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E D I T O R I A L

Oritmo do tempo deste Papa é tão vertiginoso, 
tão marcante, tão desafiante que a Igreja - e a 
humanidade - rapidamente vai descobrir que 

tem, finalmente, condições para dar o passo em frente para 
o século XXI e para o regresso à fonte da sua autenticidade 
e fé em Cristo.

O modelo sinodal foi o ponto de partida para uma Igreja 
em escuta de Deus e profética no ousar trazer a pessoa para 
a centralidade do debate político-eclesial. Todos receberam 
o baptismo, todos receberam o sacerdócio comum, todos, 
em conclusão, receberam uma experiência de vida e de 
fé que é importante para responder aos desafios, e às 
dificuldades, do nosso tempo. Sem exclusão!

Foi contra esta exclusão que Francisco se rebelou. Não 
basta as assimetrias sociais para diferenciar as pessoas, ou 
a cultura de diferenciação, de facto, do género, o pior é o 
clericalismo que reduz a inspiração e a iluminação divinas a 
favor do poder. E numa Igreja clerical, replicam-se, a todos 
os níveis, os tiques e os assomos de poder. A respeitabilidade 
da/na Igreja viria do poder, não do serviço.

Os problemas da Igreja são sistémicos, pelo que as soluções 
para os problemas têm de ser convergentes para todos fiéis, 
cada qual ao nível do seu serviço e dons. E se a cimeira 
sobre a proteção de menores e a Declaração de Abu Dhabi 
têm impacto global, a abertura aos casais divorciados e 
aos jovens, a importância aos migrantes e aos pobres, a 
qualidade da Eucaristia e da Oração, moldam o caráter e a 
consciência critica dos cristãos. 

Francisco tem ousado, tocado em feridas abertas, em 
desilusões, tem incluído e desafiado a mudanças. Para 
quê? No velho profetismo da desgraça, em que denunciar 
é politicamente correto e leva às simpatias dos de fora? 
Não, para ser exemplo para o mundo. Para este mundo, 
concreto, em que parece não haver soluções. A lufada de 
ar fresco do Papa é a certeza de que não há problemas 
insolúveis, só que as soluções não se encontram nos velhos 
esquemas ideológicos, políticos, económicos: encontram-se 
na dignidade da pessoa, no seu Absoluto Divino. n

Negação da exclusão

Por LUIS MIGUEL LARCHER
Diretor

(diretor@christusmagazine.com)



3Nº 07 - MARÇO/2019 - CHRISTUSMAGAZINE.COM l

A P R E S E N T A Ç Ã O

Projeto CHRISTUS
O Projeto CHRISTUS, da Christus 

Research & Publishing Group, é 

um projeto humanista, conciliador, 

formativo e informativo sobre 

a religiosidade e espiritualidade 

individual e comunitária. Divide-se em 

quatro grandes áreas: Site, Revista, 

Centro de Investigação e Editora.

O Site christusmagazine.com
Sendo atualizado diariamente, vai ter uma secção 

dedicada às notícias, outra à religião, à espiritualidade, à 
família, à arte religiosa, aos ensaios e estudos, às comunidades 
e aos projetos culturais e sociais das diversas Igrejas e 
Religiões. 

Revista Christus Magazine
Nesta segunda edição, depois da publicação de 41 

números, de Maio de 1997 a Setembro de 2000, a revista 
mudou de paradigma para se adaptar àquela que é uma 
necessidade dos nossos tempos: perceber este século que, 
segundo a maioria dos analistas e por sondagens feitas às 
diversas faixas etárias, vai ser um século de espiritualidade 
e de adesão a uma relação com Deus. A maior liberdade 
pessoal de cada homem é ter à sua mão instrumentos para 
poder conhecer as diversas propostas existentes ao nível da 
mediação da relação com Deus, a revelação de Deus, os 
métodos de oração, a vida depois da morte propostos pelos 
diferentes credos religiosos.

Assim, a Christus vai ser uma revista de atualidade 
religiosa e espiritual, abrangendo a diversidade das igrejas 
e religiões existentes e das experiências e modelos de 
espiritualidade disponíveis. Não pretende ser fator de 
sincretismo, pelo que tratará cada Igreja e Religião, nas 
notícias, artigos e ensaios produzidos, pela sua identidade 
e especificidade. Claro que privilegiando o diálogo inter-
religioso e o diálogo ecuménico, e a cooperação na 

divulgação de mensagens e atitudes de paz, tolerância, 
respeito humano, harmonia, na construção de sociedades 
e comunidades com estes atributos. A colaborar para este 
objetivo teremos a participação de cronistas de diversos 
credos. Tem publicação mensal!

Centro de Investigação
Este Centro vai ser de investigação sobre temas de 

religião e espiritualidade, com a variedade de sub-temas 
e abordagens, estando aberto à publicação – depois de 
avaliados por uma equipa de pastores e especialistas – no site 
e na revista, com a identificação do autor e autorização para 
a sua publicação, de estudos, ensaios e artigos.

Editora
Vai publicar estudos, ensaios, projetos de formação e 

oração, sobre os temas do projeto Christus ou sobre qualquer 
específico das Igrejas e Religiões, em E-Book ou tiragens de 
autor em papel, fazendo parte das edições Christus e sendo 
divulgados no site, na revista e por todos meios à nossa 
disposição.

Email - geral@christusmagazine.com
Quem pretender enviar cartas, notícias para publicação, 

artigos, ensaios ou estudos, deve utilizar este email.

O convite é um só: 
colabore e participe neste projeto!
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Os conventos 
que salvaram 
os judeus do 
Holocausto

Judeus que escaparam dos nazistas e 

foram ajudados pelos católicos de Roma 

e arredores, no grande rastreamento 

dos nazifascistas na 2ª Guerra Mundial. 

Escondidos em igrejas, conventos, 

institutos religiosos salvaram-se da 

perseguição. Algumas testemunhas 

ajudam a reconstruir esta página de 

história

Foto: Wall Street Journal
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U ma porta aberta, um refúgio seguro para fugir 
à morte. Foi o que representaram quase 150 
conventos, igrejas e casas pertencentes a ordens 

religiosas que no auge da perseguição nazista ofereceram 
proteção a cerca de 4.500 judeus de Roma, quase metade da 
comunidade judaica da capital, na época formada por 10 a 
12 mil pessoas.

Em fuga das perseguições nazis
O rastreamento de 16 de outubro de 1943 durou 

exatamente oito horas e meia, das 5h30 até as 14h. Era um 
sábado, dia de festa e repouso para a religião judaica, o dia 
escolhido, não ao acaso, pelo projeto nazi de eliminar um 
povo inteiro. Ao concluir a operação, nas ruas desertas do 
gueto judeu de Roma, ainda ressoavam os gritos de desespero 
dos 1.259 judeus romanos, dos quais 689 mulheres, 363 
homens e 207 meninos e meninas, arrancados de suas casas à 
força pelas tropas da Gestapo. 

Dos presos, 1.023 foram logo deportados para os campos 
de concentração de Auschwitz, e apenas 16 voltaram às suas 
casas. Outros conseguiram fugir, em busca de ajuda, algumas 
horas antes da incursão daquela noite.

Pesquisa histórica baseada em 
testemunhos orais

É impossível quantificar com exatidão o número total 
de judeus escondidos ou salvos pela Igreja Católica. Os 
motivos são muitos: em primeiro lugar a falta quase total 
de documentação escrita que, por prudência e para evitar 
rastreabilidade comprometedora, foi evitada. Também não 
se pode omitir o vergonhoso fenómeno das delações. Por 
isso, a pesquisa histórica destes acontecimentos é baseada 
principalmente nos testemunhos orais. Descobrem-se 

Foto: Paraná Online
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situações muito diversificadas: judeus escondidos em casas 
religiosas por livre iniciativa das mesmas, ou hospedados em 
mosteiros de clausura sob indicação e concessão da Santa 
Sé, lugares cristãos como as Catacumbas de Priscila, que se 
tornaram pontos de referência para a rede de documentos 
falsos, às casas religiosas que eram abastecidas pelo Vaticano 
e que depois distribuíam alimentos aos refugiados que 
abrigavam. E também as estruturas que abriam as suas 

portas gratuitamente ou as que pediam o pagamento de uma 
mensalidade.

Escondidos e camuflados por 
cristãos

A hospitalidade acontecia de várias maneiras: do 
acolhimento de famílias inteiras, somente de homens ou 

de mulheres e crianças. Em muitos casos, por motivos de 
segurança, os refugiados deviam aprender orações cristãs, e 
até mesmo a usar batinas por causa da blitz dos nazis. 

A maior parte dos testemunhos confirmam um total 
respeito por parte das irmãs e sacerdotes pela crença judaica. 
Sem dúvida, os meses de convivência foram uma ocasião de 
conhecimento inter-religioso que ajudou a dissipar muitos 
preconceitos recíprocos.

Convivência e 
compartilhamento

O refúgio em Igrejas e conventos emerge frequentemente 
nas histórias dos sobreviventes. O acolhimento dos judeus 
foi realizado num contexto amplo: desde procurados por 
motivos políticos, aos deslocados e aos órfãos. Durante uma 
emergência que durou meses, as comunidades religiosas 
levaram adiante as suas atividades normais compartilhando 
com os hóspedes o que havia de disponível em casa devido às 
dificuldades económicas impostas pela guerra. Nos hospitais, 
os refugiados camuflavam-se de pacientes, nas escolas de 
estudantes, nos institutos de caridade de inválidos.

