação missionária é sem dúvida a
constante mais evidente do Espírito Santo nos Actos dos Apóstolos.
Diz João Paulo II na R.M. que o Espírito Santo é verdadeiramente o
protagonista de toda a missão eclesial, particularmente na missão
Ad Gentes, como se vê pela conversão de Cornélio, pela decisão dos
problemas surgidos no tocante ao anúncio do Evangelho, pela escolha
dos territórios de missão e até da prioridade dos povos a evangelizar.
Nos Evangelhos cada evangelista sublinha um determinado modelo de
missão mas todos convergem em afirmar que será o Espírito Santo a
conduzir essa missão.

Ora acrescenta o Papa, na Igreja deste tempo, a actividade
missionária está ainda nos seus começos. O número daqueles que ignoram
a Cristo e não fazem parte da Igreja está em contínuo aumento: quase
duplicou do final do concílio a esta parte. Não faltam dificuldades e
obstáculos de toda a espécie: dificuldades de certas teologias, dificuldades
provenientes da descristianização progressiva do antigo mundo cristão,
dificuldades dos magistérios paralelos que proclamam outros evangelhos,
dificuldade de relativação dos valores cristãos, dificuldades nascidas
dos novos e velhos universos religiosos, dificuldades emergentes do
contratestemunho dos países de tradição cristã. As dificuldades por
que a missão ad gentes está a passar diz-nos que de facto, os tempos do
Espírito Santo, da Corrida da Palavra, da nova primavera missionária,
são ainda um sonho, que esperamos o terceiro milénio torne reali-
dade.
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3.  O desafio dos dons e carismas que o Espírito Santo distribui para
a construção da comunhão e da unidade da sua Igreja. É talvez neste
sector que mais passos se deram, mercê sobretudo do Renovamento
Carismático. A Igreja de Cristo é um organismo de seres vivos que vivem
do Espírito Santo.

É preciso, como diz o Cardeal Suennes, estabelecer com nitidez
o vínculo entre o Espírito Santo e as suas manifestações e concentrar a
atenção não nos dons mas no Doador. Os dons não são mais que o
brilho do Espírito que é o dom por excelência, o dom que encerra em si
todos os dons. As manifestações do espírito são o Espírito em acção.
Esta acção ou moção de Deus é infinitamente suave, discreta, soberana-
mente livre. O Espírito sopra quando e como quer. É preciso evitar
“coisificar” os dons, fazendo deles objectos que se distribuem como se
repartiria uma herança, uma porção a um, outra porção a outro. Os dons
são para o Doador aquilo que os raios solares são para o sol: não se
identificam com ele, mas não existem sem a sua presença.

O Espírito é inseparável dos seus dons. Recebendo o Espírito,
recebe-se a plenitude dos seus dons. Isso não implica que todos os dons
recebidos em sua fonte, se manifestem da mesma maneira e no mesmo
momento. A visibilidade dos dons e o seu exercício variarão não somente
de pessoa para pessoa, mas para cada um a moção do Espírito poderá
modificar o modo de agir. Não temos a propriedade dos dons como se
possuísse objectos numa gaveta; somos possuídos pelo Espírito que
nos move e nos conduz ao sabor do seu amor infinito e segundo o grau
de fé, de esperança e de caridade que encontra em mim. O Espírito que
hoje me anima em vista de tal missão, amanha poderá confiar-me outra;
pode manifestar-se em mim não somente por um dom mas por muitos,
tanto simultaneamente como sucessivamente. É preciso corrigir o
modo humano de pensar, contar e catalogar os dons de Deus. S. Paulo
faz uma lista dos carismas de uma maneira bastante livre; dá enumerações
diversas que não quer sejam definitivas nem exaustivas: é sem dúvida
uma amostra e não um catálogo. Se ele apresenta os dons como se cada
um recebesse um por sua própria conta em vista do bem comum, é que
está preocupado antes de tudo em estabelecer a ordem nas assembleias
litúrgicas de Corinto.

Uma outra observação importante. Quando se trata de uma nova
vinda do Espírito santo na alma do baptizado, é preciso falar na
perspectiva do “já recebido”. Por outras palavras, é preciso partir do
facto fundamental que o cristão já recebeu no baptismo a plenitude do
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Espírito Santo. Este não está mais para vir: ele está radicalmente
presente no ponto de partida da vida cristã, mesmo se a tomada de
consciência desta realidade só se fizer mais tarde, quando a criança
tornada adulta rectificar, como se espera, as exigências do seu baptismo.
O Espírito está nele: o baptizado é a morada da Santíssima Trindade.
A santidade não é uma escada em direcção a um pico distante. Nós já
recebemos o espírito de santidade: ser santo é desenvolver em nós as
suas riquezas latentes.

No decurso da nossa vida cristã, cada sacramento alargará o raio
de acção do Espírito, impregnará cada vez mais o nosso ser e o nosso
agir. A fonte baptismal está em primeiro plano; dela provirá a irrigação
das terras e dos cursos de água.

Quando o sacramento da confirmação é conferido, não se trata de
um suplemento do baptismo, mas da sua confirmação. Quando dizemos:
“vais receber o Espírito Santo...” é preciso subentender: “já o recebeste”.1

Por ocasião de uma ordenação episcopal, o consagrante dirá ao
futuro bispo, impondo-lhe as mãos: “Recebe o Espírito Santo...”. Trata-se
de uma investidura que marca uma influência maior da acção do Espírito,
já adquirido anteriormente. O mesmo acontece com a ordenação diaconal
ou sacerdotal.

Basta lembrar que na liturgia do Advento são numerosas as orações
que pedem ao Pai que nos envie o seu Filho, como se ele não tivesse
sido já enviado.

É preciso também saber interpretar a linguagem carismática.
O Espírito Santo não sobrevém de fora para completar a sua obra por
meio de retoques. O Espírito é um dom permanente e cabe a nós deixá-lo
cooperar em nós. Somos nós que, sob o efeito conjugado da graça e da
nossa liberdade lhe damos uma nova possibilidade de acção, um espaço
maior para vencer as nossas resistências, as nossas recusas.

Quando a acção do Espírito se intensifica em nós, não é o Espírito
Santo que desperta ou que volta, como um vulcão que entrasse de novo
em erupção depois de um longo sono; nós é que despertamos diante da
sua presença, sob o impulso da sua graça, por uma fé acrescida,
uma esperança mais viva, uma caridade mais ardente.

1 No princípio, os sacramentos da iniciação cristã constituíam um todo único: o Baptis-
mo, a Confirmação e a Eucaristia. Um assinalava o nascimento, o outro o crescimento e o ter-
ceiro o alimento. Um referia-se particularmente ao mistério pascal, outro ao Pentecostes e o
outro à Eucaristia. Mas a fonte é sempre o Baptismo: ao recebermos a vida de Deus recebemos
a plenitude do Espírito.
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Os sacramentos são esses momentos privilegiados.

No baptismo, todos recebemos o Espírito Santo em plenitude,
tanto o leigo como o sacerdote, o bispo ou o Papa. Não se recebe o
Espírito Santo mais ou menos, como uma hóstia não está mais ou menos
consagrada. O que acontece é que cada um recebe-o para uma missão
diferente e com carismas próprios em função desta missão.

4. Um outro desafios é o dos ministérios laicais

O Papa fala no actual desenvolvimento da vocação laical como
uma acção do Espírito no nosso tempo. Uma igreja aberta aos carismas
e aos ministérios dilata necessariamente o espaço dos leigos na Igreja.

Na exortação apostólica Christifideles laici, João Paulo II diz
que “de olhos postos no pós-concílio, os padres sinodais puderam
comprovar como o Espírito Santo tem continuado a rejuvenescer a
Igreja, suscitando em tantos fiéis leigos, novas energias de santidade e
participação. Provam-no entre outras coisas, o novo estilo de colaboração
entre sacerdotes, religiosos e leigos; a participação activa dos leigos na
liturgia; o anúncio da Palavra de Deus e a catequese; a multiplicidade de
serviços e de tarefas confiadas aos leigos e por eles assumidas; o radioso
florescimento de grupos, associações e movimentos de espiritualidade
e de empenhamento laicais; a participação cada vez maior e mais significa-
tiva das mulheres na vida da Igreja e no progresso da sociedade (nº 2*).

Devemos ao Vaticano II a redescoberta da vocação laical nas
suas coordenadas mais profundas; “Todos os fiéis de qualquer estado
ou ordem, são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da
caridade” (LG 43). Ou então: “Todos os fiéis são convidados e têm por
obrigação tender para a santidade e para a perfeição do próprio estado”
(LG 44). É uma vocação que mergulha no baptismo e na infusão do
Espírito Santo na sua plenitude sobre cada baptizado.

É hoje dado adquirido que todos os membros da Igreja participam
na sua missão. A renovação pastoral e missionária da Igreja exige assim
valorar e estruturar a grande variedade de dons e modos de servir a
missão da Igreja. Há todo um vasto leque de serviços e ministérios que
têm naturalmente a sua raiz no múnus sacerdotal, profético e real do
sacerdócio comum dos fiéis. Lembremos os ministérios litúrgicos,
como: o diaconado, o ministério de leitor, de acólito, de cantor, de
monitor; os ministérios pastorais, como o serviço missionário, o cate-
quético, o vocacional, o serviço dos pobres; há serviços seculares que
se poderão tornar em ministérios eclesiais com identidade própria:
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o ministério da saúde, o da justiça e paz, o da solidariedade social, o
do acolhimento aos marginalizados, o da visitação, o do acolhimento
aos peregrinos... Basta uma leitura rápida aos Actos dos Apóstolos
para nos darmos conta de como o Espírito Santo frequenta estes e
outros ministérios.

5. O desafio ecuménico

O Concílio reconheceu no despertar ecuménico um sinal marcante
da presença activa do Espírito no nosso tempo. O textos inovadores do
concílio e do pós-concílio, gestos particularmente do papa e outros
pastores significativos aí ficaram a confirmar. Hoje talvez se tenha a
impressão que o movimento ecuménico começa a dar sinais de cansaço.
Está a acontecer com o ecumenismo o que acontece com a rota dos
aviões: ao princípio os motores fazem um barulho ensurdecedor, mas
depois que atingiram altura mal nos apercebemos que o avião continua
em movimento. Só as turbulências atmosféricas e o convite do piloto
para apertarmos os cintos nos fazem tomar consciência de que o avião
continua a voar.

O primeiro milénio, diz o Cardeal Suennes, foi no seu conjunto o
da igreja indivisa; o segundo, de 1054 aos nossos dias, o da igreja
dilacerada.  É nossa esperança que o terceiro será o da Igreja
reunificada.

A unidade é um dom de Deus. No limiar de todo o esforço
ecuménico é preciso lembrar a palavra do Cardeal Bea: “A porta da
unidade só de joelhos se pode transpor”. Cabe ao Espírito unir-nos no
reconhecimento de Jesus como Senhor. Todo o verdadeiro diálogo
ecuménico não é primariamente um diálogo entre as igrejas, mas um
diálogo das igrejas com Cristo. Na medida em que o Espírito nos fizer
descobrir a verdadeira face do Senhor, não haverá mais sombras sobre
a nossa face. É unindo-nos a Ele que comungaremos uns com os outros
os caminhos da unidade. Dizia o Dr. Ramsey, arcebispo de Cantuáriaz:
“o segredo da nossa aproximação está em nos aproximarmos todos juntos
de Cristo”. O lugar que a nossa eclesiologia está a dar ao Espírito Santo
aproxima-nos mais que todas as teorias.

Perguntaram um dia a Roger Shultz como é que ele via o problema
da unidade da Igreja, já que nesta caminhada se jogavam tantos pontos
doutrinais divergentes de que se não podia abdicar sem infidelidade.
Roger respondeu: Há 30 ou 40 anos separavam-nos cerca de 200 pontos
doutrinais divergentes. Hoje separam-nos apenas quatro ou cinco.
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O problema não está em concordarmos mas em nos amarmos. Quando
o nosso amor for maior que as ideias que nos separam, o Espírito Santo
fará o milagre da unidade, mesmo que nós não saibamos como.

6. O desafio da Nova Evangelização. A expressão 'nova evange-
lização' está referenciada com uma primeira evangelização, significa
que se concluiu um ciclo evangelizador e é preciso iniciar uma nova
etapa na história da evangelização.

Esta evangelização está em referência muito profunda com uma
nova cultura. Efectivamente não se trata apenas de reavivar a evangeli-
zação anterior, mas de criar um novo modelo de evangelização. É a
própria maneira de ser do homem, os novos problemas, a nova
sensibidade, os novos comportamentos, os novos valores, as novas leituras
da realidade, ou seja, a nova cultura que precisa de ser evangelizada. A fé
cristã na primeira evangelização penetrou numa determinada cultura e
assim nasceu a cultura cristã. Hoje vivemos outra cultura, onde a fé
ainda não penetrou. O diálogo entre a fé e a cultura que nos envolve e
nos modela ainda não existe ou só existe muito perifericamente. Deus
tem hoje muito pouco espaço no nosso mundo: no mundo da comunicação
social, nos magistérios da família, da educação, das relações humanas,
da gestão, da justiça, da ciência. Deus não é mais protagonista da história:
passa-se sem Ele.

A nova evangelização é talvez o primeiro projecto de evange-
lização de conjunto, com dimensões planetárias. O seu objectivo é
promover em todo o mundo, durante o terceiro milénio, um novo
modelo de civilização, a que o Papa chama civilização do amor.
Estamos num novo período da história, caracterizado por mudanças
profundas que se estendem ao mundo inteiro. Já não se trata de novos
mundos que se vão descobrindo no nosso planeta, mas todo o planeta
em relação ao passado se está transformando num novo mundo. É a
civilização planetária. É um projecto de evangelização que se dirige a
um mundo unificado, aldeia global, inter-relacionado. Esta nova
evangelização atinge todos os povos e todos os estratos da sociedade.
É o primeiro plano pastoral orgânico para toda a Igreja.

É um projecto que apela muito mais ao testemunho do que ao
estudo: talvez seja mais obra de profetas e pastores que de teólogos ou
homens do saber.

O mundo de hoje, diz Paulo VI, acredita mais nos testemunhos
que nos mestres. E se acredita nos mestres é porque são testemunhos.
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A linguagem dos valores será sem dúvida aquela que melhor poderá
responder às interpelações de uma nova evangelização. É por isso que
mais que a mensagem são os agentes da mensagem, os actores que são
visados: os leigos, os padres, os religiosos. É a partir de novos pente-
costes, de novas células trocadas pelas línguas de fogo do Espírito que
esta evangelização se processará. Para a primeira evangelização, a
mensagem foi prioritária; para a nova talvez seja prioritário o mensageiro,
o testemunho. É uma evangelização por contágio. E só o Espírito Santo
pode provocar este contágio.

IV. O ESPÍRITO SANTO E A SUA ACÇÃO NO MUNDO

Costumava o P. Guillet, missionário da Sociedade das Missões
Africanas, visitar com frequência os Fuldas do Benim, uma etnia
nómada de pastores, que vive em permanente itinerância ao longo do
Sahel. É um povo islamizado há mais de três séculos. As suas visitas
frequentes levaram o povo a levantar-lhe uma tenda no seu acampa-
mento como se fosse membro da família.

Um dia, quando o P. Guillet ali chegou, diz-lhe um velho:
"Sabes, o marabuth veio visitar-nos e nós mostrámos-lhe a tua tenda e
dissemos-lhe que passavas aqui muitas vezes. Ele respondeu que vós,
os padres católicos poderíeis ser os melhores de todos os homens.
Conheceis a Torah de Moisés, os Salmos de David, o Evangelho de
Jesus Cristo e até o Alcorão. Infelizmente recusais Maometh como o
grande profeta e por isso não vos podeis salvar. Que tens a responder a
isto?”

O missionário, depois de pensar um pouco, respondeu: “Sabes,
velho, os homens passam o tempo a construir muros e a abrir fronteiras
entre brancos e negros, entre Peuls e Beribá, entre pagãos e crentes,
entre cristãos e muçulmanos. Protegidos atrás desses muros, julgam e
condenam os que estão do outro lado, mesmo sem os verem. Mas por
mais altos que sejam os muros levantados pelos homens, eu sei que
esses muros não chegam até Deus e que Deus nos vê por cima dos muros.
E no seu amor de Pai de todos, Ele melhor que ninguém vê os que o
amam em espírito e verdade”.

Falar do Espírito Santo no mundo, é um pouco captar este olhar
enamorado do Pai do Céu sobre o mundo e os homens que Ele criou.
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1. A primeira atitude do cristão é uma atitude contemplativa,
de escuta e acolhimento desta presença do Espírito no mundo criado.
Procurar discernir no mundo os sinais de Deus, aquelas marcas que
acusam a passagem e a presença do Espírito. Estas mediações do Espírito
precedem-nos e são habitualmente os valores do Reino que articulam o
viver da gente, a expressão da sua religião e a cultura em que exprimem
a sua identidade. É nossa missão, não destruir estas marcas do Espírito,
mas procurar discernir, limpar a opacidade dos valores ofuscados pelo
pecado, pelo peso da História e da tradição, pelas situações de ignorância e
subdesenvolvimento. O que temos a fazer é identificar estas marcas de
Deus e fortificá-las. O Espírito já lá estava em diálogo com as pessoas
e não é interrompendo esse diálogo que vamos falar de Deus. O serviço
do cristão não é interpor-se como intermediário entre Deus e o povo
que evangelizamos, mas ajudar esse diálogo do povo com Deus. É preciso
respeitar a liberdade de Deus já presente e a liberdade das pessoas que
procuram responder à sua maneira.

Mais que destruir muros, o papel do cristão será aprender a ver
por cima dos muros. Como Deus vê.

2. É neste contexto que se situa o diálogo com os crentes das
outras religiões não cristãs. O Espírito Santo oferece a todos por
caminhos que só Ele conhece a associação ao mistério pascal de Cristo.
Uma dessas mediações são as religiões não cristãs. Estas religiões
revelam-nos assim novas dimensões do Reino para além da Igreja.
O diálogo inter-religioso aparece-nos como uma via para conhecer outros
espaços do Espírito, outros modos de ele comunicar o seu amor, lá onde a
Igreja não pode ser fundada nem Cristo anunciado ou compreendido.
Ele actua através dessas mediações, pelas quais as pessoas se põem
em comunicação com Deus. O Budismo como o Islamismo ou o
Hinduísmo onde uma grande parte da humanidade exprime a sua fé em
Deus são também cenáculos do Pentecostes. O pentecostes dos pagãos,
de que fala o capítulo X dos Actos dos Apóstolos e que tanto surpreendeu
os cristãos da igreja nascente, existe hoje como ontem, por mais que isso
nos surpreenda. Há experiências de Deus muito profundas, há santos e
místicos de grande intensidade nessas religiões. Evangelizar estes
espaços é antes de mais nada procurar descobrir e discernir a presença
do Espírito nessas religiões. Será o testemunho das nossas vidas que
iluminará esta presença. A conversão dos crentes de outras religiões
far-se-à muito mais por contágio que por catequização. É o mesmo
Espírito que está nele e em nós.
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3. Outro espaço do Espírito de Deus no mundo situa-se na esfera
do próprio homem. João Paulo II insistentemente diz que o homem é o
caminho que a Igreja deve percorrer para cumprir a sua missão, que o
mesmo é dizer, para seguir os caminhos do Espírito.

O documento “Religiosos e promoção humana” afirma que a
“história do mundo de hoje que se incarna na história concreta de cada
homem, converte-se num livro aberto de meditação apaixonada para a
Igreja e para todos os cristãos”.

Na Bíblia, o homem por intervenção do Espírito, tornou-se imagem
e semelhança de Deus. Na Pérsia do Génesis, o imperador percorria os
seus domínios e deixava a sua imagem esculpida em pedra para atestar
a sua presença e o domínio sobre aquele território. Na cultura e na fé
hebraica, o homem é a imagem que o próprio Deus escolheu para assinalar
a sua presença e a sua posse. É por isso que para os hebreus não se
podiam fazer imagens de Deus. Deus, ele próprio já tinha escolhido a
sua imagem.2

Desde o Vaticano II que a reflexão cristã estuda a acção misteriosa
do Espírito no mundo, pela qual o Reino de Deus se estabelece no coração
de cada homem. O Célebre nº 22 da GS fala-nos da graça de Deus que
opera ocultamente em todos os homens de boa vontade, mesmo não
cristãos e que a vocação última de todos os homens se encontra em
Deus e que o Espírito a todos dá a possibilidade de se associarem ao
mistério pascal de Cristo, por um modo que só Deus conhece.

Encontramos efectivamente valores do Reino e portanto acção
do Espírito Santo em não poucas lutas e aspirações justas do homem,
hoje particularmente relevantes e consensuais, tanto entre cristãos
como entre não cristãos. Lembremos, por exemplo, a recusa da violência e
da guerra, a luta pela justiça e pela paz, o respeito pela dignidade da
pessoa humana e seus direitos, a solidariedade entre os povos, a tendência
para a superação do racismo, a valorização da mulher.

Sublinhemos particularmente:

1. O progresso científico que envolve hoje os espaços da vida.
O primeiro cenáculo do Espírito Santo na história da salvação é o
espaço da criação, o universo da vida. A sua primeira intervenção foi

2 Criada à imagem e semelhança de Deus, pelo sopro do seu Espírito, ela permanece
sempre esse espelho onde Deus se revê. Crente ou descrente, pagão ou cristão, o Espírito de
alguma maneira se reflecte nessa imagem por ele concebida aí semeando sementes do Verbo e
luzes do seu Espírito, quando a sua opacidade lhe desfigura a imagem.
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para transformar o caos das origens na festa da vida. Sempre que as
forças da vida são particularmente solicitadas, Deus intervém pelo ruah:
ele o concede em graus diferentes a todos aqueles que são mediadores da
vida: os chefes, os reis, os profetas, os sábios. Diz a Sagrada Escritura
que quando Deus retira o seu Espírito, toda a carne morre: pelo contrário,
quando ele aparece, o próprio deserto se transforma em paraíso.

Os desafios da informática, da biotécnica e da bioética são sem
dúvida, hoje, uma das interpelações mais agudas que o Espírito lança
às igrejas para a missão do terceiro milénio.

2. Outro cenáculo do Espírito no mundo é a história. O tempo é o
mediador entre o Espírito Santo e o Homem. É o espaço da agenda de
Deus e é o Espírito Santo que escreve esta agenda, embora por linhas e
letras nem sempre fáceis de ler. Deus assumiu a história ao encarnar no
tempo e ao fazer dele o confidente dos seus desígnios de amor sobre todos
os seres criados. A missão da Igreja passa hoje de um modo particular pela
solidariedade entre os diversos actores da história, sobretudo para com os
mais fracos, os que não podem competir. Os abandonados da História,
hoje mais que nunca são espaços de Pentecostes. O Pentecostes dos
pagãos é hoje o Pentecostes dos pobres, dos excluídos, dos marginali-
zados. (A solidariedade para com os pobres é-nos apresentada na encíclica
Solicitude Social da Igreja como o novo nome da missão.)

3. O serviço da Justiça e da paz é outra coordenada imperativa para
a missão do terceiro milénio. Num mundo de tirania cultural, política,
económica e por vezes religiosa, criar núcleos de luta e educação para a
paz e para a justiça é abrir espaço para o Espírito santo poder descer
sobre a terra. O nome de Deus é paz, afirmaram-no recentemente os
chefes religiosos em Roma. A vinda do Espírito Santo passa hoje muito
pela cultura destes anticorpos e gestos proféticos que interpelam e
denunciam as estruturas opressivas da sociedade em que vivemos.

4. Um outro espaço do Espírito é o da salvaguarda dos direitos da
natureza e da defesa dos valores da gratuidade. Uma cultura de consumo e
produção como a nossa, marginaliza tudo o que não é economicamente
rentável e relega para segundo se não para último lugar, os valores do
ser, da contemplação, da festa e dos jardins. O homem foi colocado no
jardim da criação como jardineiro e a nossa cultura fez dele um coveiro.

A criação inteira é a primeira manifestação do espírito de Deus e do
seu amor para com os homens. No evangelho, uma das preocupações de
Jesus foi dar voz à natureza, pôr a falar: os lírios do campo, as aves do céu,
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as espigas dos trigais, os dias e as noites, o pôr do sol e o nascer das
estrelas. Tudo retoma a sua palavra, aquela capacidade de falar e louvar a
Deus, que o espírito do Senhor lhes comunicou ao descer sobre as águas.

A nota pastoral dos Bispos portugueses sobre a “preservação do
meio ambiente” termina da seguinte maneira:

“Conta-nos a Sagrada Escritura que depois do dilúvio, a grande
catástrofe natural interpretada como castigo de Deus, pereceu a maior
parte dos filhos dos homens e a terra ficou inabitável. Noé soltou da
arca onde salvara das águas vários animais para verificar se a vida tornara
a ser possível. Só quando a pomba regressou com um ramo de oliveira,
os homens perceberam que podiam habitar de novo a terra e construir
nela a sua felicidade” (Ge, 6.8).

"Está nas mãos de todos garantir que hoje e no futuro dos nossos
campos, dos nossos rios e dos nossos mares, a pomba regresse sempre
anunciando aos homens as maravilhas da vida”.

A concluir, uma oração de Michel Quoist:

«Eu quisera subir muito alto, Senhor,
Acima da minha cidade,
Acima do mundo,
Acima do tempo,
Quisera purificar o meu olhar
e ver tudo com os Teus olhos.

Eu veria então o Universo, a Humanidade, a História,
como o Pai os vê.
Veria nesta prodigiosa transformação da matéria,
neste perpétuo borbulhar de vida,
Teu grande Corpo que nasce sob o sopro do Espírito.
Veria a bela, a eterna Ideia de Amor de Teu Pai,
que se realiza progressivamente:
Tudo recapitular em Ti, as coisas do Céu e as da Terra.
E eu veria então que hoje, como ontem,
os mínimos elementos participam deste plano:
cada homem em seu lugar,
cada grupo
e cada objecto.



83

Eu veria esta fábrica e aquele cinema.
A discussão do contrato colectivo de trabalho
e a colocação do chafariz da beira da estrada.
Veria o padeiro a apregoar pão quente
e o grupo de rapazes que vai para a discoteca.
A criança que nasce e o ancião que morre.
Veria o menor fragmento de matéria
e a mínima palpitação de vida,
o amor e o ódio,
o pecado e a graça.
Enlevado, eu compreenderia que aos meus olhos
se desenrola a Grande Aventura do Amor
começada na aurora do Mundo,
a História Sagrada, que, segundo a promessa,
só na glória acabará,
após a ressurreição da carne,
quando Te apresentares diante do Pai
dizendo: Tudo está consumado.
Eu Sou o Alfa e o Ómega, o Princípio e o Fim.
Eu compreenderia que tudo está ligado,
que tudo é um só e mesmo movimento de toda a humanidade
e de todo o universo rumo à Trindade,
em Ti e por Ti, Senhor.

Eu compreenderia, que nada é profano entre as coisas,
as pessoas, os acontecimentos.
Mas que, ao contrário tudo é sagrado por Deus
desde as origens.
E tudo deve ser consagrado pelo homem divinizado.
Compreenderia que a minha vida,
imperceptível respiração neste grande Corpo total,
é um tesouro indispensável no Projecto do Pai.
Então, caindo de joelhos, eu admiraria, Senhor,
o mistério deste mundo
que, apesar dos inúmeros e medonhos aleijões do pecado,
É uma longa palpitação do amor, rumo ao Amor Eterno.
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Quisera subir muito alto, Senhor,
acima da minha cidade,
acima do mundo,
acima do tempo.
Quisera purificar os meus olhos e ver tudo com os Teus».

ADÉLIO TORRES NEIVA



OS GRANDES DESAFIOS
SOCIAIS E CULTURAIS

DA TRANSIÇÃO DO MILÉNIO

Quiseram os organizadores destas Jornadas que nelas se falasse
também do mundo e da sociedade nesta grande viragem do milénio,
e por isso me pediram que trouxesse aqui algumas reflexões sobre as
grandes mudanças sociais e culturais em curso, e sobre os desafios que
colocam à evangelização.

Agradeço a amabilidade e a confiança do convite, a que vou
procurar corresponder enunciando as principais características dessas
mudanças, algumas das mais importantes consequências sociais e
culturais e quais os desafios que colocam à fé e ao anúncio do
Evangelho.

1. A INSTAURAÇÃO DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

O último século do presente milénio terá sido porventura o que
mais profundas transformações conheceu.  A sociedade portuguesa
passou de sociedade rural e tradicional, que era ainda nos começos do
século, para uma sociedade terciarizada e de serviços, sem que tenha
conhecido, como as demais sociedades europeias, uma revolução
industrial. A industrialização foi lenta e tardia, e nunca muito extensa,
não chegando a população operária a ser maioritária entre nós. A
tercearização, feita à custa da desruralização da sociedade portuguesa,
não foi provocada pelo desenvolvimento da indústria, ou por grandes
transformações científicas e tecnológicas que tenham sacudido as
relações sociais e culturais, mas mais pela progressiva e acelerada
passagem da população activa do sector primário ao terciário por
processos mais tradicionais do que inovadores.

Não admira pois que o advento da sociedade da informação se
esteja a processar também ele de forma pouco abrupta, mais por
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importação do que por via do desenvolvimento tecnológico interno,
surpreendendo uma sociedade que ainda há bem poucos anos se
confrontava com níveis de alfabetização e escolarização preocupantes,
e com atrasos científico-tecnológicos comprometedores.

A sociedade da informação é uma sociedade em que a maioria da
população está afecta a actividades ligadas à informação e à telemática
(resultante da articulação das telecomunicações com a informática),
em que as matérias primas deixam de ser manufacturas para passarem a
ser informações, em que o mercado se torna cada vez mais de serviços
de informação.

Nesta sociedade, o recurso fundamental deixou de ser a propriedade
para passar a ser a educação e o conhecimento.  Por isso se chama também
à sociedade da informação a sociedade da inteligência e do conhecimento.
Os recursos humanos, e a sua qualificação, passam a ser os mais decisivos
para o desenvolvimento das sociedades, e por isso as estratégias
educativas e de formação contínua adquirem importância central.

Mas ao mesmo tempo as infra-estruturas tecnológicas desem-
penham um papel fundamental no desenvolvimento das sociedades.
As redes de informação, a que se vai chamando auto-estradas da
informação, possibilitam basicamente e condicionam toda a vida social
e cultural, exigindo avultados investimentos públicos e privados.

Esta sociedade é também, e por isso, uma sociedade-mediática,
moldada e alimentada pelos meios de comunicação social, onde “só o que
aparece é”, ou seja, onde só o que adquire visibilidade pública ganha
relevância, onde por conseguinte a esfera pública cresce em detrimento
da esfera privada, que é aliás devassada e instrumentalizada para fins
publicitários e públicos. A textura das relações sociais é feita desta
crescente mediatização da comunicação.

O efémero e o superficial ganham assim expressão crescente, até
porque esta sociedade mediática é também uma sociedade de consumo,
de bens perecíveis e renováveis, de curta duração e descartáveis, que se
usam e deitam fora, suscitando as reacções conhecidas ao esbanjamento
que as caracteriza.

Tudo acaba por ser mediatizado e mercantilizado, a ponto de
falarmos não só metafórica mas realmente de mercado da cultura, da
política, e até da religião, com tudo o que isso implica de concorrência
plural e aberta, de utilização de meios de publicitação e de persuasão,
de fragilidade e fugacidade de adesões, de diluição de fidelidades.
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Uma das mais importantes consequências da instauração desta
sociedade é a globalização e a interdependência crescente, que levou
alguém a falar já da emergência de uma “aldeia global”, onde a par do
aumento dos fluxos de informação crescem também as possibilidades
de reacção, e com tudo isso a interactividade.

É duvidoso, porém, que a esse acréscimo de informação corres-
ponda uma mais intensa comunicação. As relações sociais são cada vez
mais relações por interposta mediação tecnológica, indirectas, e não
relações “face to face”. Relações frias, por conseguinte, e não calorosas e
profundas. O que mantém em aberto a premente e cada vez maior necessi-
dade de relações comunitárias, gratuitas e finalizadas em si próprias, e
de espaços comunitários.

Se a internet pode e deve ser um importante meio de contacto
entre as pessoas, não substituirá nunca o contacto directo entre elas,
nem será capaz por si só de fazer comunidade. Pelo contrário, é previsível
que o aumento deste tipo de relações mediatizadas tecnologicamente
possa gerar um acréscimo de individualismo e de isolamento social.

Uma outra relevante consequência da instauração de uma sociedade
deste tipo, com os vultosos investimentos que requer, e com a espantosa
valorização dos recursos humanos a que obriga, é o agravamento das
disparidades sociais, originando novas formas de exclusão e de marginali-
zação social. Os info-pobres e os info-ricos, não é apenas um risco de
divisão crescente no interior das nações, mas também uma linha de
clivagem entre as próprias nações, que pode vir a agravar mais ainda o
fosso entre o hemisfério norte e o do sul do globo. O que põe novos
problemas e novos desafios à solidariedade social.

A vulgarização, porém, destas novas tecnologias de informação
pode e já está a revolucionar o entendimento tradicional do trabalho e
do emprego.  O tele-trabalho, de que tanto se fala, e de que tanto se
espera, a ponto de o Relatório Delors ter depositado nele expectativas
de que possa vir a contribuir para a redução do desemprego na Europa,
significa seguramente uma inversão na tendência iniciada pela revolução
industrial de separar o local de trabalho do local de habitação, e uma nova
tendência para a progressiva transformação do trabalho em “actividade
doméstica”, com tudo o que isso implica de alteração das condições de
trabalho. A telemática oferece condições para a revolução das prestações
laborais, e contribui para a própria alteração do entendimento do emprego
que, de realidade que se oferece e se procura – de mercado de emprego
– se está a tornar cada vez mais numa realidade a criar – o auto-emprego.
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Neste sentido, as perspectivas de evolução do trabalho indepen-
dente, por um lado, ou do trabalho em rede, por outro, aumentam com o
desenvolvimento das tecnologias de informação, o que incentiva
seguramente a competitividade.

Por último, a revolução telemática vai afectar a vida política,
nomeadamente as tradicionais formas de mediação política, e de
representação e participação política. Os media estão de facto a
desafiar as tradicionais formas de mediação política a cargo dos
partidos. São eles a estabelecer, e cada vez mais a agenda política, a
colocar em cima da mesa os problemas a que têm que fazer face os
executivos e os legislativos. Não por acaso se verifica a crescente
incursão na vida política de importantes detentores de meios de
comunicação (Berlusconi, Perrot), como a contrária incursão nos
media de protagonistas políticos (Balsemão). Os media fazem cada vez
mais a mediação que outrora era exclusiva dos partidos.  Por outro
lado, a democracia electrónica subverte as regras tradicionais da
representação e da participação, que de esporádica e saltuária se está a
tornar permanente. A marcação dos cidadãos aos executivos é cada vez
mais constante pela facilidade com que se manifestam e apuram, com
rigor geral e electrónico, as opiniões dos eleitores, podendo estes
mostrar a todo o momento o seu contentamento ou descontentamento,
numa espécie de referendo permanente. O que arrasta consigo os riscos
de um populismo demagógico, e retira aos executivos a possibilidade
de gerir o tempo das legislaturas como até aqui.

Tudo isto põe desafios enormes à evangelização, não apenas à
veiculação da mensagem do Evangelho, mas sobretudo à concretização
dos seus valores. O primeiro dos quais é seguramente o da solidariedade
humana, ameaçada pela profusão de relações instrumentais e pelo
crescente isolamento e individualismo competitivo, e a requerer uma espe-
cial resposta às necessidades cada vez maiores de vivência comunitária,
onde o encontro com Deus se torna viável.