A chegada aos conventos
As famílias judias chegavam às casas religiosas muitas 

vezes por conhecimento direto ou por meio de listas de 
conventos assinalados clandestinamente pelos bispos 
aos conselhos judaicos de assistência. Alguns tinham 
recomendações influentes, outros batiam às portas das 
igrejas e mosteiros na tentativa desesperada de encontrar 
acolhimento. O então secretário particular de Pio XII, 
Robert Leiber, confirmaria em 1961 que o Papa comunicara 
que as casas religiosas “podiam e deviam” dar refúgio aos 
judeus. Também deve ser recordado que entre setembro e 
outubro de 1943 a Secretaria de Estado e o Vicariato de 
Roma mandaram distribuir aos vários institutos religiosos 

Foto: Band Rio
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placas identificativas que eram territórios do Vaticano, 
(extra-territoriais em relação à Itália) com o objetivo de evitar 
perseguições e irrupções.

Sacerdotes, religiosas e 
religiosos “Justos entre as 
Nações”

Dos 486 italianos proclamados “Justos ente as Nações” 
pelo Yad Vashem, o memorial israelita do Holocausto que 
desde 1962 examina os dossiês dos não judeus que salvaram 
judeus durante o Holocausto, cerca de um oitavo pertence 
ao clero católico: 30 sacerdotes diocesanos, 12 religioso, 
15 religiosas e 4 bispos. Podemos recordar: Mons. Placido 
Nicolini, que liderou uma rede de socorro em Assis; o núncio 
Angelo Rotta de Budapest que distribuiu aos judeus 19.000 
cartas de proteção com credenciais vaticanas. A beata 
Elisabeth Maria Hesselblad, sueca, fundadora das Brigidinas, 
mas ativa durante a guerra na Casa Geral de Roma; padre 
Pietro Pappagallo, mártir das Fossas Ardeatinas, por ter 
escondido judeus e distribuído documentos falsos para ajudá-
los; as irmãs Emerenzia Bolledi e Ferdinanda Corsetti que 
hospedaram 30 jovens judias e várias famílias no convento 
romano das Josefinas de Chambèry. Também o padre 
Gaetano Tântalo, pároco de Tagliacozzo, que conservou até 
a morte um pedacinho de pão não fermentado que tinha 
recebido da família judia de Natan Orviento que acolhera 
durante a guerra na casa paroquial.

Em 2010, a medalha de “Justo entre as Nações” foi dada 
ao padre jesuíta Raffaele de Ghantuz Cubbe que, como 
reitor do Nobile Collegio di Mondragone, em Frascati, salvou 
do extermínio nazi três crianças judias, escondendo-as ente 
os estudantes do Colégio. Entre eles Graziano Sonnino ainda 
vivo. n

Foto: Noticias ao Minuto
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Foto: Agência ECCLESIA

DIáLOGO INTER-RELIGIOSO

Papa Francisco e Imã de Al-Azhar assinam 
Declaração de Abu Dhabi

O fundamentalismo islâmico não conseguiu impedir 
a presença do Papa Francisco em Abu Dhabi 
(Emirados Árabes Unidos). Uma viagem que 

surpreendeu muitos e que o próprio Francisco qualificou 
como “corajosa”. Foi a primeira viagem de um Papa a um 
país do Golfo Árabe, “uma zona marcada por enormes 
riquezas, profundas injustiças, guerras cruéis e ditaduras 
político-religiosas”, segundo a Asia News. 

O motivo principal da visita era a participação num 
importante encontro inter-religioso sobre a fraternidade 
humana. O país Emirados Árabes Unidos pertence ao 
Vicariato da Arábia Meridional, onde, segundo informações 
do Vaticano, 10% da população é cristã, cerca de 900.000 
fiéis católicos, todos de nacionalidade estrangeira. A maior 
comunidade é filipina, seguida pela indiana. O resto da 
igreja é composta por libaneses, sírios, iraquianos, egípcios, 
jordanos e coreanos que chegaram à região para trabalhar.

O vigário apostólico, Paul Hinder, explicou que se trata de 
uma “comunidade de fiéis participativa”, frisando que “não 
são, em absoluto, pessoas de segunda classe, mas cristãos que 
participam de maneira ativa na vida da sociedade e na da 
igreja local. Uma realidade migrante cheia de vida”. Em Abu 
Dhabi, Dubai e Omã há onze paróquias católicas e algumas 
escolas, no entanto, nos Emirados é proibido o proselitismo - 
os muçulmanos, 76,7%, não têm direito a mudar de religião e 
a apostasia do Islamismo é punível com a morte -, bem como 
ter sinais exteriores religiosos. Pelo que a visita do Pontífice 

teve toda a relevância.  A visita começou com uma vídeo-
mensagem, enviada pelo Papa alguns dias antes da visita, em 
que começou com “Al Salamu Alaikum”, a paz seja convosco, 
e digo que os Emirados são um país que “procura ser um 
modelo de convivência, de irmandade humana e de encontro 
entre diversas civilizações e culturas, onde muitos encontram 
um lugar seguro para trabalhar e viver livremente, no 
respeito pela diversidade”. O Governo dos Emirados Árabes 
Unidos declarou 2019 como o “Ano da Tolerância”.

Discurso no encontro inter-
religioso sobre Fraternidade 
Humana

Papa pede rejeição da violência em nome da religião e 
respeito pelos direitos de todas as pessoas. O Papa Francisco 
apelou à rejeição da violência em nome da religião e ao 
respeito pelos direitos de todas as pessoas, falando no 
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encontro inter-religioso sobre a fraternidade humana, que 
decorre nos Emirados Árabes Unidos.

“Reconhecer os mesmos direitos a todo o ser humano é 
glorificar o Nome de Deus na terra. Assim, em nome de Deus 
Criador, é preciso condenar, decididamente, qualquer forma 
de violência, porque seria uma grave profanação do nome 
de Deus utilizá-lo para justificar o ódio e a violência contra 
o irmão. Religiosamente, não há violência que se possa 
justificar”, declarou, no seu primeiro discurso da viagem à 
península arábica, iniciada este domingo.

Após um encontro privado com os membros do Conselho 
Islâmico dos Anciãos, na Grande Mesquita do xeque 
Zayed, Francisco seguiu para o Memorial do Fundador, 
nos Emirados, para apela à construção de “pontes entre os 
povos e as culturas”, por parte dos líderes religiosos. “Chegou 
o tempo de as religiões se gastarem mais ativamente, com 
coragem e ousadia e sem fingimento, em ajudar a família 
humana a amadurecer a capacidade de reconciliação, a visão 
de esperança e os itinerários concretos de paz”, apelou.

 
Após agradecer ao príncipe herdeiro, xeque Mohammed 

bin Zayed Al Nahyan, e ao grande imã de Al-Azhar, Ahmad 
Al-Tayyeb, o Papa dirigiu uma saudação, “com respeito e 
amizade”, a todos os países da península arábica, que recebe 
pela primeira vez um pontífice católico. Ahmad Al-Tayyeb 
discursou sobre os horrores da guerra e do terrorismo, 
considerando que a violência tem sido “manipulada” para 
fomentar o ódio aos muçulmanos e que os terroristas não 
são verdadeiros crentes. O líder sunita dirigiu-se aos cristãos, 
para lhes dizer que devem ser vistos como “cidadãos” e não 
como uma “minoria”. A visita foi colocada no quadro do 
8.º centenário do encontro entre São Francisco de Assis e o 

Foto: Agência ECCLESIA
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Foto: Euronews

sultão al-Malik al-Kamil, “como irmão que procura a paz 
com os irmãos”. “Hoje também nós, em nome de Deus, 
para salvaguardar a paz, precisamos de entrar juntos, como 
uma única família, numa arca que possa sulcar os mares 
tempestuosos do mundo: a arca de fraternidade”, apontou 
Francisco. A intervenção insistiu na necessidade de respeitar 
“a sacralidade de cada pessoa e de cada vida humana”, 
considerando todos como iguais, não como “inimigos e 
adversários”.

O Papa sublinhou depois a importância de garantir a 
liberdade de culto, considerando que isso evita que a religião 
seja instrumentalizada. A liberdade religiosa não se limita à 
mera liberdade de culto, mas vê no outro verdadeiramente 
um irmão, um filho da minha mesma humanidade, que Deus 
deixa livre”. Francisco apresentou como antídotos contra a 
violência a oração, a educação e a justiça.

O discurso advertiu para visões de um desenvolvimento 
“puramente utilitarista”, apelando a “oportunidades 
concretas de encontro” e à construção de “sociedades onde 
pessoas de diferentes religiões tenham o mesmo direito de 
cidadania e onde só à violência, em todas as suas formas, se 
tire tal direito”. O Papa recordou depois as guerras em curso 
no Iémen, na Síria, no Iraque e na Líbia, para pedir o fim da 
“lógica da força armada”.

Declaração de Abu Dhabi
Papa e grande imã de Al-Aazhar assinaram declaração 

inédita que condena terrorismo e intolerância. Texto 
conjunto assume defesa dos direitos políticos das mulheres

Segundo alguns especialistas, a convivência entre religiões 
é um tema central para muitos intelectuais muçulmanos – 
principalmente no Egipto, Líbano e Iraque – que procuram 
erradicar o islamismo fundamentalista através do diálogo e 
convivência pacífica com os cristãos.

O Papa Francisco e o grande imã de Al-Azhar, Ahmad 
Al-Tayyeb, assinaram a Declaração de Abu Dhabi, 
apresentada como “histórica”, pelo Vaticano, que condena 
o terrorismo e a intolerância religiosa.“Pedimos a todos que 
deixem de usar as religiões para incitar o ódio, a violência, 
o extremismo e o fanatismo cego, e que se abstenham de 
usar o nome de Deus para justificar atos de assassinato, 
exílio, terrorismo e opressão”, refere o documento sobre a 
fraternidade humana para a paz mundial e a convivência 
comum.

O texto parte da “crença comum em Deus”, que “não 
precisa ser defendido por ninguém e não quer que o seu 
nome seja usado para aterrorizar as pessoas”. Al-Azhar é a 
mais conceituada instituição teológica e de instrução religiosa 
do Islão sunita no mundo e a mais antiga universidade 
islâmica, tendo sido construída em 969. Católicos e 
muçulmanos assumem que as religiões “nunca devem incitar 
a guerra, atitudes de ódio, hostilidade e extremismo”, nem 

devem incitar à violência ou ao derramamento de sangue.

Al-Azhar al-Sharif  e os muçulmanos do Oriente e do 
Ocidente, juntamente com a Igreja Católica e os católicos 
do Oriente e do Ocidente, declaram a adoção de uma 
cultura de diálogo como o caminho; a cooperação mútua 
como código de conduta; a compreensão recíproca como 
método e padrão”. O Papa e o grande imã esperam que a 
posição conjunta una em seu redor intelectuais, filósofos, 
figuras religiosas, artistas, profissionais dos media e homens 
e mulheres de cultura para “redescobrir os valores da 
paz, justiça, bondade, beleza, fraternidade humana e 
coexistência”.

No documento apela-se ao reconhecimento e 
implementação do conceito de “cidadania plena”, 
considerando “essencial” que as mulheres tenham direito 
à educação e ao emprego e liberdade de “exercer os seus 
próprios direitos políticos”. “Também é necessário proteger 
as mulheres da exploração sexual e de serem tratadas como 
mercadorias, objetos de prazer ou de lucro”, pode ler-se.

 
A declaração alude a uma “deterioração moral” que 

influencia a ação internacional e questiona o “silêncio 
inaceitável” perante as crises que originam “a morte de 
milhões de crianças”. “Condenamos todas as práticas que são 
uma ameaça à vida, como o genocídio, atos de terrorismo, 
deslocamento forçado, tráfico de pessoas, aborto e eutanásia. 
Da mesma forma, condenamos as políticas que promovem 
essas práticas”, acrescentam os signatários.

O Papa e o grande imã de al-Azhar pedem que 
ninguém seja forçado a “aderir a uma determinada religião 
ou cultura”, bem como a proteção dos locais de culto – 
sinagogas, igrejas e mesquitas. A Declaração de Abu Dhabi 
assume o “objetivo de encontrar uma paz universal de que 
todos possam desfrutar nesta vida”, crentes e não-crentes.
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Fotos: Vatican News

TEóLOGA HOUSHMAND 

Documento, resultado de coragem e sabedoria

O Papa Francisco e o imã Al-Tayyib são “mestres 
para todos os povos que poderão se olhar nos olhos, 
sabendo que se podem chamar irmãos”: são palavras 

da teóloga professora Shahrzad Houshmand Zadeh numa 
entrevista. Shahrzad Houshmand Zadeh teóloga muçulmana, 
professora na Faculdade de Estudos Orientais da Universidade 
La Sapienza de Roma e na Pontifícia Universidade Gregoriana, 
considera a assinatura da Declaração conjunta entre a Igreja 
Católica e a Universidade de Al Azhar na presença do Papa 
Francisco e do Grande Imã Al-Tayyib, uma importante etapa 
alcançada para o diálogo inter-religioso. Uma etapa muito 
almejada pelo Papa Francisco.

Houshmand: É uma etapa particular porque, como 
sabemos, foi a primeira vez que um Papa da Igreja Católica 
foi a uma terra da Arábia, no centro, e no coração do Islão. 
Neste sentido creio que tenha sido realmente uma viagem 
histórica, com êxito positivo porque quando os dois líderes 
das religiões – o grande xeque Ahmad Al-Tayyib, que é um 
grande representante do mundo islâmico, podemos dizer a 
figura mais importante, sobretudo para os sunitas, e o bispo 
de Roma, que representa uma parte da humanidade – se 
abraçam, e se olham e se chamam de irmãos, tornam-se 
mestres para todos os povos que poderão olhar-se nos olhos, 
sabendo que podem chamar-se de irmãos. E nesta viagem 
aos Emirados Árabes, acredito que o aspeto mais importante 
da sua mensagem seja:

“Tiremos a máscara de inimigo que colocamos no outro, porque o 
outro, de qualquer modo, é um ser humano, com a mesma dignidade e é 
imagem de Deus”

Também vemos na “Laudato si” como se vê em cada 
criatura, não apenas na humana, um sinal de Deus, um rosto 
de Deus. E então, com mais certeza no rosto humano se 
deveria ver o sinal de Deus. E ele quis fazer exatamente isso:

“ Tirar da indústria da guerra a ideologia da criação do inimigo, 

que hoje infelizmente é o muçulmano. Esta é uma passagem de extrema 
coragem e também de uma inteligência incrivelmente sábia.”

O Papa usou palavras fortes: “Devemos desmilitarizar 
o coração do homem”, e referiu-se a conflitos como o do 
Iémen, da Síria, do Iraque e da Líbia e tocando também num 
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tema diplomaticamente delicado, pelo facto dos Emirados 
Árabes Unidos fazerem parte de uma coligação que está a 
combater no Iémen…

Houshmand: Ele não teve medo de dizer nada e 
colocar no lugar certo todos os nomes. De facto, tocou num 
assunto muito delicado porém, como é próprio dele mesmo: 
um revolucionário, que agita; vai a todos os lugares, não tem 
medo de nada e de ninguém: antes de uma sua viagem a um 
país africano tinha sido avisado que seria uma viagem muito 
perigosa. Ele não teve medo. Fez a viagem – e fez com que 
o imã local subisse no papamóvel para saudar a multidão 
– no momento crucial da criação do outro como o rosto do 
terror, do inimigo. E aqui também não teve medo de dar 

voz aos povos que estão sob as bombas e vivem entre ruínas 
da destruição. Pede a todos os homens, e ali também aos 
muçulmanos e a todos os outros homens que estão a ouvir, 
que a guerra é a palavra mais feia que pode existir. Assim 
como não teve medo, entrando na ONU, primeiro com o 
seu comportamento paterno, citando todos os bens que as 
Nações Unidas tinham criado: os direitos da infância, o 
direito ao estudo, o direito à casa e ao trabalho…e depois no 
final do discurso disse:

“Porém, devemos nos recordar que quando confirmamos o direito 
à guerra, já abolimos qualquer outro direito com o qual tínhamos 
alcançado um bom êxito”

Aqui também: o Papa vai e diz a sua palavra, aperta a 
mão da fraternidade, olha no rosto do outro cheio de amor: 
não finge, nunca. Porque para ele não existe inimigo. Se ele é 
seguidor de São Francisco de Assis, e também, de um Jesus que 
até mesmo – a teologia cristã explica – é o próprio Deus que 
se encarna na forma humana para amar a todos, para aquele 
Jesus, não existe inimigo ou inimiga: ele oferece-se a todos. 
Então, seguindo o seu próprio Jesus ele não tem medo de 
encarar ninguém, com amor mas também onde deve corrigir, 
diz a sua palavra porque fazendo isso também somos irmãos, 
mas devemo-nos recordar que as armas não podem ser a 
lógica que guia a humanidade. E vejamos, há muitos povos que 
sofrem gravemente e se não somos indiferentes, devemos ter o 
coração da paz e da compaixão para todos os seres humanos.

Fotos: Vatican News



14Nº 07 - MARÇO/2019 - CHRISTUSMAGAZINE.COM l
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IMã YAHYA SOBRE DECLARAçãO:

O espaço para a ambiguidade acabou
Segundo o presidente da Comunidade 

Religiosa Islâmica Italiana, Yahya 

Pallavicini, “ninguém poderá mais dizer 

que a sua é uma interpretação do Islão 

ou uma necessidade política nacional. Foi 

sancionado um princípio partilhado por 

todos”.

U m documento “histórico” de “grande inspiração 
e concreto”. Um texto de referência que define os 
princípios de liberdade e direitos. Uma declaração 

de “peso”, pois tira toda possibilidade futura de outras 
interpretações e ambiguidades. Estas são as palavras do 
imã Yahya Pallavicini, presidente da Comunidade Religiosa 
Islâmica Italiana (Coreis) que, de Abu Dhabi, comentou à 
Agência Sir o “Documento sobre a fraternidade humana” 
que o Papa Francisco e o Grão Imã de  Al-Azhar, Ahmad 
Muhammad Ahmad al-Tayyib, assinaram juntos.
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Foto: Vita.it

Ao reiterar a importância do papel das religiões na 
construção da paz no mundo, o Documento enfrenta os nós 
nevrálgicos da convivência pacífica e do diálogo entre as 
religiões. Temas chaves que, durante séculos, provocaram 
sofrimentos e injustiças, como o da liberdade de crença, a 
proteção dos lugares de culto (templos, igrejas e mesquitas), a 
condenação do terrorismo, o conceito de “cidadania plena” e 
a renúncia ao uso discriminatório do termo “minorias”, e os 
direitos das mulheres.

Iniciamos com o ponto sobre a liberdade. O 
documento condena o facto de constringir “as 
pessoas a aderir a uma certa religião ou a um 
estilo de civilização que os outros não aceitam”. 
Um ponto delicado, infelizmente desconsiderado 
em muitas partes do planeta. O que vai mudar no 
futuro?

Pallavicini: “É um ponto fundamental, porque restitui, 
como religiosos, o valor sagrado da liberdade e a adesão 
comum de muçulmanos e cristãos na afirmação de que, em 
virtude da liberdade, não é absolutamente possível violar a 
liberdade dos outros. A liberdade é um direito de cada ser 
humano que deve ser respeitado como fiéis e como bons 
cidadãos. É um dos pontos fundamentais.”