Decorrente desse está o desafio da educação e da formação perma-
nente, sobretudo dos mais desfavorecidos e impreparados, no sentido de
esbater o fosso que se vai acentuar entre novos ricos e pobres de
telemática. A preparação e valorização dos recursos humanos não é
tudo, nem elimina a necessidade de uma mais equitativa repartição dos
recursos tecnológicos, mas será seguramente imprescindível a uma
mais justa sociedade da informação.
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Por último o desafio da subsidiariedade. Com a retracção do Estado
e o alargamento crescente de uma esfera pública não estadual, põem-se
novos problemas à vivência do civismo. A cidadania mediática obriga
não só a novos direitos mas também a novos deveres, que exigem o
exercício da subsidiaridade, uma redobrada atenção para estar onde a
sociedade não chega, e para sair onde ela se basta a si própria.

2. UM NOVO PARADIGMA CULTURAL AUDIO-VISUAL

A cultura desta emergente sociedade da informação não é já apenas
a tradicional cultura da palavra e da escrita, mas uma nova cultura da
imagem e do som. A galáxia de Guttemberg é substituída por uma outra,
obrigando a uma nova alfabetização. Não chega apenas aprender a ler,
escrever e contar, como durante séculos se fez, mas também aprender a
ver e ouvir, a entender e interpretar novos signos. Mudam os símbolos
dominantes e a linguagem que lhe está associada é também alterada.
A gramática audiovisual obriga a novas aprendizagens.

Esta cultura da imagem, por ser uma cultura que cada vez menos
se cria e cada vez mais se consome, é uma cultura de estandardização e
de homogeneização massificante. Se é verdade que é cada vez maior a
oferta de bens de consumo culturais, porque é maior e mais
diversificada a distribuição, com a imensa panóplia de meios à nossa
disposição, contudo é também mais forte a concentração em termos de
produção. Os centros de produção variam na razão inversa dos centros
de distribuição e retransmissão. Se aumenta a nossa escolha, não só em
termos quantitativos mas também em termos qualitativos, nem por isso
aumentam as hipóteses de oferta. A hegemonia cultural pesa sobre as
nossas possibilidades criadoras no domínio da cultura.

É certo que o achatamento cultural está a ser minorado pela
crescente fragmentação do público do audio-visual. A diversificação
de públicos tem sido possibilitada pela especialização de canais de
distribuição, e admite-se até uma crescente singularização do consumo
com a possibilidade cada vez maior de construção pelo próprio dos
seus programas de audiência. Mas nada disso invalida o facto de que,
em termos de produção para distribuição, as hipóteses de participação
estejam cada vez mais circunscritas a grandes monopólios. Resta segura-
mente a não despecienda possibilidade de produção para auto-consumo,
mas irrelevante em termos globais.
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Esta cultura consumida, fortemente passivizante, acarreta uma
mudança profunda nos processos de construção das identidades sociais,
que nas sociedades de produção eram basicamente identidades de
pertença (a família, a profissão, as associações) e na sociedade de
consumo são sobretudo identidades de referência. As identidades
culturais são cada vez mais construídas através do consumo, e das
referências que ele permite e oferece. As pessoas identificam-se
comprando, e comprando identificam-se.

Ora o consumismo, estimulador permanente de necessidades,
convida permanentemente à experimentação de tudo o que é novo,
ilimita as aspirações e tudo legitima em nome de um novo princípio
justificador: o hedonismo. Este princípio do prazer, em nome do qual
tudo se nos oferece e somos convidados a tudo experimentar sem limites,
é um instrumento de corrosão do ascetismo e, como tal, de erosão da
sacralidade, pelo banimento dos interditos que opera. Tudo deixa de ser
proibido, tudo se desvela, tudo se esquadrinha, tudo se experimenta,
tudo se viola. O nu tornou-se um símbolo deste hedonismo
desmistificador e dessacralizador.

Por outro lado, esta cultura da imagem e do hedonismo é ao mesmo
tempo uma cultura esteticista. Aumentaram desmedidamente os lazeres,
os tempos disponíveis para a fruição estética. As pessoas, resolvidos
os problemas da subsistência, passaram a ser mais exigentes em relação
à qualidade da vida e do que consomem. A cultura, de materialista,
tornou-se pós-materialista, como sugere Ronald Inglehart. A moda, e a
explosão que tem conhecido, em termos de actividade económica e social,
comprovam-no. A cultura tornou-se estética.

Daqui resultam importantes desafios para a evangelização. O
primeiro dos quais se prende com a sua própria definição. Durante séculos
evangelizar significou anunciar a palavra de Deus, um Deus Verbo incar-
nado. Hoje, significa também e cada vez mais, revelar a imagem de
Deus, de um Deus inimaginável, que teremos que traduzir através da
nossa própria imagem. E um segundo desafio que se prende com os
meios de transmissão dessa imagem, e com a diversidade e pluralidade
dos públicos. Deus não pode ser mostrado a todos os homens da mesma
maneira. A carência de Deus não é idêntica em todos. A pastoral tem
que se diversificar com a pluralidade dos públicos.

O segundo grande desafio tem a ver com o sentido de Deus
contemporâneo que é culturalmente esteticista. Deus tem que ser
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descoberto pela beleza – pela estética a Deus. E aqui está posto um
enorme desafio à Igreja que é o de restabelecer a relação histórica entre
a religião e a arte, entre a fé e a estética. Descobrir Deus aos homens
contemporâneos passa pela reposição da transcendência no mundo das
artes, pela afirmação da qualidade estética da mensagem religiosa.
O que obriga a repensar a dimensão artística do culto e da liturgia e a
sua importância cultural contemporânea.

Por outro lado, à dessacralização operada pelo hedonismo importa
responder recolocando a ascese no centro da vida social contemporânea.
Não a ascese pela ascese, de tipo epicurista, que apesar de tudo tem as
suas manifestações na apologia do corpo da cultura contemporânea
(os atletas que se privam do comum em nome dos objectivos competitivos;
os tratamentos do corpo para o seu embelezamento permanente, etc).
Mas a ascese em nome da solidariedade, não apenas geracional, mas
até histórica, como a defesa do ambiente, que constitui um claro indício de
ressacralização social.

B. CRUZ



C R I S T O  2 0 0 0

INTRODUÇÃO

Vamos apresentar a pessoa de Jesus Cristo relacionada com o
Jubileu do ano 2.000, começando por apresentar, à luz da Bíblia, o valor
simbólico do Jubileu judaico. Por ser simbólico, o Jubileu já não tem a
ver com os mesmos conteúdos que tinha no AT, seja relacionados com a
terra ou com o perdão das dívidas. O mesmo se diga do calendário jubilar.

Ao tratarmos da pessoa de Jesus Cristo, enquadrado no Jubileu
que se aproxima, e que estamos preparando, olhamo-l’O não apenas a
partir da exegese bíblica ou da história destes dois mil anos, mas
sobretudo a partir da nossa fé cristã e católica. Por isso, o que vamos
dizer está exposto em discurso directo e não apenas em narrativa
expositiva, exegética e histórica, que é a linguagem das chamadas
“conferências”. Não é, portanto, uma conferência que vamos apresentar,
mas uma atitude de fé assumida nestes finais de século e milénio, em que
todos parecemos andar “à deriva”. Os teólogos exercem o seu “ministério”
de investigação em relação às Sagradas Escrituras e à Igreja em toda a
sua dimensão. São a consciência “crítica” da mesma Igreja e das
modalidades da sua fé e praxiologia religiosa. Mas o teólogo é, em
primeiro lugar, uma consciência crente, que parte da fé recebida, perse-
gue essa fé em atitude de consciência “crítica” e termina na mesma fé,
embora com modalidades reactualizadas ao homem e sua história, seja na
linguagem, seja na cultura em geral. É este o sentido do nosso discurso
directo como conteúdo e profissão de fé. Necessariamente apresento
uma linguagem bíblica e exegética, cujas afirmações sobre Jesus
necessitam duma complementariedade que ofereça uma razão de ser de
tais afirmações. Tal complementariedade aparece nas notas de rodapé,
mas procurei que fossem apenas as mínimas ou as necessárias, sem
grandes exigências de bibliografia e de discussão exegética.
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1. O VALOR SIMBÓLICO DO JUBILEU.

O AT estabelece o Jubileu com uma dupla finalidade: 1) apelar à
fé no Deus da promessa e da aliança, a quem pertencem tanto o seu
povo como a sua terra; 2) apelar às consequências práticas desta fé no
que respeita a justiça e a verdade sobre as terras e as pessoas. De 50 em
50 anos (Lv 25,8-17.23-35) devia acontecer o DeRÔR, i.é, uma alforria
(libertação) de todos os habitantes da nação (v.10): terras e pessoas que
tinham sido alienadas desde o último jubileu, deviam ser libertas.
Mais concretamente, os escravos deviam ser libertos e as terras, casas
e outras propriedades, regressarem ao seu dono primitivo. A legislação
aparece igualmente em Lv 27, 16-25. Trata-se de textos legislativos da
fonte sacerdotal, o que nos leva a concluir que a sua realização se ficou
apenas pela letra e não tanto pela prática. Trata-se duma elaboração
tardia de ambientes sacerdotais, que procuravam, mas sem sucesso,
impor a lei sabática. Fica-nos, portanto, o espírito e o símbolo do Jubileu
como data de perdão, remissão, revisão de vida em prol da justiça e da
paz. O Jubileu arranca, portanto, duma afirmação teológica: Deus é o
Criador, o Senhor dos céus e da terra, dos homens e de tudo quanto é
criado. Assim sendo, a visão holística e teológica da criação leva-nos a
concluir que só existirá justiça, paz e felicidade ( o shalom bíblico) se
as criaturas de Deus, chefiadas pelo homem-mulher (Gn 1,17: “Deus
criou-o macho [ish] e fêmea [ ishá] ) abraçarem os caminhos do perdão,
da justiça e da paz. Uma vez que a realidade do mal e do pecado aliena
as pessoas, afastando-as de Deus e umas das outras, é função do Jubileu
desalienar ou arrancar do mal e do pecado toda a criatura de Deus através
do perdão jubilar de Deus, aceite pelas suas criaturas, de modo a que,
pela metanoia evangélica, se regresse à vontade de Deus expressa na
oração do Pai Nosso: “Venha o teu reino, faça-se a tua vontade aqui na
terra, como se realiza nos céus’’.l

Ao reflectirmos sobre Jesus Cristo – ano 2000, devemos ter em
consideração este pano de fundo do Jubileu do AT como realidade sim-
bólica e significativa, tanto mais que em Lc 4,19, Jesus veio estabelecer
um ano da graça do Senhor, o que corresponde precisamente ao símbolo
do Jubileu bíblico, na medida em que esse ano, no contexto de Lc 4, 18-19,

1 Sobre o Jubileu na Bíblia cf. G. WALLIS, “Das Jobeljahr – Gesetz, eine Novelle zum
Sabbatthjahr - Gesetz”, MIOr 15 (1969) 337-345; E. CORTESE, “L’anno giubilare, profezia
della restaurazione?” RivB 18 (1971) 395-409.
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tem a ver com a “libertação para os presos, a vista para os cegos e a
liberdade para todos os oprimidos”.2  O que se pretende com o Jubileu
2000 é a redescoberta da pessoa do Senhor à luz da sua história de há
2000 anos e o que ela significa para os nossos tempos, que são um
autêntico “carrefour” de mundividências contrastantes: muita riqueza e
maior pobreza, muita injustiça e corrupção num mundo ultramecanizado e
industrializado, defesa de democracia e de direitos humanos em contraste
com a marginalização e alienação de pobres, doentes e idosos, a começar
pelas próprias nações. Hoje em dia há 50 nações em busca de identidade.
Para dar apenas dois exemplos, lembremos Timor e os Curdos. O orgulho
da ciência e da tecnologia dos tempos do iluminismo e racionalismo
ruiu tal como ruiu o muro de Berlim, deixando as pessoas sem tapete,
sem certezas e, pior ainda, sem esperanças. Também o ecumenismo
re ligioso, entre cristãos e não cristãos se confronta com
fundamentalismos, por vezes terroristas, apanágio de uma cultura
religiosa sem diálogo e sem o sentido do perdão e do humano. Só o que
é verdadeiramente humano pode ser verdadeiramente divino, e
vice-versa, mas a realidade religiosa de fundamentalismos, seitas e
mi lenarismos infundados, são o oposto de tais esperanças e
desideratos.

2. QUEM DIZEM OS HOMENS QUE EU SOU?

É neste contexto social e religioso que se agiganta o Jubileu do
ano 2000, que tem por centro, para nós cristãos católicos, a figura de
Jesus Cristo. E uma vez mais é o próprio Jesus de Nazaré que nos
pergunta: “Quem dizem os homens que eu sou?” À maneira dos apósto-
los deveríamos responder-lhe: segundo a Time Magazine de Dezembro
do ano passado, uns dizem que és o maior homem de todos os tempos;

2 Há que ter em atenção que em Lc 4,18-19, ksus lê o texto de Ls 61,1-2, que no original
isaiano termina assim: “o dia da desforra [vingança] do nosso Deus”, que significa o dia do
castigo de Jahvé contra os inimigos de Israel. Por isso é significativo que Jesus termine a leitura
do texto em 61,2a: “para procLamar o ano da graça do Senhor”, pondo de lado o v.2b. Também
é significativo o facto dos judeus seus compatriotas “se declararem contra ele” por causa de
“mencionar apenas as palavras sobre a graça”(Lc 4,22). Seguimos neste particular a tradução da
Nueva Biblia Espaflola, que condiz perfeitamente com a gramática do texto grego e explica o
contexto duma maneira muito mais lógica do que a tradução clássica: “Todos Ihe davam
testemunho; admiravam-se da mensagem da raça que saía da sua boca...”.
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segundo o teu povo judaico, continuas a ser um falso profeta; 3 segundo
a linha marxista cristã, foste um revolucionário de ideias, religião e
política; 4  segundo os cristãos sem igreja, foste um iluminado de Deus
que pregaste um sonho lindo de Reino de Deus sem templo, sem sacer-
dotes e sem culto, apenas te interessando o culto interior em espírito e
verdade (Jo 4, 23); segundo a nova vaga de milhões de neognósticos da
New Age foste o maior gnóstico ou iluminado de Deus, veículo e
medium do Pai. Há, depois, uma multidão de gente a pensar que foste
um taumaturgo e sábio religioso que aprendeste a iniciação
taumatúrgica e sapiencial por terras da Índia e do Egipto, superando
todos os teus mestres gurus de então.5 Os nossos irmãos ortodoxos
afirmam a pés juntos que tu procedes do Pai, mas que o Espírito Santo
não procede de ti (é, como sabes, o velho problema teológico do
filioque); e há, depois, os nossos irmãos evangélicos ou protestantes
que te aceitam como único Salvador e Messias, cada qual à sua maneira,
mas não querem que lhes falemos da tua Mãe, e a maioria deles não
aceitam o ministério ordenado e, muito menos, o ministério da unidade
do teu servo, o Bispo de Roma, a quem chamamos de Papa, i.é, o nosso
pai na fé.

“E vós, quem dizeis que eu sou?” Para te respondermos deixa
que perscrutemos uma vez mais as tuas Escrituras judaicas e a tua vida
espelhada nos evangelhos, no apóstolo Paulo, nos demais escritos do
NT e em toda a nossa tradição de 2000 anos.

3 Cf. T. WEISS-ROSMAR1N (ed.), Jewish Expressions on Jesus: An Anthology
(New York, 1977; P. LAPIDE, Israelis, Jews and Jesus (New York, 1979). Os historiadores e
teólogos judeus, hoje em dia, têm muito mais consideracão por Jesus do que nos tempos
passados. Cf. Daniel J. HARRINGTON, “The Jewishness of Jesus”, Bible Review 3.1.(1987)
33 11; David FLUSSER) Jesus (EdLanterna,Genova, 1976); Gaalyah CORNFELD (ed.), The
Historical Jesus (Macmillan Pub., New York/London, 1982), Geza VERMES, Jesus el Judio
(Muchnik Ed., Granollers, 1977); David H. STERN, Jewish New Testament Commentary
(Jewish New Testament Publ., Clarksville, 1992). Este último autor pertence ao movimento
judaico dos judeus messianicos, que aceitam Jesus como Messias, embora não o aceitem como
Deus: “God exists. Yeshua [Jesus] is Israel’s Messiah. The Bible is God’s Word to humanity.
Yeshua’s atoning death is necessary for everyone’s salvation. The Church has not replaced the
Jews as God’s people” (p. XII).

4 É célebre a obra de Milan MACHOVEC, traduzida nas principais línguas, e também
em português: Jesus para osMarxistas (ed. Loyola, São Paulo, 1989).

5 Cf. LEVI, The Aquarian Gospel of Jesus the Christ Marinal del Rey, 1988); Ron
RHODES, The Counterfeit Christ of the New Age Movement (Grand Rapids, 1990); Douglas
GROOTHUIS, Revealing the New Age Jesus Challenge to Orthodox Yiews of Christ
(Downers Grove, 1990).
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2.1. Completou-se o tempo.

Começamos por te responder que acreditamos sinceramente no
sumário de Mc 1,14-15, que traduz o teu pensamento de há 2000 anos:
“Completou-se o tempo (peplèrotai ho kairós) e o Reino de Deus está
perto: convertei-vos e acreditai na Boa Nova”.6  Acreditamos, pois, que
com a tua pessoa se realizam as esperanças messiânicas de séculos à
volta do Reino de Deus. Acreditamos que é verdade o que escreveu o
autor da epístola aos Hebreus 1,1-2: “Depois de Deus ter falado muitas
vezes e de diversos modos antigamente aos nossos antepassados por
meio dos profetas, falou-nos nestes últimos dias por meio do Filho, a
quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o
universo”. Acreditamos, portanto, que tu és a última Palavra, a
Revelação final, o Alfa e o Omega, que correspondes em realização
viva ao projecto do Pai formulado de muitos modos e maneiras nas
Escrituras do teu povo. Vamos citar-te alguns textos:

Juiz 8,23: “O Senhor reinará sobre vós...”.
Ex 15,18: “O Senhor reinará para sempre...”.
Ez 20,33: “Eu reinarei sobre vós...”.
Abd 21: “O Reino pertencerá ao Senhor...”.
Dt 18,15: “O Senhor teu Deus suscitará no meio dos teus irmãos

um profeta como eu; a ele o escutarás...”.7

6 Mc 1,14-15 é possivelmente redaccional na sua forma actual marciana, uma vez que
Jesus não pregou o euaggelion [evangelho], mas o Reino de Deus. Com a fé cristã primitiva, a
comecar por S.Paulo, o Reino de Deus transforma-se em evangelho e o pregador-anunciador
que é Jesus em pregado-anunciado como objecto do kerigma eclesial. Há uma velha disputa
exegética à volta do enunciado: “Completou-se o tempo e o Reino de Deus está perto...”. A
forma verbal èggiken é um perfeito activo indicativo; logo, com força gramatical e semantica de
um presente, a condizer com o peplèrôtai (acaba de se completar o tempo). Cf. Simon
LÉGASSE, L”Évangile de Marc, Vol I (Du Cerf, Paris, 1977) 104: “Littéralement, le verbe
signifie que le Royaume de Dieu “s’est approché”, “est devenu proche”. I1 n’implique pas par
lui-même l’établissement actuel et réalisé de ce Royaume. Cette nuance est à garder si l’on sait
que, dans Marc, le Royaume est présenté à plusieurs reprises comme une réalité à venir, dans
laquelle on “entre” mais ou l’on peut aussi ne pas entrer. Mais il est également vrai que la venue
de Jésus inaugure en quelque sorte ce Royaume, puisque les croyants sont invités d’ores et déjà
à le “recevoir» (10,15). Ce double aspect, ou s’exprime la tension chrétienne entre le “déjà” et
le “pas encore” peut être perçu en raccourci dans l’expression verbale de notre passage: “le
Royaume de Dieu s’est fait (tout) proche”. Sans se prononcer de facon nette et en maintenant
l’équivoque, l’évangéliste traduit au mieux la possibilité d’atteindre un royaume lié à la
personne et à la venue passée de Jésus mais, dans sa forme achevée, tou autant à sa venue
future”.

7 O AT emprega continuamente a forma futura, porque a Bíblia é essencialmente uma
palavra-acontecimento escatológico, associada à palavra messidnico, já antes do exílio, mas
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Acreditamos que tu és este profeta, este irmão profetizado em
Dt 18,15, que todos nós devemos escutar. E devemos escutar-te para
que o Reino do teu e nosso Pai se possa concretizar. É por isso que na
teofania da tua transfiguração, o Pai nos afirma e nos pede: “Este é o
meu filho amado; escutai-o” (Mc 9, 7b e par.). Acreditamos, pois, que é o
enviado do Pai e o seu filho unigénito, como aparece também na teofania
do teu baptismo: “Tu és o meu filho muito amado, em ti me comprazo”
(Mc 1,11 e par.). Se és o filho unigénito que devemos escutar, és, neces-
sariamente, o Emmanuel (o Deus connosco) de Is 7,14, nascido duma
parthenos (virgem), segundo a tradução dos LXX da ‘almah isaiana, e
depois retificada em realização profética segundo Mt 1,23. Acreditamos
que, sendo o filho que devemos escutar, toda a tua vida terrestre foi
feita de amor e de luta para que o Sl 72,7.12.16 se venha a concretizar
no diálogo entre a história e a nossa fé: ‘Nos seus dias florescerá a
justiça e abundará a paz, duradoira como a lua... Ele liberta o pobre que
o invoca e o indigente sem ajuda... Haverá fartura de trigo nos campos...”
Acreditamos, por isso, que a tua paixão e morte respondeu a um desígnio
que nos ultrapassa, mas que compreendemos à luz da prefiguração do
Hebed Jahvé de Is 52,13-53,1-12, do Hebed sofredor do Sl 22 e de
Zc 12,10. Os teus irmãos judeus concluíram que eras um blasfemo devido
à autoridade que manifestaste de revelador e profeta escatológico, ao
afirmares que tinhas poder sobre o Sábado, sobre o Templo e sobre a
Lei. Insurgistes-te contra a Lei do divórcio de Dt 24,1 (cf. Mt 5, 27ss;
19,9; Mc 10,11-12; Lc 16,18) e contra a halakah, a tradição dos teus
antepassados à volta do que é puro e impuro (Mc 7,1-15 e par.), que
alienava os pobres, os pastores, as mulheres, os doentes físicos e
psíquicos. Daqui para o futuro não valia mais a lei de talião, a lei do
juramento, a lei do próximo apenas nacional e consanguíneo (Mt 5,21-48),
nem se devia dar esmola, nem jejuar, nem orar à maneira dos fariseus e
saduceus (Mt 6,1-18). Expuseste a parábola do banquete (Mt 22,1-14;

sobretudo depois dele (cf. Ez 36, 26: “Dar-vos-ei um coração novo e infundirei em vós um
espírito novo; arrancarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne;
37,6: “Infundirei em vós tendões, farei com que volteis a ter carne...infundirei espírito para
que volteis à vida”; 37,22: “Farei deles um só povo...e um único rei reinará sobre todos
eles...Libertá-los-ei dos seus pecados e prevaricações, purificá-los-ei...”; 37,26: “Farei com
eles uma alianca de paz...». Nesta perspectiva é que os autores do NT interpretam o futuro do
AT como um presente histórico no NT, não aceitando, para tanto, todo e qualquer texto do AT,
mas sobretudo os textos formulados em futuro escatológico messianico. Cf. Hans HÜBNER,
Teologia bíblica del Nuovo Téstamento. Vol I Prolegomenoi (Paideia Ed, Brescia, 1997), onde
expõe a tese do vetus testamentum per se e do vetus testamentum in novo receptum (pp.25ss;
104ss; 271-290)
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Lc 14,20-24), que os fariseus e saduceus ricos e observantes da
halakah não aceitaram, mas encheste o banquete de “bons e maus”, de
“pobres, coxos, estropiados e cegos”. Expuseste a parábola dos
vinhateiros sobre a tua vinha que é Israel (Is 5,1-7; Mt 21, 33-43 e par.)
e apresentaste-te como o “Filho” por excelência, depois de teres
apresentado todos os profetas, mas os vinhateiros não te aceitaram
como Filho, expulsaram-te da vinha e deram-te a morte. Expuseste
a parábola dos trabalhadores da vinha (Mt 20.1-16) e cometeste o
grande erro de injustiça social ao pagares o mesmo ordenado a quem
trabalhou oito horas ao sol escaldante da Palestina e a quem trabalhou
apenas uma hora, já pela tardinha. Falaste, pela parábola, da gratuidade e
do dom, mas os teus ouvintes só entendiam de mérito e de Lei, como
hoje a UGT e a CGTP. Aos dez mandamentos de Moisés juntaste mais
dois mandamentos: amar a amigos e inimigos e perdoar setenta vezes
sete. Chamaste a Deus de ABBA, que quer significar Pai querido ou
Papá,8  na hora amarga do teu Getsémani, mas nem Pedro, Tiago e
João, nem os outros oito te compreenderam. Todos esperavam por um
Messias nacionalista, davídico, reconquistador do império judaico,
conforme o Sl 17 de inspiração farisaica e os pedidos da mãe dos
Zebedeus ( Mt 20,20-21 e par; cf. Ac 1, 6), e tu só te classificavas de
Filho do Homem, para simbolizares, por um lado, o teu lado humano,
fraco, solidário com todos os humanos e fracos e, por outro lado, o teu
lado de soberano apocalíptico (Ez 2,1.2.6; 3,1.4.10.17; 4.1, passim; Dn
7,13; Mc 14,61-62).9

8 J. JEREMIAS centraliza toda a cristologia na expressão única de Jesus dirigida ao Pai,
Abba, na sua obra Abba, Jesus und seine botschaft (Vandenhoeck &; Ruprecht, Gottingen
1966), também traduzida em francês, inglês, espanhol e italiano.

9 Tudo quanto fica dito da parte vivencial de Jesus, expresso pelos textos bíblicos que
expõem o contraste (a descontinuidade na continuidade) entre a pregação e a atitude de Jesus
com o mundo religioso judaico e cultural de então tem a ver com a chamada autoconsciência
histórica de ksus. Os sinópticos, diferentemente do quarto evangelho, através do método histó-
rico- critico, fornecem-nos esse verdadeiro Jesus histórico, pelo menos até um certo ponto, e a
sua autoconsciência. Necessariamente, Jesus não apareceu como um “Deus” caído do céu, mas
como a Palavra de Deus incarnada num povo e numa história. É este estudo histórico critico
que se tem desenvolvido sobretudo nestes dois últimos séculos e que, necessariamente, tem
dividido os autores. Tanto os exegetas católicos como os protestantes concluem que ksus tinha
uma consciência messiânica e filial única, diferente de todos os demais profetas do AT. Cf.
John RICHES, El Mundo de Jesus El Judaísmo del siglo I, en crisis (Ed Almendro, Cordoba, 1996);
RBULTMANN, Teologia del Nuevo Testamento (Ed Sígueme, Salamanca, 1981), Joseph
MOINGT, L’homme qui venait de Dieu (Du Cerf, Paris, 1993). Nestes últimos vinte anos, os
exegetas têm utilizado muito a abordagem sociológica e alguns deles ressuscitaram velhas ideias
sobre a figura históffca de Jesus: ksus foi acima de tudo um mago (Morton SMITH, Jesus the
Magician. A renowned histoffan reveals how Jesus was viewed by people of his hme, San
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A tua pregação, reveladora de profeta final e escatológico, e a tua
acção concreta, que exemplificava a tua pregação, só te podiam conduzir à
morte, seja por blasfémia, na concepção da aristocracia religiosa do
Sinédrio dos teus irmãos judeus, seja por possibilidade de desordem
social, motivada pela tua pregação sobre um novo Reino a estabelecer
em Israel, que ia contra a lei absoluta da pax romana, na concepção da
aristocracia herodiana e romana, liderada esta última por Pôncio Pilatos.10

Com a tua morte, o sonho lindo de esperanças messiânicas na-
cionalistas dos teus apóstolos e discípulos esvaiu-se e frustrou-se.
Abandonaram-te; fugiram. Foi com a tua ressurreição que surgiu da
morte a vida, da frustração a esperança, da entrega e da oblação a
redenção, do sangue a nova aliança.

Mas a tua páscoa não acabou com a tua ressurreição. Ela só foi
verdadeiramente iluminada e acreditada com a efusão do teu Espírito,
do teu Paráclito, do teu Pentecostes.

2.2. Do Jesus da história ao Jesus da fé.

Nós, os exegetas da tua pessoa e da tua palavra, costumamos
distinguir dois tempos qualitativos na apreciação da tua vida: antes da
tua páscoa e depois da tua páscoa. A crítica literária dos teus evange-
lhos leva-nos à conclusão que tudo quanto os evangelhos dizem a teu
respeito tem uma grande mistura de histórico e de fé, na medida em que
a fé na tua páscoa de morte e ressurreição ilumina todos os quadrantes
da tua pregação e da tua acção. Por isso, muitos autores, teólogos e
exegetas, concluem que é impossível saber-se quem é que tu foste porque
Marcos, Mateus, Lucas e João descrevem-te de modos bastante distintos.

Francisco, 1978), ou um zelota guerrilheiro (Richard HORSLEY, Jesus and the Spiral of
Violence . Popular Jewish Resistance in Roman Paleshne, Minneapolis, 1993), ou um
reformador social (John Dominian CROSSAN, The Histoffcal Jesus. The Life of a
Mediterranean Jewish Peasant, San Francisco, 1992). O exegeta católico John P. MEYER estu-
da também a pessoa do ksus histórico em dois grossos volumes, e defende a tese da consciência
messianica e filial de ksus em crescimento humano divino: A Marginal Jew. Rethinhng the
Histoffcal Jesus (Doubleday, New York/Toronto/London 1991 e 1994).

10 A obra mais completa, a nivel de exegese científica, sobre a Paixão e Morte de Jesus
é a de Raymond E. BROWN em dois grossos volumes: The Death of the Messiah (Doubleday,
New York/Toronto/London, 1994). Mas Simon LÉGASSE, em volume também recente e mais
acessível, apresenta-nos também um excelente estudo exegético sobre a morte de Jesus à luz da
história: Le Procès de Jésus L’Histoire. (Du Cerf, Paris, 1994).
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Dizemos que há um Jesus de Marcos, outro de Mateus, outro de Lucas,
outro de João e outro de Paulo. Mas nós confessamos, aqui, a pés juntos,
que não se trata de três ou quatro Jesus diferentes ou heteronómicos,
mas de um único Jesus focalizado em perspectivas diferentes e
complementares consoante a pregação querigmática e catequética dos
teus apóstolos, evangelistas e discípulos era dirigida a judeo-cristãos
ou a pagano-cristãos. Todos acreditavam que eras o Messias, o Filho de
Deus, o Salvador, e todos procuravam dar testemunho pela vida e pela
palavra desta verdade”.11  Como escreve o autor da carta aos Ef 4,5:
“Há um só Senhor, uma só fé e um só baptismo”. Se o teu Pai e nosso
Pai nos pede para te escutarmos é porque tu és a revelação final do
mesmo Pai, na medida em que venceste a última guerra contra o último
inimigo, a morte, pela tua e nossa ressurreição. Só quem tem poder
sobre os inimigos da doença, do pecado, das injustiças e da morte é que
pode ser o Salvador. Assim acreditaram os teus apóstolos e discípulos,
assim acreditou Paulo e as igrejas primitivas, e assim acreditamos nós
em 1997, nas vésperas do teu Jubileu do ano 2000.

Acreditamos que tudo quanto está nos evangelhos saiu de ti e
saiu das comunidades cristãs primitivas, dirigidas por apóstolos, profetas
e doutores (lCor 12,28; Ef 4,11). Com a tua ressurreição, o Reino que
tu pregavas e vivias passou a ser o objecto da nossa fé, mas não como
algo a adquirir, mas já adquirido na tua própria pessoa. Foste tu mesmo
que o afirmaste na tua vida pré-pascal ao proclamares em Nazaré:
“Hoje mesmo se cumpriu [na minha pessoa] esta profecia” de Is 61,1-2:
“O espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar a
boa nova aos pobres; enviou-me a proclamar a libertação aos cativos e
a dar a vista aos cegos, a libertar os oprimidos e a proclamar um
ano [o Jubileu] de graça do Senhor” (Lc 4,18-21). (É verdade que os
exegetas concluem que este texto lucano se pode considerar uma
elaboração agádica, i.é., um desenvolvimento lucano da fonte de

11 Este estudo ganhou grande relevancia com a obra de A. SCHWEITZER, Geschichte
der Leben Jesu Forschung de 1906, com traducão em espanhol: Invetigaciones Sobre la Vida
de Jesus (Edcep, Valenaa, 1990). As perspectivas diferenciadas da pessoa de Jesus segundo os
quatro evangelhos são muito importantes para não cairmos em harmonizacões à maneira de
Taciano com o seu Diatesseron evangélico e à maneira dos literalistas, historicistas e
fundamentalistas evangélicos (e alguns católicos). Basta ler uma boa introdução ao NT
(proponho Howard Clark KEE, Understanding the New Testyament, Prentice Hall, New Jersey,
19935; Rafael Aguirre MONASTERIO e Antonio Rodriguez CARMONA, Evangelios sinópticos y
Nechos de los Apóstoles, Ed. Verbo Divino, Pamplona, 1992; Xavier LÉON-DUFOUR, Les
évangiles et l’histoire de Jésus, du Seuil, Paris, 1963).
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Mc 6,1-5, mas, como veremos, tanto valor têm as tuas ipsissima verba
como as palavras que a tua igreja põe na tua boca). Afirmaste-o, da
mesma maneira, ao proclamares ao paralítico de Cafarnaum: “Filho, os
teus pecados são-te perdoados” (Mc 2,5 e par). O Reino, agora, com o
teu mistério pascal, és tu mesmo. Não se trata dum Reino idealista,
utópico, transcendente, mas dum reino em que o bem deve vencer o
mal, a virtude o pecado, a verdade a mentira, através da nossa conversão
(metanoia), na medida em que formos revisitados pela tua graça e pelo
teu Espírito.

Os nossos irmãos budistas e hindús, e todos os neognósticos da
New Age olham para ti como o iluminado supremo, aquele que atingiu
o grau supremo do nirvana, e olham a tua ressurreição como o efeito
duma ascese que acabou com a roda cíclica do teu karma, mas isto
significa que nada entendem do que é graça, Espírito Santo e dom de
Deus. Nós acreditamos que o “ano de graça” ou Jubileu que proclamaste
em Nazaré, tem a ver com a nossa metanoia contínua, com a nossa
quaresma contínua, na medida em que somos invadidos pela tua graça,
pelo teu Espírito e pelo teu Dom. Foi o Dom desta água viva ou desta
graça teológica que ofereceste à Samaritana (Jo 4,10).