“ Por isso, de agora em diante não existe mais nenhuma 
possibilidade de negociar ou oprimir a liberdade do outro. Deve ser 
respeitada. ”

Outro ponto tocado no documento é a 
condenação do terrorismo. Quanto pesam as vozes 
de Francisco e do Grão Imã de Al-Azhar no mundo 
árabe?

Pallavicini: “Este ponto confirma as declarações 
constantes do Papa Francisco e as declarações que também 
al-Tayyib e outras autoridades islâmicas do mundo fizeram 
durante estes anos. Mas aqui eles fazem juntos. Assinando 

o Documento conjunto, encerra-se definitivamente toda 
possibilidade de confusão onde se possa, em nome de Deus 
ou em nome de uma suposta religião, organizar crimes 
violentos em detrimento da vida de um povo ou de uma 
pessoa. Para nós fiéis era óbvio, mas era necessário sancioná-
lo de uma forma incisiva que eu nunca tinha visto antes.”

“ De agora em diante, não há mais espaço para nenhuma 
mistificação da religião ou divindade que possa legitimar uma violência.”

Quanto as vozes do Papa Francisco e de al-Tayyib 
são ouvidas, num contexto árabe e sobre temas 
como a liberdade religiosa, a proteção dos lugares 
de culto, o direito das mulheres e a condenação do 
terrorismo?

Pallavicini: “Há uma esperança forte e a primeira 
razão que nos impele a esperar é regional. É relevante que 
a Conferência e esta Declaração tenham sido feitas nos 
Emirados Árabes Unidos, na presença de representantes 
religiosos de todo o mundo árabe e do xeque de Al-Azhar 
que é a máxima autoridade sunita e também uma autoridade 
no Egito. É relevante o facto de que na região médio-oriental 

árabe, o Egito e os Emirados Árabes Unidos tenham vivido 
de maneiras diferentes a ilusão e a manipulação do Islão 
político fundamentalista e tomaram radicalmente distância, 
condenando toda instrumentalização dos movimentos 
fundamentalistas ou do terrorismo da al-Qaeda e do Estado 
Islâmico.”

O Documento toca também a questão da 
cidadania e das minorias. Pallavicini, podemos 
esperar uma vida melhor para os cristãos que 
vivem no Médio Oriente?

Pallavicini: “Este documento é uma declaração pública, 
apoiada também pelos media. Se um político ou governador 
discriminar uma minoria cristã, ficará evidente para todos 
que ele trai este documento. Gostaria de sublinhar também 
como o Documento realmente pede para renunciar ao 
uso discriminatório do termo minorias porque, lê-se, traz 
consigo “as sementes do sentir-se isolados e de inferioridade”. 
Portanto, foi colocado um limite.”

“ Ninguém poderá mais dizer que a sua é uma interpretação do Islão 
ou uma necessidade política nacional. A partir de hoje, foi sancionado um 
princípio partilhado por todos.”

O senhor está a dizer que a partir de hoje 
não poderá mais haver nenhuma legitimação 
de qualquer forma de discriminação e abuso da 
liberdade individual?

Pallavicini: “Digamos que, a partir de agora, o espaço 
para a ambiguidade acabou. Não há mais possibilidade 
de ser ambíguo. Como o Papa Francisco disse, aqui fala-
se de “alteridade”. Isso significa que devemos respeitar o 
outro na sua diversidade, caminhar juntos e descobrir que 
o outro, embora use uma gramática diferente e um padrão 
diferente de interpretação, é meu irmão. Quem manipular ou 
desconsiderar esses princípios, significa que quer ser esperto e 
cavalgar na ambiguidade de antes. n
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PAPA

Reparar os danos causados 
pela incompreensão entre judeus e cristãos

No prefácio do livro “A Bíblia da Amizade”, trechos 
da Torah e Pentateuco comentados por judeus e 
cristãos, o Papa Francisco sublinha que “temos 

dezanove séculos de antijudaísmo cristão e poucas décadas 
de diálogo não são suficientes para o confronto”. “Todavia 
nestes últimos tempos muitas coisas mudaram e outras ainda 
estão a mudar”.

 “Para o judeu como para o cristão não há dúvida de que 
o amor a Deus e ao próximo resume todos os mandamentos”. 
“Portanto judeus e cristãos devem sentir-se irmãos e irmãs, 
unidos pelo mesmo Deus e por um rico património espiritual 
comum, sobre o qual sustentar-se e continuar a construir o 
futuro”. Assim escreve o Papa Francisco no prefácio do livro 
“A Bíblia da Amizade. 

Trechos da Torah/Pentateuco comentados por judeus e 
cristãos” organizado por Marco Cassuto Morselli e Giulio 
Michelini. No livro, o Pontífice sublinha que o melhor 
modo para dialogar “não é apenas falar e discutir, mas fazer 
projetos em conjunto e realizá-los”. “O objetivo comum será 
o de ser testemunhas do amor do Pai em todo o mundo”.

Reparar os danos causados 
pela incompreensão

Tenho consciência – observa Francisco – que temos 
dezenove anos de antijudaísmo cristão e que poucas décadas 

de diálogo não são suficientes para o confronto. Todavia, 
nestes últimos tempos muitas coisas mudaram e outras ainda 
estão mudando”. “É preciso trabalhar com mais intensidade 
– escreve o Papa – para pedir perdão e para reparar os danos 
causados pela incompreensão. 

Os valores, as tradições, as grandes ideias que identificam 
o Judaísmo e o Cristianismo devem ser colocadas ao serviço 
da humanidade sem jamais esquecer a sacralidade e a 
autenticidade da amizade. A Bíblia faz-nos compreender a 
inviolabilidade destes valores, que são premissa necessária 
para um diálogo construtivo”.

Estudo da Torah
“Para os cristãos é de vital importância – escreve no 

prefácio – descobrir e promover o conhecimento da tradição 
judaica para conseguir compreender de modo mais autêntico 
a si mesmos. O estudo da Torah também faz parte deste 
compromisso fundamental. 

Por isso quero confiar o vosso caminho de busca das 
palavras de invocação que os fiéis judeus recitam diariamente 
no final da oração do Amidá: Que sejam abertas as portas 
da Torah, da sabedoria, da inteligência e do conhecimento, 
as portas do nutrimento e do sustento, as portas da vida, da 
graça, do amor e da misericórdia e da aprovação diante de 
Ti”. n
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Suécia: iniciativas em defesa de migrantes 
convertidos ao cristianismo

Com L’oSSERvAtoRE RoMANo

Igrejas na Suécia questionam os critérios utilizados 
pelo Conselho para a Imigração na “avaliação da 
credibilidade dos convertidos”, muitos deles migrantes 

muçulmanos, pedindo que “seja dado maior peso ao 
testemunho e às ações do convertido do que às suas 
capacidades de argumentação”.

As Igrejas da Suécia se reuniram- no Filadelfiakyrkan, 
para um momento de oração seguido por uma caminhada no 
centro de Estocolmo. O objetivo foi o de chamar a atenção 
para as “carências sistemáticas que existem na avaliação 
por parte do Conselho para a imigração, dos pedidos de 
asilo de convertidos”. A dar o anúncio da iniciativa foi uma 
nota divulgada pelo Conselho de Igrejas: “Muitas Igrejas 
locais em todo o país têm tido nos últimos anos contatos 
com requerentes de asilo e recém-chegados, muitas vezes 
de origem muçulmana, interessados na fé cristã”, explica.  
Muitos deles converteram-se ou expressaram o desejo de 
fazê-lo, mas isso “não foi considerado como credível” pelas 
autoridades, que rejeitaram a conversão como motivação 
para obter asilo na Suécia.

Avaliação de credibilidade 
dos convertidos

 O evento pretendeu fazer com que fosse aberta uma 
discussão sobre os critérios que o Conselho para a Imigração 
usa para “avaliação da credibilidade dos convertidos” e que 

mais convertidos vejam aceites os seus pedidos. As Igrejas 
já se manifestaram por diversas ocasiões sobre o assunto, 
pedindo que na avaliação seja mais investigado “o cenário de 
ameaça” ao qual estão sujeitos os convertidos rejeitados e que 
seja dado maior peso ao testemunho e às ações do convertido 
do que às suas capacidades de argumentação. A iniciativa 
contou com a presença, entre outros, do cardeal Anders 
Arborelius, de Dioscoros Atas, arcebispo da Igreja Ortodoxa 
Síria e de Antje Jackelen, arcebispa da Igreja da Suécia.

Contradições e dificuldades do 
país

O próprio cardeal Arborelius, na mensagem divulgada 
por ocasião da Festa da Epifania, havia lançado um apelo 
pedindo oração em particular por Malmö, “que deveria 
tornar-se uma cidade de paz e bondade em vez de uma 
cidade de disparos” - como voltou a repetir-se na noite de 

Santo Estêvão – e também pela situação política sueca. O 
fato de a Suécia ainda estar sem governo, segundo o cardeal, 
“é um sinal das profundas contradições e dificuldades no 
nosso país”: é preciso “trabalhar juntos pela unidade e o 
consenso”. Em relação à passada Semana de Oração pela 
Unidade dos cristãos, o cardeal havia convidado justamente 
a “rezar pelos convertidos ao cristianismo que correm o risco 
de ser expulsos” da Suécia. “É indecoroso que não se mostre 
mais abertura e empatia para com aqueles que encontraram 
o caminho para a fé cristã no nosso país”, disse ele. Na Suécia 
existem “muitos sinais de falta de respeito e compreensão 
para com os crentes e por aquilo em que eles acreditam. 
Numa sociedade pluralista como a nossa, dever-se-ia estar 
mais atentos para não criar contrastes desnecessários que 
contribuam para construir muros e gerar divisões”.

Cardeal Arborelius abençoa 
ícone de Santa Teresa de 
Lisieux

O mesmo cardeal Anders Arborelius, bispo de Estocolmo, 
abençoou um ícone de Teresa di Lisieux, a santa católica 
padroeira das missões, na Igreja Luterana de Vasa Kyrka, 
em Gothenburg. A cerimónia foi realizada no contexto da 
peregrinação das relíquias da santa francesa pelos seis países 
escandinavos, incluindo a Suécia.  Um sinal do bom estado das 
relações ecuménicas a nível local, entre católicos e luteranos. 
Precisamente na Suécia, a catedral luterana em Lund foi palco 
da histórica visita do Papa Francisco em 2016. n
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Os encargos pastorais dos bispos chineses 
acolhidos na comunhão pelo Papa

Por ANDREA toRNIELLI 

U m artigo publicado pelo “L’Osservatore Romano” 
comunica notícias sobre a Igreja católica na China 
e informa sobre os encargos pastorais assumidos 

pelos bispos chineses, acolhidos na comunhão com Roma 
pelo Papa Francisco na vigília da assinatura do “Acordo 
Provisório sobre a nomeação dos Bispos”.

“Em 22 de setembro de 2018 em Pequim – lê-se no artigo 
– a Santa Sé e a República Popular da China assinaram 
um “Acordo Provisório sobre a nomeação dos Bispos.” 
Precedentemente, em 8 de setembro de 2018, após ter 
refletido e rezado muito, “o Sucessor de Pedro, com espírito 
de grande benevolência, havia acolhido na plena comunhão 
eclesial sete bispos chineses, consagrados sem mandato 
pontifício”.

“Em tal contexto, o Papa Francisco – continua a nota no 
L’Osservatore – convidou todos os prelados a renovar a total 
adesão a Cristo e à Igreja e recordou-lhes que, pertencendo 
ao povo chinês, devem ter respeito e lealdade às autoridades 
civis e, como bispos, são chamados a ser fiéis ao Evangelho, 
segundo o que Jesus ensina: ‘Dai a César o que é de César e a 
Deus o que é de Deus’ (Mt 22, 21).”

Além disso, o artigo informa que o Papa “atribuiu a 
cada bispo uma tarefa pastoral diocesana, considerando 
as particularidades e situações locais complexas. Por 
conseguinte, Dom José Guo Jincai foi chamado a 

Foto: Agência ECCLESIA
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desempenhar o ministério episcopal como primeiro bispo 
de Chengde; Dom José Huang Bingzhang, designado bispo 
de Shantou; Dom José Liu Xinhong, bispo de Anhui; Dom 
José Ma Yinglin, bispo de Kunming; Dom José Yue Fusheng, 
bispo de Heilongjiang; Dom Vicente Zhan Silu, bispo de 
Funing/Mindong; e Dom Paulo Lei Shiyin, bispo de Leshan. 
Em relação a tais disposições, Dom Vicente Go Xijin assumiu 
o ofício de bispo auxiliar de Funing/Mindong, e Dom Pedro 
Zhuang Jianjian o título de bispo emérito de Shantou”.

Acerca do encargo pastoral deles, lê-se ainda no 
L’Osservatore Romano, os nove bispos “receberam a 
comunicação da Santa Sé em 12 de dezembro de 2018 em 
Pequim, no contexto de uma cerimónia sóbria marcada pela 
intensa comunhão eclesial e concluída com a oração do Pai-
Nosso e o canto da Ave-Maria segundo uma melodia chinesa 
tradicional”.

Por fim, no artigo é definido “um facto de grande relevo 
eclesial que Dom Antonio Tu Shihua, O.F.M., alguns meses 
antes de seu falecimento, ocorrido em 4 de janeiro de 2017, 
tenha pedido para ser readmitido na plena comunhão com 
o Sucessor de Pedro, o qual o acolheu com o título de bispo 
Emérito de Puqi”.

Para compreender o alcance eclesial e pastoral destes 
eventos, é oportuno retomar o que o Papa Francisco ressaltou 
na “Mensagem aos Católicos chineses e à Igreja universal” 
de 26 de setembro de 2018: “Justamente a fim de apoiar e 
promover o anúncio do Evangelho na China e de reconstituir 
a plena e visível unidade na Igreja, era fundamental tratar 
em primeiro lugar a questão das nomeações episcopais. É 
conhecido por todos que, infelizmente, a história recente 
da Igreja católica na China foi dolorosamente marcada por 
profundas tensões, feridas e divisões, que se polarizaram 
sobretudo em torno da figura do Bispo qual custódio da fé e 
assegurador da comunhão eclesial”. Agora é importante viver 

a unidade entre os católicos e “abrir uma fase de colaboração 
mais fraterna para assumir com renovado compromisso a 
missão do anúncio do Evangelho. De facto, a Igreja existe 
para testemunhar Jesus Cristo e o amor indulgente e salvífico 
do Pai”.

A Santa Sé, conclui a nota publicada no L’Osservatore, 
“continua comprometida no prosseguimento do caminho 
de diálogo, visando resolver gradualmente, com atitude 
de mútua compreensão e de perspicaz paciência, os vários 
problemas ainda existentes, a começar pelo reconhecimento 
civil do clero ‘não oficial’, a fim de tornar a vida da Igreja 
católica na China cada vez mais normal”.

O diário vaticano, traz ainda nas suas páginas internas 
uma entrevista com o cardeal Fernando Filoni, Prefeito da 

Congregação para a Evangelização dos Povos, o qual ressalta 
o valor pastoral do “Acordo Provisório sobre a nomeação dos 
Bispos”. O cardeal, citando as palavras do Papa Francisco na 
sua Mensagem aos Católicos chineses, recorda que “o Acordo 
Provisório é fruto do longo e complexo diálogo institucional 
da Santa Sé com as Autoridades governamentais chinesas, 
iniciado por São João Paulo II e prosseguido pelo Papa Bento 
XVI. Através de tal percurso, a Santa Sé não tinha nada mais 
em seu ânimo – e não tem – a não ser realizar as finalidades 
espirituais e pastorais próprias da Igreja, ou seja, apoiar e 
promover o anúncio do Evangelho, e alcançar e conservar a 
plena e visível unidade da Comunidade católica na China”.

O Prefeito Filoni, “mesmo partilhando alguma 
perplexidade, expressa por diferentes partes devido a 
dificuldades que ainda permanecem e pelas que poderão 
manifestar-se no caminho”, afirma: “Sinto que na Igreja 
católica na China existe uma grande expectativa de 
reconciliação, de unidade, de renovação, por uma mais 
decidida retoma da evangelização. Não se pode permanecer 
estagnados num mundo que, de muitos pontos de vista, está 
a correr com velocidade supersónica, mas que, ao mesmo 
tempo, experimenta a urgente necessidade de redescobrir 
os valores espirituais e humanos que deem sólida esperança 
à vida das pessoas e verdadeira coesão à sociedade. Numa 
palavra, tudo aquilo que o cristianismo pode oferecer à 
China de hoje”.

O cardeal recorda que muitos bispos, sacerdotes, 
religiosas e leigos desejam que “a Igreja na China volte 
à ‘normalidade’ no contexto da Igreja católica”; define o 
“Acordo Provisório” como sendo “de alcance histórico” 
e explica que à luz deste último “que reconhece o papel 
peculiar do Papa, se deveria agora reinterpretar também 
o chamado ‘princípio de independência’ na perspetiva da 
relação entre a legítima autonomia pastoral da Igreja na 
China e a imprescindível comunhão com o Sucessor de 
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Pedro. Por isso – afirma ainda o purpurado –, espero não 
ter mais que ouvir ou ler acerca de situações locais nas quais 
se instrumentaliza o Acordo com a finalidade de obrigar as 
pessoas a fazer aquilo a que a própria lei chinesa não obriga, 
como inscrever-se na Associação Patriótica”.

A propósito dos problemas ainda existentes entre 
as comunidades chamadas “oficiais” e as chamadas 
“clandestinas”, Filoni ressalta: “É necessário, sobretudo, 
reconstruir a confiança, talvez o aspeto mais difícil, em 
relação as autoridades civis e religiosas prepostas para as 
questões religiosas e as chamadas correntes eclesiais, oficial 
e não-oficial. Aí, agora, não se trata de estabelecer quem 
vence ou quem perde, quem tem razão ou não. Nos sessenta 
anos da criação da Associação Patriótica, todos, de modo 
talvez desigual, mas dramático, sofreram, tanto em sentido 
físico, quanto moral. Não podemos ignorar nem mesmo 
as angústias interiores de quem tenha aderido, ou tinha 
sido obrigado a isso, ao princípio de ‘independência’ e, 
consequentemente, a rutura das relações com a Santa Sé”.

“Eu dou-me conta – acrescenta o cardeal na entrevista – 
de que alguém possa pensar que, nesta fase, a Sé Apostólica 
parece pedir um sacrifício unilateral, ou seja, somente aos 
membros da comunidade clandestina, os quais deveriam, 
por assim dizer, ‘oficializar-se’, enquanto aos ‘oficiais’, não se 
pediria nada. A questão não deve ser colocada nestes termos; 
de fato, não se trata de uma rendição dos ‘clandestinos’ aos 
‘oficiais’ ou às autoridades civis, apesar das aparências, nem 
de uma vitória sobre a comunidade não-oficial. Numa visão 
mais eclesial não se pode falar de concorrência ou razão, 
mas de irmãos e irmãs na fé que se reencontram todos na 
Casa comum”. Efetivamente, “na constante consideração 
da Santa Sé, sempre se disse que na China não existem duas 
Igrejas, uma ‘Igreja patriótica’ e uma ‘Igreja fiel’ (jargões 
habitualmente usados); na China a Igreja é una e as feridas 
que foram infligidas vêm de dentro e de fora. O sensus 

fidei do Povo de Deus salvou a Igreja na China do cisma. 
No contexto atual podemos dizer que existem as energias 
para curar dos sofrimentos; o objetivo é alto e será preciso a 
contribuição de todos para realizá-lo completamente”.