Os teus milagres, as tuas palavras e a tua pregação formam uma
unidade omnímoda com o sentido final da tua vida terrestre e da tua
vida pascal. O teu Pai e nosso Pai não te deixou ficar no sepulcro para
ressuscitares no juízo final, porque tu foste, desde a eternidade, a Palavra
do Pai e o Filho do Pai, o Vivo eterno que encarnou, se fez homem e,
por isso mesmo, estabeleceste a tua tenda no meio de nós (Jo 1,14),
para nos tornarmos verdadeiramente filhos de Deus (Jo 1,12: “Os que
não nasceram por via de geração humana, nem porque o homem o deseje,
mas porque nascem de Deus” (Jo 1,13). Acreditamos, por isso, que é
verdade o que os “dois homens vestidos de luz”, testemunhas e
prefigurações da tua própria ressurreição disseram às mulheres, tuas
amigas e discípulas, que procuravam o teu cadáver no túmulo: “Porque
procurais entre os mortos aquele que está vivo!” (Lc 24,5). 12

12 A ressurreicão pertence ao mundo da metahistória e, logo, ao mundo da fé. Nenhum
historiador pode provar puramente com conceitos historicistas a ressurreicão de Jesus. A
própria linguagem das aparições do Ressuscitado é uma linguagem testemunhal e não uma
linguagem de informação factual (jornalística), e é por isso que as aparições têm todas um
fundo catequético e são todas diferentes (e aparentemente contraditórias) até nos próprios
sinópticos. Como já escrevi noutro lugar (Jesus Cristo, História e Fé, Ed Franciscana, Braga,
1989): “Tudo isto nos leva à conclusão que as narrativas das apariçôes não de devem tomar à
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Não foste apenas um iluminado, um medium, um guru, mas o
eterno Filho do Pai, que em tudo viveste a nossa condição humana, a
ponto de teres tido medo da morte, de modo a suplicares ao Abba: “Pai
querido, tudo te é possível: afasta de mim esta taça de amargura; mas
não se faça como eu quero, mas sim como tu queres” (Mc 14,36 e par.).
Quiseste ser submetido ao baptismo do grande João Baptista para
exemplo da nossa vida baptismal, e respondeste à tua mãe e parentes:
“Quem são a minha mãe e os meus irmãos?... O que cumpre a vontade
de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe” (Mc 3,33-35 e par).
Estabeleceste uma fronteira entre a família do sangue e a família da fé,
a do amor humano e a do amor divino. E só quando essa fronteira
deixar de ser um muro de Berlim haverá a verdadeira fraternidade
universal sobre a terra.

Para esta fraternidade discernir entre o bem e o mal, o justo e o
injusto, a virtude e o pecado, envias-nos continuamente o teu Espírito
que reza dentro de nós ao Pai e nos permite clamar como tu clamaste:”
Abba, pai querido” (Rom 8, 15; cf. 8, 1-17; Gal 4, 6).13

Para esta fraternidade poder vencer as lutas do mal, a tua igreja,
pelas mãos do evangelista Mateus e da vivência da sua comunidade,
provavelmente sediada na grande metrópole de Antioquia, apresenta-nos o
teu apóstolo Simão filho de João como Cefas, palavra aramaica que
significa rocha, pedra e Pedro. Ele é a rocha da tua igreja, a quem
destes as chaves do Reino de Deus, i.é., o poder de ligar e desligar na
terra, poder esse rectificado automaticamente nos céus (Mt 16, 17-20).

letra, porque foram escritas em função da crença na própria ressurreição, em perspectiva
pastoral e catequética” (p.303). Os evangelistas, como muito bem escreve Claude GEFFRÉ, Le
Chrisffanisme au Risque de l’lnterprétah’on (Du Cerf, Paris, 1983), ao apresentarem-nos as
testemunhas da ressurreição, não se exprimem por um saber experimental, mas por uma fé. Não
se trata de enunciados constativos, mas performativos. É que “a Ressurreição é um acontecimento
real, mas não se situa no mesmo plano que os outros acontecimentos da vida histórica de Jesus.
Ela não pode ser afirmada apenas na base do testemunho de testemunhas oculares. Ela tem que
ser apanhada pela fé, e é então que se torna em objecto de testemunho (...). Dar testemunho da
Ressurreicão não consiste em transmitir uma informacão neutra sobre um acontecimento
histórico: consiste em identificar e, portanto, em interpretar na fé, este acontecimento
como o acontecimento salvífico por excelência” (p.111).

13 Quando este artigo sair já estaremos no ano do Espírito Santo. Muito se vai escrever
- e acreditamos que muito se vai viver - sobre a figura - pessoa - sopro divino do Espírito Santo.
A nível exegético recomendamos a obra de Max-Alain CHEVALIER em dois volumes, Souffle
de Dieu. Le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament (13eauchesne, Paris, 1990). E como os
Actos dos Apóstolos são comumente - e com razão intitulados Actos do Espírito Santo,
dedicamos um trabalho especial sobre esta matéria em “História e Espírito Santo nos Actos dos
Apóstolos”, Didaskalia, XXV (1995) 195-234. Cf. também a obra O Espírito que dá a
Vida (Ed Verbo, Lisboa, 1992).



103

Já afirmámos, mas de relance, que os quatro evangelhos canónicos
transmitem não apenas as tuas palavras (as tuas ipsissima verba), mas
também as palavras da tua própria igreja primitiva postas na tua boca.
Já assim aconteceu com Moisés e o célebre Pentateuco, com Isaías e o
célebre deutero e trito Isaías, etc. Quer isto dizer que distinguir as tuas
palavras próprias das palavras catequéticas, parenéticas, cristológicas
e teológicas, que a tua igreja colocou na tua boca é, realmente, muito
difícil. Estamos com o célebre problema da tua pessoa como Jesus da
história e Cristo da fé, a jesulogia e a cristologia, o Jesus pré-pascal e o
pós-pascal. Os exegetas apresentam vários critérios para distinguirmos
a tua pessoa antes da páscoa e depois da páscoa. E não há dúvida que
não nos deixaste nenhum evangelho e nenhuma pregação de maneira
lógica, racional, cartesiana. Nada escreveste e nem mandaste escrever.
E no teu tempo não havia gravadores, televisão, e nem os teus apóstolos
andavam de caderno e caneta na mão para gravarem ou tomarem notas
das tuas parábolas e discursos, nem andavam de máquina em punho
para fotografarem os teus milagres. O que fizeste e disseste formam
uma unidade, um casamento, uma aliança sem divórcio ou fissuras.
Mas não foste um rabi ou um profeta que nos tenhas deixado uma
Constituição formulada de maneira jurídica e convencional. Escrevem-se
centenas de livros e milhares de artigos sobre o que tu terás pensado
acerca do Reino de Deus, que constitui o cerne de toda a tua pregação e
acção. É um reino político-nacional à maneira dos zelotas? É um Reino
que tenha a ver com uma nova Lei ou um novo Pentateuco, à maneira
do que pensavam os fariseus? É um Reino que tenha a ver com o Messias
sacerdotal, puro de tudo o que seja profano, à maneira dos qumranitas
ou essénios? É um Reino apenas intimista e espiritual? É um Reino
apenas transcendente, a realizar na Ressurreição dos mortos, ou também
terrestre e histórico? Qual é a relação do Reino com a tua Igreja? Tu nada
nos deixaste de dogmática organizada, seja a nível da tua pessoa como
cristologia, seja a nível das tuas relações com o Pai e o Espírito, a nível,
portanto, da Santíssima Trindade, seja a nível de ministérios ordenados
ou de eclesiologia. Somos nós, agora, os exegetas e os teólogos, que
procuramos tirar conclusões do que disseste, fizeste e, além disso,
pensaste, sem o teres dito e feito de maneira absolutamente declarada.
Perscrutamos as tuas intenções. Por isso mesmo é que aparece a pessoa
do teu apóstolo Simão filho de João com o nome de Cefas, pedra ou
Pedro, porque no aramaico não há masculino e feminino para Cefas.
Mas quase todos os exegetas concordam que o texto de Mt 16,17-20,
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onde falas de Simão filho de João como pedra da tua igreja, é um texto
eclesiástico e pastoral, nascido provavelmente na comunidade de
Antioquia, precisamente devido à lacuna que nos deixaste sobre a
liderança do teu messianismo ou da tua igreja. Quem é que era o pri-
meiro na tua igreja depois de ti? Era Pedro, era o Discípulo Amado, era
Paulo? Não há dúvida que sempre olhaste para Simão filho de João
como um discípulo especial. E foi, por isso mesmo, que a tua igreja o
elege como rocha viva, depois de ti, para dirigir e liderar a mesma igreja.14

O autor do quarto evangelho terminou a sua obra no cap. 20, 30-31
desta maneira: “Jesus fez ainda diante dos seus discípulos muitos outros
milagres que não vêm neste livro. Estes foram aqui contados para que
acrediteis que Jesus é o Messias, o Filho de Deus e para que acreditando,
tenhais vida nele”. Não há dúvida que este é o “colofon” que terminava
aquele evangelho. Mas, logo a seguir, o evangelho continua e termina
com o cap.21 com um outro “colofon” totalmente diferente: “Há ainda
muitas outras coisas que Jesus fez. Se elas fossem escritas, uma por
uma, parece-me que nem no mundo inteiro cabiam os livros que era
preciso escrever”. O problema que põem os exegetas é o seguinte:
“Porque é que, à redacção final do evangelho primitivo se adiciona o
cap. 21, aliás tão distinto em estilo e em doutrina do resto do evangelho
primitivo? Foi tudo por causa da liderança de Pedro: "Simão filho de
João, tu amas-me mais do que estes?” Pedro respondeu: “Sim, Senhor,
tu sabes que te amo” (Jo 21,15). Quem lidera, portanto, a tua igreja, é
Pedro, o Simão filho de João. Como não deixaste nenhum testamento
explícito sobre este assunto, a tua igreja, levada pelo espírito ressur-
recional da tua páscoa descobre as tuas intenções sobre o teu sucessor:
Simão Cefas (Pedro e Rocha). Assim acredita a tua igreja cristã-
católica-romana, a partir de Mt 16 e de Jo 21 e de toda a tradição ao
longo de vinte séculos, embora os nossos irmãos ortodoxos e os
nossos irmãos protestantes pensem de outra maneira.15

14 Cf. R Aguirre MONASTERIO (ed), Pedro en la Iglesia primitiva (Ed Verbo Divino,
Pamplona, 1991); Herman HAUSERR, L’Église À L’Age Apostolique (Du Cerf, Paris, 1996);
Edward SCHILLEBEECKX El ministerio Eclesial (Cristiandad, Madrid, 1983).

15 0 texto de Jo 21,15-17 é deveras paradigmático. Xavier LÉON-DUFOUR, à resposta
de exegetas protestantes e católicos [cita em particular os católicos J. BLANK e R
SCHNACKENBURG] que vêem a intencão do evangelista relacionada apenas com a pessoa de
Pedro e não com a da sua sucessão, escreve no seu recente comentário Lecture de l ‘Evangile
selon Jean (Du Seuil, Paris, 1996) 293: “Cela dit, une question demeure: si la fonction donnée
par Jésus à Simon, fils de Jean, lui est seulement personnelle, pourquoi le narrateur; qui écrit
longtemps après la mort de ce disciple, a-t-il composé cet épisode, le situant au terme de
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Bem gostaríamos que o Jubileu do ano 2000 reunisse num só
rebanho todos os irmãos cristãos, para que haja “um só rebanho e um
só pastor” (Jo 10,16), “um só Senhor, uma só fé e um só baptismo”
(Ef 4,5). O teu servo João Paulo II tem feito tudo para que tal aconteça,
mas o andamento do processo encalhou ultimamente na questão das
mulheres ordenadas. Só tu e o teu Espírito conhecem o dia e a hora
deste encontro tão auspiciado. A nós apenas nos resta bater no peito
pelos erros e pecados do passado, e de tal modo que o teu servo João
Paulo II já pediu noventa e quatro vezes perdão à humanidade pelos
nossos pecados do passado e do presente. Como caiu o muro de Berlim,
quando ninguém esperava ou previa, como caíram as muralhas de Jericó,
também hão-de cair os muros e as barreiras que separam os teus irmãos.

3. ANO 2000.

E é aqui, Senhor, que surge a nossa fé, a nossa esperança e o
nosso amor em relação ao Jubileu 2000. Somos cristãos, teus irmãos,
embora pecadores; somos filhos do teu e nosso Pai, embora adoptivos
pelo baptismo e pela fé; somos possuidores do mesmo Espírito que
jorra de ti e do Pai, embora indignos.

Tu és para nós, Senhor, o Messias, o Salvador de ontem, de hoje
e de sempre. Assim acreditamos porque a tua vida sobre esta terra, em
tudo igual à nossa menos no pecado, foi uma revolução de verdade
humana e de verdade divina. Foi-o de verdade humana em relação ao
teu povo judaico, o dos patriarcas, dos profetas, da Lei e esperanças
messiânicas. Tudo fizeste para que este teu povo visse o Deus Pai através
do seu Filho, que és tu, de uma outra maneira, sem o apego a um naciona-

l’évangile? Est-ce uniquement pour compléter la trajectoire de Pierre dont le repentir n’avait
pas été indiqué par Jn après le reniement (18,27)? Mais, dans cette hypothèse, sa réhabilitation
n’exigeait pas qu’il fut chargé d’une mission concernant l’Église dans son ensemble. L’écrivain
veut-il rappeler le rôle que Pierre a effectivement joué dans la communauté des origines? Dans
ce cas, sa motivation, en manifestant la charge de pasteur donnée à Pierre, peut se comprendre
de deux manières différentes. Honorer ainsi Pierre, c’était orienter la communautée johannique
vers la grande Église qui se réclarnait de lui comme fondateur. D’autre part, le pastorat unique
inspiré par l’amour pour Jésus représentait aux yeux de l’auteur une garantie pour l’unité et la
continuité des communautés chrétiennes. Il ne s’agit pas de “succession de Pierre”, car cette
notion n’apparaitrat que tardivement, mais de la fonction comme tele qui à la fois exprime et
soutient la cohésion des croyants. Selon cette perspective, ce n’est pas le disciple Pierre rnais
son service qui importe au narrateur et qui prend valeur exemplaire”.
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lismo, etnia, geografia, sem alicerçarem a sua salvação e razão religiosa de
ser no mérito da lei e da tradição, no que era puro e impuro, pois distinguia
as pessoas justas das não justas, as salvas das não-salvas, como se uns
fossem filhos e outros enteados e o teu Pai só amasse uns tantos e pusesse
na prateleira da desgraça todos os doentes e os não cumpridores das
leis rituais. Mas tu apareceste como o pastor que abandona as noventa
e nove ovelhas no deserto para encontrares a perdida e te alegrares com
ela “mais do que pelas noventa e nove que não se extraviaram” (Mt 18,
13; cf. Lc 15, 3-7); apareceste como o noivo das novas bodas, cujo
tempo não é de jejum mas de alegria e felicidade (Mc 2,18-20 e par),
como o vinho novo do novo banquete messiânico (Jo 2,1-12), como
alguém que é mais importante que Salomão (Mt 12,42 e par) e mais
importante que Jonas (Mt 12,41 e par), como alguém mais forte que o
forte Satan dominador do mundo e de Israel (Mc 3,27 e par), como o
novo Templo, que é o teu próprio corpo morto e ressuscitado (Jo 2, 21).16

A tua história pré-pascal acabou na cruz do Calvário. Mas naquela
cruz desaguava todo o teu amor de pastor pelo rebanho humano judeu e
não judeu. O teu sangue misturava-se ao vinho da última ceia, e
formava, com ela, a nova aliança. A partir de então vivemos a tua
memória ou o teu memorial, a anamnese daquela cruz e daquela última
ceia.17  Comungamos o teu corpo e o teu sangue, i.é., toda a tua pessoa,
toda a tua vida de fidelidade ao Pai e de fidelidade ao homem. Toda a
tua vida é transformada em sacramento, em sinal sagrado ou significativo.
Funde-se em ti o significante com o significado. Por isso é que és de
ontem, de hoje e de sempre. Sem a tua ressurreição não estaríamos aqui
a celebrar a preparação do Jubileu 2000. Mas a tua ressurreição nada
seria sem a memória da tua vida pré-pascal, da tua luta pela verdade
que arranca da revelação da tua palavra e da tua acção. Ressurreição
sem calvário, sem parábolas, sem acção taumatúrgica, sem a tua luta
pelos direitos das tuas ovelhas, sem a liberdade anunciada que arranca
da graça, do dom e do amor e não da Lei do mérito, seria um mito.

16 Todas estas metáforas têm um sabor de verdade histórica porque obedecem ao critério da
descontinuidade Não foi a fé pascal que as inventou, embora as bodas de Caná de Jo 1,1-12 e o
novo Templo de Jo 2, 21 sejam decalcados respectivamente em Mc 2,18-20 e Mc 11,15-19 e par.

17 Cf. Joaquim CARREIRA DAS NEVES, “A Redenção à luz das narrativas da Instituição
da Eucaristia” Didaskalia XIV (1984) 113-137.; J. JEREMIAS, La Ultima Cena Palabras de
Jesús (Cristiandad, Madrid, 1980); H. SCHÜRMANN, Jesus Abendmahlshandlung als
Zeichen fiir die Welt (Leipzig, 1970); X. LÉON-DUFOUR, Jesús y Pablo ante la Muerte
(Madrid, 1982).
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A tua vida pré-pascal foi um drama e não uma tragédia, e não existe
história de salvação sem drama humano entre o bem e o mal. Afirmar o
contrário é afirmar um mundo utópico e um mundo mítico. E foi nesse
mito que caiu o montanismo, o decetismo e todos os gnosticismos do
passado e do presente.

Tu és a nossa memória, a dimensão do nosso coração, a história
humana e divina da nossa própria história. Todas as nossas dores,
sofrimentos, tensões e interrogações passam pela tua vida pré-pascal,
pelo teu grito ao Pai: “Eli, Eli, lema sabachtani?”, “Meu Deus, meu
Deus, porque me abandonaste?”.

Mas este grito é apenas o nosso interim histórico de ódios, guerras,
pecados, doença e morte. E apenas o nosso interim de um presente intra
histórico, em que a graça, o dom e o perdão superam em tudo o interim
histórico do mal como afirma o teu apóstolo Paulo: “Porém não há
comparação entre o delito e o dom, porque se pelo delito de um todos
morreram, muito mais a graça de Deus, feita dom gratuito noutro
homem, Jesus Cristo, superabundou para todos” (Rm 5,15). Não somos
tradicionalistas nem progressistas. Somos o que somos, realistas e
históricos, irmãos e solidários uns dos outros à luz da tua solidariedade
e da tua memória.

Acreditamos que a tua história é a nossa própria escatologia,
porque o telos da nossa própria vida, o fim, já se realiza nesta história
de amor e fé, trabalho e sofrimento. A escatologia da nossa vida é a
nossa esperança cristã: aguardamos pela Jerusalém celeste, não apenas
depois da nossa morte terrestre, mas já agora, tanto mais que o autor do
Apocalipse 21-22 não nos apresenta a Jerusalém celeste a partir desta
terra em direcção ascensional, mas a partir dos céus em direcção
katabática: a Jerusalém celeste baixa do céu à terra, e vem casar-se
com a Jerusalém terrestre (Ap 21,2). “Esta é a tenda de campanha que
Deus montou entre os homens. Habitará com eles; eles serão o seu
povo e o próprio Deus estará com eles” (Ap 21,3). Esta tenda de
campanha que o teu Pai e nosso Pai montou entre nós foste tu próprio
durante a tua vida pré-pascal, como nos diz Jo 1,14: “Esta Palavra
fez-se carne e estabeleceu a sua tenda no meio de nós...” E já no final
do livro do Apocalipse, és tu mesmo a proclamar: “Eu sou a raiz e o
rebento de David, a estrela radiante da manhã” (Ap 22, 16b). Os três
termos raiz, rebento e estrela são tipicamente messiânicos e têm a ver
com o messianismo davídico de restauração e espiritualização do teu
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povo judaico. O rebento ou o gérmen (TSEMAH) aparece em Is 4,2; 11,1
(HOTER e NETSER); Jr 23,5 (TSEMAH); 33,15 (TSEMAH); Zc 6,12
(TSEMAH), e a estrela aparece nos LXX de Nm 24,17-19 ( v.17b:
anatelei astron ex Iakôb.. "Uma estrela de Jacob vai dominar, vai
erguer-se um ceptro [homem] de Israel...”. És tu, pois, Senhor, esta
estrela, raiz, rebento e gérmen que, logo a seguir, no mesmo livro do
Apocalipse apareces como o suspirado do Espírito e da Esposa, que
dialogam permanentemente: “O Espírito e a Esposa dizem: “Vem!”.
Diga também o que escuta: “Vem!”. E se algum tem sede, venha e beba
de graça, se quiser, da água da vida” (Ap 22,17). O Espírito é o teu
Espírito e o do Pai que reza dentro de nós a suspirar por ti, para que o
teu Reino se realize nesta história e não só nos céus. Tu já vieste, mas
uma vez que és o de ontem, hoje e sempre, estás sempre a vir em
espírito e verdade. Não nos perguntes se temos sede da água da tua
vida, pois bem sabes que morremos de sede: sede de justiça, verdade,
amor, perdão, sede de emprego e de pão nas mesas dos pobres, sede de
paz em Angola, Timor, Albânia, Ruanda e no mundo inteiro, sede de
águas limpas e não inquinadas pelas nossas tecnologias de resultados
capitalistas liberais, para que reguem os nossos campos e dêem frutos,
flores, legumes e florestas, em vez das chuvas ácidas que tudo murcham,
descoloram e matam.18

O grito do diálogo do Espírito com a Esposa-Igreja: “Vem!”
(hérgou!) é o grito da nossa esperança jubilar. Jubileu vem do verbo
jubilare, e o verbo jubilare significa alegrar-se. Queremos que a nossa
fé, esperança e amor tenham um conteúdo de alegria enorme pela
transformação deste mundo ou desta Jerusalém cá de baixo num
mundo melhor ou numa Jerusalém que seja o apanágio daquilo que o
teu profeta Jeremias prometeu ao classificar Jerusalém de: “O Senhor é
a nossa salvação” (Jr 33,14-16). Antes, em 23,6, classificou o Messias
prometido com o mesmo enunciado ou sintagma. Ao fim e ao cabo

18 O tema da esperança é um tema bíblico por excelência, pois arranca do sistema
linear da história, ao contráro do sistema cfclico grego e mítico. No sistema bíblico situa-se a
escatologia, não como superamento da história, que a transformasse em metahistória apenas de
sonho e utopia, mas como realização final,i.é., de perfeição e ultimacão, sempre de acordo com
as promessas e as alianças bíblicas que desaguam no Reino de Deus. A grande esperança cristã
é a da ressurreição, que tem a ver com corpos e história e não apenas com uma antropologia
dualista de corpo mais alma. A ressurreição já se dá na terra e na história à medida que a nossa
fé cristã reconcilie de facto a própria criacão (Rm 8,20ss). Cf. Medard KEHL, Escatologia
(Sígueme, Salamanca, 1992) e o comentário belíssimo de H. DE LUBAC à Dei Verbum, Dieu se
dit dans l’histoire (Du Cerf, Paris, 1974).
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é também um nome e uma definição de esperança messiânica. “O Senhor
é a nossa salvação” corresponde ao “Emanuel” (ao Deus connosco) de
Is 7,14 e 8,8, e, agora, funde o Messias com a própria Jerusalém do
futuro, tal como o João do Apocalipse funde em abraço eterno o Espírito e
a Esposa, o teu Espírito e a nossa Igreja. Mas como estamos longe de
tudo isto, Senhor!19

Envia-nos, como torrente pentecostal, este teu Espírito e Paráclito
para que te possamos encontrar no reencontro pessoal e amoroso, como
aconteceu com os discípulos de Emaús, seja à luz das Escrituras, seja à
luz da “fracção do pão” (Lc 24,27-32); para que te possamos conhecer
no reconhecimento não apenas da tua história pré-pascal, mas da tua
história pós-pascal, que é a história da nossa fé, em novos Actos dos
Apóstolos; para que te possamos escutar, como nos pede o teu e nosso
Pai na teofania da tua Transfiguração (Mt 17, 5b e par), uma vez que só
tu, como afirmou Simão Pedro, “tens palavras de vida eterna” (Jo 6, 68b);
para que te possamos olhar com a dimensão interior do verbo oráô do teu
Discípulo Amado que vai ao túmulo e, pelos sinais do túmulo vazio,
viu e acreditou (kai eiden kai episteusen) (Jo 20,8; cf. Jo 3,11.32; 6,46;
8,38 cujo verbo tem por sujeito Jesus e por objecto o Pai).

O ano 2000 é apenas uma etapa de tipo simbólico e significativo
desta nossa história e deste nosso planeta que vive em dores de parto
(Rm 8,22-23: “Sabemos, com efeito, que a criação inteira está gemendo
com dores de parto até ao tempo presente. E não só ela, mas também
nós, os que possuímos as primícias do Espírito gememos no nosso interior
suspirando para que Deus nos torne seus filhos e liberte o nosso corpo”).
É o planeta verde de vida não apenas cósmica mas mineral, orgânica,
animal, humana e espiritual. Da esfera cósmica de Teilhard de Chardin
subimos à “noosfera”. Mas este planeta tem a espada de Démocles desem-

19 Jean Pierre PRÉVOST, na sua obra Pour lire L ‘Apocalypse (pu Cerf, Paris, 1991),
p.l44, pergunta: O que é que os cc.21-22 do Apocalipse querem significar? Não será aquilo que
costumamos chamar de fim do mundo? A resposta deve ser “nuancée”. “Jean procède par
images et ne se livre, à aucun moment, à une description objective et réaliste d’un événement
qu’on pourrait appeler la fin du monde. Même dans les chapitres 21-22, on chercherait en vain
un scénario concret et une description chronologique des événements de la fin. I1 serait plus
exact de dire que Jean suppose la fin déjà arrivée plus qu’il ne la décrit. Son attention se porte
ailleurs, c’est-à-dire sur l’audelà de la fin, sur le monde radicalement nouveau que Dieu
faconne pour l’humanité”. Sobre este assunto do Apocalipse é muito rica a obra de Elisabeth
Schüssen FIORENZA, The Book of Revelah’on. Jush’ce and Judgement (Fortress Press,
Philadelphia, 1989), mormente os capítulos History and Escgatology in Revelah’on (pp. 35-47),
Apokalypsis and Propheteia: Revelahon in the Context of Early Chrish’an Prophecy (pp.133-158).



110

bainhada sobre o seu pescoço por causa da alteração do seu ecossistema.
Só uma grande conversão integral e holística, desprendida da mais valia
imediata da “mamona” pela mais valia imediata da tua graça, dom e
amor, poderá dar a volta às coisas da terra, do planeta e dos humanos
teus filhos. Ou nos salvamos contigo ou nos perdemos sem ti.

Mas tu vieste para sempre e, por isso, temos a certeza que este
mundo não é uma rosa enjeitada nem abandonada, pois afirma o teu
evangelista João: “De tal modo Deus amou o mundo que lhe deu o seu
único Filho” (Jo 3,16).

JOAQUIM CARREIRA DAS NEVES, OFM



JESUS CRISTO,
ÚNICO SALVADOR DO MUNDO

ONTEM, HOJE E SEMPRE

INTRODUÇÃO

É Jesus Cristo, o Revelador do Pai e do Amor Pessoal que Os une
num só Deus Uno e Trino, que abre o triénio preparatório do terceiro
milénio, pois Ele é a plenitude do tempo. O tempo da sua Encarnação é
o tempo definitivo, escatológico, da salvação. Ele é o definitivo salvífico –
o Eschalon – e, n’Ele, a escatologia e a história entrecruzam-se.

É Cristo que revela que em Deus há Três Pessoas, a plenitude de
amor que as une e que as entrega umas às outras; e é Ele que, dando a
vida por nós, nos integra na Sua entrega ao Pai no Espírito Santo.

O mistério de amor divino, que preside a toda a criação, revela-Se
no Verbo Encarnado como mistério de perdão, de misericórdia e de
renovação.

Em Cristo, o mal é derrotado e a morte vencida; e o que n’Ele crê
permanece na intimidade com Deus, porque participa da Sua vida
(G1 4, 6). Torna-se filho, à semelhança de Cristo.

Como refere a Carta Apostólica Tertio Millenio Adveniente, o
mundo foi criado no tempo, e a plenitude deste dá-se na Encarnação do
Verbo eterno. A sua meta é o regresso glorioso do Filho de Deus no fim
dos tempos (10). Princípio e fim, Alfa e Omega, como se proclama na
Vigília Pascal, a Cristo “pertence o tempo e a eternidade, a ele a glória
e o poder para sempre”. Cristo é o Senhor do tempo. Daí que os
jubileus sejam a celebração de um ano de graça, de um especial ano de
dom e de acolhimento da plenitude, isto é, dos frutos salvíficos da
missão messiânica de Cristo.
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1. JESUS CRISTO – ÚNICO SALVADOR DO MUNDO

No número 40 da Carta Apostólica, Cristo é proclamado salvador
do mundo, ontem, hoje e sempre (Hb 13, 8).

Só os olhos da fé assim O proclamam. Que Ele tenha salvado de
males concretos, por vezes físicos, homens e mulheres do Seu tempo é
fácil de aceitar como dado histórico, mas proclamá-Lo único salvador
do mundo só é possível se se Lhe reconhece um lugar único na história;
dizê-Lo único salvador ontem, hoje e sempre é reconhecer a universali-
dade da sua acção para além do tempo numa perenidade que só a Deus
pertence. O único salvador é Deus. Deus vem ao nosso encontro no
único salvador.

O aprofundamento do mistério da Encarnação e o nascimento
virginal do Verbo de Deus Encarnado de Maria Santíssima é a primeira
tarefa a assumir durante este ano de 1997.

A maternidade virginal é a primeira imagem que a Revelação nos
dá de Maria. A própria pregação apostólica apresenta Maria aos
primeiros cristãos como Mãe virginal de Jesus.

S. Mateus apresenta-A como a Mãe virgem do Emanuel a realizar a
mensagem profética de Isaias (Mt 1, 22-23). S. Lucas aponta os caminhos
pelos quais o próprio Deus introduz Maria no mistério da maternidade
virginal. Tendo por pano de fundo a professia de Isaías, o Anjo revela-Lhe
os planos divinos que fazem d’Ela a Mãe do Filho de Deus.

O cristianismo primitivo conservou esta primeira imagem de
Maria, que recebera da pregação apostólica. E, quando circunstâncias
concretas da vida cristã exigiram a necessidade de enunciados que
exprimissem a fé professada na pregação apostólica, nasceram
fórmulas trinitárias e cristológicas que constituiram a pré-história do
futuro Símbolo dos Apóstolos.

Nessas fórmulas professa-se, desde o princípio, a fé em Jesus
Cristo nascido de uma virgem (enunciado bem atestado até ao início do
século II);1 “nascido da Virgem Maria” (diz-se no fim deste século);2

“nascido do Espírito Santo e da Virgem Maria” (fórmula de Romanum

1 Cf. IGNATIUS Ant.,St. Epistula ad Smyrnaeos 1, 1=SC 10, 154; ARISTIDES, Apologia
2, 6=PG 96, 1108; IUSTINUS, St., Dialogus cum Tryphone Iudaeo 6, 3, 1; 35, 2=PG 6, 486,
550; IRENÆUS, St. Adversus hæreses 1, 10, 1=PG 7, 549.

2 Cf. IDEM, Epídeixis 40=SC 62, 95; TERTULIANUS, De praesciptione Hæreticorum
13, 3=CCL 1, 197; De Verginibus velandis 1, 13=CCL 2, 12, 9.
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Vetus); “concebido do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria”.3

Escreveu Santo Ireneu:
“Porque o que teria de extraordinário e que sinal teria cons-

tituído o facto de uma jovem conceber de um homem e dar à luz,
o que é o caso de todas as mulheres que geram filhos? Mas, uma
vez que a salvação devia realizar-se para os homens de modo
inesperado pelo socorro de Deus, assim o dar à luz por parte da
Virgem era também inesperado, podendo apenas Deus dar esse
sinal, sem nenhuma intervenção humana”.4

O nascimento virginal de Jesus é sinal do mistério da Sua filiação
divina, opina o Cardeal Ratzinger:

“Um nascimento sem intervenção de um pai terrestre é a ori-
gem intrinsecamente necessária daquele que podia dizer a Deus
‘Meu Pai’, daquele que, mesmo sendo homem, era fundamental-
mente Filho, o Filho desse Pai”.5

O nascimento virginal é uma afirmação cristológica, acrescenta,
por sua vez, Hans Urs von Balthasar:

“O nascimento virginal é, bem entendido, antes de mais, uma
afirmação cristológica: Jesus é o Filho do Pai eterno de uma
maneira tão única que não podia ter também um pai terrestre”.6

Estas posições têm fundamento na exegese do texto lucano 1,35
e do texto joânico 1,13, onde o centro da mensagem é a intervenção de
Deus, graças à qual Maria se torna Mãe: “e o que nascer santo,7 será
chamado Filho de Deus”.

Ponhamos os dois textos em paralelo:
Lc 1, 35

3 Ordo Romanus XI.
4 IRENÆUS St., Adv. Hoer. 3, 21, 6=SC 211, 418.
5 J. RATZINGER, Die Tochter Zion, Einsiedeln 19772, 49s.
6 H.U. von BALTHASAR, Maria, Kirche im Ursprung, Freiburg im Brisgau 1980,7.
7 Quatro interpretações e traduções possíveis do versículo 35: a) “será santo” (Bíblia de

Jerusalém e Leccionário); b) santo é atributo de chamado: “chamado santo, Filho de Deus”
(Supplément au Dictionnaire de la Bible); c) é o próprio sujeito que se faz santo: “eis porque o
santo que vai nascer” (Legrand); d) santo é atributo de nascerá (Ignace de la Potterie, na linha
dos padres da Igreja).

“O Espírito Santo virá sobre ti, e o
poder do Altíssimo te tomará sob a
Sua sombra. Eis porque o que nascer
santo será chamado: Filho de Deus”.

Jo 1, 13

“Que não foi gerado do querer um
homem. Nascido não dos sangues,
mas nascido de Deus”.

A concepção virginal é
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acção do Espírito Santo. Há uma alusão à nuvem (símbolo da presen-
ça divina) que cobria a tenda da Aliança (Ex 40, 35), sendo a arca o
próprio lugar da presença de Deus. Maria será como uma “Nova Arca”,
porque terá no seu seio o Filho de Deus.

Santa é a maneira como a criança nascerá: “O que nascer santo
será chamado Filho de Deus”. Não se trata da santidade futura de
Jesus: trata-se da tradição levítica: é o nascimento de Jesus que é santo,
sem mácula, puro, no sentido ritual da palavra. O Pe. Ignace de la
Potterie considera que, filologicamente, esta é a única leitura
satisfatória, uma vez que santo não pode ser atributo de ‘será’ ou de
‘será chamado’, porque ‘será’ não se encontra no texto grego.8

Há numerosos testemunhos da tradição a confirmar esta leitura.
Citemos, por exemplo, S. Cirilo de Jerusalém:

“Admiras-te deste nascimento? Admirou-se a própria
[Virgem] que iria gerar. Diz ela a Gabriel: como poderá ser isto,
pois não conheço varão? Ao que ele replicou: o Espírito Santo
virá sobre ti e a virtude do Altíssimo cobrir-te-á com a sua som-
bra. Por isso o Santo gerado [de ti] será chamado Filho de Deus.
Puro e incontaminado é o seu parto. Pois onde sopra o Espírito
Santo toda a impureza desaparece.  Sem impureza é a natividade
na carne do Unigénito da Virgem”.9

Em paralelo está o texto de Jo 1,13. Em textos de manuscritos
do século IV, traduz-se para grego o hebraico damîm que, segundo
Lev 12,4-7, significa sangue derramado com violência ou o sangue re-
lacionado com os ciclos femininos e com o nascimento de uma criança.

O nascimento santo (Lc 1, 35) é sem perda de sangues (Jo1, 13),
é puro. S. João não diz, neste texto, uma palavra sobre a Mãe de Jesus,
porque o importante para ele, é sublinhar o acontecimento da Encarna-
ção do Verbo de Deus sem o querer da carne. Para ele, a maternidade de
Maria é sempre virginal, é sempre d’Aquela que clama alegremente
génoito moi (“faça-se em mim”: um optativo de alegre submissão ao
anúncio divino).

Além disso, a acção do Espírito Santo sobre Maria é um acto
criador e não um acto conjugal procriador. E, sendo criador, retoma o
começo primordial de toda a história.