No mais, a propósito de dúvidas e perplexidades 
expressas após a assinatura do Acordo Provisório, o cardeal 
Prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos 
na entrevista diz compreendê-las. Mas acrescenta: “Não 
partilho a atitude de quem, mesmo mantendo suas legítimas 
reservas, não somente não se esforça para compreender 
também o ponto de vista dos outros, mas, sobretudo corre 
o risco de não remar em sintonia na barca de Pedro. O 
Papa, junto com seus colaboradores, fez, faz, e fará todo o 
possível para se aproximar da Igreja na China”. Por fim, o 

cardeal Filoni observa: “Os chineses, como se sabe, gostam 
de similitudes. Gostaria de dizer ainda, para completar 
meu pensamento, se se quer dar estabilidade a um trípode 
é preciso três apoios: na verdade, este não fica em dois 
suportes, ou seja, simplesmente no acordo entre Santa Sé 
e o Governo chinês; é preciso um terceiro suporte, isto é, a 
participação e a contribuição dos fiéis na China, bem como 
a participação da comunidade católica na diáspora. Somente 
com a contribuição de todos se pode construir a Igreja do 
amanhã, no respeito pelas liberdades, inclusive por parte 
das Autoridades civis, após sessenta anos de sofrimentos, de 
divisões e de incompreensões da comunidade católica. A 
Igreja, portanto, precisa da livre e fecunda participação de 
todos para construir harmonia civil, social e religiosa e para 
o anúncio do Evangelho.” n

Foto: Agência ECCLESIA
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Foto: G1 - Globo.com

BISPOS

Cortes em recursos aumentam 
a miséria na Palestina

Com AG. FIDES

“A assistência à saúde, a educação e outros serviços 
de base para os refugiados estão cada vez mais 
ameaçados, agravando assim as persistentes 

violações da fundamental dignidade humana deles. Isso não 
pode ser ignorado ou tolerado”, lê-se no comunicado final 
subscrito pelos bispos da “Coordenação da Terra Santa”.

A condição de “miséria” em que vivem as populações 
palestinianas nos territórios ocupados por Israel “foi agravada 
pelos cortes drásticos aos financiamentos humanitários por 
parte do governo dos EUA”. Foi o que constataram os bispos 
da “Coordenação da Terra Santa” que, dias atrás, tinham 
realizado a sua tradicional peregrinação anual nas terras 
onde se desenvolveu a vida terrena de Cristo.

Violações não podem ser 
ignoradas e toleradas

Este ano a delegação foi formada por 15 bispos 
provenientes da Europa, Canadá, EUA e África do Sul, e 
foi conduzida pelo bispo de Clifton, da Inglaterra, e pelo 
atual presidente da Coordenação, Dom Declan Lang. “A 
assistência à saúde, a educação e outros serviços de base para 
os refugiados estão cada vez mais ameaçados, agravando 
assim as persistentes violações da fundamental dignidade 
humana deles. Isso não pode ser ignorado ou tolerado”, lê-se 

no comunicado final subscrito pelos bispos da Coordenação 
na conclusão da sua visita.

Cristãos israelitas 
discriminados e marginalizados

No texto, os bispos dirigem aos respetivos governos 
o pedido concreto para “contribuirem para preencher 
as lacunas de financiamento que a Agência da ONU de 
Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA) enfrenta, 
e a redobrar os esforços por uma solução diplomática, com 
dois Estados soberanos democráticos de Israel e Palestina 
em paz”. Em relação à condição das comunidades cristãs 
em Israel, os bispos da Coordenação constataram que “os 
cristãos israelitas desejam viver plenamente como cidadãos, 
com o reconhecimento dos seus direitos numa sociedade 
plural e democrática”, mas, ao mesmo tempo, muitos 
deles “ encontram-se sistematicamente discriminados e 
marginalizados”.

Lei do Estado-Nacional de 
Israel cria base constitucional e 
jurídica para a discriminação

Em particular, os bispos da Coordenação da Terra Santa 
registaram as preocupações difusas no seio das comunidades 
cristãs locais em relação à lei do Estado-Nacional aprovada 

pelo Parlamento israelita. Os líderes cristãos locais afirmaram 
que esta cria uma verdadeira “base constitucional e 
jurídica para a discriminação” contra as minorias, lê-se no 
comunicado. n
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Curso UCP
«As instituições judaicas ao tempo de Jesus» vai ser o 
tema do seminário aberto «Cultura e História Bíblica», 
organizado pelo CITER (Centro de Investigação em 
Teologia e Estudos de Religião) que tem início a 21 deste 
mês e termina a 30 de maio, em Lisboa.

Esta iniciativa vai ser orientada por João Lourenço, 
docente da Universidade Católica Portuguesa (UCP), 
e realiza-se no auditório padre José Bacelar e Oliveira 
(antigo A1, edifício antigo da UCP).

As sessões vão ser às quintas-feiras, das 18h30 às 20h00 
e têm como objetivo uma aproximação ao mundo 
de então, “tomando como referência não apenas as 
imposições políticas da dominação romana que era, 
na verdade, sentida e vivida como uma opressão 
esmagadora da identidade judaica, mas também as 
«Instituições» judaicas mais representativas dessa 
identidade, assim como o âmbito das suas competências, 
a sua organização e estrutura, não descurando, 
igualmente, os impactos sociais e religiosos que as suas 
decisões tinham sobre a forma como a fé bíblica era 
vivida e praticada no quotidiano da população”. n

Textos do Sínodo dos Jovens 
reunidos em colectânea

Lançada na Itália uma coletânea de todos os textos 
que documentam a preparação e a realização do 
Sínodo sobre a Juventude, realizado no Vaticano em 

outubro de 2018. Enquanto o continente americano recebe 
o Papa Francisco e jovens de todo o planeta na JMJ do 
Panamá, está sendo lançada na Itália uma coletânea de todos 
os textos que documentam a preparação e a realização do 
Sínodo sobre a Juventude, realizado no Vaticano em outubro 
de 2018. A iniciativa é das editoras Ancora e La Civiltà 

Cattolica, cujo diretor, Pe. Antonio Spadaro SJ (Secretário da 
Comissão de Informação do Sínodo) é o autor do prefácio.
Do “Documento preparatório” de janeiro de 2017 à “Carta 
aos jovens” de 28 de outubro, o volume traz a íntegra de 
todos os documentos relativos à preparação e andamento do 
Sínodo 2018, incluindo os vários pronunciamentos do Papa 
Francisco que acompanharam o processo de reflexão decisivo 
para o presente e o futuro da Igreja.

“ Comprometemo-nos a tentar ‘frequentar o futuro’ e a fazer emergir 
deste Sínodo não só um documento – que geralmente é lido por poucos 
e criticado por muitos - mas sobretudo propostas pastorais concretas, 
capazes de cumprir a tarefa do próprio Sínodo, isto é, fazer brotar sonhos, 
suscitar profecias e visões, florescer as esperanças, estimular a confiança, 
curar as feridas, tecer relações, suscitar uma aurora de esperança, 
aprender uns com os outros e criar um imaginário positivo que ilumine 
as mentes, aqueça os corações, restitua força às mãos e inspire os jovens 
- todos os jovens, ninguém excluído - na visão de um futuro repleto da 
alegria do Evangelho (Papa Francisco) ”

“Este foi um Sínodo sobre a Igreja, sobre a sua missão, 
sobre o seu estilo de acompanhamento e discernimento, 
em relação direta com o ensinamento do Concílio Vaticano 
II. Os jovens despertaram novamente a sinodalidade da 
Igreja, uma “sinodalidade para a missão”, como afirma 
o Documento Final. “Ajudaram a Igreja a redescobri-la. 
Só podiam ser eles a fazê-lo” (Pe Antonio Spadaro). Para 
informações e cópias (exclusivamente em italiano): ufficio.
stampa@ancoralibri.it n
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CLIMA

«Modelo de desenvolvimento mais sustentável 
depende de uma vontade política forte»

O secretário de Estado do Vaticano 
disse na Polónia que “limitar” 
o aquecimento global depende 

de uma “vontade política forte, clara e 
perspicaz”, durante a cimeira do clima que 
está a decorrer naquele país. Numa mensagem 
deixada no arranque da Cop24, conferência 
anual dos países signatários da Convenção das 
Nações Unidas sobre alterações climáticas, o 
cardeal Pietro Parolin frisou a importância de 
os Estados promoverem “o mais rapidamente 
possível” a “transição” para um “modelo de 
desenvolvimento” que limite a “produção de 
gases de efeito estufa”.

Para o representante da Santa Sé, a 
questão é saber se existe “suficiente vontade 
política” para isso. Em Katowice, perante 
30 mil delegados e representantes dos vários países que 
ratificaram o acordo de 1992, D. Pietro Parolin destacou 
três pilares que devem suportar a mudança de rumo, a nível 
social, económico e tecnológico. 

“Um fundamento ético claro; um compromisso a 
promover a dignidade da pessoa humana, aliviando a 
pobreza, promovendo o desenvolvimento humano integral 
e diminuindo o impacto da mudança climática através de 
medidas responsáveis de atenuação e adaptação; e uma 

atenção constante às necessidades de hoje e de amanhã”, 
adianta o serviço informativo da Santa Sé. Na conferência de 
Katowice, que se vai prolongar até 14 de dezembro, devem 
ficar definidas as regras da aplicação do Acordo de Paris 
dedicado ao clima, que foi firmado em 2015.