8 Cf. I. de la POTTERIE, Marie dans le mystère de l’Alliance, Paris 1985, 65s.
9 CYRILLUS Hier. St. Catecheses 12, 82=PG33, 765A.
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Com o nascimento virginal de Jesus, nasce a Nova Aliança, a
Nova Criação: a manifestação visível do mistério invisível, onde a
maternidade de Maria é a geração santa do Seu Filho e, n’Ele, dos
filhos de Deus pelo baptismo, da Igreja até ao fim dos tempos.

1.1. A dimensão obediencial do mistério da Encarnação

A contemplação do mistério da encarnação, que começa no
nascimento santo do Filho eterno de Deus no seio da Virgem Maria,
tem como primeiro quadro vivo a obediência da Mãe de Jesus Cristo
aos desígnios libertadores de Deus. A entrada do Filho eterno de Deus
na natureza humana resulta: por um lado, do desígnio divino de
estabelecer com os homens uma comunhão libertadora; por outro, da
aceitação desse desígnio pela Virgem de Nazaré, que não põe qualquer
obstáculo ao mistério que a envolve.

O que assim nasce santamente por parte de Pai e de Mãe vai fazer
da sua inserção na história um acto de obediência ao querer do Pai.
Obedecer é o seu alimento. O Pai quer a morte do pecado e do sentido
ignominioso da morte com ele relacionada. Libertar do pecado e do
sentido ignominioso da morte é a missão de Jesus Cristo, o Salvador.

Desde o início da sua vida pública que Ele anuncia que veio trazer à
terra o fogo do amor divino, mas que, para que ele se ateie, é necessário
suportar o baptismo da morte (Lc 12, 50), beber a taça do sofrimento
(Mc 10, 38), o cálice da paixão. Esse baptismo de fogo, que Ele enviará
à terra, permitirá a vitória de Deus sobre o mundo, um juízo de amor, à
luz do qual a humanidade se decidirá por Cristo ou contra Cristo. Essa,
a decisão que a libertará. Mas, para tal, é necessário que Cristo morra
“por nós”, porque o acto redentor da morte de Jesus Cristo não consiste
em morrer por aqueles que representa de forma exterior.

Consiste em assumir, de maneira absolutamente única, todo o
pecado do mundo.10 Como escreve Stº Atanásio, o Filho do Altíssimo,
que não pode morrer como Deus, tomou uma natureza capaz de morrer,
para a oferecer por nós;11 e S. Leão Magno acrescenta que Ele desceu à
nossa natureza não só para a assumir na substância mas também na sua

10 Cf. H.U. von BALTHASAR, Mysterium Paschale, in Mysterium Salutis  III/2,
Einsiedeln 1969, 223s.

11 Cf. ATHANASIUS, St., De Incarnatione 20=SC 199, 340.
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condição pecadora.12 Uma vez que a humanidade estava triplamente
separada de Deus “pela natureza, pelo pecado e pela morte”,13 o
Redentor suprimiu esses três obstáculos, ao participar da natureza
humana, ao sofrer a morte na cruz e ao ressuscitar, pois, nesse
momento, libertou a natureza, plenamente, da tirania da morte.

O Filho de Deus, de condição divina, abandona a glória que lhe é
conatural, para apenas a recuperar em comunhão aceite pela liberdade
humana. Abandonar a glória é tornar-se homem com os homens que a
abandonaram (a forma de escravo), é tornar-se só com os sós (a descida
à mansão da morte), recusando antecipar a hora de glória no Pai, a
eternidade imposta ao tempo. Recusar antecipar a hora da glória parece
ser a resposta de Jesus ao tentador (Mc 1, 13; Mt 4, 1ss; Lc 4, 1ss); a
sua resposta a Pedro, que receia a Paixão de Cristo (Mt 16, 23); a
própria resposta a sua Mãe, nas bodas de Caná (Jo 2, 4).14

Homem com os homens, Cristo é homem para os homens, ao ser
homem para Deus. Essa, a sua missão obediencial. Desde toda a
eternidade, a sua forma de existência consiste em receber tudo do Pai,
e essa recepção dá-lhe a espontaneidade de ser Filho que responde ao
Pai, dando-Se. O Eu do Filho não é recepção do que lhe é eternamente
estranho, mas é recepção do que lhe é “intimior intimo suo”. É comuni-
cação com o Pai no acto eterno e ininterrupto da geração divina, na qual
Ele é imagem e resposta de Aliança, na qual Ele é constitutivamente
“oração”.15 Ele é imagem e expressão de Deus na resposta obediencial
à Aliança que caracteriza o tempo salvífico. Ele é tempo à disposição
do Pai: não antecipa a vontade do Pai nem Lhe usurpa a eternidade; e
Ele é tempo à disposição dos homens, enquanto os conduz pacientemente
a Deus, enquanto sofre ser carne da carne deles, para os tornar Seu
corpo na Nova Aliança, na vida nova no Espírito santificador, no tempo
real da salvação.

12 “In nostra descendit, ut non solum substantiam, sed etiam conditionem natura
peccatricis assumeret” (LEO MAGNUS, S., Sermo 71, 2=PL 54, 387)

13 NICOLAU CABASALIS, De vita in Chisto III=PG 150, 572cd.
14 É o pecado que antecipa a glória, convertendo-a numa falsa glória, pois substitui o

sim de Deus pela auto-suficiência, pela libertação e autonomia que o satisfaz e que ilude a
existência dialigal da Aliança numa eternidade ilusória que a morte destrói num momento.

15 Cf. H.U. von BALTHASAR, Theologie der Geschichte, Einsiedeln 19595, 26.
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1.2. “Obedeceu até à morte”

O tempo de Jesus Cristo, que culmina na Sua Hora, deixa-a ver
como síntese de todos os momentos da Sua história e como sinal excelso
do desígnio eterno de salvação da humanidade.

O tempo de Jesus Cristo culmina na Hora em que o pecado é
aniquilado na cruz e é possível o conúbio entre a eternidade e o tempo.
O julgamento do pecado, ao ser realizado na carne do justo, assume a
máxima capacidade de ser destruído no amor. Por essa razão, a cruz,
com todo o ferrete de ignomínia e abjecção que a envolve, é Hora de
Glória, de realização da missão obediencial e libertadora de Jesus:
“tudo está consumado” (Lc 19, 30).

Na cruz, Jesus Cristo liberta dos seus próprios lábios o Espírito
santificador da sua Igreja. “Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito”
(Lc 23, 46a).16 Testemunha uma interpretação lucana do abandono
obediencial de Cristo ao Pai que vai no mesmo sentido dado por Jo 19, 30,
onde a entrega do Espírito é a realização da missão: “tudo está consumado.
E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito”.

A justiça divina, que julga o pecado da história na carne do justo,
concentra n’Ele a realidade da recepção e do dom de plenitude: o dom
de tornar justo o redimido em Cristo, o dom de ser inserido na Nova e
eterna Aliança.

A Hora da Cruz gloriosa da salvação é acto que tudo abraça no
universo, sem todavia determinar as futuras liberdades de resposta à
Aliança. Se, como dizia Stº Agostinho, o tempo criatural tende para o
não ser,17 o tempo da cruz transcende o modo de ser do tempo criatural,
porque é tempo de retorno a Deus em total atenção a Deus e aos
homens, atenção que é amor absoluto, porque “o amor de quem ama
uma vez por todas transcende o tempo”.18

Assim, o acto da cruz gloriosa do Salvador é escatológico – é
definitivo – e tem dois movimentos indissociáveis, centrífugo e
centrípeto, porque, enquanto envia a liberdade humana a construir a
história, atrai-a à comunhão trinitária, integrando-a e santificando-a na
sua cruz redentora, onde o coração aberto de Jesus deixa correr sobre
os homens o mais íntimo do seu ser: a força espiritual e eterna do amor,
a água viva, a partilha da santidade divina.

16 S. Lucas substitui o Sl 22,2 pelo Sl 31,6.
17 “tendit non esse” (AUGUSTINUS, Stº., Confessiones XI, 17=CCL 27, 207).
18 Cf H.U. von BALTHASAR, Das Ganze im Fragment, Einsiedeln 1963, 32.
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2. ONTEM, HOJE E SEMPRE

A Liberdade obediencial de Jesus Cristo abriu ao tempo humano
as portas da eternidade, porque a sua entrega ao Pai e aos homens
vivida em liberdade total foi dom de participação na vida divina.

A sua missão universal estende o campo da sua acção e do seu ser
a toda a natureza humana. Entre a sua missão e o seu ser há identidade
absoluta. Então, pela divindade do seu ser e pela universalidade da sua
missão Ele pode incluir, integrar em Si os sujeitos espirituais da
natureza humana.

2.1. “Quando tiver sido elevado da terra,
atrairei a mim todos os homens”

Na Sua cruz abriu-se o espaço da liberdade de entrega entre o
divino e o humano; e, nesse espaço, todos são convidados a receber a
missão obediencial da liberdade de Cristo: a de se entregar n’Ele e com
Ele à vida renovada. Na Sua cruz o amor divino opera a real Eucaristia
da entrega do Filho, num acto sacerdotal sem precedentes (Hb 9, 11).

Acto único que atravessa verticalmente a horizontalidade do
tempo. Na entrega livre de Cristo ao fogo do amor divino consuma-se a
real Eucaristia, na qual convergem o juízo do pecado e a justificação do
pecador, e na qual a infinita liberdade da obediência de Jesus abre à
liberdade finita as portas da eternidade.

A glória da cruz é a da ressurreição, porque o destino do mundo é
elevado, no acontecimento de Cristo, das trevas à luz, da morte à vida
eterna, da alienação à comunhão.

Crucificados com Cristo na morte, com Ele levaremos uma vida
nova (Rom 6, 9). A unidade indissociável entre a glória da cruz e a da
ressurreição, anota-a S. João como fulcro do seu Evangelho, e esclarece-a
na entrega eucarística de Jesus, pão e sangue da vida eterna: “Aquele
que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu
nele” (Jo 6, 56). A unidade gloriosa da cruz – ressurreição é o envio do
Espírito do Ressuscitado que faz nascer “os filhos de Deus” (Jo 1, 13),
“os libertos do pecado” (Rm 6, 6). E, porque a cruz – ressurreição –
envio do Espírito é entrega da liberdade infinita de Deus, como bem
supremo que alimenta a vida humana, é Eucaristia: é acção de graças na
fé e na coragem de amar a liberdade infinita.
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2.2. A entrega eclesial

A Igreja surge como espaço de comunhão na entrega de cada
sujeito ao bem comum pelo exercício da sua missão. Na entrega, cada
um une-se aos outros no Senhor na tarefa de apoio e de dom recíproco.

A missão abre cada pessoa à comunidade, não só como um ser
com os outros, mas também como um ser pelos outros, fruto do ser por
todos de Cristo na cruz.

O Baptismo e a Eucaristia congregam num só corpo os que, perso-
nalizados em Cristo, se tornam comunidade (Rm 6, 3-11; 1 Cor 10, 16s),
vivem em comunhão.

A primeira figura da comunhão é Maria, a Igreja pura que
pronuncia o sim livre ao plano universal do amor divino que patenteia
o núcleo da eclesialidade: a relação da liberdade infinita de Deus com a
finita liberdade humana.

A comunhão eclesial é participação nos dinamismos da liberdade
santa de Deus, e a entrega é, assim, sacramento da vida eclesial no seu
âmago.

A eclesialidade acolhe-se esponsalmente da realidade visível da co-
munhão em Deus realizada no único Salvador e Sacramento de salvação.
Funda-a o sacrifício de Cristo já consumado que deve continuamente
actualizar-se. A Igreja, que ensina a palavra escutada do Verbo de Deus
e transmitida na fé da Tradição, torna pneumaticamente presente o
Corpo e o Sangue do Senhor, perdoa o pecador, ao actualizar, no
baptismo, a remissão dos pecados operada por Cristo na cruz. É a
morte vencida pela vida num processo contínuo de conversão.

O selo do Espírito sobre aquele que passa a pertencer a Deus é
um banho de regeneração, justificando-o pela graça de Cristo e
dando-lhe a esperança da vida eterna (Tit 3, 5-7). O selo do Espírito é
inserção na vida filial em Deus (Gl 4, 6), é a regeneração do Alto (Jo 3, 5),
é a imersão no “nome do Senhor Jesus” (Act 8, 16), isto é, o ser inserido no
acontecimento salvífico n’Ele realizado em plenitude.

É, pois, da plenitude de Cristo que o baptizado recebe graça e
verdade, recebe a perfeição. Escreveu S. Clemente de Alexandria:

“Quando fomos regenerados, recebemos também o que é
perfeito e é objecto da nossa diligência. Fomos iluminados, o
que significa que conhecemos Deus. Ora, é impossível que seja
imperfeito aquele que conheceu o perfeito”.19

19 CLEMENS Alex. S. Poedagogus I 6, 25,1=SC 70,156.
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A fé insere o crente na plenitude, na vida eterna, e as obras da fé
manifestam a verdade, a luz de Deus no mundo, porque a luz de Cristo
explora em profundidade os corações, dizia S.Basílio.20

A fé é sempre força divina que faz recordar a cada um as suas
boas ou más obras, e, assim, realiza o juízo divino, escreveu Stº
Agostinho.21 Juízo, que é sempre convite à conversão, é uma libertação
da morte ligada ao pecado e é uma ressurreição: “assim, vós tam-
bém considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo
Jesus” (Rm 6, 11). É um estado corpóreo em Cristo, no qual nem a
morte nem a vida nos podem separar do amor de Deus em Cristo
(Rm 8, 38s), da vida n’Ele (1 tess 5, 10), do Corpo relacional que Ele
estrutura como cabeça plenitudinizante (Col 1, 18).

3. PRINCÍPIO E FIM CELEBRADO EUCARISTICAMENTE

“Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida
eterna, e Eu ressuscitá-lo-ei no último dia” (Jo 6, 54).

Último dia – dia do Senhor – será o dia da comunhão plena em
Deus, mas a comunhão já está presente, porque a ressurreição de Jesus
Cristo vivifica os que n’Ele crêem: “Eu sou a ressurreição e a vida:
quem crê em mim viverá, mesmo que tenha morrido. E quem vive e crê
em mim jamais morrerá” (Jo 11, 25s).

Entre “comer e beber o sangue do Senhor” e “ter a vida eterna”
está a vida eterna, que é o próprio Senhor.

A Igreja é peregrina, mas Cristo, sua cabeça, enche-a com a
plenitude Trinitária, sem a arrancar ao dinamismo da liberdade dos
filhos de Deus. Peregrina de fé em fé, na caridade e na esperança, a
plenitude divina, que nela já está presente, torna-a eucaristicamente
um presente cheio de plenitude.

20 Cf. BASILIUS S., In Ps 33,4; 48,2=PG 29,360. 437.
21 Cf. AUGUSTINUS St., De Civ. Dei XX, 14=CCL 48,724.
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3.1. A Eucaristia – acto sacramental

Na Eucaristia, a acção plenitudinizante do acontecimento pascal
é mais do que efeito sacramental: é acto sacramental.

De facto, Jesus, na noite em que ia ser entregue, deu conhecimento
aos seus do sentido inclusivo da cruz e da inserção dos crentes na
plenitude da vida trinitária, dizendo: “Fazei isto em memória de mim”.

Tal significa que aqueles que acolhem o sofrimento e morte de
Jesus por eles são transferidos, no seu ser, para outra dimensão.

A paixão de Cristo é actual, porque o Espírito Santo se derrama
sobre a Igreja e o mundo. E a Igreja actualiza a entrega corpórea de
Cristo, por nós, porque a pessoa de Jesus, que é missão salvífica, se
torna dinamicamente presente em sacrifício eternizado diante do Pai
em favor da humanidade.

A participação da Igreja no sacrifício de Cristo não é tanto a
presencialização desse sacrifício, mas a referência dos fiéis à presença
supra temporal do mistério salvífico.22

Há, então, uma só entrega, um só sacrifício, uma identidade da
entrega de Cristo e da oblação dos crentes.

Escreveu S. João Crisóstomo:
“Porventura não sacrificamos nós também todos os dias?

Sacrificamos, mas fazendo memória da sua morte; e este [sacri-
fício] é um, não muitos? Porque foi oferecido uma só vez, como
aquele que se levava ao Santo dos Santos. Este é tipo daquele,
como o nosso é tipo dele; pois sacrificamos sempre o mesmo
(Cristo) e não hoje um cordeiro e amanhã um outro, mas sempre
o mesmo. Logo, trata-se de um só sacrifício (qusia)”.23

A aliança eternidade – tempo estabelecido no mistério pascal
permite a imediata relação entre a realidade histórica da cruz e a
celebração histórica da Eucaristia, num verdadeiro acto sacramental. O
símbolo da oferta de Cristo ao Pai é dinâmico, é sacramento em acto.
Por essa razão, está presente na memória da Igreja que o actualiza,
entregando-se em corpo de comunhão.24

22 Cf. H.H. von BALTHASAR, Teodramatik III. Die Handlung, Einsiedeln 1980, 363.
23 Cf. IOHANNES Chry., In Epistulam ad Hebraeos homiliae 17,3=PG 63,131. O termo

qusia (thusia) significa no NT tanto a entrega de Cristo por nós (Ef 5, 2) como o sacrifício
espiritual e existencial do cristão (Rom 12, 1; F1 2, 17; 4, 18; 1Pe 2, 5; HB 13, 15-16).

24 Cf. IDEM, In Mathoeum Himilioe 82,4=PG 58,743.
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Na celebração eucarística, a Igreja participa na entrega de Cristo
ao Pai pelo facto de os fiéis reconhecerem o “por nós” do sacrifício de
Cristo, reconhecerem a transformação neles operada por Cristo “quando
ainda éramos pecadores” e darem graças. Tal significa que, incluídos
passivamente no sacrifício de Cristo, são então incluídos activamente.

A participação em Cristo é sempre acção. E dar graças não é,
como no AT, agradecer benefícios: é entregar-se em Cristo ao Pai pelos
outros: é sacrifício de louvor participado no dinamismo salvífico
universal do Corpo de Cristo.

3.2. A integração na liberdade do amor eterno

Incorporados na obediência libertadora de Cristo, recebemos do
Espírito Santo a nossa missão pessoal, que é núcleo personalizante.
Mas a nossa missão pessoal é participação esponsal na única e irrepetível
missão de Cristo que incorpora eucaristicamente cada missão pessoal
na comunhão dos santos. Porque a missão de Cristo é única e irrepetível
(efapax), não se situa no passado histórico, mas sim na plenitude es-
catológica, na glória que envolve o presente em dinamismo sacramental.25

Na Eucaristia, o presente da Igreja enche-se de plenitude: é o céu
já presente em dinamismo de glória. Há um definitivo de glória
omnipresente que transforma a morte em vida nova e que lança na
história a semente estruturante da comunidade eclesial: a caridade. Há
um definitivo de glória que reúne os vivos na esperança da Parusia: os
vivos peregrinos na história e os que já estão na visão de Deus.
Naqueles, a caridade não é sempre actual, nestes é uma constante
“fazer bem à terra”, para usar a expressão de Stª Teresa de Lisieux.26

Há um devir histórico e um próprio do céu que são recíprocos,
porque a missão de construir a história com os sinais do Reino não
termina com a vida terrena: continua na visão de Deus. E é a Eucaristia
que actualiza a presença do céu na terra, e que amadurece esta para o céu.

25 Cf. M. GESTEIRA GARZA, La Eucaristia, misterio de comunion, Madrid 1983, 375.
26 Cf. THÉRÈSE de Lisieux, Stª., Le carnet jaune, in: Œuvres Complètes, Paris 1992, 1050.
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CONCLUSÃO

Há na história uma centralidade cristológica da plenitude divina,
do Eschaton, que a integra na nova e definitiva Aliança, na vida
marcada pelo selo da eternidade.

A celebração Eucarística inclui a Igreja no acontecimento da
cruz de Cristo.

Jesus Cristo é eternamente sacrifício diante do Pai em favor da
humanidade. Ontem, hoje e sempre, Ele é a presença supra temporal do
mistério da salvação ao qual os fiéis se referem, ao participarem na
acção eucarística.

O mistério salvífico de Cristo tudo abraça no tempo com a
presença da eternidade. Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, Ele é o
princípio e o fim, porque introduz na história a liberdade infinita pela
Sua cruz-ressurreição, num convite à opção por Ele – à opção pela
salvação.

Quando a plenitude divina – o Eschaton – entra na história, aceita os
limites do ontem, do hoje e do amanhã (é o mistério obediencial de
Cristo), mas dá à história o sempre da eternidade (é o mistério da sua
Igreja). O princípio e o fim em Cristo, o ontem e o sempre actualizam-se
sacramentalmente no hoje eclesial.

MARIA MANUELA DE CARVALHO



A INICIAÇÃO CRISTÃ INCORPORAÇÃO

NO MISTÉRIO DE CRISTO E DA IGREJA

INTRODUÇÃO

A descristianização actual traz consequências ao modo de
realizar ainiciação cristã.

O tema de fundo desta semana de liturgia é Jesus Cristo único
Salvador do mundo, o mesmo ontem hoje e sempre.

Como se alcança a salvação de Jesus Cristo? É um dom gratuito
de Deus, oferecido a todos os homens, dom celebrado na liturgia. Mas
o acolhimento desse dom, a adesão a Jesus Cristo, nem sempre se
verifica em todos aqueles que participam nas nossas celebrações. Para
alcançar a salvação de Jesus Cristo, para experimentar a luz e a força
da Sua presença, é necessária a fé. E como se chega à fé?

Para muita gente do nosso tempo, a fé tornou-se uma questão.
Uma autora, hoje muito lida, Suzana Tamaro, no romance Vai aonde te
leva o coração, coloca muitas vezes a questão, pela boca da personagem
principal: “Como se chega à fé?”. No momento de prova por que passou,
procura o conforto da religião. Conta, então, como uma amiga a levou a
encontrar-se com o seu confessor; E de dois ou três encontros, ela tirou
esta conclusão: “Desses encontros, saí ainda mais desconsolada: as
palavras do confessor eram adocicadas, enalteciam a força da fé, como
se a fé fosse um género alimentício que estivesse à venda na primeira
loja da rua”. Esta personagem pressentia que a fé lhe poderia dar força
e luz. Procurava a fé. Mas a fé era uma questão. E mais à frente, pergunta
a um padre em quem sentia confiança: “Como se faz para ter fé?” Era
uma pessoa que ia à missa aos domingos, tinha celebrado os sacramentos
de iniciação, casada pela igreja… Mas, de facto, a fé como atitude
consciente, como encontro e presença de Jesus Cristo, era uma
questão.

Na nossa época, a indiferença religiosa torna ainda mais proble-
mática a atitude de fé. Na Carta Apostólica, Tertio Millenio Adveniente

N.B.:  Texto da comunicação oral, a partir da gravação sonora.
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– que serve de inspiração para esta semana a preparar o Jubileu do Ano
2000 –, o Santo Padre convida a Igreja a fazer um sério exame de
consciência, sobre a indiferença religiosa, que leva tantos Homens a
viverem como de Deus não existisse e a contentarem-se com uma
religiosidade vaga, incapaz de se confrontar com o problema da
verdade e com o dever da coerência; É uma advertência frequente nos
documentos do magistério. Na nossa actividade pastoral não podemos
pressupor à partida a fé, como um dado seguro e inquestionável, mesmo
quando sobrevivem manifestações religiosas tradicionais e perduram
hábitos e ritos cristãos, como é o caso dos sacramentos da iniciação,
que estão profundamente ligados a celebrações das estações da vida
humana: do nascer, na celebração do Baptismo, do crescer, e sair da
infância, na celebração da Primeira Comunhão e Comunhão Solene, e
agora a juventude que aparece também ligada a um momento celebrativo
que é o Crisma. Serão sacramentos pedidos pela fé, celebrados com
motivações de fé, ou serão apenas pedidos por motivos sociológicos e
antropológicos? Na exortação apostólica Christi fideles laici, o Santo
Padre afirma que é necessária uma nova evangelização que converta as
tradições religiosas numa fé límpida e autêntica. Uma nova evangelização
que atinja também estes três sacramentos – Baptismo, Confirmação e
Eucaristia – e que os torne celebrações da fé, de modo que constituam o
alicerce seguro da existência cristã.

A descristianização, que actualmente se verifica na vida social e
pessoal, traz, portanto, consequências profundas ao modo de realizar a
iniciação cristã. De facto, na vida nova dos filhos de Deus, há uma fase
fundamental e decisiva, em que se lançam os alicerces da existência
cristã. Que condiciona portanto todo o edifício futuro da vida de fé. É a
iniciação cristã. Coincide com o período em que se celebram os
três sacramentos da iniciação – Baptismo, Confirmação e Eucaristia
(na prática pastoral a ordem é diferente: Baptismo na infância, Primeira
Comunhão pelos 7-8 anos, Comunhão Solene no fim da infância, e depois
Crisma e Eucaristia, na comunidade cristã adulta, já no início da ju-
ventude. A celebração destes sacramentos precisa ser correspondida,
da parte dos candidatos, pelo desenvolvimento da fé, em todas as suas
componentes: conhecimento do mistério, a celebração dos dons da
salvação de Jesus Cristo e a prática do caminho do Evangelho.

A iniciação cristã, enquanto incorporação no mistério de Cristo e
da Igreja, não pode limitar-se à celebração dos três sacramentos, ou
seja, à dimensão ritual, mas deve cuidar também do crescimento da fé
dos candidatos. O dom de Deus pede uma resposta livre.
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Ora, o crescimento da fé pessoal torna-se hoje problemático,
devido ao ambiente da descristianização social. Algumas décadas
atrás, o cristianismo era uma realidade presente na vida social, exercia
uma influência mais profunda nas famílias, na escola, na cultura. Os
mais novos eram introduzidos nos gestos e nos hábitos litúrgicos e
aprendiam as atitudes e comportamentos cristãos de maneira natural e
espontânea, através da escola e da cultura. Deste modo, a celebração dos
sacramentos era correspondida por uma aprendizagem prática da fé cristã.

Hoje, não é assim. Por isso nos devemos questionar sobre a forma
como realizamos a iniciação cristã. A vida cristã adulta, o perfil do
discípulo de Jesus Cristo, assenta e depende deste alicerce: a perseverança
na fé, a participação na vida e missão da Igreja, a prática do Evangelho
na vida quotidiana, o testemunho cristão; Todos estes momentos e
expressões da existência cristã, realizada e fecunda, actualizam,
aplicam e fazem desabrochar a graça dos sacramentos da iniciação.
Eles são a base e o fundamento de todos os outros sacramentos. Assim
compreendemos a importância de renovarmos a iniciação cristã com
base de maior solidez da fé dos cristãos e das comunidades.

1. MUDANÇAS CULTURAIS

E FORMAS DE INICIAÇÃO CRISTÃ

Ao longo da história do cristianismo a forma de realizar a
iniciação tem variado segundo as circunstâncias sociais.

O catecismo da Igreja Católica esclarece que “a iniciação cristã
tem variado muito no decurso dos séculos. Nos primeiros séculos da
Igreja, a iniciação cristã conheceu grande desenvolvimento com o
longo período do catecumenado” (nº 1230). E depois mais à frente,
referindo o Baptismo de crianças como um hábito generalizado, o
catecismo da Igreja Católica mostra como este hábito trouxe uma
forma diferente de efectuar a iniciação. Parece-me, pois, oportuno
reflectir na razão de ser e no estilo destas formas, e descobrir algumas
condições que hoje devem ser tidas em conta na iniciação cristã.

1.1 Iniciação cristã na Igreja antiga através do catecumenado

Nos primeiros séculos quando a Igreja sai dos ambientes judaicos e
procura evangelizar os pagãos, dirigindo-se naturalmente aos adultos,
nota como o estilo de vida e a cultura em geral do mundo pagão estão
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em contraste com o caminho do Evangelho. Encontra então uma
pedagogia própria para introduzir as pessoas no mistério de Cristo e da
Igreja. Organiza-se assim o catecumenado, como caminho de preparação
para os sacramentos da iniciação. É a pedagogia do caminho, que na
Bíblia é muito frequente e que vem desde o caminho de Abraão. A
celebração dos sacramentos aparecia assim como momento culminante
de um itinerário longo de formação. Eram, deste modo, celebrações da
fé. Correspondiam à conversão a Jesus Cristo e alicerçavam a vida cristã
adulta esclarecida e participativa. As comunidades cristãs, formadas
por cristãos com identidade, iniciados na fé, tinham vitalidade, davam
exemplo admirável de fraternidade, apoiavam a iniciação de outros
candidatos e eram focos de evangelização na sociedade. O cristianismo
cresceu, nesta época, de uma forma impressionante.

1.2 Iniciação cristã na época de cristandade
através da socialização da fé

A iniciação cristã na época de cristandade seguiu uma pedagogia
diversa que podemos designar como “socialização da fé”.

As circunstâncias culturais e religiosas transformaram-se
profundamente com as invasões bárbaras e a posterior conversão dos
bárbaros à fé cristã. A pedagogia de evangelização dos bárbaros foi
também diferente. Foi a primeira evangelização da Europa, a partir do
século VI. Ao notar como os bárbaros eram eminentemente gregários e
consideravam como divina a autoridade do chefe, os missionários
procuraram converter os chefes. Os povos respectivos seguiram o
chefe no Baptismo, como os soldados seguiam o comandante na
batalha. Realizaram-se assim Baptismos massivos de povos inteiros.

Um exemplo típico é a evangelização da primeira nação cristã da
Europa: a França. Converteu-se o rei de francos, Clóvis, que mandou
baptizar os seus generais, que, por sua vez, mandaram baptizar os
soldados, seguindo-se depois o baptismo das suas famílias, e o reino
dos francos passou a ser o primeiro reino cristão. Não havia, nesta
altura, a ideia de liberdade ou de autonomia pessoal como hoje. A partir
destes Baptismos criaram-se sociedades cristãs, com ambiente social
cristão, em que a fé estava presente na cultura, orientava a vida social,
a ciência, a arte, as leis, os ritos, os costumes, os comportamentos.

Organizou-se assim a cristandade, que vigorou durante séculos, e
deu origem a uma forma diferente de realizar a iniciação cristã. As
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crianças recebiam os sacramentos da iniciação e, depois, aprendiam a
prática do cristianismo, a partir do ambiente social cristão: nas famílias,
nos grupos, nas comunidades. As pessoas aprendiam a ser cristãs como
aprendiam a ser membros de um grupo ou de uma sociedade: com a
família, onde recebiam os costumes, as referências e as atitudes
juntamente com o leite materno. Um dos catequetas que está no início
do movimento catequético e litúrgico do nosso século, Yungman, dizia
que “as mães foram os grandes párocos ao longo da idade média”,
porque era através delas que se garantia a educação cristã dos mais
novos. Criou-se assim um ambiente religioso que marcava a vida social
através das festas, imagens e costumes que tinham como tema principal,
acontecimentos e factos religiosos. Os sinais cristãos eram ricos, fre-
quentes, as pessoas aprendiam a ser cristãs a partir da própria sociedade
em que eram integradas. A iniciação cristã alcançava-se assim através
da socialização da fé. Os mais novos eram introduzidos na vida cristã e
na atitude de fé através da força do ambiente social cristão.

1.3 Como realizar hoje um catecumenado pós-baptismal?

Hoje, como realizar hoje a iniciação cristã?
Este ambiente social cristão mudou. Persistem alguns ritos e

hábitos, no entanto devemos notar que diminuíram bastante os sinais
religiosos da vida social. Mas as mentalidades, os critérios de julgar, os
modelos de vida, a cultura, apresentam-se distantes, senão mesmo em
contraste com a fé cristã: vivemos num ambiente social pagão. Assim,
deparamos com uma situação estranha: temos cristãos que receberam
os sacramentos da iniciação, mas de facto não estão iniciados na fé.
Colomb, já em meados do século, um catequeta que teve também muita
influência, afirmava: “O drama da nossa época é que o mundo social se
descristianizou pouco a pouco. O ambiente familiar, que depende do
social como uma célula do seu corpo, constitui muito raramente um
ambiente cristão formador de fiéis, e no entanto continuamos a baptizar
todas as crianças sem que se lhes ofereça um catecumenado eficaz”.
Este é o problema actual: oferecer um catecumenado pós-baptismal.
Não vamos, certamente, deixar de baptizar as crianças! A solução não é
regressar à maneira de fazer da Igreja Antiga, mas proporcionar um
catecumenado pós-baptismal. Assim pede, também, o catecismo da
Igreja Católica.
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O Concílio Vaticano II procurou recuperar a iniciação cristã, e
depois, na sua continuação, o Ritual de Iniciação Cristã de Adultos
(“RICA” como lhe chamamos habitualmente), o Código de Direito
Canónico, o Catecismo da Igreja Católica, todos estes documentos
mostram a mesma preocupação de recuperar a iniciação cristã. O
catecismo da Igreja Católica apresenta assim a iniciação: “Desde o
tempo dos apóstolos, tornar-se cristão é programa que se processa
através de um itinerário e de uma iniciação em diversas fases. O
itinerário pode ser percorrido rápida ou lentamente, mas deverá
sempre incluir certos elementos essenciais:

o anúncio da palavra;
o acolhimento do Evangelho que implica a conversão;
a Profissão de Fé;
o Baptismo;
a infusão do Espírito Santo;
o acesso à Comunhão Eucarística.”
E esclarece, a propósito do catecumenado pós-baptismal, na

nossa situação de Baptismo generalizado de crianças: “Não se trata
apenas de uma instrução posterior ao Baptismo, mas do desenvolvi-
mento necessário da graça baptismal, no crescimento da pessoa.”
(Cat. Igr. Cat., nos 1229, 1230 e 1231).

Este é o horizonte que tenho em vista ao falar da iniciação cristã
como incorporação no mistério de Cristo e da Igreja. Não apenas a
preparação e a celebração dos três sacramentos da iniciação, mas o
lugar de cada um num processo mais amplo e estruturado que possa
introduzir os candidatos nas várias dimensões da fé e na comunidade
cristã.

2. BAPTISMO SACRAMENTO DA FÉ

2.1 Unidade dinâmica dos três sacramentos de iniciação

Na Igreja Antiga, os três sacramentos da iniciação cristã formavam
um todo — eram entendidos como uma unidade dinâmica, com três
pólos: banho baptismal, ritos pós-baptismais da unção e da imposição
das mãos, e participação na Eucaristia como momento culminante. O
novo cristão considerava-se iniciado quando, depois do itinerário
catecumenal, começava a participar na Eucaristia.



130

Circunstâncias históricas provocaram, depois, a separação
cronológica destes três sacramentos, com o risco de os entender de
forma separada ou autónoma.

O Concílio Vaticano II procurou recuperar a unidade dinâmica
destes três sacramentos, na fidelidade à genuína tradição da Igreja.
Mesmo no século XIII, quando a ideia de iniciação não estava presente
na reflexão teológica, S. Tomás de Aquino manifestava a convicção
desta unidade profunda dos três sacramentos através da analogia do
desenvolvimento espiritual com o desenvolvimento físico: Assim
como na vida humana, também na vida espiritual podemos reconhecer
três etapas: o nascimento da vida, que se realiza no Baptismo; o
crescimento e fortalecimento, ligado ao sacramento da Confirmação; a
nutrição e o sustento, proporcionado pela Eucaristia. Esta analogia do
nascimento, do crescimento e do alimento, significada nos três sacra-
mentos da iniciação cristã, é retomada por Paulo VI, na introdução ao
ritual da Confirmação, e pelo Catecismo da Igreja Católica.

Dos três sacramentos, o Baptismo, na expressão do Catecismo da
Igreja Católica, “É o fundamento de toda a vida cristã, é o pórtico da
vida no Espírito e a porta que dá acesso aos outros sacramentos”
(nº 1213). Na linguagem bíblica e na Tradição da Igreja, a expressão
‘Baptismo’ designa por vezes o conjunto dos outros sacramentos da
iniciação cristã, ou representa mesmo todos os outros sacramentos,
como em S. Marcos: “Quem acreditar e for baptizado, será salvo.” De
facto, os outros sacramentos prolongam, aplicam e actualizam a graça
do Baptismo.

2.2 Baptismo, sinal e fonte da fé

O Baptismo, no Novo Testamento, é sempre entendido em relação
profunda com a fé. Vem depois da pregação do Evangelho e da resposta
da fé. Está em ligação, portanto, com o anúncio da palavra de Deus, que
desperta e amadurece a fé. Em diversos lugares do Novo Testamento,
verificamos que o Baptismo vem na sequência de um processo de adesão a
Jesus Cristo, que começa pela pregação do Evangelho; A pregação
dá depois origem à fé e orienta a conversão; depois então vem a
celebração do sacramento como adesão a Jesus Cristo. Esta sequência
mostra-se claramente nos primeiros Baptismos realizados em nome do
Senhor Jesus Cristo, no dia de Pentecostes, após a conversão de Pedro:
a) Primeiramente, no início do processo, vem a pregação de Pedro; b)
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ao ouvir a pregação, ficaram comovidos, “com o coração trespassado”,
como diz o Livro dos Actos, e perguntaram a Pedro e aos Apóstolos:
«Irmãos, que havemos de fazer?»” É o desejo da conversão, o segundo
momento: o início da fé; c) depois, então, celebra-se o Baptismo, como
manifestação deste acolhimento da palavra de Deus pregada por Pedro:
“Arrependei-vos e cada um de vós se faça baptizar em nome do Senhor
Jesus Cristo, para a remissão dos pecados”; d) o reconhecimento de
Jesus como Senhor, selado no Baptismo, conduz uma nova existência,
em ruptura com a situação anterior: “Salvai-vos desta geração arrepen-
dida”; e) a conclusão da nova existência do Baptismo, segundo o Livro
dos Actos, mostra-se na vida da comunidade: “eram assíduos ao ensino
dos Apóstolos, à fracção do pão, à comunhão fraterna e às orações”. A
comunidade é, portanto, a meta deste processo de adesão a Jesus Cristo
e o lugar onde se continua a crescer na fé, na vida fraterna e na adesão
ao Evangelho.

2.3 Baptismo, nova vida a desenvolver

O rito essencial do sacramento do Baptismo, a significar a
adesão à vida nova em Jesus Cristo, é o rito da água. A água é um
elemento central na vida humana e um símbolo universal de vida e
purificação. Daí a sua função de representar a vida nova em Jesus
Cristo. No diálogo com Nicodemos, o próprio Jesus apresentou o
Baptismo como um nascer de novo pela água e pelo Espírito. Implica,
deste modo, uma mudança radical na existência humana, que é devida
sobretudo à graça de Deus, por obra do Espírito Santo. ‘Nascer do
Alto’, ‘nascer do Espírito’, são expressões que aparecem no Evangelho
de S. João para designar o Baptismo.

O Baptismo cristão torna-se, portanto, um símbolo da  passagem
a uma nova condição. S. Paulo desenvolve a teologia do Baptismo a
partir da participação dos crentes no mistério pascal. Diz ele que “Pelo
Baptismo mergulhamos na morte com Cristo, somos com Ele sepultados
na morte, para nos tornarmos n’Ele novas criaturas” (Rom 6, 4). Esta
mudança é indicada por outras expressões e imagens: ‘passagem das
trevas à Luz’; ‘nova criação’; a passagem do mar vermelho, que nos
conduz da escravidão do pecado à liberdade de filhos de Deus.

Em todas estas imagens, o Baptismo implica uma conversão,
uma mudança profunda na vida dos crentes, que se traduz na renúncia
ao pecado e no seguimento do caminho do Evangelho. Ensinar a seguir
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este caminho é tarefa da iniciação cristã. O Baptismo não fica encerrado e
completo no dia da sua celebração. É o primeiro passo do itinerário de
iniciação. É uma nova vida destinada a crescer e a desenvolver-se. É
uma tarefa a realizar pela vida fora. O Baptismo exige assim um esforço
permanente para viver segundo o Espírito, e não segundo a carne, como
filhos da Luz, como Luz do mundo, como pessoas livres da dependência
do pecado e do vício. S. Tomás dizia que o Baptismo era laborioso,
exigia esforço: ‘Laboriosus quidam Baptismus’. O Santo Padre, no
documento de preparação do Jubileu do ano 2000, convida-nos a
redescobrir o Baptismo, como fundamento da existência cristã: “Vós
que fostes baptizados em Cristo, fostes revestidos de Cristo.” É, portanto,
uma tarefa presente, a realizar constantemente, a pôr em prática todos os
dias da nossa vida.

3. CONFIRMAÇÃO, CRESCIMENTO PARA A MATURIDADE

O crescimento e o fortalecimento da vida espiritual do Baptismo
encontra no sacramento da Confirmação um momento importante. “A
Confirmação torna perfeita, de algum modo, a obra do Baptismo”,
assim se exprime o catecismo dos bispos franceses. É, nesse sentido,
que o Concílio Vaticano II se lhe refere, depois de falar dos baptizados:
“Pelo sacramento da Confirmação, são mais perfeitamente vinculados
à Igreja, enriquecidos com uma força especial do Espírito Santo e,
deste modo, ficam obrigados a difundir e a defender a fé, por palavras
e obras, como verdadeiras testemunhas de Cristo” (L. G. 11). A
consciência da especificidade deste sacramento torna-se mais clara
com o Concílio Vaticano II. Recolhendo a tradição da Igreja sobre este
sacramento, refere a sua especificidade nos seguintes aspectos.

3.1 Aspectos teológicos da confirmação mais salientes

a) Primeiro, a ligação orgânica da Confirmação ao Baptismo
e à Eucaristia. É um dos momentos necessários no itinerário de
desenvolvimento da vida cristã orientada  à maturidade. Recomenda,
por isso, o Concílio que a recepção deste sacramento seja precedida da
renovação das promessas baptismais e conferida durante a Eucaristia
(S. C. 71), como momento culminante da vida cristã adulta. A Confir-
mação é entendida, assim, como continuação e desenvolvimento do
Baptismo e orienta para a participação adulta na comunidade eucarística.
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b) Um outro aspecto específico deste sacramento, realçado pelo
Concílio, é a relação especial entre a Confirmação e o dom do Espírito
Santo. “São enriquecidos com uma força especial do Espírito Santo.”,
afirma a Lumen Gentium no número onze. A constituição apostólica de
Paulo VI sobre a Confirmação – que vem na introdução ao Ritual –
afirma que a essência deste sacramento é a recepção do Espírito Santo,
como dom de Deus, e situa as raízes deste sacramento no acontecimento
do Pentecostes. O sacramento da Confirmação perpetua, de algum
modo, na Igreja, a graça do Pentecostes. As orações da missa da
Confirmação, várias vezes também, relacionam a Confirmação com o
Pentecostes. Deste modo, tendo em conta a importância do Pentecostes
na vida da Igreja como plenitude da obra de Jesus e como força para a
missão, podemos concluir também a importância do Crisma no processo
de desenvolvimento da vida cristã e do testemunho que deve irradiar no
mundo.

c) O terceiro aspecto realçado como característico deste sacra-
mento, é a vinculação mais estreita à Igreja. A Igreja inicia a sua
missão pela força do Espírito Santo. As primeiras comunidades cristãs,
que surgem após o Pentecostes, têm experiência e consciência dos dons
do Espírito que as enriquecem e orientam. Também a Confirmação,
mediante a infusão dos dons do Espírito Santo, realiza a plena comunhão
eclesial. Os sete dons do Espírito Santo, comunicados neste sacramento,
estão ao serviço da unidade e da missão da Igreja. Assim, os confirmados
tornam-se membros activos e comprometidos do povo de Deus. A refe-
rência ao Bispo, como ministro ordinário da Confirmação e sinal vivo
da comunhão eclesial, manifesta também esta dimensão eclesiológica
da Confirmação.

d) Um quarto aspecto, e último que refiro como próprio da
Confirmação, é o testemunho da fé. O Espírito Santo, que desceu no
Pentecostes, fortalece e ilumina os Apóstolos para proclamar o
Evangelho; É o cumprimento da promessa do Ressuscitado: “Ides
receber uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós. Sereis
então minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria,
e até aos confins da terra” (Act 1, 8).

Os cristãos confirmados devem tornar-se luz e sal no mundo,
fermento de transformação das realidades terrestres, membros activos
da Igreja enviada ao mundo a construir o reino de Deus. Este aspecto
testemunhal é significado, aliás, pela unção ou crismação na fronte. Na
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Bíblia eram ungidos aqueles que recebiam uma missão para a qual
precisavam da força do Espírito Santo. E Jesus é, por excelência, o
ungido de Deus. Segundo o Evangelho de S. Lucas, Ele recebeu a unção
do Espírito Santo, “para levar a Boa Nova aos pobres, a liberdade aos
cativos, a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos.” A unção
envia em missão. “O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me enviou
a proclamar a Boa Nova aos pobres.”

3.2 Confirmação e profissão de fé

Nota-se, actualmente, na pastoral das comunidades cristãs, uma
descoberta do lugar do Crisma no itinerário do crescimento cristão. Os
jovens, as famílias, os pastores, as comunidades em geral, valorizam
esta celebração e preparam-na com cuidado. De um modo geral, no
nosso país, a preparação mínima é a dos dez anos de catequese. Muitas
paróquias, para além dos dez anos de catequese, têm ainda dois anos de
preparação próxima, em que procuram a síntese dos dez anos e uma
espécie de catecumenado para a Confirmação; Outras celebram a
Confirmação logo a seguir ao itinerário dos dez anos de catequese.
Mas, penso, que no nosso país, hoje, todos celebram a Confirmação
somente após o itinerário dos dez anos de catequese.

Os destinatários, no diálogo que tenho com os confirmandos –
um diálogo prévio – noto que eles entendem frequentemente a Confir-
mação sobretudo como uma adesão pessoal à fé do Baptismo: são eles a
decidir, agora de forma esclarecida, livre e responsável, a escolha feita
pelos pais no dia do Baptismo. Esta dimensão, de serem eles a confir-
mar a sua própria fé, teologicamente não é prioritária – mais importante é
o Dom gratuito do Espírito Santo – mas não deixa de ser importante e
oportuna, para a psicologia destas idades e para a sensibilidade da
época actual.

De facto, as pessoas de hoje, e designadamente os jovens, são
muito ciosas da liberdade, da autonomia, da decisão pessoal e a fé cristã
não pode aparecer apenas como um património sociológico, herdado
passivamente. É Dom gratuito de Deus, é chamamento que precede a
nossa atitude, mas é simultaneamente resposta, decisão consciente.

Sendo assim, parece conveniente dar o devido relevo à profissão
de fé do sacramento do Crisma: profissão de fé enquanto decisão
pessoal, esclarecida e empenhada pelo projecto de Jesus Cristo, e
renúncia consciente a todos os desvios do caminho do Senhor. Na
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prática pastoral significa que devemos cuidar da preparação adequada,
através de uma formação global, que integre os elementos catequéticos
da profissão de fé: creio em Deus Pai Criador, creio em Jesus Cristo,
morto e ressuscitado, creio no Espírito, creio na Igreja. E como a
profissão de fé começa por ser renúncia ao caminho do mal, a
preparação para o Crisma tem de integrar também a consciência do
caminho do Senhor, o discernimento entre os caminhos do mundo e os
caminhos do Evangelho, ou seja, a reflexão sobre os mandamentos, as
bem-aventuranças, o estilo de vida evangélico.

O Santo Padre, João Paulo II, numa alucução, reconhecendo a
variedade de tradições e a diversidade de propostas pastorais na
preparação do sacramento do Crisma, conclui no entanto, que em todos
os casos se deve promover uma profunda preparação deste sacramento,
que permita àqueles que o recebem, renovar as promessas do Baptismo
com plena consciência dos dons que recebem e do compromisso que
assumem. Alguns autores vêm mesmo nesta preparação da Confirmação,
o momento mais oportuno, a melhor possibilidade que hoje temos, para
realizar o catecumenado pós-baptismal, de que fala o catecismo da
Igreja Católica.

Mas o sacramento da Confirmação é muito mais do que a adesão
pessoal dos jovens à fé do Baptismo, é sobretudo a actualização do
Pentecostes, que torna os crismados firmes na fé, na esperança e na
caridade, e lhes comunica a força do Alto para participarem na missão
da Igreja; É a infusão gratuita dos dons do Espírito Santo que pode
fazer deles fermento de vitalidade espiritual das comunidades e de
renovação do mundo.

As duas dimensões – a dimensão ascendente, ou seja a profissão
de fé dos candidatos, e a dimensão descendente, o dom de Deus que
confirma e fortalece a graça do Baptismo – são duas dimensões
complementares. A força do Espírito Santo, própria do sacramento,
completa e solidifica as disposições dos candidatos; A graça do sacra-
mento torna-se mais operativa quando encontra o terreno preparado no
coração dos destinatários. Ambas as vertentes (a profissão de fé dos
que recebem a Confirmação e a recepção gratuita dos dons do Espírito)
apontam para uma preparação do Crisma que conduz à participação
adulta na Eucaristia como base de uma participação mais activa na vida
e missão da Igreja.
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4. EUCARISTIA, VÉRTICE E FONTE DE VIDA CRISTÃ

A Eucaristia é o vértice e a fonte de toda a vida cristã, é onde a
comunhão com Cristo e com a Igreja atinge a plenitude, a profundidade, e
por isso é o momento culminante da iniciação cristã.

Por falta de tempo não abordarei as alíneas previstas para este
capítulo. Apresento apenas a terceira.

Pastoral da Eucaristia

Qual o lugar da Eucaristia na vida cristã? Será o momento
culminante da configuração dos fiéis com o mistério pascal de Jesus
Cristo? Na prática, notamos que a Eucaristia seja a raiz e o centro da
vida dos fiéis e das comunidades (P. O. 6)? A fonte da vida cristã na
fidelidade ao Evangelho?

Durante a época de cristandade, de que ainda somos herdeiros, a
Eucaristia tornou-se um hábito social. Fazia parte do ritmo da vida das
populações cristãs. Por vezes, era um rito obrigatório de integração
social. O êxodo rural para as cidades e a secularização da vida social
veio a reflectir-se profundamente na prática dominical, que diminuiu, à
medida que as pessoas vão deixando o mundo rural em que estão
integradas para o anonimato, para a massificação das cidades. Hoje, a
participação na Eucaristia dominical tem de ser fundamentada cada vez
mais na fé, consciente e esclarecida. Não é suficiente o hábito ou a
pressão do ambiente social e familiar para fundamentar a prática
dominical.

Nota-se ultimamente, nalgumas comunidades, uma tendência
para o esquecimento da prática dominical, sobretudo por parte das
crianças e dos jovens, e das classes sociais mais activas. Muitos
pastores se queixam do envelhecimento das assembleias eucarísticas.
Onde faltam crianças e jovens, falta vitalidade e perspectiva de futuro.
Não podemos ficar em lamentações. Mas somos desafiados a cuidar do
itinerário de formação que conduz à Eucaristia, e do prolongamento da
Eucaristia na vida quotidiana.

Para isso é necessário que, desde os começos da catequese, se
eduquem os catequizandos na consciencialização das motivações
importantes para participar na Eucaristia, na compreensão dos sinais
litúrgicos, na participação activa e festiva na ceia do Senhor. A relação
da catequese com a Eucaristia deve ser constantemente destacada e
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vivida, de forma prática. É o dia que o Senhor fez para estar connosco!
Num ambiente de individualismo e de massificação, de materialismo e
de ausência de sentido da vida, a celebração do dia do Senhor é fonte
de espiritualidade e de humanismo, de fraternidade e de alegria.
Também hoje, como no tempo dos mártires de Abissínia, não podemos
viver a fé cristã sem a força e a luz da Eucaristia.

5. PASTORAL DA INICIAÇÃO CRISTÃ

A pastoral da iniciação cristã, no nosso caso de Baptismo
generalizado na infância, tem em vista o processo de crescimento do
Baptismo, em ordem à vida cristã adulta vivida na comunidade cristã,
que tem o seu centro na Eucaristia. Processa-se de modo diferente em
relação ao catecumenado da Igreja antiga. Os sacramentos da iniciação
cristã não coroam o processo de aprendizagem do caminho cristão mas
situam-se no seu interior. Isto quer dizer que o Dom de Deus, actualizado
nas celebrações litúrgicas dos sacramentos da iniciação cristã, precisa
de ser correspondido pelo crescimento da fé, nas suas várias dimensões
– ao longo desta reflexão, tenho de facto repetido muitas vezes esta
afirmação. Este é um primeiro problema pastoral da iniciação cristã:
conjugar a dimensão litúrgica sacramental com o itinerário de desen-
volvimento da fé dos candidatos, de modo que as celebrações litúrgicas
correspondam a níveis de crescimento pessoal na fé.

O programa dos dez anos de catequese, actualmente em vigor em
todas as dioceses do país, estruturado com várias celebrações, procura
ser uma resposta a esta dificuldade, mas só por si não resolve. A
catequese que fazemos nas comunidades nem sempre presta atenção
suficiente à educação das várias dimensões da fé. Vejamos por exemplo: a
primeira dimensão (assimilação dos elementos doutrinais fundamentais –
creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito, creio na
Igreja): passados dez anos, os jovens mostram ainda uma ignorância
impressionante das figuras bíblicas, dos acontecimentos, das atitudes,
da memória da Igreja. Quando faço um encontro prévio de preparação
do Crisma, com jovens que têm para cima de dezasseis anos e que
fizeram este itinerário completo noto que, afinal, os frutos deste tempo
da catequese não são muito firmes. A ignorância continua a marcar a
vida dos católicos.

Uma outra dificuldade: a exercitação no caminho do Senhor e
renúncia ao mal. Parece-me que hoje não é só a exercitação: o próprio
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discernimento entre o mal e o bem. Eu tenho fugido aos exemplos,
porque os exemplos demoram, mas agora conto um, também para
tornar mais leve este final da reflexão. No mês de Maio crismei, em
Genéve, emigrantes. Tiveram uma preparação séria, que os missionários,
de um modo geral, têm dificuldade em propor porque em muitos países
da Europa continua a crismar-se sem grande preparação, como na
sociedade cristandade. Após a celebração,  houve um convívio em que
um casal, ainda jovem, quis tirar fotografias comigo e, depois, em
conversa perguntei-lhes:

– Então há quantos anos são casados?
– Nós não somos casados.

Nós somos companheiros, somos copains.
– Então estão a pensar receber o sacramento do Matrimónio?

– Não, isso agora já não é bem a moda.
– E acham que isso está de acordo com a fé?

– A Igreja nem sempre está actualizada.
Fizeram a Profissão de Fé, renunciaram ao mal para a celebração

do Crisma e  nem sequer tiveram consciência que a situação em que
viviam estava em desacordo com a fé cristã. Outros, de facto, vivem da
mesma forma, mas sempre têm consciência e vão prometendo: “Logo
que for a Portugal, caso-me.”

Como este, muitos outros exemplos podiam ser apresentados a
indicar a ausência de critérios morais e a necessidade de cultivar o
descernimento entre o mal e o bem.

Do mesmo modo, a aprendizagem dos gestos e da linguagem
litúrgica, e das atitudes que esta exprime e propõe, nem sempre se
alcança. Passam dez anos pela catequese, e ficam quase vazios.

Uma outra dificuldade com que hoje nos debatemos na iniciação
cristã, é a dos agentes de iniciação. Qual a comunidade que proporciona
aos catequizandos, aos catecúmenos, exemplos concretos e imagens
vivas, referências e ambiente próprio para a iniciação na fé? Os pais
pedem o Baptismo para os seus filhos, mas em muitos casos – se calhar
na maioria dos casos – não oferecem garantias de os introduzir no
conhecimento e na prática da fé. Hoje, já nem sequer aquelas orações
simples, aqueles rudimentos da fé, as mães têm a preocupação de
ensinar aos filhos. Nota-se uma demissão, um esquecimento da ta-
refa educativa dos pais.
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Por outro lado, o ambiente social secularizado, que hoje encon-
tramos nas nossas sociedades, também não favorece a iniciação cristã.
As comunidades cristãs, as paróquias, nem sempre proporcionam
sinais credíveis ou ambiente cristão propício à iniciação.

Como ultrapassar estes obstáculos? Eu penso que a pastoral da
iniciação cristã, para fazer face a estas dificuldades, precisa de preparar os
agentes da iniciação. Indico brevemente dois aspectos:

a) A renovação das comunidades

Um primeiro caminho, de facto, é criar dentro das comunidades
pequenos grupos que sejam fermento de vida cristã – grupos de adultos
evangelizados – e isso só é possível através da catequese de adultos,
que hoje começa a ser uma realidade, embora modesta. As experiências
que várias paróquias vão fazendo, é um incentivo e um exemplo de que
esta actividade pastoral, que é laboriosa dá frutos. É um caminho para
renovar as comunidades.

b) A evangelização das famílias

Um outro caminho é a evangelização das famílias.
Consciencializar os pais e prepará-los para a sua tarefa prioritária de
educadores. A grande finalidade da evangelização das famílias é levá-las a
assumir o protagonismo que lhes compete na educação. Devemos de
facto preparar as famílias para assumirem o protagorismo na educação.
É interessante que a Catechesi Tradendae, quando fala da necessidade
de renovar os catecismos, refere os “catecismos para os pais”. Pequenos
instrumentos que possamos colocar nas mãos dos pais, para eles se
sentirem orientados e gratificados na sua missão de apresentar os
rudimentos da fé aos filhos. Na verdade, muitos pais sentem-se hoje
inseguros, as coisas mudaram, eles já não sabem bem o que é que hão-de
ensinar, ou o que é que não hão-de ensinar.

Muitas análises chamam hoje a atenção para a crise de valores,
para o vazio em que vivem os jovens e os adolescentes. Mas a juventude
depende dos adultos, é fruto da educação que receberam ou da insegu-
rança dos pais. O caminho para renovar a iniciação cristã é, assim, a
evangelização das famílias. Noto as famílias hoje muito interessadas e
sensíveis a todas as ofertas que lhes fazemos de formação. Quando se
programa um encontro com pais numa visita pastoral, frequentemente
aparecem mais do que os próprios párocos contam.
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CONCLUSÃO

A nova evangelização convida-nos a procurar novas pedagogias
para a iniciação cristã

Esta semana de liturgia situa-se na preparação do terceiro
milénio subordinada ao tema: Jesus Cristo, o Único Salvador, o mesmo
ontem, hoje e sempre. Dentro da linha da Tertio Millenio Adveniente
tem em vista revigorar a fé e o testemunho cristão, para que a salvação
de Jesus Cristo ilumine e transforme a nossa existência. E a partir dos
cristãos, possa irradiar para o mundo. De modo que através do nosso
testemunho, possamos ser luz e sal da terra.

Estamos perante um novo contexto cultural – várias vezes fui
referindo estas novas condições que se colocam à vida cristã –. Por isso
é necessária uma nova evangelização que prepare um terceiro milénio
mais cristão e mais humano. Nova evangelização que reclama, segundo
a expressão do Santo Padre, novos métodos, novo ardor, nova estratégia,
nova pedagogia. Qual a aplicação à iniciação cristã, que lança os alicerces
da existência cristã? Também aqui temos de procurar novas pedagogias.

Partindo de algumas intuições do catecumenado da Igreja antiga,
indico, resumidamente, três pedagogias, três critérios para renovar a
iniciação cristã.

Primeiro critério, primeira pedagogia: O desenvolvimento da
vida espiritual. A vida cristã deve ser entendida na perspectiva do
crescimento, como um caminho que progride. Tornamo-nos cristãos
progressivamente, não de repente, de uma vez por todas. O crescimento
implica conversão progressiva, que demora tempo, passa por uma
formação cuidada e prolongada, e processa-se em etapas. É necessário
respeitar as etapas do crescimento e apresentar algumas exigências que
ajudem na adesão ao caminho estreito que leva à vida. A fé cristã é para
todos mas não se pode banalizar, cedendo à tendência popular de ver
nos sacramentos apenas cerimónias de passagem, ou de integração
social, oferecidas sem critérios. No catecumenado antigo, a exigência
de conversão era constante, o caminho de crescimento era acompanhado e
verificado pela comunidade, através do exame à vida dos candidatos.
Não seria oportuno, hoje, o acompanhamento mais personalizado dos
candidatos que fazem o itinerário de crescimento na fé?

Outra pedagogia seria a da globalidade. A vida cristã tem várias
dimensões que necessitam ser cultivadas e que se implicam e completam
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mutuamente. Antes de mais, a dimensão noética ou conhecimento do
mistério cristão. O catecismo da Igreja Católica diz que o catecumenado
pós-baptismal não é uma mera instrução. Mas tem de começar por ser
uma instrução, é indispensável que ofereça ideias seguras, esclarecidas,
para que os catequizandos alcancem razões para crer. É importante
levá-los a contactar com a memória da Igreja porque sem memória não
há referências. E a memória da Igreja é muito rica, não são apenas as
fórmulas, são as pessoas, os acontecimentos, os valores, as experiências,
as atitudes. É indispensável assimilar a mensagem cristã nos seus ele-
mentos fundamentais e vencer a ignorância que parece inevitável no
catolicismo, a confusão dos aspectos periféricos com os essenciais.
Nos encontros de preparação com os que vão ser crismados é impressi-
onante como eles, às vezes, identificam o cristianismo com aspectos
periféricos que ouvem na televisão.

Outra dimensão a cuidar: a dimensão celebrativa. Hoje há muitos
jovens que fazem este itinerário de dez anos e chegam ao fim sem hábitos
de oração, sem gosto da participação na missa do Domingo, sem gestos
de devoção próprios da alma popular. Não compreendem nem apreciam
a linguagem litúrgica, tão rica de símbolos e de ritos, que exprimem e
educam sentimentos e atitudes. É uma pena, mas parece que de facto a
iniciação litúrgica continua muito pobre na nossa catequese, apesar das
muitas celebrações propostas pelos catecismos, e às quais os catequistas
nem sempre dão a devida importância.

Também a dimensão axiológica, moral ou ética, precisa hoje de
ser cultivada nesta confusão de valores, criada pelo permissivismo e
pelo relativismo ético em que vivemos. É necessário que aqueles que
seguem o caminho do Senhor saibam discernir entre o verdadeiro caminho
do Evangelho e os desvios desse caminho.

Finalmente, refiro também, muito brevemente, a pedagogia
comunitária. A vida cristã é um facto comunitário. É uma nova vida
que se recebe através da comunidade, que cresce em comunidade, que é
apoiada pela comunidade e que se orienta à comunidade. Sem comunidade
não pode haver iniciação cristã. Se não existem exemplos concretos,
referências, se não existe o seio em que a vida cristã possa crescer, a fé
torna-se débil. Promover a comunidade é uma prioridade pastoral,
como vimos há pouco. Ligar a catequese à comunidade e a comunidade
à catequese, pôr os catequizandos em contacto com a comunidade, com
os responsáveis da comunidade, os catequistas, o pároco, o bispo no
caso da Confirmação, é importante, para que eles vão descobrindo esta
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integração na grande comunidade dos filhos de Deus. Criar comunidade
entre os catequizandos, para que aprendam a fraternidade de forma prá-
tica, e possam assim experimentar a Igreja como comunhão fraterna.
Estas parecem-me ser algumas linhas da pedagogia para a renovação da
iniciação cristã que os tempos de hoje pedem.

D. MANUEL PELINO



CAMINHAR EM NOVIDADE DE VIDA
EM JESUS CRISTO

INTRODUÇÃO

Preparando-se para celebrar o Grande Jubileu do ano 2000, toda
a Igreja está mais empenhada ainda num novo advento missionário, na
nova Evangelização. Temos de alimentar em nós e de transmitir aos
outros a luz e a alegria da fé.  Isto implica a serenidade de quem se
sente membro de Cristo e a inquietude de quem se sente apóstolo hoje
(Cf. Redemptoris Missio (R. M.), 86).

Isto pode e deve fazer-se na certeza serena de que Jesus Cristo
vai ao encontro do homem de todas as épocas, também do da nossa
época, com as mesmas palavras que disse alguma vez: “conhecereis a
verdade e a verdade vos tornará livres” ( Jo. 8, 32). Hoje, depois de
2000 anos, Cristo continua a aparecer-nos como Aquele que traz ao
homem a liberdade baseada na verdade, como Aquele que liberta o
homem daquilo que limita, diminui e como que despedaça essa liberdade
nas próprias raízes, na alma do homem, no seu coração e na sua consci-
ência. (Redemptor Hominis, (R. H.), 12)

A nossa certeza de fé deixa-nos convictos de que a salvação
escatológica começa já agora, na novidade da vida em Cristo: “ a todos
os que O receberam, aos que crêem n’Ele, deu o poder de se tornarem
filhos de Deus” (Jo. 1,12). Assim, constituem a Igreja que,  como família,
povo de irmãos, é sacramento de salvação para toda a humanidade; a
sua acção não se limita àqueles que aceitam a sua mensagem. Ela é
força actuante no caminho da humanidade rumo ao reino escatológico,
é sinal e promotora dos valores evangélicos entre os homens (Gaudium
et Spes (G. S.) 39).

A Igreja serve o Reino também com a sua intercessão, uma vez
que aquele, por sua natureza, é Dom e obra de Deus, como lembram as
parábolas evangélicas e a própria oração que Jesus nos ensinou.
Devemos suplicá-lo, para que seja acolhido e cresça em nós; mas
devemos simultaneamente cooperar a fim de que seja aceite e se
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consolide entre os homens, até Cristo “entregar o Reino a Deus Pai”,
na altura em que “Deus será tudo em todos” (1Cor. 15, 24.28). Eis a
novidade de vida como responsabilidade que tem de ser assumida
(Cf.Redemptoris Missio. (R.M.). 20).

Precisamente a missão existe porque a nós, como a S. Paulo,
“nos foi dada esta graça de anunciar aos gentios a insondável riqueza
de Cristo” (Ef. 3,8). A novidade de vida n’Ele é “Boa Nova” para o
homem de todos os tempos: a ela todos são chamados e destinados.
Todos, de facto, a buscam, mesmo se às vezes confusamente, e têm o
direito de conhecer o valor de tal Dom e aproximar-se dele. A Igreja, e
nela cada cristão, não pode esconder nem guardar para si esta novidade
e riqueza, recebida da bondade divina para ser comunicada a todos os
homens. (Cf. R.M. 11) Mas como fazer sentir ao homem de hoje a
necessidade de uma salvação oferecida por Deus? (Ver Carta Pastoral
dos Bispos Portugueses, “Jesus Cristo, nosso Salvador”, 1996, nº 7)

O plano divino é “recapitular todas as coisas em Cristo, todas as
coisas que há no céu e na terra” (Ef. 1,10), (R.M. 6). Ele continua a
fazer-Se ouvir: “Eu estou à tua porta e chamo...”

Todo o Novo Testamento apresenta-se como um hino à vida
nova, para aquele que vive em Cristo e vive na Sua Igreja. A salvação
em Cristo, testemunhada e anunciada pela Igreja, é auto-comunicação
de Deus. “ O amor não só cria o bem, mas faz participar na própria vida
de Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. Com efeito, aquele que ama quer
dar-se a si mesmo” (R.M. 7)

A ordem de Jesus continua a ser: “Ide e pregai o Evangelho”.
Conserva sempre a sua validade e impõe-se com uma urgência que não
passa. Todavia, a situação actual, não só do mundo mas também de
tantos sectores da Igreja, exige absolutamente que à Palavra de Cristo
se preste obediência mais pronta e generosa. Todo o discípulo é chamado
individualmente. Nenhum se pode eximir de dar a sua resposta pessoal:
“Ai de mim se não evangelizar” (1Cor. 9, 16).(Christifideles laici,
(CFL) 33).

1. O MISTÉRIO DE CRISTO NO ANO LITÚRGICO

Cada Ano Litúrgico é  a celebração dos mistérios da nossa redenção.
Explorando a estrutura do Ano Litúrgico isso resulta mais claro.

A sua leitura teológica pode ser disposta idealmente nesta linha: a)
Noite Santa da Ressurreição; b) Tempo a findar no Pentecostes que
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vive a consequência; c) Semana Santa, que é preparação imediata com
o tríduo pascal; d) A quaresma que prepara à distância;

e) Tempo per annum, onde prevalece o ciclo do Domingo, do
Baptismo à Vinda parusíaca do Senhor na Glória; f) Ciclo do Advento -
Natal - Epifania; g)  “Selecção por acentuação” dos episódios da vida
do Senhor: as suas festas e as outras festas; h) Todos os dias em  que se
celebram os Mistérios divinos.1

O único e global Mistério do Senhor durante o ano celebra-se de
forma diversa e convergente, das quais a primeira e primordial,
verdadeira fonte das outras, é a Mesa da Palavra, do Corpo e do Cálice
do Senhor, e as outras são os mistérios ditos “sacramentos”. Todos
numa correspondência muito real e viva à celebração de Jesus Cristo
Ressuscitado no Espírito Santo.

Os mistérios sacramentais celebram-se: a) em referência directa
e específica à Eucaristia; b) no quadro global e sintético do Ano
Litúrgico; c) ao menos na intenção, o seu momento melhor continua a
ser sempre o Domingo.  Situam-se no “tempo da Igreja” que concorre
para o seu cumprimento simbólico, e que aponta para uma única,
contínua, imensa celebração do Senhor no Espírito Santo para Glória
do Pai e para divinização dos homens fiéis em comunidade.

O Ano Litúrgico, com o Domingo como momento sempre
emergente, é o desenvolvimento da “linguística celebrativa” bíblica e
cristã. Isso exprime todo o “universo simbólico” cristão levado pela
Palavra divina que salva e que transforma, imenso significado e
eficácia da Realeza santa dada pela Bondade divina aos homens. A
Palavra, o mistério celebrado, a comunidade de fé reunida hoje, os
sacerdotes, os gestos, a palavra, os elementos naturais, os objectos
sagrados, os edifícios sagrados, os tempos e os lugares sagrados
formam na celebração a imensa linguagem da fé cristã, da esperança
das gerações cristãs, do amor dos baptizados e crismados para com o
seu Senhor, no louvor, na acção de graças, na súplica, na intercessão:
esperançados, abertos, com a viva “consciência histórica” de que a
salvação está em acto.

O Ano Litúrgico por natureza engloba, exprime, significa e
relança continuamente, ano após ano, em crescendo, tudo isto. O seu

1 Cf. T. FEDERICI, Per conoscere Lui e la potenza della Resurrezione di Lui, per una
lettura teologica del lezionario, ciclo A,  Ed. Dehoniane, Roma 1989, p. 69 e sgs.
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simbolismo eficaz é a inteira e irreversível “história da salvação
divina” para todos os homens. Isso tem o princípio, o desenvolvimento
progressivo, o fim que concorrem em linha crescente de celebração em
celebração, de forma efectiva.

No início, ao centro, ao fim está a Graça divina do Espírito
Santo. E o Mistério celebrado dá esta graça divinizante.

2. AS CELEBRAÇÕES E O LECCIONÁRIO

Os múltiplos tesouros da Palavra de Deus exprimem-se de modo
admirável nas várias celebrações,  e nas diversas assembleias de fiéis
que participam nessas celebrações, quer no decorrer do ano litúrgico
em que se recorda o mistério de Cristo, quer na celebração dos sacra-
mentos e dos sacramentais da Igreja, quer ainda na resposta de cada fiel
à acção interior do Espírito Santo. (Ordenamento das leituras da missa,
(OLM),  3).