O principal objetivo deste acordo mundial, que tem 
de ser colocado em prática a partir de 2020, é limitar o 
aquecimento global a um valor consideravelmente abaixo 
dos 2 graus centígrados. O secretário de Estado do Vaticano 

salientou que, de acordo com os dados 
avançados pelo grupo intergovernamental da 
ONU que está a trabalhar neste projeto, “os 
atuais compromissos assumidos pelos Estados 
não são suficientes para alcançar os objetivos 
estabelecidos pelo Acordo de Paris”.

E aqui o cardeal italiano ligou as medidas 
que devem ser estabelecidas à implementação 
de políticas empresariais e de trabalho mais 
equitativas. “Quanto mais forem oferecidas 
oportunidades de trabalho, considerando o 
respeito aos direitos humanos, a proteção 
social e a eliminação da pobreza, com atenção 
particular às pessoas mais vulneráveis às 
mudanças climáticas, mais será eficaz uma 
correta aplicação do Acordo de Paris”, 
explicitou D. Pietro Parolin. Segundo o 

representante da Santa Sé, toda esta transição “requer 
formação, instrução e solidariedade” e “também uma ação 
rápida, em contexto de ética, equidade e justiça social”, com 
a participação da sociedade civil. 

A “voz do povo”, realçou o secretário de Estado do 
Vaticano, “pode ajudar os responsáveis políticos a tomar 
decisões justas e clarividentes, orientando investimentos 
financeiros e económicos para setores que tenham realmente 
um impacto no futuro da humanidade”. n

D. Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano
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Congresso Internacional da Água em Abu Dhabi
Em Abu Dabhi, capital dos Emirados árabes Unidos, realizou-se o Congresso Internacional da água 

anual, para discutir as questões relativas à escassez de recursos hídricos, particularmente no Médio 

Oriente. Um problema que é cada vez mais importante em muitas populações.
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O Congresso de Abu Dhabi contou com a presença 
de 35 membros da Comunidade da Água WFES, 
uma plataforma essencial aos governos e empresas 

para encontrar as soluções possíveis para os problemas da 
seca. De modo geral, atualmente 2 biliões e meio de pessoas 
não têm acesso à água. Nas regiões onde há escassez, a água 
torna-se o centro das disputas, como entre os israelitas e 
palestinianos e entre Israel e Líbano, assim como entre a 
Índia e a China.

As mudanças climáticas pioram 
a situação

Segundo as Nações Unidas, atualmente mais de 663 
milhões de pessoas vivem sem água potável nas proximidades 
de casa e diariamente devem percorrer vários quilómetros ou 
ficar em longas filas para obtê-la. Uma situação dramática 
que associada às atuais mudanças climáticas tende a agravar-
se. Na África do Sul, por exemplo, há três anos não há chuvas 
suficientes e as reservas da capital são mínimas. Também 
na África, na região do Sahel, a faixa abaixo do deserto, 
135 milhões de pessoas correm o risco de morrer pela falta 
de água e pelo aumento da temperatura. Calcula-se que de 
cada 11 pessoas no mundo, uma bebe água suja e 52% das 
doenças têm como causa principal a água não potável.

Factores que concorrem na 
disponibilidade de água

O engenheiro Nicola Lamaddalena, administrador do 
Centro de Estudos Agronómicos do Mediterrâneo, comenta 
que “a quantidade de água disponível está a diminuir cada 
vez mais por causa de numerosos factores. Por exemplo o 
aumento demográfico: atualmente no mundo há 6,5 biliões 
de habitantes e segundo a FAO em 2050 a população 
chegará aos 9 biliões de habitantes. Maior número de 
pessoas, maior necessidade hídrica. Se acrescentarmos a isso 

o crescente desenvolvimento agrícola industrial, mudanças 
climáticas, mudanças de hábitos alimentares das populações 
e a desertificação, certamente a escassez hídrica continuará a 
aumentar cada vez mais”.

O consumo de água para a 
produção de alimentos

Mas não é tudo; há também o enorme consumo de água 
para a pecuária para satisfazer o excessivo consumo por parte 
dos países mais ricos, comida que em grande quantidade é 
atirada ao lixo. Uma recente pesquisa da FAO demonstra 
o quanto a escassez de água na agricultura representa em 
muitas zonas um sério problema para a produção alimentar, 
considerando que a agricultura é responsável por 70% do 
consumo mundial de água doce ao nível mundial. Também 
deve ser recordada a estreita ligação entre deslocamento 
de populações inteiras e acesso à água, quase sempre 
obedecendo a interesses privados como os das multinacionais. 
Precisa-se de políticas mais sensatas e de longo prazo que 
considerem o ambiente.

A água e as questões de 
geopolítica

O acesso à água envolve também aspetos do tipo 
geopolítico “especialmente nos países – afirma Lamaddalena 
– onde as bacias hídricas são compartilhadas. Como por 
exemplo o caso dos rios Tigre e Eufrates que nascem na 
Turquia e atravessam o Egipto, o Irão e o Iraque. Na Turquia 
já foram construídas várias barragens que bloquearam o curso 
normal dos rios, por isso todas as regiões que recebiam o 
fluxo normal dos rios, que eram identificadas como lugares da 
cultura do pão, do trigo, etc., correm o risco de desaparecer. 
A mesma situação se verifica na Jordânia no rio Jordão: todo 
o conflito entre Israel e a Palestina está também ligado ao 
problema da escassez hídrica. E infelizmente, apesar destas 
experiências negativas, ainda se constroem barragens como a 
da Etiópia no Rio Nilo que poderá criar conflitos impensáveis 
com os países que recebem as águas deste grande rio como o 
Egipto e o Sudão. No Egipto a única fonte de reserva hídrica 
é o Nilo portanto, uma redução do fluxo de água causaria 
problemas para a sobrevivência de toda a população”. n
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Com L’oRIENt LE JoUR

Tomando a palavra durante a cerimónia de 
inauguração, o embaixador do Qatar enalteceu 
o diálogo muçulmano-cristão existente no seu 

emirado, recordando que seu país foi o pioneiro na abertura 
aos cristãos e na construção de igrejas no Golfo, precisando 
que existem em Doha mais de 200.000 cristãos de todas as 
confissões, que gozam de liberdade de culto.

O patriarca maronita, cardeal Béchara Boutros Raï, 
inaugurou na segunda-feira a Igreja de Saint-Jean-le-Bien-
Aimé, no convento de Santo Salvador da Ordem 
Missionária Libanesa (OML - Ghosta-
Kesrouan), Líbano. Presentes, entre 
outros, o embaixador do Qatar, 
Mohammad Hassan Jaber al-Jaber, 
representando o emir do Qatar 
Tamim bin Hamad al-Thani, 
que financiou a construção da 
igreja, e o superior da OML, 
Pe. Malek Bou Tannous.

O local de culto é o 
primeiro componente de um 
projeto com uma superfície de 
1.700 metros quadrados, que 
compreende outros dois blocos. 
Além da igreja, estão previstos um 
convento, uma biblioteca, um centro 

desportivo, um estacionamento subterrâneo, 9 pavilhões, 48 
quartos individuais, um anfiteatro com uma capacidade para 
270 pessoas, dois salões, uma cafetaria e uma cozinha.

Tomando a palavra durante a cerimónia de inauguração, 
o embaixador do Qatar enalteceu o diálogo muçulmano-
cristão existente no seu emirado, recordando que seu país 
foi o pioneiro na abertura aos cristãos e na construção de 
igrejas no Golfo (desde 2005), precisando que existem em 
Doha mais de 200.000 cristãos de todas as confissões, que 
gozam de liberdade de culto. O embaixador recordou ainda 
que, em 20 de abril de 2018, o patriarca Raï lançou a pedra 

fundamental de uma igreja maronita em Doha, dedicada 
a São Charbel, num terreno doado pelo Emir do 

Qatar. “O emirado – afirmou - permanecerá 
fiel aos seus compromissos, apesar 

das circunstâncias conhecidas e do 
embargo iníquo a ele imposto”. O 

embargo ao Qatar data de 5 de 
junho de 2017. 

A decisão da Arábia Saudita, 
dos Emirados Árabes Unidos e 
do Bahrein colocou o seu vizinho 
do Qatar sob um embargo 

diplomático e económico, com o 
argumento de que ele financiaria 

o terrorismo islâmico e conspiraria 
com o Irão – acusações rejeitadas pelo 

país. n

Qatar financia construção de 
igreja maronita no Líbano

Monjas contemplativas 
estudam na Universidade 
545 monjas, de 247 mosteiros e de 58 dioceses espanholas 
estão a estudar o curso de Formação Teológica 
para a Vida Contemplativa “Sapientia amoris”, na 
Universidade de São Dâmaso. Trata-se de um curso 
desenhado especificamente para a vida contemplativa, 
com 24 unidades curriculares, na modalidade de ensino 
à distância, suportadas por 24 livros que vão sendo 
publicados de acordo com o calendário.

O curso “Sapientia amoris” desenvolve-se a partir da 
revelação bíblica e fundamentação sólida da Sagrada 
Escritura, na tradição e magistério da Igreja, com o 
catecismo como fonte da verdade e a metodologia da 
“lectio divina” como uma forma orante aplicada ao 
estudo.