A Palavra de Deus não é proferida de uma só maneira na celebra-
ção litúrgica, nem atinge sempre os corações dos que a escutam
com a mesma eficácia, mas Cristo está sempre presente na sua palavra
(Cf. SC. 7, 33; Mc. 16, 19-20; Mt. 28, 20; S. Agostinho, Sermão 85, 1
“O Evangelho é a boca de Cristo. Está sentado no céu, mas não cessa de
falar na terra” (PL 38, 520; cf. tb. Trat. sobre o Ev. de S.João, XXX, 1:
PL 35, 1632).

Assim, a Palavra de Deus, continuamente proposta na liturgia é
sempre viva e eficaz pelo poder do Espírito Santo, e manifesta o amor
operante do Pai, amor permanente na sua eficácia para com os homens.
(OLM 4)

Cristo é o centro e a plenitude de toda a Escritura, bem como de
toda a celebração litúrgica; por isso, das suas fontes hão-de beber todos
os que buscam a salvação e a vida. (OLM 5)

A Igreja edifica-se e vai crescendo pela audição da Palavra de
Deus, e as maravilhas que o Senhor, ao longo dos tempos, realizou de
muitos modos na história da salvação, tornam-se de novo presentes, de
maneira misteriosa mas real, nos sinais da celebração litúrgica; por sua
vez, Deus serve-Se da própria assembleia dos fiéis que celebra a
Liturgia, para que a Sua Palavra se propague e com evidência, e o seu
Nome seja exaltado entre as nações (2 Tes. 3,1). (Ao entrarmos na
igreja para a Eucaristia, uma verdadeira curiosidade interior).
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Pela utilização continuada da Sagrada Escritura, o povo de Deus,
dócil ao Espírito pela luz da fé, poderá dar, com a sua vida e costumes,
testemunho de Cristo diante do mundo. (OLM 12)

O diálogo entre Deus e os homens, que se estabelece com a ajuda
do Espírito Santo, exige breves momentos, acomodados à assembleia
reunida, durante os quais a Palavra de Deus é acolhida interiormente e
a resposta se prepara pela oração. (OLM 28)

Pela Palavra de Cristo, o povo de Deus reúne-se, cresce, alimen-
ta-se, “o que se aplica especialmente à liturgia da palavra na celebração
da Missa, na qual se unem inseparavelmente o anúncio da morte e da
ressurreição do Senhor, a resposta do povo que escuta e a própria
oblação com a qual Cristo confirmou no seu sangue a Nova Aliança,
oblação na qual os fiéis comungam, quer em desejo, quer pela recepção
do sacramento” (PO 4. e OLM 44)

Para podermos celebrar, de modo jubiloso, o memorial do Senhor,
temos de sentir que existe uma só presença de Cristo, quer na Palavra
de Deus, “pois é Ele mesmo que fala quando se lêem, na Igreja, as
Sagradas Escrituras”, quer “principalmente sob as espécies euca-
rísticas” (SC 7).

 As Sagradas Escrituras,  muito especialmente na proclamação
litúrgica, são fonte de vida e de força, já que o Apóstolo atesta que o
Evangelho é força de salvação para todo o crente (cf. Rom. 1, 16); por
isso, o amor das Escrituras é vigor e renovação para todo o povo de
Deus (DV 21)

O Leccionário é o “livro celebrativo da Divina Leitura”; ele
apresenta todo um universo simbólico. Usa-se no tempo da Igreja. É
parte substancial do regime dos sinais. Está precisamente adaptado ao
estilo do homem. Trata-se de um todo extraordinário.

A Sagrada Escritura em certo sentido assume a sua forma
principal de uso na forma do “Leccionário”. Na Igreja o Leccionário é
igualmente o Livro primordial, insubstituível e insubstituído da cele-
bração da fé da Igreja penetrada do mistério divino. Pois celebrando a
partir da Palavra o Seu Senhor, a Igreja vive, ama, espera, crê, conhece,
projecta. Não só,  mas adora, é santificada, é conduzida à sua di-
vinização. Isto já nesta leitura principal, contínua, de fé, em crescendo
de fé e de inteligência, e logo também num crescendo de amor. A Igreja
por si não lê simplesmente “a Bíblia” como o livro impresso, muito
possuído pelos fiéis em centenas de milhares de exemplares em todas
as línguas. A Igreja lê  “a Bíblia” como Leccionário bíblico.
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Por isso a Constituição sobre a Sagrada Liturgia nos fala da
Palavra, no nº 35, como fonte onde deve beber toda a pregação;
particularmente os números 92 e 51 falam-nos da Palavra como
tesouro; este último diz-nos mesmo: “Prepara-se para os fiéis, com
maior abundância, a mesa da Palavra de Deus: abram-se mais larga-
mente os tesouros da Bíblia, de modo que dentro de um período de
tempo estabelecido, sejam lidas ao povo as partes mais importantes da
Sagrada Escritura”.

A leitura do Leccionário é portanto a mais “normal”, autêntica,
da Igreja na plenitude e no processo pacífico da sua fé, que celebra.
Para aquele que a pratica de forma assídua, quotidiana, amoroso dos
conteúdos ordenados do Leccionário, é um auxílio oportuno, providencial.

Mas existem vários leccionários, além do da Eucaristia e disto é
necessário ter consciência mais viva ou maior atenção. Todo o mistério
celebrado, acima de tudo os da Iniciação cristã, e todo o rito da Igreja,
no renovamento magnífico de hoje, tem um leccionário, amplo ou
reduzido que seja ( consagração das virgens, dedicação das igrejas...)

Existe ainda o Leccionário quotidiano e o que está integrado na
Liturgia das Horas. Um imenso complexo, onde praticamente toda a
Sagrada Escritura é tratada, disposta, ordenada, oferecida para leitura e
celebração pela nossa alegria.

Quanto ao Leccionário da Missa, ele pretende conter por inteiro
o Mistério divino de conteúdo celebrado.

Apresenta uma ordem muito coerente, na qual deriva em linha
recta da própria mistagogia do Senhor, por exemplo no caminho de
Emaús (Cf, Lc. 24, 27-29), que prossegue por estas linhas necessárias:

- Cristo Ressuscitado com o Espírito, a Sua presença total com o
Espírito, ponto invariável de toda a pertença;

- O reenvio aos factos da vida histórica do Senhor em tudo aquilo
que Ele tinha “falado e operado”, portanto o Evangelho.

- O reenvio referente à preparação Antiga  - A.T.
- Reapresentada, por assim dizer, na vida de fé dos Apóstolos na

Igreja, as “memórias dos Apóstolos”, o resto do N.T., as  “epístolas”, os
Actos, o Apocalipse.

Portanto, o Leccionário consiste, na sua estrutura, no variado
conectar-se dos textos da Escritura dos dois Testamentos, com o
Evangelho ao centro. É de estreita necessidade termos em conta que só
podemos celebrar Cristo ressuscitado com o Espírito Santo, nos factos
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da Sua vida histórica de Ressuscitado mas também de baptizado e
transfigurado, “que passou fazendo o bem” pelo poder do Espírito
Santo; por fim na cruz (Act. 10, 38). E só celebrando o Senhor
Ressuscitado com o Espírito, entramos em adoração em “espírito e
verdade” (Cf. Jo. 4, 23).

E tal adoração única e indivisível vai ao Pai mediante o Filho-
Verdade no Espírito. E no Pai adora a Trindade santa e indivisível do
Pai e do Filho e do Espírito Santo, o Deus único.

A celebração funda-se portanto sob a “linha do Evangelho”. De
facto se tirarmos a perícopa evangélica, a celebração é seca e vazia.
Recolocada a perícopa evangélica no lugar que lhe pertence, a celebração
é luz e plenitude.

É a Palavra da “instauração” divina e total em Cristo Ressuscitado
com o Espírito. É o desígnio do Pai operado. Por isso mesmo,  porque
divinamente inspirado narra a vida histórica do Senhor e que ganha
lugar a partir da mesma Ressurreição, e é:

- A Palavra histórica: a História da Salvação presente entre os
homens;

- A Palavra Profética: a profecia, conjuntamente chegada, e todavia
sempre a anunciar e eficaz para com todos sempre que se proclama,
porque anuncia o Reino de Deus já inaugurado na Ressurreição;

- A Palavra sapiencial: porque é presente a divina sapiência
pessoal e trinitária, o Amor incarnado nupcial, unitivo, transformante
do Pai, Cristo Senhor vindo com o Espírito entre os homens para
sempre. É a Palavra que se come, a fim de que em si e por nós, todos
participemos do Corpo e o Cálice preciosos do Senhor Ressuscitado
que dão o Espírito Santo divinizante.2 O leccionário dos divinos
mistérios programaticamente quer ler a Palavra divina, seja pura ou
com a “selecção por acentuação”, portanto não materialmente, mas
substancialmente, quer ler toda a Palavra divina.

Da globalidade do Leccionário emerge toda a espiritualidade da
Igreja Una, Santa, católica, a Esposa confiada aos Apóstolos e seus
legítimos sucessores. Emerge a vida cristã integral. Não uma espiritua-
lidade de escola, parcelar, redutora, moderna, devocional, ideológica e
nem artificiosa e inconsistente. Mas uma espiritualidade que é relação

2 Cf.  Ibidem, p. 44.
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pessoal com Jesus e no Espírito do Pai. E emerge a grande teologia
vivível, não a dos doutores privados, mas teologia dos conteúdos, prontos
pela mistagogia e a pastoral de todo o povo santo do Deus vivente.

E uma vez que o Leccionário apresenta o Mistério divino
integral na sua indizível Economia da graça que age, concorre dentro
da Igreja do Pai mediante o Filho, no Espírito Santo, e tende a
concretizar toda esta realidade nos “santos Sinais” da Mesa do Senhor,
no contínuo celebrativo, na linguística celebrativa pela qual se devem
rever e ter sempre presentes. Numa palavra simples, os fiéis possam
celebrar e viver a Realeza de Cristo no Espírito aquele mesmo que
receberam irreversivelmente na sua iniciação baptismal no Mistério:

- A Palavra e a conversão do coração;
- Inserção em Cristo pela acção do Espírito;
- A filiação divina ... (Pai-nosso)
- Habilitação sacerdotal;
- Membros do Corpo de Cristo  -   Concorporais...
- Chamados a tomar parte no “Banquete do Cordeiro”, início do

Reino (Ap. 19,9)
- Para a divinização, a partir da inserção e “participação no

destino dos santos na luz” (Col. 1, 12).

3. O EVANGELHO DE S. MARCOS NO LECCIONÁRIO B

Será  principal preocupação ver neste Ano e no Evangelista
Marcos a resposta a duas perguntas: “Quem é Jesus para mim, para
nós? Como ser discípulo ou discípula de Jesus? Ao fim e ao cabo, - Que
novidade de vida em Jesus Cristo?

O Evangelho de Marcos é a expressão de uma experiência de
libertação que o amigo Jesus Cristo operou na vida do Evangelista. Ele
fá-lo a pensar nas comunidades do seu tempo e nos seus problemas.
Escreve para as ajudar e lhes levar a Boa Notícia. De que Boa Notícia
se trata? Quais eram os problemas principais? Que dificuldades existiam?

Marcos escreve por volta do ano 70. Já havia muitas comunidades
espalhadas pelo império Romano. Não se sabe bem se ele, ao escrever  se
dirigia a uma comunidade particular e qual seria. Problemas havia muitos!

- Perseguição dos cristãos por parte do Império romano (Mc.
4,36, 14,71; 14,10.45; 14,50; 14,27)
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- Rebelião dos judeus da Palestina contra a invasão romana:
Jerusalém cercada pelos exércitos, ameaçada de destruição total. O
templo seria profanado (Mc. 13, 14). Os cristãos não sabiam se haviam
de entrar na rebelião contra o império romano. Este problema político
causava muitas tensões na comunidade. Havia divisões e conflitos
entre os próprios judeus.

- Quem é Jesus e como entender a Sua cruz. Os judeus não
cristãos diziam que Jesus Cristo não podia ser o Messias. Tratava-se de
um condenado à morte de cruz, considerado “maldito de Deus”(Dt. 21,
23). A cruz era um impedimento para crer em Jesus. “A cruz  é um
escândalo” (1Cor. 1, 23) Daí as perguntas: afinal, quem é Jesus? (4,41).
Será que Ele é realmente o Messias e Filho de Deus? (14,61) E que
quer dizer Messias e Filho de Deus?

- Problemas internos de liderança. Surgia já a segunda geração
de líderes. Isto ia causando tensões, ciúmes e brigas (9, 34.37; 10,41).
Ninguém sabia muito bem o que fazer para coordenar uma comunidade
cristã.

- Como ser discípulo ou discípula de Jesus? Problema sempre
antigo e sempre novo.

1. Que mensagem leva Marcos às comunidades?

A novidade está na forma como se é capaz de incarnar a Palavra,
a mensagem... A novidade em Marcos estava no seu jeito de contar e de
organizar as coisas. Queria que as comunidades ao lerem  o evangelho,
descobrissem nele como ser discípulos de Jesus. Daí o destaque dado
aos discípulos no evangelho. A primeira coisa que Jesus faz é chamar
discípulos (Mc. 1, 16-20) e a última que faz é chamar discípulos
(Mc. 16, 7.15). Eles acompanham-n’O e Jesus chega a dizer: “ Eles são
os meus irmãos, as minhas irmãs e a minha mãe”(Mc. 3, 34). Pergun-
tam e Jesus tudo lhes explica: “A vós é dado a conhecer o mistério do
Reino, mas aos que estão de fora”... (Mc. 4, 11; Cf. 4,34).

Mas, os discípulos, a quem tinha sido dado o mistério do Reino,
começam a dar sinais de não entenderem mais nada e de serem tudo
menos discípulos de Jesus. Não compreendem as parábolas (4, 13; 7, 18).
Não têm fé em Jesus (4, 40). Não entendem a multiplicação dos pães
(6, 52; 8, 20-21). Não sabem quem é Jesus apesar de conviverem com
Ele (4, 41). Antes conseguiam expulsar demónios (6,13), mas agora já
não conseguem fazê-lo (9, 18). Lutam entre si pelo poder (9, 34; 10,
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35-36.41). Querem Ter o monopólio de Jesus, pois acham que são os
donos (9,38). Ficam assustados quando Jesus fala da cruz (8,32; 9, 32;
10, 32-34). Desviam Jesus do Caminho do Pai (8, 32). Afastam as crian-
ças (10, 13). Judas resolve traí-l’O(14 10.44). Pedro chega a negá-l’O (14,
71-72). Na hora em que Jesus mais precisa deles, eles dormem (14, 37.40).
E no fim, no momento da prisão, todos fogem e Jesus fica só (14,50).

2. Que pretende o Evangelista?

Informando sobre Jesus, quer formar Jesus em nós. Marcos
queria espevitar as comunidades. Estava a colocar um espelho na frente
delas.  Por isso insiste tanto nos defeitos dos primeiros discípulos! Era
para que as comunidades do seu tempo tomassem consciência dos seus
defeitos e se convertessem. E também que não desanimassem perante
as imperfeições. Pois o mesmo Jesus, que tinha acolhido os doze
depois da negação e da traição, continuava no meio das comunidades,
sempre pronto e disponível a acolhê-las e a chamá-las de novo!

O Evangelho de Marcos quer que nós nos identifiquemos com os
discípulos de Jesus e nos deixemos envolver pelos problemas deles,
sintamos o entusiasmo deles e vivamos a crise que eles viveram.

No começo e no fim do Evangelho está o Filho de Deus. (Mc. 1, 1;
15, 39). Este Evangelho ajuda a redescobrir a Boa Nova e a encontrar a
resposta para a pergunta: “Quem é Jesus? Como ser seu discípulo?”

1- O entusiasmo do início (1, 16- 6,13). Começa com o
chamamento dos discípulos à beira do lago (1, 16) e termina com o
envio em missão (6, 13).

2- O desencontro e a crise (1,35-8,21). A tensão entre Jesus e
os discípulos já aparece durante a fase do entusiasmo, quase desde o
início (1, 35-38) e chega a uma quase ruptura entre os dois (8, 14-21).

3- A longa instrução. São mais de conco capítulos, de 8,22 até
13,37. É uma instrução variada: em palavras (8,22 - 10,52) através de
acções (11,1 - 12, 44) e por meio de um discurso (13, 1-37).

4. O MISSAL: JESUS CRISTO NAS ORAÇÕES,
NOS PREFÁCIOS E NAS ANÁFORAS

Tudo o que fazemos quando celebramos é memorial. Não é
imitação, simples recordação ou repetição. O facto de  ser memorial
abre-nos ao inesperado, ao Jesus sempre presente e ao mesmo tempo
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Àquele que é O totalmente outro. Abre-nos a um sem número de
possibilidades novas. Todas essas possibilidades devem ser consi-
deradas por nós que presidimos, que preparamos ou que participamos
nas celebrações. Acima de tudo, por tudo quanto está já dito, nós vemos
que as celebrações dos mistérios nos sacramentos têm a sua raiz no
mistério Pascal, na Ressurreição do Senhor. Mas tudo isto supõe a
incarnação. O mistério da incarnação pode funcionar como um autênti-
co pedagogo que nos ajuda e ensina a assumir a humanidade, a criação.

Como é que o Mistério celebrado em memorial pode ser iluminador
e mesmo promotor da vida de quem celebra? Cada celebração na sua
preparação deve merecer  uma atenção muito grande na serenidade de
quem se sente habitado por Deus e na inquietude de quem sente a
grande vocação de fazer passar aos irmãos a riqueza da Graça que o
habita e que ultrapassa os limites da sua circunstância. Neste esforço
e com esta convicção, há verdadeiros auxílios que a tradição nos lega e
mesmo compendiou. Temos em todo o elenco de orações, prefácios e
anáforas um real tesouro que nos é legado e que lançam raízes nas
experiências de assembleias em oração, já na sinagoga, no Templo e
nas Igrejas de várias sensibilidades, todas preocupadas com a efectiva
atenção à incarnação do mesmo e único Mistério da Salvação de Deus
operada por caminhos de gratuidade, em favor dos homens.

Para todos nós que temos responsabilidades na preparação das
liturgias ou simples sensibilidade ou ainda fome de uma maior
abundância já anunciada e ainda não experimentada nas nossas cele-
brações do Único Mistério Salvador,  nas celebrações sacramentais, eis
o desafio legítimo e a verdadeira preocupação que a todos deve mover.
Para cada celebração uma real interrogação e uma efectiva busca das
possibilidades para as quais o missal ou os rituais estão preparados.

Não nos desculpemos com a monotonia, com a rotina ou a falta
de variedade. Aí temos a questão da efectiva, verdadeira e generosa
incarnação dos mistérios celebrados. Tenhamos ousadia e vontade
forte de revisitar, de redescobrir e amar as propostas e os caminhos de
celebração dos mistérios, que o Missal ou os rituais nos traçam na
celebração e incarnação do mesmo e único Mistério Salvador.

Não nos podemos iludir com protagonismos na apresentação de
alternativas. A chave de leitura, a porta, a janela e a luz orientadora só
poderá continuar a ser o Mistério de Deus como factor da íntima união
de todos os homens para a final instauração de todas as coisas em Cristo.
Daí a atenção exigida às tentativas falsas ou reducionistas de adaptação
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ou mesmo de “inculturação”. A pedra de toque tem de continuar a ser a
interrogação simples que provoca a minha sinceridade: quando estou a
agir, eu actuo em meu nome ou em nome de quê....? Como habito eu o
rito? Aí reside o principal factor de criatividade!

O meu agir como ministro ou como servidor está apoiado no Ser
que abrange o mistério da Comunhão? Que peso têm os meus critérios
e caprichos, a minha falta de tempo, o meu cansaço, o meu instalamento?

Perante esta provocação à reflexão julgo que todos estamos mais
convictos de que existe uma enorme riqueza, um tesouro de valor
incalculável que continua por explorar: é o tesouro do missal - orações,
prefácios, anáforas - , é o tesouro dos rituais logo nos seus preliminares
lidos e meditados, seja  no aspecto celebrativo, seja nas implicações
antropológicas e mesmo existenciais. Os mistérios, são mistério, mas
são realidade do tempo dos homens e abertura para o Eterno de Deus.
Como tais,  eles vêm ao encontro das realidades,  transformam-nas,
enriquecem-nas e tudo abrem em tensão rumo ao infinito do próprio Deus.

Em muitos dos nossos missais continua a faltar a marcação da
Oração Eucarística  II porque já se rompeu; as duas ou três páginas já
estão gastas pela nossa insistente visita...

O Missal nos seus elementos é também ele parte daquela criação
que “geme as dores do parto”.

5. A ORAÇÃO UNIVERSAL

Trata-se de uma oração de petição. Em princípio é dirigida a
Deus Pai, por  Jesus Cristo na unidade do Espírito Santo.

É uma oração de petição: este dado deve fazer-nos reflectir. É
momento de fé viva que é abertura por Jesus Cristo, no Espírito ao Pai.
Nós podemos  pedir sempre alguma coisa a Deus. Controlar, fazer
chantagem ou orientar as graças, devia estar fora de questão. O certo é
que, por força do hábito, nós fazêmo-lo. Quando se fala em novidade
de vida em Jesus Cristo, também aqui há uma conversão a fazer.

Na maneira como formulamos as nossas intenções de oração
parece-me que não temos verdadeira confiança na soberania de Deus e
no poder de Pontífice de Jesus Cristo. Repetimos demasiado a
formulação  “por... para que...”  Parece que estamos a querer dizer a
Deus  a forma como deve actuar e até que ponto pode agir. Às vezes não
passará de um alibi de descarga da culpabilidade que se dispensa de
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tomar em conta as necessidades e problemas dos outros ou das situações
colectivas ou simples elemento ritual que segue a profissão de fé. A
novidade de vida em Jesus Cristo exige de todos nós plena abertura em
humildade, realismo e frontalidade. Tipo: Salva-me, Senhor, eu pereço!
Ou Senhor, se quiseres podes, curar-me! Ou “fazei que eu veja!” ou
“Minha filha está gravemente enferma, vinde curá-la!” . Se acreditamos,
se experimentamos união vital, então peçamos...

Por outro lado é bem verdade aquilo que nos diz Jean- Pierre
Jossua, àcerca da oração de petição, que será o caso da oração universal,
quando afirma: de modo relativamente automático, é a mim mesmo que
a minha oração muda e dispõe para agir, com a exigência mais desen-
volvida e o tacto mais afinado que ela anuncia e implica. Por outro
lado, aquilo ao qual a oração de petição aspira é o Dom do Espírito no
campo sempre aberto e imprevisível das liberdades humanas.3

O modelo de oração universal continua a ser o da Sexta-feira
Santa. Seja na sua forma: há o enunciar da intenção, há o silêncio de
profunda comunhão com a realidade e com Deus e há a oração con-
clusiva. Ele é também exemplar nos seus conteúdos: está bem vincada
a dimensão universal nas situações e pessoas aí  referenciadas.

6. O TESTEMUNHO DA FÉ NA EXISTÊNCIA DE CADA DIA

O homem contemporâneo acredita mais nas testemunhas do que
nos mestres (E.N. 4), mais na experiência que na doutrina, mais na vida
e nos factos do que nas teorias. O testemunho da vida cristã é a
primeira e insubstituível forma de missão: Cristo, cuja missão nós
continuamos, é a “testemunha” por excelência (Ap. 1, 5; 3,14) e o
modelo do testemunho cristão.

O testemunho evangélico a que o mundo é mais sensível, é o da
atenção às pessoas e o  da caridade a favor dos pobres, dos mais
pequenos e dos que sofrem. A gratuidade deste relacionamento e destas
acções em profundo contraste com o egoísmo presente no homem, faz
nascer questões precisas, que orientam para Deus e para o Evangelho.
Também o compromisso com a paz, a justiça, os direitos do homem, a
promoção humana, é um testemunho do Evangelho, caso seja um sinal
de atenção às pessoas e esteja ordenado ao desenvolvimento integral
do homem. (Cf. R. M. 42)

3  Cf. J. P. JOSSUA,  “Je réfléchis sur nos prières”,  Prière et théologie, in  La prière du
chrétien, Publications des Facultés Universitaires Saint-Louis, Bruxelas 1981, p. 95.
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A humanidade pode ter esperança, deve ter esperança:  o
Evangelho vivo e pessoal, Jesus Cristo em pessoa, é a “notícia” nova e
portadora de alegria que a Igreja cada dia anuncia e testemunha a todos
os homens.

Neste anúncio e neste testemunho cada cristão tem um lugar
original e insubstituível: por meio deles a Igreja de Cristo torna-se
presente nos mais diversos sectores do mundo, como sinal e fonte de
esperança e de amor. (CFL. 7)

Toda a existência do fiel  tem por finalidade levá-lo a descobrir a
radical novidade cristã que provém do Baptismo, sacramento da fé, a
fim de que viva as suas exigências segundo a vocação que recebeu de
Deus (Cf. Jo. 3,5). Com o  Baptismo tornamo-nos filhos de Deus no
Seu Unigénito Filho, Jesus Cristo. Ao sair das águas, todo o cristão
ouve de novo aquela voz que um dia se fez ouvir nas margens do rio
Jordão: “ Tu és o meu Filho muito amado, em ti pus todo o meu enlevo”
(Lc. 3, 22). (CFL 11).

O baptismo significa e realiza uma incorporação mística mas
real, no corpo crucificado e glorioso de Jesus. Ao pertencerem a Cristo
Senhor e Rei do universo, todos os fiéis  participam no seu múnus real
e por Ele são chamados para o serviço do Reino de Deus e para a sua
difusão na história. Vivem a realeza cristã, sobretudo no combate espi-
ritual para vencerem dentro de si o reino do pecado (Cf. Rom 6, 12), e
depois, mediante o dom de si, para servirem, na caridade e na justiça, o
próprio Jesus presente em todos os seus irmãos, sobretudo nos mais
pequeninos ( Cf. Mt. 25, 40) (CFL. 14).

Mas os cristãos são chamados de forma particular a restituir à
criação todo o seu valor originário. (Compromissos de sã ecologia e
testemunho nos critérios e formas de fazer...). Ao ordenar as coisas
criadas para o verdadeiro bem do homem, com a acção animada pela
vida da graça, os fiéis participam no exercício do poder com que Jesus
Ressuscitado atrai a Si todas as coisas e as submete com Ele mesmo, ao
Pai, por forma a que Deus seja tudo em todos (Cf. 1 Cor. 15, 28; Jo, 12, 32).

A novidade cristã é o fundamento e o título da igualdade de todos
os baptizados em Cristo, de todos os membros do Povo de Deus:
“Comum é a dignidade dos membros, pelo facto da regeneração em
Cristo, comum, a graça da adopção filial, comum a vocação à perfei-
ção; há uma só salvação, uma só esperança e uma só caridade e sem
divisão” (LG 32).
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Todos os baptizados são convidados a ouvir de novo as palavras
de Santo Agostinho: “Alegremo-nos e agradeçamos: tornámo-nos não
só cristãos, mas Cristo...! Maravilhai-vos e alegrai-vos: tornámo-nos
Cristo” (Cf. CFL 17 e LG 7).

Ninguém pode “fechar-se em si mesmo, isolando-se espiritualmente
da comunidade, mas todos devem viver em contínuo intercâmbio com
os outros, com vivo sentido de fraternidade, na alegria de igual
dignidade e no empenho de fazer frutificar o imenso tesouro recebido
em herança. A todos é confiado e encargo de sermos anunciadores feli-
zes de uma nova qualidade de vida por Cristo, com Cristo e em Cristo.

O divórcio que se nota entre a fé que professada e a vida quotidiana,
deve ser tido entre os mais graves erros do nosso tempo (GS 43; AG.21;
EN 20.). A fé tem de tornar-se uma cultura porque uma fé que não se
torne cultura é uma fé “não plenamente recebida, não inteiramente
pensada, nem fielmente vivida”. (CFL 59).

Por outro lado, isto implica uma verdadeira, profunda e nova
consciência missionária. Hoje em dia a imagem da missão e particu-
larmente da “missão ad gentes” está a mudar: lugares privilegiados
tornam-se as grandes cidades, onde surgem novos costumes e modelos
de vida, novas formas de cultura e comunicação que depois influem na
população.

Falando de futuro, não é possível esquecer os jovens que consti-
tuem grande parte  da população. Como proceder para que a mensagem
de Cristo atinja esses jovens não cristãos, que são o futuro de con-
tinentes inteiros? Evidentemente, já não bastam os meios e os métodos
tradicionais de pastoral: são necessárias associações e instituições,
grupos e centro específicos, iniciativas culturais e sociais para os
jovens. Eis um âmbito onde os modernos movimento eclesiais têm
largo campo de acção. Há novos ensaios de linguagem a fazer. As
celebrações litúrgicas podem ser palavra eloquente.

No que diz respeito à pregação como motivo inspirador desta
novidade de vida: temos de reconhecer que a pregação da Igreja
continua muito pobre. Ela é ineficaz e vazia quanto aos fins exegéticos
da divina Palavra. “Celebrar Cristo Ressuscitado com o Espírito
Santo” não é de facto o centro nem a primeira preocupação  apaixona-
da. Como já se disse há um tesouro a recuperar: devíamos transmití-lo
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mais vivo, aplicável, passível de ser vivido pelos irmãos. É vida intensa
que quer subsistir e crescer na “comunidade de fé”.4

Temos de assumir, na mesma linha do testemunho o facto evan-
gélico de que não existe na Igreja diferença entre o escravo e o homem
livre, o estrangeiro e o cidadão; o idoso e o jovem, o sábio e o simples,
o particular o príncipe, a mulher e o homem. Mas todas as idades e
todas as condições de um e outro sexo entram da mesma maneira na
fonte baptismal. Devemos ter a coragem de assumir e de levar mais
longe as consequências deste facto na nossa vida real do dia-a-dia. O
rico e o pobre, todos recebemos a mesma purificação. Nisso consiste o
maior sinal da nobreza da Igreja: iniciámos em Cristo da mesma forma,
o pedinte e aquele que tem o poder (S. João Crisóstomo).  Na fonte
baptismal e na Mesa da Eucaristia, não existe mais hierarquia nem
preferência.

O Corpo eclesial de Cristo não consiste numa adição de mem-
bros, um todo quantitativo,  porque ser membro neste corpo não significa
primeiramente fazer número com outros. É fundamentalmente, deixar-se
integrar, pelo Espírito do Senhor, na comunhão na qual todo o humano
com as suas diferenças, sua diversidade, suas alegrias e penas - se
tornou uma unidade fundada em Cristo Jesus no Agapé da Cruz e
Ressurreição.5

Para Santo Agostinho, a Igreja, compreendida como
circumcessão (mistério de comunhão) de Cristo e do Seu Corpo eclesi-
al, torna-se o lugar do Agapé de Deus. Este Agapé desemboca numa
comunhão entre o Cristo Cabeça e seus membros tão profunda que não
admite ao fim e ao cabo senão uma diferença: unicamente Ele é o Filho
do eterno Pai e só Ele os salvou e continua a salvá-los pelo Seu Agapé.
Esta salvação de Agapé e de comunhão realiza-se nisto: de uma parte o
Filho assumiu na Seu agir histórico todas as  situações humanas; por
outro lado, depois da Ressurreição ele continua a viver nos seus
membros o drama humano em toda a sua verdade e todo o seu realismo.
Não se trata de “incarnação continuada” mas de cumprimento da obra
daquela, no poder do Espírito. Assim a Igreja é católica. Com efeito a
catolicidade não diz  simplesmente respeito a uma expansão material
em todas as partes do mundo, mas com esta expansão, dá-se a
actualização da Páscoa em todas as situações humanas.

4 Cf. T. FEDERICI, o.c., p. 12.
5 Cf. J. M. R. TILLARD, o. c. , p. 76.
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Jesus Cristo é o totalmente outro, na comunhão do qual se vive
toda a existência cristã; esta pode ser descrita como a vida de Cristo no
crente. “Com Cristo estou crucificado. Eu vivo, mas já não sou eu que
vivo; é Cristo que vive em mim”... (Gal, 2, 19-20)

Nada na vida do cristão escapa a este feito de Cristo: Cristo vive
no crente, o crente vive em Cristo; Cristo é aquele pelo qual vive o
crente (2Cor. 5, 15; ver Rom. 6, 11; Gal. 2,19), o crente é aquele por
quem Cristo morreu. Pode dizer-se que a vida “em Cristo” define a
existência cristã. Segundo Romanos, capítulo 8, é somente deixando-se
possuir por Cristo (e animar pelo Seu Espírito) que o crente conhece a
liberdade autêntica, aquela dos “filhos adoptivos” filhos do Pai mas no
Filho, na qual consiste a Salvação. A expressão “em Cristo” aparece
164 vezes no corpo Paulino.

A Igreja não é, nem abolição, nem adição mas comunhão de
“diferenças”. A comunhão exige que uma realidade comum, um único
valor, esteja presente em todos os participantes e que estes todos tenham
parte nisso, ainda que muito diversamente. Fazendo emergir a realida-
de comum escondida sob as diferenças, manifesta-se uma comunhão,
explicita-se a riqueza da unidade, dá-se à diferença” a sua nobreza.

A tradição joánica é firme e constante na sua visão: o “permanecer
em Jesus”, definição da existência cristã, implica necessariamente uma
relação viva e concreta aos outros sarmentos da única vinha que com os
seus e nos seus, numa interioridade ou inclusão recíprocas, Jesus constitui.

Em 1Ped. 3, 8-9 o ideal de uma existência fundada sobre Jesus
Cristo é, pelo contrário uma conduta onde domina a compaixão, amor
fraterno, misericórdia, humildade, recusa de pagar o mal com o mal, o
insulto com o insulto

O Evangelista do ano apresenta a missão como proclamação ou
Kerigma: “Anunciai o Evangelho” (Mc. 16, 15). O seu Evangelho tem
como objectivo levar o leitor a repetir a confissão de Pedro: “Tu és o
Cristo” (Mc. 8, 29) e a dizer como o centurião romano diante de Jesus
morto na cruz: “verdadeiramente este Homem era o Filho de Deus”
(Mc. 15,39).

S. Agostinho é profundo no que diz respeito à ligação que une a
Eucaristia e a Igreja. O próprio coração da existência eclesial encontra-se,
com efeito comprometido no sacramento do Corpo do Senhor. O Pão
eucarístico é o Corpo de Cristo. Uma vez que pelo baptismo os cristãos
são membros do corpo de Cristo, eles são portanto verdadeiramente
esse pão. Eles recebem aquilo que são.
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Não se trata de forma alguma de uma pura e simples concórdia
dos espíritos, de uma pura e simples união de caridade. A Eucaristia
cimenta a Igreja cimentando-a a Cristo naquilo que Cirilo chama uma
união física, entendendo aí a comunhão de ser que opera a presença do
Corpo eucarístico na realidade espiritual e corporal dos baptizados.

A vida da Igreja, como a apresenta a carta aos Efésios, tem aí o seu
fundamento e encontra aí a sua apresentação de comunhão. Porque a vida
segundo o Espírito é inseparável da unidade quase “física” que a Eu-
caristia causa entre os crentes: recebendo todos em nós mesmos o mesmo
e único Espírito, isto é, o Espírito Santo, nós somos de facto misturados
todos juntos e com Deus. Certamente, somos distintos uns dos outros, e
em cada um habita o Espírito do Pai e do Filho. Entretanto este Espírito
é um e indivisível. Faz concorporais entre si aqueles que o recebem.

Por vezes S. João Crisóstomo parece afirmar que a união com
Cristo que opera a comunhão eucarística, fica sem fruto se não se
actualiza na atenção aos pobres e não traduz em atitudes realistas a
igualdade “diante de Deus” manifestada na Mesa do Senhor. A Eucaristia
é o sacramento que faz do fiel nesse ponto, uma só coisa com Cristo”.

O Pão e o Vinho são para Agostinho, João Crisóstomo e Cirilo de
Alexandria, o lar de uma comunhão evangélica chamada a actualizar-se
em gestos, atitudes dos sentimentos de solidariedade quotidiana.

Pela sua qualidade de salvo “em Cristo” baptizado no único
Espírito e alimentado do único Pão, o cristão é por essência um
“ser-com” e “ser-pelos outros” não um indivíduo mas uma pessoa em
comunhão. A Eucaristia salva a pessoa arrancando-a assim à corrupção
fundamental que é a ruptura da relação com Deus e com os outros no
fechamento asfixiante sobre si mesmo. Ela enraíza-o na Koinonia do
Corpo de Cristo.

Permanecendo nele, os discípulos são chamados a tornar-se
presença activa no mundo daquilo que foi o nervo da sua existência e
da sua missão num amor não sentimental mas concreto. Encontra-se
assim a qualidade profundamente sacrificial da Eucaristia: ela é
sacramento do Dom, que faz do próprio crente um Dom.

7. MARIA, MÃE DE CRISTO E MODELO DE FÉ

A Igreja tornou-se apocalíptica com a experiência da Ressurreição.
Apocalipse significa chegada de Deus como Amor, não como Juiz.
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 Maria tem um lugar especial nesta apocalíptica cristã. Ela não é
peça do passado. Não tem sepulcro. É contemporânea. Não há sepul-
cros para Ela. Somente santuários. Ela vive neles. Fazer o memorial, a
memória de Jesus Cristo, não é possível sem Maria. “Não separe o
homem aquilo que Deus uniu”.

Maria: é Mãe e virgem - não temos provas científicas para
verificar a virgindade de Maria. A Sua virgindade é um adjectivo da
Sua maternidade - Mãe de Jesus - Terra virgem da qual Jesus nasceu.

Ligado a Ela temos o protagonismo do Espírito Santo - como
fonte de Jesus Cristo. A virgindade de Maria é o sinal da Fonte divina
da qual Jesus nasceu. Somente o Espírito de Deus pode criar e gerar.
Jesus é o Filho de Deus gerado no tempo, não criado. Quando Jesus não
é confessado é fácil ter problemas com a Sua origem. Em Maria temos
o símbolo de que Jesus é o Filho de Deus. Icon da divindade de Jesus
Cristo - símbolo de uma experiência vital - Maria, a Mãe Virgem.

A Humanidade de Jesus e Maria: trata-se de uma mulher mediter-
rânea, que viveu numa aldeia; foi mulher, jovem da aldeia, esposa de
José. Não é produto de enamoramento. É obrigação, que se converte
numa história de amor e de fé. Maria estaria excessivamente sozinha
sem José e o Menino. José faz com que Maria seja Mulher porque sob o
olhar de José: o barão.

Maria é também a discípula que acredita em Jesus Cristo: não
existe ruptura de gerações. Sentiu momentos dificeis para seguir o seu
Filho. Ela era mulher do A.T. Sendo bem integrada, passa a ser
marginalizada;  passa a ser a Mãe do condenado.

Segue-O até à cruz,  até perder a fama e a credibilidade social.
Seguimento até à cruz, até ao fim, com a possibilidade de morrer com Ele.

Jesus é o contemporâneo!
Como integrar aqui a figura de Maria?
A presença de Maria na própria vida: é uma presença vivente.

Não é possível amadurecer na vocação cristã, sem amadurecer a
presença de Maria. “Bem-aventurada me hão-de chamar...”: é voz no
primeiro século. O século XX continua a chamar-Lhe  Mulher mais
famosa, a Ela,  a marginalizada do século primeiro. Que futuro? Uma
presença misteriosa. Ressoa a voz de novidade de vida em Cristo que
diz: “Eis a tua Mãe!”, a tua formadora, Aquela que confirma a
existência do cristão e das comunidades.
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Que dizer das “Mariofanias”? Têm estrutura apocaplíptica:
Estrelas, céu, terra, dragão, segredos, forças do maligno, destruidoras,
forças do bem.

Maria é imagem da Igreja, novo povo de Deus. As Mariofanias,
enquanto fenómenos apocalípticos, são momentos do novo. Como é
possível falarmos em tempos novos?

Abrimo-nos a uma nova época, uma nova Primavera. Há
mudança histórica. Há uma fase que começa; muito nova. O que nasce
é ainda um pequeno germen. Falamos em Post-modernidade  porque
ainda não temos nome para esta criança que está a nascer.

Estamos em tempo de Magnificat. Impérios perdem força.
Precisamos de um novo Magnificat porque ainda ficam alguns im-
périos. A Igreja anuncia e testemunha a fraqueza.

Neste final de século a novidade do nosso olhar orientado para
Maria faz-nos ver:

1997 - Maria: pensada como Maria de Nazaré, ainda não rainha,
não mitologizada - Mãe, em contexto humano. Maria na chave da fé,
discípula, no caminho da fé - mulher ( fé como Dom de Deus) - neófita,
baptizada por Jesus Cristo. Baptizada sempre que descobre novidades
em Jesus Cristo. Nossa companheira na descoberta de Jesus Cristo.
Aquela que nos faz sentir os mistérios de Jesus Cristo, com José.

1998 - Mulher inspirada. Mãe de Jesus: o Espírito Santo com
Maria. Maria não é compreensível sem o Espírito Santo. Em Igreja
nascemos do Espírito Santo em Maria. O Espírito Santo dá contempo-
raneidade a Maria. A Contemporânea, a mulher que dá força à história.

1999 - Maria contemplada a partir da figura de Deus Pai / Mãe.
Penitência - sacramento do novo coração. Coração materno/paterno de
Deus. Maria como fonte da Caridade. Maria no contexto da família/
sociedade.

2 000 - Neste contexto não se fala de Maria. Ela aparece no
contexto da Igreja e connosco proclama: Glória ao Pai e ao Filho e ao
Espírito Santo.

Maria não quer ofuscar o rosto do Seu Filho, ser protagonista,
mas sim a transparência do rosto do Seu Filho: “Eis a escrava do
Senhor”...
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8. ALGUNS ELEMENTOS DE ÍNDOLE PASTORAL

 Para uma efectiva caminhada de novidade de vida em Jesus
Cristo, ousava apresentar algumas propostas.

Desenvolvimento de uma efectiva pastoral do acolhimento -
homens com os homens, amigos com tempo, para que seja possível dar
verdadeiro desenvolvimento às celebrações rituais: iniciação dos
filhos pode ser ocasião maravilhosa de “re-iniciação para os
pais”. Celebração do baptismo em várias etapas?!

Núcleos do “recomeçar a crer” num esquema catecumenal...
Uma atenção redobrada ao Ritual de Iniciação Cristã dos Adultos

(RICA), logo nos seus preliminares.

Nº 23
Desenvolvimento da cultura da “eleição”. Saber ser instrumentos

pessoais de um Deus pessoal. Um certa personalização da pastoral e
da acção evangelizadora. Isto exige-se para que seja possível a tal
conversão da mente e dos costumes. Apareçamos como resposta
alternativa, sejamos mais visíveis sem sermos fundamentalistas ou
integristas, Incarnemos o rosto sereno do Deus incarnado... Exige-se
ainda um conhecimento suficiente da doutrina cristã e o sentido da fé e
da caridade.

Nº 238
O aniversário do Baptismo.

Capitulo IV
Preparação para a confirmação e para a Eucaristia dos adultos

que, baptizados em criança, não receberam catequese.

Nº 302
Tradição do símbolo, da oração dominical e dos Evangelhos

Nº 303
As celebrações penitenciais rumo à celebração da Penitência
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CONCLUSÃO

Pensar, amar e servir o Cristo Novo no qual a Igreja acredita é
tarefa imensa, jamais terminada. Foi esta a tarefa dos concílios. É a
tarefa dos teólogos e, de um certo modo, de todo o cristão, porque
acreditar em Cristo implica reflectir na beleza, bondade e na verdade
que Ele traz. O Verbo incarnado requer de cada um uma tal reflexão.
Todo o anti-intelectualismo esconde normalmente um enfraquecimento
da fé. Propor, anunciar a abundância e a qualidade de vida em Jesus
Cristo único Salvador às inteligências do nosso tempo eis o grande
desafio!

MANUEL JOAQUIM FERNANDES DA COSTA



O MINISTÉRIO DE CRISTO
E OS MINISTÉRIOS LITÚRGICOS

– CRISTO, “VERBO DE DEUS” –

INTRODUÇÃO

Não vai longe o tempo em que as leituras da Missa, sempre duas,
quer fosse domingo ou dia de semana, eram em latim, como de resto,
também eram em latim as orações e os cânticos.  A língua vernácula
utilizava-se apenas na homilia, nos anúncios finais ou quando era
preciso dizer alguma coisa ao ajudante.  Aliás, durante os diálogos com
o sacerdote ao longo da Missa, ele também lhe respondia em latim.
Ainda me lembro de ter  aprendido de cor as respostas a dar quando
ajudava à Missa.  Foi o meu pároco que me ensinou, à lareira da casa
paroquial, ao longo de várias noites de um inverno.

Hoje, a utilização das línguas vivas em toda a liturgia, mas
especialmente nas leituras,  é considerada uma das mais importantes
decisões conciliares.  A opinião daqueles que, durante o Vaticano II e
nos anos que se lhe seguiram, defendiam com muitos argumentos a
continuidade do latim, pertence ao passado.

Não sei se alguém terá pensado então, que ficaram definitiva-
mente resolvidas todas as dificuldades das celebrações litúrgicas.  Hoje
damo-nos conta que não, à medida que se vai tomando consciência que
a liturgia é simultaneamente um mistério e uma arte, e que a palavra de
Deus, a proclamar por adultos, jovens e crianças precisa de encontrar
neles uma qualificação que nem sempre existe.

1. O MISTÉRIO DA LITURGIA

Todos os domingos participamos na Liturgia da Missa.  Mas a
que chamamos nós Liturgia?  Aos cânticos que cantamos?  Às palavras
proclamadas pelos leitores e escutadas por nós?  Às orações ditas pelo
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presidente e aos ritos que ele faz?  Às regras que orientam a celebração
e que vêm nos livros litúrgicos?  Ao conjunto de todas estas coisas que
se realizam diante de nós durante o tempo da celebração?  Será isso a
Liturgia?

Não são ociosas tais perguntas.  Com efeito, alguns anos antes do
Vaticano II, um Papa escrevia estas palavras: «É ter uma noção
completamente inexacta da santa liturgia olhá-la como uma parte
puramente exterior e sensível do culto divino, ou como uma cerimónia
decorativa; e não é menor erro considerá-la simplesmente como o
conjunto das leis e dos preceitos pelos quais a hierarquia regula a
execução dos ritos sagrados» (Mediator Dei, 25).

Então, se a liturgia não é simplesmente aquilo que os olhos vêem
(os ministros e os fiéis, os gestos, as atitudes, as coisas) e que os
ouvidos escutam (as leituras, os cânticos, a música, a homilia, as
orações), o que é, afinal?

Para responder a esta pergunta, o Concílio Vaticano II, na Consti-
tuição sobre a sagrada Liturgia, sentiu necessidade de fazer um pequeno
resumo da história da salvação.  Recordemos o seu raciocínio:

«Deus, que quer que todos os homens se salvem e cheguem
ao conhecimento da verdade... tendo falado outrora muitas
vezes e de muitos modos aos nossos pais pelos profetas, quando
chegou a plenitude dos tempos, enviou o seu Filho... a
evangelizar os pobres e a curar os contritos de coração... A sua
humanidade foi... o instrumento da nossa salvação e por isso,
em Cristo, se realizou plenamente a nossa reconciliação.

Esta obra da redenção dos homens... realizou-a Cristo
Senhor, principalmente pelo mistério pascal da sua bem-aven-
turada Paixão, Ressurreição dos mortos e gloriosa Ascensão...

Assim como Cristo foi enviado pelo Pai, assim também Ele
enviou os Apóstolos, cheios do Espírito Santo, não só para
que... anunciassem que o Filho de Deus, pela sua morte e
ressurreição... nos libertara do poder da morte..., mas também
para que realizassem a obra de salvação que anunciavam,
mediante o sacrifício e os sacramentos, à volta dos quais gira
toda a vida litúrgica.

Para realizar tão grande obra, Cristo está sempre presente
na sua Igreja, especialmente nas acções litúrgicas...  (pelo que),
com razão se considera a Liturgia como o exercício da função
sacerdotal de Cristo» (cf. SC 5, 6, 7).
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Qual é o sentido desta última frase?  Quer dizer que a liturgia é
uma celebração em que a Igreja torna presente a morte, a ressurreição e
a ascensão do Senhor, isto é, o seu mistério pascal.  Ela é o meio esco-
lhido por Deus e deixado por Cristo aos fiéis de todos os tempos, para
que eles não apenas acreditem no Evangelho, mas tomem parte na sua
obra redentora, e recebam os mesmos dons de salvação que receberam
os Apóstolos quando se sentaram à mesa com Jesus na sua última Ceia,
ou quando O viram subir ao Céu, depois de O terem contemplado na
Cruz e de Ele lhes ter aparecido ressuscitado durante quarenta dias.

É o mistério escondido nos ritos litúrgicos que justifica tudo o
que a seguir iremos dizer.

2. A ARTE DE CELEBRAR A LITURGIA

Fazer uma coisa com «arte» é realizá-la com ordem e bom gosto.
No caso da liturgia, celebrar com arte não é só realizar os ritos que
devem ser feitos, mas é também celebrá-los com aquela espécie de
graça e de equilíbrio que põe em harmonia todos os elementos que os
compõem.

Podemos comparar os vários momentos de uma celebração litúrgica
com uma partitura de música composta por um grande compositor.  A
partitura nunca é a música, mas apenas o papel onde estão escritas as
notas, as claves, os compassos, as indicações de execução.  Mas é ela
que permite à música existir, quando os músicos a utilizam e a tocam.

Guardadas as diferenças, o mesmo acontece nas nossas celebrações.
Os livros litúrgicos são a partitura da liturgia.  É neles que se encon-
tram as orações, as leituras e as indicações necessárias para realizar a
celebração.  Tal como não são os músicos nem o maestro que inventam
a partitura, também não são aqueles que celebram a liturgia que inventam
essas orações e leituras.  É a Igreja que lhas dá.  Pode dizer-se então
que, do mesmo modo que na partitura, também na liturgia se trata, em
primeiro lugar, de ser fiel ao que a Igreja quer.

Acontece, porém, que a fidelidade dos músicos à partitura não
consiste apenas em tocar as notas certas, e em respeitar o compasso e
os outros pormenores para os quais o maestro vai dando indicações
muito discretas.  Os músicos têm, sobretudo, de cuidar da qualidade do
som, que se aprende em primeiro lugar através da técnica de execução
e do interesse pessoal dos intérpretes.  É essa qualidade de som que faz
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com que uma sinfonia de Beethoven sob a direcção de tal chefe de
orquestra soe de modo diferente da de tal outro.  É isso a arte musical.

Outro tanto se pode dizer da arte de celebrar.  Celebrar não é
teatralizar a liturgia, mas também não é eliminar toda a perspectiva de
encenação.  A liturgia necessita da encenação das leituras, das orações,
da pregação, dos testemunhos, etc..  Há uma arte de realizar cada um
destes elementos.  Essa arte reclama atitudes cuja justeza deve ser
estudada para ser atingida: ler em público não é apenas dizer o que está
escrito; orar não é só ler o texto da oração; levantar os braços não é
“pôr as mãos para cima”; cantar “Senhor tende piedade de nós” é
diferente de cantar “Glória a Deus nas alturas”; distribuir o Corpo de
Cristo não é dar a alguém o troco de um pagamento; e receber o Corpo
Cristo não é o mesmo que pegar num objecto que querem dar-nos.

Não vamos aqui falar de todos estes pontos.  Mas aqueles que
presidem à liturgia (bispo, presbíteros e diáconos) e os que nela reali-
zam algum ministério (leitores, acólitos e ministros extraordinários da
comunhão), têm necessidade de melhorar a sua maneira de celebrar,
realizando com arte e beleza cada vez maiores o que as celebrações
fazem ver e ouvir.  É preciso criar ou amplificar onde já existe esta
espécie de movimento comum a todos os que intervêm numa celebra-
ção.  Ninguém deve sentir-se fora dele.  Nem sequer os que cuidam da
limpeza da igreja ou desse serviço tão difícil mas tão importante como
é o arranjo das flores ou a limpeza das vestes litúrgicas.

Desde o que preside até ao que tem a responsabilidade do canto,
desde o que lê uma leitura ou propõe as intenções da oração dos fiéis
até ao que apresenta o Missal ao presidente, todos devem criar o hábito
de perguntar a si próprios: já sei tudo o que devo saber sobre o meu
serviço litúrgico?  Faço-o com arte e compreendo porque o devo fazer
assim?  Parece-me necessário rever a minha maneira de ler, de cantar,
de participar?  Se eu sou responsável de uma comunidade, ou de algum
serviço litúrgico, como vou advertir os fiéis e fazer a mudança que se
impõe?  O quê ou quem poderia ajudar-me a ir mais além?

A liturgia não é teatro, mas precisa de um mínimo de encenação
para ser celebrada com arte.  Ou antes, a liturgia é um género de teatro,
mas onde todos são actores e em primeiro lugar o próprio Senhor.  Ela
não é a única manifestação da Igreja, mas é a primeira e mais visível.
Ela é a mais universal forma de catequese.  E o que se aprende pelos
olhos tem muito mais impacto sobre nós do que o que se aprende
apenas pelos ouvidos.
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Os actores que se deslocam num palco, tiveram antes muitas
horas de ensaios.  Para quê?   Para aprenderem a exprimir emoções
através dos gestos, que depois vão despertar sentimentos.

Todas as leis que dizem respeito à celebração em sentido amplo
devem ser tidas em conta na celebração do mistério da fé cristã.
Contudo, esta tem uma dimensão que lhe é própria: os cristãos cele-
bram a Aliança entre Deus e o seu povo, dão graças ao Pai fazendo
memória da morte e ressurreição de Cristo e invocam o Espírito Santo.
Trata-se de manifestar o mistério de Deus, que é invisível e ao mesmo
tempo Se revela.

O que está em jogo na celebração cristã é esta comunicação e
manifestação de Deus através de ritos e palavras por aqueles que
tomam parte na acção litúrgica.  É nos gestos e nas palavras que Deus
Se manifesta.  É na assembleia reunida, na Palavra proclamada, nos
objectos e nas coisas que se utilizam, nas pessoas que presidem, que
lêem, ou que distribuem o pão da vida, que se manifesta o dom de Deus
e a acção de graças da Igreja.

Por isso não é indiferente a maneira como cada interveniente actua.
Apliquemos estes princípios à proclamação da palavra de Deus.

3. A LITURGIA DA PALAVRA

A expressão “liturgia da palavra” é relativamente recente.
Encontramo-la na Instrução Geral do Missal Romano de 1970: «A
Missa consta, por assim dizer, de duas partes: a liturgia da palavra e a
liturgia eucarística (IGMR 8).  Porquê “liturgia da palavra” e não, por
exemplo, “liturgia da Escritura” ou “liturgia bíblica”?

A opção por “liturgia da palavra” tem a ver com a origem dos
textos lidos na Missa.  Todos eles foram “palavra” antes de serem “escri-
tura”.  A Bíblia, é o livro sagrado onde se encontram as “palavras” da
revelação de Deus pronunciadas pelos profetas.  Essa revelação só foi
escrita depois de ter sido dita.  Os textos bíblicos começaram por ser
proferidos oralmente, a seguir andaram de boca em boca ao longo de
muitas gerações, e só depois foram passados à escrita.  A Sagrada
Escritura nasceu da palavra falada. Primeiro houve “tradição” ou
“transmissão” oral.  Só depois veio a “transmissão” escrita.
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Chama-se à primeira parte da Missa “liturgia da palavra” para
recordar que os textos escritos no Leccionário, primeiro foram palavra
falada.  Quando o leitor ou a leitora os pronunciam, estão a fazê-los
voltar à sua forma primitiva de palavra oral.  Um especialista da Bíblia
comparou essa operação a uma outra: «Guardadas as proporções, a
liturgia da Palavra funciona como o leite em pó.  O leite é um líquido
que se torna pó para se conservar, mas que tem de voltar a tornar-se
líquido para ser consumido». Assim acontece com os textos bíblicos.
Foram escritos para melhor se conservarem, mas têm de voltar a ser
ditos para se tornarem Palavra de Deus.

4. O QUE SE ESPERA

DAQUELE OU DAQUELA QUE LÊ A PALAVRA

Eu diria que se esperam duas coisas:
um acto de fé e uma boa preparação.

4.1 Um acto de fé

Em primeiro lugar, espera-se um acto de fé.  Espera-se que ele ou
ela acredite sinceramente que é Deus quem fala pela sua voz, uma vez
que, como diz a Constituição Litúrgica “Cristo está presente na sua
palavra, porque é Ele que fala ao ser lida na Igreja a sagrada
Escritura” (SC 7).

De facto, aquele ou aquela que lê empresta a sua voz a Deus.  Foi
sempre através da voz de homens e de mulheres que Deus Se revelou:
por Abraão, por Moisés, pelos profetas e por fim por seu Filho Jesus
Cristo.  Que espantosa função e que grande responsabilidade a do
leitor: fazer falar Deus, colocar a sua voz e todo o seu ser à disposição
do Senhor para O servir o melhor que pode e sabe.

Este acto de fé do leitor é muito importante. Ele dá-lhe olhos
para ver coisas que não é possível serem vistas por quem não exercita
nem aprofunda a fé de que estamos a falar.  Essa fé activa vai ajudá-lo
a prestar atenção a pormenores como estes: a ir cedo para a igreja, a fim
de ter tempo de preparar a leitura uma última vez, ou para estar
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tranquilo no momento em que vai ler; ao lugar onde fica sentado, para
poder levantar-se no momento próprio sem incomodar ninguém ao
partir e ao voltar e sem se atrasar; à maneira como vai vestido, porque
também se proclama com o fato; ao modo como está no ambão, como
se apresenta diante da assembleia e como olha os fiéis com simpatia.

Essa fé ajudará o leitor ou a leitora a ir descobrindo, pelo estudo
ou por aquilo que vê fazer ou não fazer aos outros, pormenores que lhe
parecem dever ser tidos em conta ou evitados: falará para o microfone
depois de o adaptar à sua altura e não como se não houvesse microfone;
terá cuidado em não fazer a leitura com a cabeça inclinada para um dos
lados, como se vê em certas imagens devotas, posição essa que causa
muito má impressão à assembleia; trocará os óculos de ver ao longe
pelos de ver ao perto antes de chegar ao ambão, e não apenas quando já
aí se encontra; dividirá o peso do corpo pelos dois pés bem assentes no
solo e não ora por um, ora por outro; não terá uma das pernas encolhida
e ainda menos a baloiçar; enquanto lê, não estará permanentemente a
mexer-se nem a mudar de posição.

O leitor que toma a sério o serviço que lhe é pedido, saberá onde
se encontra a leitura que vai ler, porque teve o cuidado de pegar no
leccionário e de a preparar.  É muito desagradável quando o leitor
começa a ler uma passagem diferente daquela que lhe pertence, ou
quando vai virando as páginas do livro sem saber o que procura, ou
quando não sabe qual é a oração dos fiéis daquele domingo, ou quando,
em vez das intenções desta oração, começa a ler a introdução que já foi
feita pelo presidente. Atenção ao novo livro da Oração Universal.
Cada leitor precisa  de conhecer-lhe a estrutura para evitar atrapalha-
ções de última hora.

O leitor ou a leitora que vive animado por esta fé, terá um cuidado
especial em não sujar nem humedecer as páginas do leccionário com o
suor dos dedos, pegará a tempo na página que precisa de voltar para
não interromper a leitura quando não deve, e fará essa operação com
delicadeza e não de maneira brusca e desajeitada.

Numa palavra: esse leitor ou essa leitora tornar-se-á atento a
pormenores que antes lhe passavam completamente despercebidos.
Mas sobretudo, não se contentará com pouco, e nada que diga respeito
a melhorar o exercício do seu ministério lhe parecerá exagerado.
Informar-se-á, comprará livros para aprender mais, pedirá ao pároco
ou a outra pessoa que o ajude a ler sempre melhor.



172

4.2 Uma boa preparação

A segunda coisa que se espera da pessoa que vai ler a Palavra é
uma boa preparação.  Se chamamos a este momento “liturgia da
Palavra”, é preciso que Deus fale.  Mas falará sempre pela boca de
todos os leitores e leitoras que nós ouvimos?  Se ele ou ela não estive-
rem preparados, se não conseguirem fazer-se ouvir para lá da terceira
fila, se a articulação for defeituosa, a velocidade de leitura demasiado
rápida ou o tom monótono e escolar, se a voz for rude e exageradamente
forte, sobretudo a dos homens, ou demasiado espiritual e baixa a das
mulheres, será que a palavra que vão lendo soará aos ouvidos dos fiéis
que os escutam como palavra de Deus?

Temos fortes dúvidas sobre isso.  A experiência diz-nos que uma
palavra mal proclamada desinteressa o ouvinte. Ora, muitos leitores e
leitoras não sabem fazer a pontuação nem a entoação.  Por vezes
separam palavras que fazem um todo ou juntam frases que nada têm a
ver umas com as outras, desconcertando o ouvinte, que não consegue
perceber o nexo das ideias.  É frequente lerem mal certas palavras, que
são importantes para a compreensão do texto.  E sobretudo, o ritmo
com que lêem não permite a assimilação repousada e gostosa da
palavra de Deus.  A leitura então torna-se banal e em vez de suscitar o
gosto provoca o aborrecimento.  Em tais circunstâncias, é difícil sentir
que foi Deus que esteve a falar.

A leitura em público tem as suas leis próprias.  Ler para si não
chega para saber ler para os outros.  Na hora de dar um recital, um bom
cantor precisa, pelo menos, de ter a voz em boas condições, e de estar
seguro do texto e da música a executar, o que só é possível se antes se
preparou convenientemente.

A este propósito deixamos duas perguntas:

– Não será falta de respeito para com Deus que quer falar, e
para com a assembleia que quer escutar, escolher um leitor dois
minutos antes da missa?

– Poderá uma paróquia sentir-se tranquila quando, ao longo dos
domingos e em anos sucessivos, se limita a ouvir os mesmos leitores,
sem organizar, de tempos a tempos, para eles e para outros, exercícios
de aprendizagem ou aperfeiçoamento da leitura em público, dirigidos
por alguém que conheça as leis dessa mesma leitura por profissão
(locutor, actor ou declamador) ou por aquisição pessoal (pessoa com
dotes especiais para a leitura em público)?
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Boa preparação não é nenhum luxo, mas verdadeira necessidade.
Sem ela não é possível melhorar substancialmente a qualidade das
leituras nas nossas comunidades.

4.3 Os meios para essa preparação

Como torná-la possível?  Serão as paróquias, por si sós, capazes
de alterar a situação em que se encontram?  Não o creio, excepto em
casos de paróquias com muitas possibilidades humanas, que são a
excepção entre nós.  Penso que são as dioceses que devem organizar
estruturas que respondam a este problema, se quisermos ultrapassar o
amadorismo que se verifica um pouco por toda a parte, no que diz
respeito à proclamação da palavra de Deus nas assembleias dominicais
ou feriais.

Julgo que não estou a exagerar.  Se quisermos ser sinceros, temos
de reconhecer, que em larga percentagem, os nossos leitores e leitoras
estão longe de proclamar bem. Quando domingo após domingo nos
interrogamos sobre a qualidade da proclamação das leituras, do salmo
responsorial ou das intenções da oração dos fiéis, não é verdade que
nos sentimos insatisfeitos?

E se por outro lado, fizéssemos a comparação entre a qualidade
de leitura dos locutores da rádio ou da televisão, e a qualidade da
proclamação da palavra de Deus feita nas nossas assembleias, quem
ficaria a ganhar ou a perder no confronto?

5. O SALMO RESPONSORIAL:

UM CASO MUITO ESPECIAL DE PROCLAMAÇÃO

O salmo responsorial é um dos meios pelos quais a assembleia
torna o Senhor presente no meio dela: «Cristo está presente... quando
na Igreja se reza ou canta, Ele que disse: ‘Onde dois ou três se
reunirem em meu nome, Eu estou no meio deles’» (Mt 18, 20; SC 7).

A palavra “salmo” significa: canto lírico acompanhado por
instrumento de cordas (lira ou saltério).  Isso quer dizer que o canto
recitativo faz parte do salmo. Depende disso a sua autenticidade mas
também os seus efeitos na memória do crente.  O que nos faz lembrar
certas palavras de certos cânticos é a música.  Acontece exactamente
isso com o salmo responsorial: ele alimenta a fé como palavra de Deus,
sobretudo graças à música.
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Como está a ser executado o salmo, nos domingos e dias festivos,
nas nossas comunidades paroquiais?  Temos a sorte de possuir os salmos
responsoriais dos domingos, todos musicados. Mas como estão eles a
ser cantados?  Que preparação está a ser dada aos nossos salmistas?

Se o salmo não puder ser todo cantado, há soluções intermédias a
experimentar. Por exemplo, pode cantar-se a antífona entre as estrofes,
bem proclamadas, como texto poético que são, e não como mais uma
leitura em prosa como as outras.  Isso quer dizer que um bom leitor da
primeira ou da segunda leitura não é forçosamente um bom leitor do
salmo, e que a recitação do salmo deveria ser mais preparada que as
leituras.   Será assim que acontece habitualmente?

O salmo, cantado ou lido a seguir à passagem do Antigo
Testamento, é a ligação profunda das três leituras.  Nunca se insistirá
demais sobre a importância dos salmos para a vida de fé.  É preciso
conhecê-los, amá-los, aprendê-los como segunda língua materna, sem
o que não chegaremos a entrar no sentido profundo da Escritura nem a
compreender a Palavra de Deus.

Os cento e cinquenta salmos são o tesouro inspirado e cinzelado
ao longo dos séculos pela oração do povo de Israel, de Jesus, dos após-
tolos, e a seguir da Igreja.  Eles são o «resumo de toda a Escritura», e a
melhor iniciação espiritual não apenas ao Antigo Testamento, mas
também ao Novo.  Eles formam um mosaico feito de pedras variadas.

 Quem aprender a orar pouco a pouco com os salmos, descobrirá,
com admiração, que compreende melhor determinados pormenores ou
alusões da Bíblia,  que antes lhe não tinham dito nada.   Ficará
surpreendido ao escutar Deus que lhe fala mesmo quando não está a ler
nem a escutar a Palavra.

O Cardeal Lustiger, actual Arcebispo de Paris, de origem judai-
ca, cujos pais foram mortos nos campos de extermínio de Hitler,
responde invariavelmente a quem lhe diz que não sabe rezar: «Cante os
salmos» e verá como rezar é fácil.

5.1 A comunicação exige preparação

Nas celebrações litúrgicas, ao leitor compete proclamar a pala-
vra de Deus perante a assembleia reunida em nome de Jesus Cristo.
A proclamação da palavra é, pois, um acto de comunicação oral.  O
leitor, pela sua voz, tem a missão de fazer chegar a todos e a cada um
dos membros da assembleia celebrante a mensagem contida no texto da
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Sagrada Escritura que lhe é confiado.  Se quiser fazê-lo em boas con-
dições, como lhe compete, deve preocupar-se tanto com a linguagem
verbal como com a linguagem não-verbal.  Mas não se iluda, pensando
que tudo se resolve de forma intuitiva, num abrir e fechar de olhos.  As
coisas não acontecem assim.  O fenómeno da comunicação humana é
muito complexo.  Requer estudo longo e reflexão profunda.  E o bom
leitor não se improvisa.

O ministério litúrgico do leitor implica uma conveniente preparação
que podemos dividir em preparação remota e preparação próxima.

A preparação remota abrange um período longo de tempo que
engloba a aprendizagem escolar e os cursos específicos de formação
nos quais se aprendem as técnicas de comunicação oral, como sejam a
dicção clara e correcta, a interpretação dos textos, os estilos e géneros
literários, a  colocação da voz, o uso do microfone, a posição do corpo,
a deslocação no espaço litúrgico, os efeitos da carga emocional que se
coloca na transmissão da mensagem e tantos outros pormenores
relacionados com a comunicação.

A preparação próxima realiza-se no espaço de tempo que antece-
de a proclamação da leitura. Este espaço de tempo nunca deverá ser
inferior a um dia.  E o ideal seria que fosse de uma semana.  Durante o
tempo de preparação próxima, o leitor deve tomar contacto com o texto
que vai proclamar, lendo-o várias vezes e meditando-o até compreen-
der em profundidade o significado do seu conteúdo.  Deve analisar o
género literário e o estilo do autor.  Só depois disso poderá fazer uma
leitura correcta, capaz de transmitir a mensagem intelectual, o seu
invólucro emocional e, mais do que isso, o seu sentido espiritual.

Com efeito, uma narração histórica é diferente de um salmo.  Um
hino de louvor exprime sentimentos diferentes de uma oração de
súplica.  Uma profissão de fé não se pode confundir com a proclamação
das bem-aventuranças.  O bom leitor é aquele que é capaz de perceber e
de fazer perceber aos ouvintes os sentimentos associados aos textos
proclamados bem como o sentido espiritual que deles brota.

Esta preparação é fundamental.  Sem ela, poderá haver leitura
com boa articulação de palavras, mas não há proclamação.  Pronunci-
am-se palavras, mas não se comunica uma mensagem.  Faz-se um rito,
mas não se explicita o seu significado.  Quase poderíamos dizer que
estamos perante um esforço inglório do leitor e algum tempo perdido
por parte da assembleia que não chega a captar a mensagem esperada e
a que tem direito.  Seria lamentável que os fiéis voltassem para casa
sem terem percebido a mensagem por culpa de um leitor mal preparado.
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5.2 O modelo trinitário da comunicação

Como ficou dito, comunicar significa pôr em comum.  Quanto
mais houver em comum, maior será a comunicação.  Onde houver
comunhão perfeita, a comunicação também será perfeita.  Onde não há
comunhão, não há comunicação.  Onde a comunhão for deficiente, a
comunicação também será deficiente.  Aqui está o cerne de toda a
problemática da comunicação.

Entre os humanos não pode haver comunhão perfeita.  Logo não
poderá haver comunicação perfeita.  Mas é possível aperfeiçoar o nível
de comunicação sobretudo através da contemplação e da imitação de
um modelo perfeito de comunhão e de comunicação.  Esse modelo é
único.  É o modelo trinitário.

O modelo trinitário de comunhão e de comunicação é, por
natureza, inacessível ao homem.  Porém, em Jesus Cristo, “Palavra que
se fez carne” (Jo 1, 14) e se “meteu na pele da humanidade”, Deus
estabeleceu comunhão com a natureza humana e, por conseguinte,
tornou possível uma nova forma de comunicação.  Deus, que antes
falara aos homens de muitas formas, quando chegou a plenitude dos
tempos, falou-nos através do seu próprio Filho, modelo perfeito de
comunicador.  N’Ele, a linguagem verbal identifica-se com a lingua-
gem não-verbal.  O gesto identifica-se com as palavras.  Ele é a
Palavra.  É a comunicação perfeita porque é comunhão perfeita.  Com
as Pessoas divinas e com as pessoas humanas.

Para estabelecer uma comunicação perfeita com as pessoas do
seu tempo, Jesus situa-se no seu povo e na sua história.  Adapta-se à
cultura e à linguagem de Israel.  Adopta uma atitude dialógica e estimu-
la a comunicação interpessoal.  É um modelo de audácia e de valentia.
Sabe utilizar, em cada circunstância, o modelo de comunicação mais
adaptado.  Alcança perfeitamente o objectivo de toda a comunicação.
Chega à comunhão perfeita com a humanidade pela Eucaristia.

É Ele o nosso modelo.  Com Ele devemos aprender a fazer
comunhão para sermos capazes de comunicar, seguindo a sua admoes-
tação: “Aprendei de Mim”, “fazei vós também como Eu fiz”.

5.3 O alicerce da comunicação

Como já ficou claro, comunicação quer dizer comunhão.  E, no
caso do leitor, a comunhão tem dois aspectos: comunhão com a
mensagem e comunhão com os ouvintes.
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A mensagem que o leitor vai proclamar não é dele.  É de Deus.
Por isso, a primeira preocupação deve ser interiorizar essa mensagem,
acolhê-la no seu coração, entendê-la, deixar-se interpelar por ela e, na
medida do possível, sintonizar a vida com essa mensagem até ao ponto
de a fazer sua.  Desta forma conseguirá um bom relacionamento no
sentido vertical, com Deus, autor da mensagem.

Se o leitor tiver compreendido o sentido da mensagem, está em
condições para a comunicar.  E, como é evidente, se não compreendeu
o sentido da mensagem nunca a poderá comunicar a ninguém, mesmo
que se esforce por utilizar as técnicas mais sofisticadas que alguém
tenha inventado.

A segunda preocupação do leitor deve orientar-se no sentido ho-
rizontal, isto é, deve consistir em estabelecer um bom relacionamento,
uma boa comunicação com os membros da assembleia celebrante.  Para
isso, é preciso que seja um bom comunicador, a exemplo de Jesus
Cristo, que comunicava com as acções, com os gestos e com as
palavras, adaptando-se às circunstâncias dos seus ouvintes.

Retomando o que já foi dito atrás, o bom leitor é aquele que
transmite a mensagem de forma clara e convincente, tanto com a
linguagem verbal - as palavras - como com a linguagem não-verbal - a
posição do corpo, a expressão do rosto, o tom da voz.

Se a mensagem, antes de ser proclamada, entrou no coração, é de
lá que ela sai.  E não só através das palavras, mas através de todo o
corpo.  Pois todo o nosso corpo comunica.  E, quando é o corpo todo a
comunicar a mesma mensagem, ela chega mais facilmente aos ouvintes.

CONCLUSÃO

Na maior parte dos casos, os leitores exercem o seu ministério na
celebração da Eucaristia que é, por excelência, mistério de comunhão
de Deus com os homens e dos homens entre si.  É, pois, desejável que
os leitores tomem consciência da importância e da dignidade que tem o
seu ministério.  Eles são, não apenas ministros da Palavra mas também
ministros da comunhão entre Deus e os homens.  Eles são a voz de
Deus que fala ao seu povo.  E o povo espera que essa voz seja audível,
clara, convincente e total.  A voz da verdade e da autenticidade.

JOSÉ DE LEÃO CORDEIRO



CRISTO, PÃO PARTIDO

– O MINISTÉRIO DO ALTAR –

INTRODUÇÃO

“Ao chegar a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho,
nascido de mulher (Gal 4, 4). O Filho de Deus nasceu de mulher e veio
ao mundo resgatar os que estavam sujeitos à lei para poderem receber a
adoptação de filhos. “E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos
corações e Espírito do seu Filho que clama: ‘Abba, Pai’”.

Esta apresentação paulina do mistério da Encarnação contém a
revelação do mistério trinitário e da continuação da missão do Filho
na missão do Espírito Santo.

Cristo, Redentor do mundo, é o único Mediador entre Deus e os
homens e não há outro nome debaixo do céu pelo qual possamos ser
salvos (cf. Act 4, 12). N’Ele “temos a redenção, pelo seu sangue, a
remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça” (Ef 1, 7).

Se por um lado Deus em Cristo fala de Si e Se dá à humanidade,
por outro, no mesmo Cristo, a humanidade inteira e toda a criação
falam de si a Deus – melhor, dão-se a Deus. Assim, tudo volta ao seu
princípio. Jesus Cristo é a recapitulação e o cumprimento de todas as
coisas em Deus: cumprimento que é glória de Deus. O cristianismo é
religião da glória, é um existir em novidade de vida para louvor da
glória de Deus (cf Ef 1, 10-12). Na realidade, toda a criação é manifes-
tação da sua glória; de modo particular, o homem (vivens homo) é
epifania da glória de Deus, chamado a viver da plenitude da vida
em Deus.

O Espírito Santo, que o Pai enviou no nome do Filho, faz com
que o homem participe na vida íntima de Deus. Faz com que o homem
seja também filho à semelhança de Cristo, e herdeiro daqueles bens
que constituem a parte do Filho (cf. Gal 4, 7). O Espírito Santo, que
perscruta as profundezas de Deus (cf. 1 Cor 2, 10), introduz-nos a nós,
homens, nessas profundezas em virtude do sacrifício de Cristo.
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O primeiro ano de preparação do grande Jubileu, 1997, é
dedicado à reflexão sobre Jesus Cristo, Verbo do Pai, feito homem por
obra do Espírito Santo. Na verdade, há que evidenciar o carácter
vincadamente cristológico do Jubileu. O tema geral, proposto para este
ano, é: “Jesus Cristo, único Salvador do mundo, ontem, hoje e
sempre” (cf. Heb 13, 8).

Os cristãos são chamados a preparar-se para o Grande Jubileu do
início do terceiro milénio, renovando a sua esperança no advento definiti-
vo do Reino de Deus, preparando-o dia após dia no seu íntimo, na comuni-
dade cristã a que pertencem, e no contexto social onde estão inseridos.

Dada a articulação da fé cristã em palavra e sacramento, parece
importante unir conjuntamente, também nesta singular ocorrência, a
estrutura do memorial com a da celebração, não nos limitando a
recordar o acontecimento apenas conceptualmente, mas tornando
presente o seu valor salvífico mediante a actualização sacramental.

Cristo, como fermento divino, penetra cada vez mais profunda-
mente no momento presente da vida da humanidade, comunicando a
salvação que se cumpriu no Mistério pascal. Por seu lado, a Igreja
visa “unicamente este objectivo: continuar, sob a direcção do Espírito
Consolador, a obra de Cristo que veio ao mundo para dar testemunho
da verdade, não para julgar mas para salvar, não para ser servido mas
para servir” (GS 3).

“A Igreja acredita que Jesus Cristo, morto e ressuscitado,
oferece aos homens pelo seu Espírito a luz e a força para poderem
corresponder à sua altíssima vocação; porque não foi dado aos homens
sob o céu outro nome, no qual possam ser salvos” (GS 10).

Quando no final da sua magnífica exposição, o autor da Carta aos
hebreus proclama: “Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje, e será
sempre o mesmo” (13, 8), refere-se a toda a cristologia sacerdotal que
expôs nos capítulos anteriores. Desde “ontem”, isto é, desde o momento
da sua glorificação pascal, Jesus Cristo é aquele que, por meio de uma
perfeita docilidade filial a Deus e solidariedade com os homens, levou
à perfeição a dupla capacidade de relação que possuía, em virtude
da sua condição de Filho de Deus feito homem. Converteu-Se, e para
sempre, em Sumo Sacerdote cheio de misericórdia para com todos
os irmãos (cf. 2, 17). Obteve o poder de fazer com que o homem
entrasse na intimidade de Deus e pôs em movimento um intenso
dinamismo de comunicação e comunhão.
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I - A PARTICIPAÇÃO NO MISTÉRIO PASCAL

A morte de Cristo na cruz, a sua entrega ao Pai, a sua passagem
como Servo de Deus, como Cordeiro pascal, que se imola pelos peca-
dos de todos, tornam-se presentes no memorial eucarístico. A Eucaristia é
o sacramento por excelência da Páscoa de Cristo. A nova Páscoa é a
“passagem” de Cristo à glória do Pai e a nova celebração sacramental
desta Páscoa é principalmente a Eucaristia. É o Senhor glorioso, Cristo
ressuscitado que se faz presente na Eucaristia. É o Cristo pascal, o
ressuscitado, que transcende o homem e o mundo porque ressuscitou
para um novo modo de existência, totalmente novo e original, que já
experimentou na força do Espírito a glorificação escatológica, e
está cheio da divindade, é o Senhor, o Kyrios, que se torna presente, se
entrega e se dá a conhecer no partir do pão.

Cristo, na sua morte, passou à nova existência, escatológica. Ele
é o Kyrios, exaltado junto de Deus. Para Ele já não existe a limitação
do tempo e do espaço, porque na sua passagem pascal para a glória
inaugurou a existência última e definitiva, na qual vive para sempre o
“hoje”. Agora possui um novo modo de presença, mais aberta e profunda.
Desde a existência no Espírito, o Ressuscitado aproxima-se, “aparece”
à comunidade celebrante, dando-se a Si mesmo como alimento de vida
eterna, como “pão partido para a vida do mundo”. Agora está mais
presente, é mais “enviado” à sua Igreja e ao mundo do que na sua vida
terrena.

1. Na Igreja

Deus ressuscita Cristo no Espírito, torna-O presente ao mundo,
submete ao seu domínio todas as realidades criadas, transforma assim o
pão e o vinho e insere os fiéis no corpo de Cristo ressuscitando-os com Ele.

O Cristo pascal é “dado à Igreja” (Ef 1, 22) e a ela é confiado
também o símbolo dessa entrega, a Eucaristia. “Deus ressuscitou-O
ao terceiro dia e permitiu-Lhe manifestar-Se, não a todo o povo,
mas às testemunhas de antemão designadas por Deus, a nós que come-
mos e bebemos com Ele, depois de ter ressuscitado dos mortos”
(Act 10, 40 s). “Eu estarei convosco todos os dias até ao fim do mundo”
(Mt; 28, 20); “onde se reunirem dois ou três em meu nome, Eu estarei
no meio deles” (Mt 28, 20). Ele não pode partilhar o banquete do reino
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senão com a Igreja que, na fé e na caridade, se une a Ele na sala do
festim. A presença do Senhor manifesta-se na assembleia dos seus
discípulos que, pelo Baptismo, se encontram já reunidos no Mistério
pascal.

A presença de Cristo é uma entrega de Si mesmo, orientada para
a comunhão. Cristo não entrega o seu corpo senão à sua esposa, que o
recebe.

2. Pelo ministério da Igreja

O poder da ressurreição que transforma o pão e o vinho desdobra-se
assim na Igreja que o recebe. Submetida por completo à acção divina, a
Igreja é em si mesma operante: é o corpo de Cristo, o órgão da acção do
seu Senhor na visibilidade deste mundo. Chama-se ministerial a esta
actividade exercida sob o domínio de Cristo na visibilidade das coisas.
Graças à actividade ministerial da Igreja, Cristo vem ao encontro dos
homens na sua acção salvífica.

Este ministério exerce-se em primeiro lugar pela Palavra. Daí
que a vinda de Cristo e da sua salvação ao mundo se façam sob o nome
de Boa Nova.

Cristo “enche todas as coisas” com a sua presença (Ef 4, 10) por
ter herdado “o nome que está acima de todo o nome” (Flp 2, 9). A
grandeza da liturgia cristã é a de ser celebrada pelo Filho de Deus no
cume escatológico da história da salvação, e por aqueles que se deixam
assumir nesta plenitude. “Tudo o que Cristo é, tudo o que fez e sofreu
por todos os homens, participa da eternidade divina, e assim domina
todos os tempos e neles se torna presente. O acontecimento da Cruz e
da Ressurreição permanece e atrai tudo para a vida” (CIC 1085).

3. Os concelebrantes

O primeiro celebrante, sem o qual ninguém pode celebrar o mistério
pascal, é Cristo, o Cordeiro “imolado e de pé” (Ap 5, 6), Cristo
crucificado e ressuscitado, o único Sumo-Sacerdote do verdadeiro
santuário (cf. Heb 4, 14-15; 10, 19-21, etc.). Mas na Eucaristia Cristo
“dá-se à Igreja”, da qual faz o seu próprio corpo (cf. Ef 1, 22), a fim de
que participe na sua Páscoa. A Eucaristia é o mistério pascal concele-
brado. É Cristo quem preside à assembleia eucarística: a fé das
primeiras comunidades insiste essencialmente neste ponto. O Senhor
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Jesus está vivo: é Ele que continua a convidar os seus para a mesa, a
“tomar” o pão, a “pronunciar a bênção, a “partir” e a “dar” o pão dizendo:
“Isto é o meu corpo entregue por vós”. E assim também com o cálice.

a)  A Igreja inteira concelebra o Mistério pascal

O grupo dos Doze instituído por Jesus era um símbolo de univer-
salidade. A indicação: “Fazei isto em memória de Mim”, é dirigido aos
discípulos que representavam a Igreja inteira. Na Ceia, os Doze não
representam só os futuros bispos e presbíteros; representam também,
ou melhor, em primeiro lugar, o “novo povo” que se chama “a Igreja”.
Toda ela tem a missão de “fazer isto em memória” de Jesus.

Se todos os cristãos têm o encargo de “edificar o corpo de
Cristo” (Ef 4, 12), os ministros desempenham o papel de “articulações”
ao serviço de todo o corpo: assim, cada um dos membros, exercendo o
dom particular recebido de Cristo, contribui para o crescimento do
conjunto do corpo “no amor” (v. 16). Nesta perspectiva, a presidência
ministerial da Igreja e da Eucaristia só pode ser vivida como serviço da
actividade de todos, a fim de que a diversidade de tarefas, segundo o
“carisma” de cada um, em vez de dividir a Igreja, a faça crescer na
unidade do corpo de Cristo. A monopolização pelo presidente das
actividades dos cristãos estaria manifestamente em contradição com
esta perspectiva.

É toda a comunidade, o Corpo de Cristo unido à sua Cabeça, que
celebra. “As acções litúrgicas não são acções privadas, mas celebrações da
Igreja, que é o ‘sacramento de unidade’, isto é, povo santo reunido e
ordenado sob a direcção dos bispos. Por isso, tais acções pertencem a
todo o Corpo da Igreja e manifestam-no, atingindo, porém, cada um
dos membros de modo diverso, segundo a variedade de estados,
funções e participação actual” (SC 26). É por isso, também, que,
“sempre que os ritos comportam, segundo a natureza particular de cada
um, uma celebração comunitária, caracterizada pela presença e activa
participação dos fiéis, inculque-se que esta deve preferir-se, na medida
do possível, à celebração individual e como que privada” (SC 27).

A assembleia que celebra é a comunidade dos baptizados, que
“pela regeneração e a unção do Espírito Santo, são consagrados para
ser uma casa espiritual e um sacerdócio santo, para oferecerem sacrifícios
espirituais” (LG 10). Este “sacerdócio comum” é o de Cristo, único
sacerdote, participado por todos os seus membros.
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b)  O sacerdote celebrante

Mas “nem todos os membros têm a mesma função” (Rm 12, 4).
Alguns deles são chamados por Deus, na Igreja e pela Igreja, a um
serviço especial da comunidade. Estes servidores são escolhidos e
consagrados pelo sacramento da Ordem, pelo qual o Espírito Santo os
torna aptos a agir na pessoa de Cristo-Cabeça ao serviço de todos os
membros da Igreja. O ministro ordenado é como que o “ícone” de
Cristo-sacerdote.

Na assembleia celebrante o bispo ou o presbítero representam
um papel que lhes é próprio, apesar de ser comunitário. O seu lugar
pode comparar-se com o dos primeiros apóstolos nos quais a Igreja
futura se encontrava representada. O ministério eucarístico do sacerdo-
te, único em si mesmo, é o da Igreja inteira no ponto central da sua
própria ministerialidade.

Sendo eclesial, este ministério é todavia o de Cristo. O sacerdote
actua in persona Christi, em nome de Cristo e por meio d’Ele. Na
celebração o sacerdote não está separado da Igreja, que é toda ela o
órgão da acção de Cristo. A Igreja é o corpo de Cristo, o próprio Cristo
na visibilidade deste mundo. Ela identifica-se certamente ainda
imperfeitamente e dentro de uma plena subordinação com Aquele que
a assume em Si mesmo.

Na pessoa do sacerdote, é a presença de Cristo que se manifesta
à Igreja em oração. Por isso, ao sacerdote celebrante compete pro-
nunciar as orações “presidenciais”. Isto implica que ele faça sua a
oração da Igreja, oração que supera o nível da oração de cada um
dos membros da assembleia e de si próprio, pois é a oração do Corpo
de Cristo.

Como Cristo é o celebrante principal e como a Igreja oferece o
sacrifício deixando-se assumir nele, a missa do sacerdote é a mesma
que toda a assembleia celebra. Como Cristo é a Palavra dirigida à
comunidade, é normalmente o ministro ordenado que proclama o
Evangelho. Como é Cristo quem transforma o pão e o vinho e dá o seu
corpo imolado a cada um dos fiéis, é o sacerdote que pronuncia as palavras
da consagração e que normalmente parte o Pão para o distribuir a todos.

Mas na celebração eucarística não existe nenhum motivo para
distinguir, dissociando-os, o sacerdote, como se lhe correspondesse só
a ele oferecer o sacrifício, e os leigos, como se só participassem na
preparação do sacrifício e na comunhão. Todos os fiéis, “cada um a seu
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modo, tanto pela oblação como pela comunhão, desempenham a sua
própria função na acção litúrgica” (LG 11).

c)  Na comunhão de Cristo e da Igreja

Uma vez que a sua função não o separa, antes o situa no coração
da assembleia, o sacerdote celebra a Missa como o faz a própria
assembleia: na comunhão de Cristo, tomando parte na sua Páscoa. O
sacerdote é um fiel de Cristo. Antes de ordenar os seus apóstolos:
“Fazei isto em memória de mim”, antes de lhes confiar este ofício,
Jesus convida-os: “Tomai e comei!” Eles são comungantes e é como
tais que exercem o seu ministério. Jesus associa-os a Si mesmo no
mistério da sua Páscoa redentora, para que dêem fruto, juntamente com
Ele, como os ramos unidos à videira.

O sacerdote concede à assembleia que possa celebrar o mistério
da salvação celebrando-o ele mesmo, comprometido de algum modo no
mistério de Cristo. Neste sentido também ele é um símbolo: símbolo de
Cristo cuja Páscoa pessoal é a salvação do mundo, e símbolo da Igreja
que é santificante, já que se deixa assumir na santidade de Cristo. Este
ministério que apela à santidade é também em si mesmo santificante, já
que é assumido em Cristo e no seu dinamismo pascal.

II - OS OUTROS MINISTÉRIOS LITÚRGICOS

Com o fim de servir às funções do sacerdócio comum dos fiéis,
existem ainda outros ministérios particulares, não consagrados pelo
sacramento da Ordem, e cuja função é determinada pelos bispos segundo
as tradições litúrgicas e as necessidades pastorais. “Mesmo os acólitos,
os leitores, comentadores e os membros do coro desempenham um
verdadeiro ministério litúrgico” (SC 29). Também eles estão ao serviço
de Cristo e da Igreja e também eles, de certo modo, são ícones de Cristo
servidor dos seus irmãos e pão partido para a vida do mundo.

Na celebração, o sacerdote, não deve desempenhar todos os
papéis: deve, como os outros fiéis, escutar a palavra de Deus antes de a
partilhar com eles na homilia. Deve deixar que cada um desempenhe,
plenamente, o ministério ou função que lhes estão confiados. Ele
também tem necessidade do ministério dos outros para desempenhar
bem o próprio. Como poderá estar à vontade, se ninguém estiver junto
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dele atento ao que lhe é preciso? Como poderá estender as mãos para a
oração, se ninguém segurar o Missal diante dele? E também não deve
renunciar ao ministério que lhe é próprio, com o pretexto de confiar aos
leigos uma maior responsabilidade.

“Numa assembleia reunida para a celebração da liturgia, cada
qual tem o direito e o dever de desempenhar o ofício que lhe pertence,
de acordo com a diversidade das ordens e das funções. Neste sentido,
todos, ministros ou simples fiéis, no desempenho do seu ofício, farão
só e tudo o que lhes pertence (cf SC 28). Desta forma se manifesta a
Igreja, nas suas diferentes ordens e ministérios, como um corpo, cujos
membros constituem um só todo (cf SC 26) ao serviço de todos. Mas se
o ministério litúrgico é o serviço de todos, é, em definitivo e antes de
mais, o serviço do Senhor de quem recebemos “graça sobre graça” e a
quem queremos consagrar todo o nosso ser e agir.

a)  O Diácono

Rigorosamente falando, ministros são os que intervêm na
celebração ao lado do presidente ou de outros ministros ou entre estes
e a assembleia.

Ministro é aquele que exerce um ministério, isto é, um serviço. O
ministro por excelência é o diácono, como o próprio nome indica.

“Entre os ministros, ocupam o primeiro lugar os diáconos, cuja
ordem foi tida em grande consideração já desde os primeiros tempos da
Igreja... Devem ser reconhecidos como verdadeiros discípulos
d’Aquele que não veio para ser servido mas para servir (cf Mt 20, 28),
e está no meio dos seus discípulos como quem serve” (cf Lc 22, 27).

Fortalecidos pelo dom do Espírito Santo, prestam a sua ajuda ao
Bispo e seu presbitério, no ministério da palavra, do altar e da caridade.
Enquanto ministros do altar, anunciam o Evangelho, servem na celebração
do sacrifício, distribuem o Corpo e o Sangue do Senhor. Nas acções
litúrgicas compete ao diácono: assistir ao celebrante; ministrar ao altar,
seja ao livro seja ao cálice; dirigir a comunidade dos fiéis com
oportunas admonições; enunciar as intenções da Oração dos Fiéis.
Quando não haja nenhum outro ministro, o diácono desempenha as
funções dos outros no que for necessário.

A presença e a actuação do diácono na celebração litúrgica é o
sinal mais significativo da sua presença e da sua acção em toda a vida
da comunidade, mesmo fora da liturgia.
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b)  O Acólito

Etimologicamente, acólito significa o que segue, o que
acompanha os ministros ordenados.

O acólito, no ministério do altar, tem funções próprias que ele
mesmo deve exercer, ainda que estejam presentes outros ministros de
ordem superior.

Nem sempre o acólito exerceu exclusivamente funções litúrgicas.
Na Igreja antiga, fazia parte da equipa do diácono, estando-lhe reservadas
também tarefas administrativas e de caridade.

Na celebração litúrgica, o acólito ajuda o diácono e ministra ao
sacerdote. O seu serviço, portanto, é cuidar do altar, ajudar o diácono e
o sacerdote nas acções litúrgicas, principalmente na celebração da Missa.
São várias as acções que o acólito pode exercer e algumas delas podem
ocorrer simultaneamente. Convém distribuir as diversas funções pelos
vários acólitos. Mas se está presente só um acólito, este desempenhará
por si as funções mais importantes, deixando as outras para outros
ministros.

O Missal concretiza assim as funções do acólito: leva a cruz na
procissão de entrada; durante a celebração está ao serviço do diácono
ou do sacerdote para o que for necessário, como apresentar-lhe o livro;
ajuda na preparação do altar; se for necessário, ajuda o sacerdote a
recolher as ofertas do povo, e leva ao altar o pão e vinho; se houver
incenso, apresenta ao sacerdote o turíbulo e acompanha-o na incensação;
sendo acólito instituído, pode também ajudar o sacerdote a distribuir a
Comunhão, na sua qualidade de ministro extraordinário; e se a comunhão
se der sob as duas espécies, apresenta o cálice aos comungantes ou sus-
tenta o cálice quando a Comunhão é feita por intinção; na ausência do
diácono, o próprio acólito leva os vasos para a credência e aí os purifica
e arruma.

É conveniente que os diversos serviços sejam distribuídos por
vários acólitos que, segundo a tarefa que desempenham na celebração,
se podem designar como cruciferário (o que leva a cruz), turiferário
(que leva e apresenta o turíbulo), acólito do altar e acólito do livro,
ceroferários (levam as velas), acólito do micro, acólito do báculo e da
mitra, quando o bispo preside à celebração.

Quando não houver acólitos instituídos, outros ministros podem
realizar as suas tarefas, à excepção da distribuição da comunhão. Só os
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acólitos “instituídos” ou outros cristãos, homens ou mulheres, que
tenham sido “nomeados” “ministros extraordinários da comunhão”,
podem, se for necessário, distribuir a sagrada comunhão.

c)  O Leitor

Também o leitor tem, na celebração litúrgica, uma função
própria, que exercerá por si mesmo, ainda que estejam presentes outros
ministros de ordem superior.

O leitor, que historicamente é o primeiro a aparecer entre os
ministros inferiores, é instituído para uma função que lhe é própria: ler
a Palavra de Deus na assembleia litúrgica. Como o ministério do leitor
está a ser objecto de outra conferência, não direi mais sobre este tema.

d)  Cantores e músicos

Todos aqueles que têm um papel especial a desempenhar no que
respeita ao canto e à música sacra, seja o regente do coro, sejam os
cantores, seja o organista, ou quaisquer outras pessoas, observarão as
normas prescritas para essas funções. Também este ministério está a
ser objecto de outra conferência, neste momento.

e)  Mestre de cerimónias

Para que uma celebração, mormente quando presidida pelo
Bispo, brilhe pelo decoro, simplicidade e ordem, é preciso um mestre
de cerimónias, que a prepare e dirija, em íntima colaboração com o
Bispo e demais pessoas. O cerimoniário é o servidor de todos: servidor
da celebração que ele prepara e à qual assegura uma digna execução;
servidor do celebrante a quem assiste e ajuda; servidor dos outros
actores que ele orienta e a quem facilita a coordenação de movimentos.

O mestre de cerimónias deve ser perfeito conhecedor da sagrada
liturgia, sua história e natureza, suas leis e preceitos. Mas deve ao
mesmo tempo ser versado em matéria pastoral, para saber como devem
ser organizadas as celebrações, quer no sentido de fomentar a participação
frutuosa do povo, quer no de promover o decoro das mesmas.

Deve, em tempo oportuno, combinar com os cantores, assisten-
tes, ministrantes, celebrantes tudo o que cada um tem a fazer e a dizer.
Porém, dentro da própria celebração, deve agir com suma discrição.
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f)  O Sacristão

Junto com o mestre de cerimónias, mas dependente dele, o
sacristão prepara as celebrações. Deve dispor cuidadosamente os
livros destinados à proclamação da palavra de Deus e à recitação das
orações, os paramentos e demais coisas necessárias para a celebração.

Da ornamentação do lugar duma celebração faz parte, acima de
tudo, uma apurada limpeza do pavimento, das paredes e de todas as
figuras e coisas de que se usa ou se expõem à vista. Observem-se as
regras duma nobre simplicidade e beleza de arte. Seja tal a ornamentação
da igreja, que nela se veja o sinal do amor e reverência para com Deus;
e ao povo de Deus sugira o carácter próprio das festas e a alegria e
piedade do coração.

g)  Outros ministros

Quanto aos restantes ministros, uns exercem o seu ofício no
presbitério, outros fora do presbitério. Entre os primeiros, conta-se
aqueles que são designados para administrar a sagrada Comunhão
como ministros extraordinários, e ainda os encarregados de levar o
Missal, a cruz, as velas, o pão, o vinho, a água, o turíbulo, como vimos
mais acima.

Entre os segundos estão:

1. O comentador, incumbido de fazer aos fiéis explicações e
admonições, a fim de os introduzir no sentido da celebração e os dispor
a compreendê-la melhor. As admonições do comentador devem ser bem
preparadas e muito sóbrias. No desempenho da sua função, o comentador
deve colocar-se em lugar adequado, à frente dos fiéis, mas não convém
que suba ao ambão.

2. Aqueles que, em algumas regiões, são encarregados de receber
os fiéis à porta da igreja, de os conduzir aos seus lugares, de ordenar as
procissões. De facto, a assembleia pode ganhar muito, se, logo desde o
início, as pessoas se sentirem acolhidas e como que introduzidos na
assembleia por quem lhes possa indicar os lugares, distribuir uma folha
com os cânticos ou outros elementos destinados à celebração.

3. Os encarregados de fazer na igreja a colecta das oferendas.
Não há celebração de Missa dominical em que a recolha das ofertas não
ocupe um momento, geralmente significativo, da celebração. Pelo menos
nalguns dias mais solenes, organizar-se-á mesmo uma procissão com as
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oferendas, em que o pão e o vinho tomam o primeiro lugar. Para sublinhar
o sentido ritual desta entrega e para facilitar a boa ordem neste momento é
oportuno que haja ministros próprios para esta função.

E a Instrução Geral do Missal Romano termina este capítulo com
a seguinte recomendação: “A preparação efectiva de cada celebração
litúrgica há-de fazer-se em boa harmonia entre todos aqueles a quem tal
diz respeito, seja no que se refere aos ritos, seja ao aspecto pastoral e
musical, sob a orientação do reitor da Igreja e ouvidos também os fiéis
naquilo que a eles directamente diz respeito” (IGMR 73; cf 313).

III - PARTICIPAÇÃO NA CELEBRAÇÃO  LITÚRGICA

Uma das principais finalidades da renovação litúrgica foi a
adequação entre o rito e a função ministerial. Para isso, além de
“ordenar os ritos de tal modo que exprimam com mais clareza o que de
santo significam”, o Concílio quer também que o povo “lhes apreenda
o sentido”, e que tanto ministros como fiéis, “participando na liturgia
cada um segundo a sua condição”, dela recolham abundantes frutos”
(SC 21; IGMR 2).

Mas, além de os ministérios serem exigidos pela própria ordenação
litúrgica, são-no também pela natureza eclesial da própria liturgia. A
liturgia, sobretudo a Eucaristia, é “expressão da estrutura eclesial”. Por
conseguinte, “limite-se cada um, ministro ou fiel, exercendo o seu
ofício, a fazer tudo e só o que é de sua competência; desta maneira, e
pela mesma ordenação da celebração, a Igreja aparecerá constituída na
sua diversidade de ordens e ministérios” (SC 28; IGMR 58). A celebração
é a epifania da unidade e diversidade dos carismas e ministérios na
Igreja, é a visibilização em acto da estrutura orgânica da Igreja.

Mais ainda: se a liturgia é o exercício do sacerdócio universal,
este exercício requer a participação e o desempenho dos ministérios
correspondentes. “É desejo ardente da santa Igreja que todos os fiéis
cheguem àquela participação plena, consciente e activa... que é, por
força do baptismo, um direito e um dever do povo cristão, raça
escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido” (SC 14). Este
povo sacerdotal, na Eucaristia, “deve dar graças a Deus e oferecer não
só pelas mãos do sacerdote, mas juntamente com ele, a hóstia imaculada e
aprender a oferecer-se a si mesmo” (IGMR 62; cf 3). O sacerdócio
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universal exige, pois, participar na celebração, oferecer e oferecer-se,
o que reclama uma expressão e uma actuação correspondente nos
diversos serviços e ministérios litúrgicos, pelos quais se manifesta a
assembleia inteira. “Os que servem ao altar, os leitores, comentadores e
elementos do grupo coral exercem um verdadeiro ministério litúrgico.
Exerçam, pois, o seu múnus com piedade autêntica e do modo que
convém a tão grande ministério e que o povo de Deus tem direito de
exigir” (SC 29; cf. IGMR 313).

“Muito há ainda a fazer para ajudar os sacerdotes e os fiéis a
penetrar no significado dos ritos e dos textos litúrgicos, para
aperfeiçoar a dignidade e a beleza das celebrações e dos lugares, para
promover, à maneira dos Padres da Igreja, uma ‘catequese mistagógica’
dos sacramentos” (VQA, 21). “Esta formação, adaptada à condição que
lhes é própria, é indispensável também para os leigos, tanto mais que
estes, em muitas regiões, são chamados a assumir responsabilidades
cada vez mais relevantes na comunidade” (n. 15).

O mais importante é a sensibilização para o autêntico espírito
litúrgico, pois a liturgia “é a primeira e necessária fonte onde os fiéis
podem ir beber o espírito genuinamente cristão” (SC 14).

A tarefa dos animadores litúrgicos é a de favorecer uma celebração
de Jesus Cristo – é mesmo disso que se trata – que implique todos aqueles
que estão presentes, na sua diversidade. Isto não se realiza através de
longos discursos ou testemunhos, mas antes de mais pela maneira de
celebrar, pela participação activa, pela justeza e adaptação dos cânticos,
intenções e preces.

No fundo, a intenção subjacente à reforma litúrgica querida pelo
Concílio, e posteriormente levada à prática, mais não é que restituir ao
povo de Deus a consciência do mistério do culto cristão, que é
“sacrifício espiritual”, e ao mesmo tempo a possibilidade de ter acesso
pessoal e comunitariamente à graça da salvação, perenemente tornada
presente pelo seu Autor através dos sinais da liturgia.

1. Participação exterior

Acerca da participação exterior deve afirmar-se toda a sua
importância, como sinal visível da atitude invisível do coração dos
participantes, sejam ministros ordenados ou fiéis. Isto não significa
que a uma maior participação exterior (fazer-dizer qualquer coisa
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durante a celebração, orientar os cânticos...) corresponda sempre a
uma melhor participação na celebração: a escuta e o silêncio são a
expressão exterior privilegiada da participação interior, por exemplo,
na liturgia da Palavra.

A autêntica participação, assim como é inimiga dos espectadores
mudos, é igualmente inimiga de activismos-protagonismos (que se
manifestam, por exemplo, quando se impõe o próprio gosto, quando as
celebrações são conduzidas por pessoas exibicionistas, quando o
presbitério é tratado como se fora um palco, com cânticos não
adequados à celebração ou ao momento ritual ou aptos para encontros
fraternos não litúrgicos, etc.: todas estas formas não ajudam a melhorar
sequer a participação exterior).

É preciso não esquecer o valor que tem uma participação exterior
orientada e assumida como norma por uma disciplina comum: ajuda a
superar o subjectivismo e o personalismo que, para além do mais, têm a
desvantagem de confundir os fiéis.

Mas há também o risco, sempre possível, de confundir a
participação exterior com a participação interior, ou de se contentar
com a participação exterior levada a cabo segundo as normas, ou de
julgar que a uma maior participação exterior corresponde sempre uma
melhor participação interior, ou ainda que, por oposição ao activismo
exteriorista se deve regressar ao intimismo.

Se a participação exterior não é igual para todos os membros de
uma assembleia – uma vez que nem todos fazem tudo, mas cada um a
própria tarefa – todos porém são chamados-urgidos à participação
interior.

2. Participação interior

Acerca da participação interior, deve em primeiro lugar pôr-se
em realce a necessidade de uma adequada formação sobre o mistério do
culto cristão e de uma adequada mistagogia. Também as atitudes
espirituais se aprendem concretamente de alguém. Concretamente
seria ainda necessário valorizar o silêncio, ajudar os padres e os fiéis a
educarem-se para os momentos de silêncio durante a celebração. “Deve
guardar-se, nos momentos devidos, o silêncio sagrado, como parte da
celebração” (SC 30; IGMR 23). “A natureza deste silêncio depende do
momento em que ele é observado no decurso da celebração. Assim, no
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acto penitencial e a seguir ao convite à oração, o silêncio destina-se ao
recolhimento interior; a seguir às leituras ou à homilia, é para uma
breve meditação sobre o que se ouviu; depois da Comunhão, favorece a
oração interior de louvor e acção de graças. O Missal Romano apresenta
vários momentos possíveis de silêncio durante a celebração da Eucaris-
tia: no acto penitencial; antes da colecta; durante as leituras; depois da
homilia; na oração universal; durante a Oração Eucarística; antes da
Comunhão; depois da Comunhão; antes da oração depois da Comunhão.
Por vezes tem-se medo das pausas de silêncio, e os poucos segundos
depois do Evangelho, ou da homilia, ou da Comunhão, parecem in-
termináveis, e há mesmo quem não saiba o que fazer nestes fragmentos
de silêncio... Também para o silêncio é necessária a iniciação.

LUIS RIBEIRO DE OLIVEIRA
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