 O curso que oferece à vida contemplativa uma formação 
teológica atualizada e sistemática, está projetado para 
desenvolver o plano de formação ao longo de 7 anos. A 
partir dos mosteiros, podem também inscrever-se monjas 
de casas de 9 países: Portugal, Angola, Polónia, Taiwan, 
Coreia, Itália, Filipinas, Grécia e Porto Rico. n
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CRISTãOS PERSEGUIDOS

Santa Sé critica «interpretação seletiva» dos direitos 
humanos que permite prolongar uma situação «inaceitável»

O secretário do Vaticano para as Relações 
com os Estados deixou em Milão uma 
mensagem dura contra a inoperância 

internacional perante o terrorismo e os extremismos 
religiosos, durante um conselho de ministros da 
Organização para a Segurança e Cooperação na 
Europa. Na sua intervenção, publicada pela sala 
de imprensa da Santa Sé, o arcebispo inglês Paul 
Gallaguer frisou que “toda e qualquer política 
deve estar centrada nas pessoas” e “ignorar 
mesmo que seja só um direito humano” tem de ser 
completamente “inaceitável”.

Aqui o representante da Santa Sé recordou a 
situação dos cristãos que continuam a ser alvo de 
“sentimentos e manifestações de intolerância e de 
discriminação”, perante a passividade de muitos 
Estados, naquilo que o Papa Francisco já apelidou 
como uma “interpretação redutora da liberdade 
religiosa e de crença”. “Se nós pretendemos de facto 
uma política mais ampla de prevenção e de combate 
à intolerância e à discriminação, temos de rejeitar 
esta interpretação seletiva e dar a atenção devida a 
estas manifestações de intolerância e perseguição”, 
frisou D. Paul Gallaguer.

Para o secretário do Vaticano para as Relações 
com os outros Estados, é como se existisse uma 
“hierarquia para os direitos humanos”, onde os 

atentados à liberdade religiosa são vistos muitas vezes 
como “o último preconceito aceitável, em muitas 
sociedades”. Uma conceção que “procura reduzir a 
religião para a silenciosa obscuridade da consciência 
individual, ou relegá-la para o ambiente fechado das 
igrejas, sinagogas e mesquitas, revelando não apenas 
uma compreensão falhada do verdadeiro significado 
da liberdade religiosa, mas também do verdadeiro 
papel da religião na sociedade”, salientou o mesmo 
responsável.

O secretário do Vaticano para as Relações 
com os outros Estados concluiu a sua intervenção 
com um desafio a todos os Estados com assento 
na OSCE. D. Paul Gallaguer exortou-os a 
“reconhecerem que a única conceção significativa 
da dimensão humana é aquela que busca um 
entendimento comum dos direitos humanos 
universais e das liberdades fundamentais, bem como 
a sua proteção e promoção”.

O arcebispo britânico declarou ainda que “a 
Santa Sé continua empenhada em apoiar a OSCE 
na resolução de conflitos e na prevenção de ameaças 
transnacionais”, como “o terrorismo e a violência 
extremista”, mas também fenómenos como “o 
tráfico de seres humanos”, a “violência contra as 
mulheres” e “as consequências humanas resultantes 
de conflitos”. n

Foto: Agência ECCLESIA
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ECUMENISMO

Papa realça «compromisso comum» pela «justiça» 
a delegação Luterana da Finlândia

Francisco salientou o «serviço de caridade 

e um testemunho de fé comum» a exercer
 

O Papa Francisco destacou o “compromisso comum 
para uma maior justiça” a uma delegação da 
Igreja Luterana da Finlândia que recebeu pela 

festa de Santo Henrique, patrono do país. “Num mundo 
marcado pelas guerras, ódios, nacionalismos e divisões, a 
oração e o compromisso comum para uma maior justiça não 
são adiáveis. São omissões que não podemos nos permitir”, 
afirmou o Papa na audiência no Vaticano.

Na audiência à delegação luterana da Finlândia, o Papa 
assinalou o “serviço de caridade e um testemunho de fé 
comum” que deve ser exercido e que “são fundamentados 
no Batismo, no nosso ser cristãos”. Francisco salientou que 
o ecumenismo “é uma exigência da fé” que professam, um 
“requisito” que nasce da própria identidade de discípulos de 
Jesus.

Neste contexto, disse que o ecumenismo é “um 
caminho irreversível” como foi sublinhado por vários 
Papas desde o Concílio Vaticano II. “Quando rezamos 
juntos, quando anunciamos o Evangelho e servimos os 
pobres e os necessitados, reencontramo-nos no caminho e o 
próprio caminho progride para a meta da visível unidade”, 

desenvolveu o Papa argentino. O encontro com a delegação 
da Igreja Luterana da Finlândia realizou-se pela festa de 
Santo Henrique que é uma “testemunha comum” que 
“precedem no caminho”, por isso, “a Tradição não é um 

dilema, mas um dom”. “A Tradição não é algo que podemos 
nos apropriar para nos distinguirmos, mas algo que nos foi 
confiado para enriquecermo-nos reciprocamente”, realçou 
Francisco, divulga o sítio online ‘Vatican News’. n

Foto: Vatican Media

Papa Francisco e delegação Igreja Luterana da Finlândia
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LIBERDADE RELIGIOSA

Estudo da Universidade Católica 
reforça Portugal como exemplo

O estudo mais recente da Universidade Católica 
Portuguesa, relacionado com a prática religiosa, 
reforçou a condição de Portugal como um exemplo 

de liberdade e de tolerância no panorama atual da Europa 
e do mundo. Em causa está um trabalho do Centro de 
Investigação em Teologia e Estudos de Religião, que teve 
como base um inquérito feito numa das zonas mais populosas 
do país, a Área Metropolitana de Lisboa.

Dentro da amostra que foi recolhida, que compreende 
“1180 inquéritos válidos” feitos a residentes desta zona 
com idade igual ou superior a 15 anos, 91 por cento das 
pessoas declararam “nunca ter sofrido qualquer tipo de 
discriminação baseada na sua posição religiosa”.

“Entre os poucos que identificaram a vivência de 
situações de discriminação, o dado mais relevante passa pelo 
facto de isso ter sucedido, com maior incidência, junto das 
suas esferas de sociabilidade mais íntimas, ou seja, os amigos 
e os familiares”, refere o mesmo trabalho.

Promovido pelo Centro de Investigação em Teologia 
e Estudos de Religião, da UCP, com o apoio da Fundação 
Manuel dos Santos, da Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa e do Patriarcado de Lisboa, o referido projeto 
descreve a região da Área Metropolitana de Lisboa como um 
“laboratório da diversidade religiosa em Portugal”.

Das pessoas que foram inquiridas, 32,4 por cento são 
naturais da Área Metropolitana de Lisboa, 52,4 por cento é 
proveniente de outros concelhos do país, e 15 por cento tem 
nacionalidade estrangeira. O inquérito permitiu verificar que 
64 por cento das pessoas estão ligadas a uma religião, 54,9 
por cento das quais à religião católica.

No entanto, apesar de a comunidade católica continuar 
a ser maioritária, o estudo realça que “o peso relativo dos 
indivíduos que declaram não pertencer a nenhuma religião 
é cada vez mais significativo, situando-se em quase 35 por 
cento”. Outra conclusão diz respeito ao aumento de crentes 
em outras confissões, como a religião evangélica (5 por cento) 
ou a budista (0,7 por cento) que já é quase equivalente à 
muçulmana (0,8 por cento). Em termos de prática ou de 
culto, este projeto do Centro de Investigação em Teologia 

e Estudos de Religião também indicia o enfraquecimento 
da ligação dos católicos à fé, em comparação com outras 
confissões. O documento aponta por exemplo para “um 
contraste sintomático entre católicos e evangélicos”. 
“Enquanto 81 por cento dos evangélicos dizem orar todos os 
dias, no universo dos católicos apenas 35,8 por cento dizem 
fazê-lo diariamente”, pode ler-se.

 
Nas conclusões, o estudo ‘Identidades Religiosas na Área 

Metropolitana de Lisboa’ reforça “a diminuição da maioria 
histórica dos católicos” nesta região, “a progressão dos sem 
religião e a estabilização, em termos gerais, do conjunto das 
chamadas minorias religiosas”.

Os autores deste trabalho deixam ainda um dado que 
apela à forma como a Igreja Católica tem ou está a trabalhar 
na área da educação e, posteriormente, no acompanhamento 
e dinamização das comunidades católicas. Apesar de “a 
maior parte da população inquirida ter conhecido na 
infância, quer na escola, quer na família, algum tipo de 
socialização religiosa”, da parte das famílias, dos pais por 
exemplo, “isso não garante a reprodução das posições 
religiosas”. Isso é visível, no estudo, a partir da situação 
de pessoas que “conheceram uma ascendência católica”, 
mas que hoje estão ligadas a outras crenças e grupos 
religiosos, como “as Testemunhas de Jeová e os evangélicos / 
protestantes”, ou estão mesmo “sem religião”. n
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ANGOLA

Mais de mil edifícios de culto 
fechados em pouco mais de um mês

Com L’oSSERvAtoRE RoMANo

Nova lei estabelece regras rígidas para 

criação e modificação de institutos 

religiosos, o que inviabiliza o funcionamento 

de igrejas com poucos fiéis no país.

Mais de mil edifícios de culto cristão foram fechados 
pelas autoridades angolanas entre os dias 6 de 
novembro e 25 de dezembro, por serem 

considerados pertencentes a seitas religiosas não 
autorizadas. A decisão segue a aprovação de 
uma nova lei que exige o registo desses locais 
junto ao governo com a assinatura de pelo 
menos cem mil fiéis. De acordo com os 
novos procedimentos para a criação e 
modificação de institutos religiosos, todos 
as religiões devem procurar os Ministérios 
da Justiça e da Cultura para regisro e 
reconhecimento legal. A regra mais difícil 
de ser cumprida pelas religiões, no entanto, 
é a obrigatoriedade de “ter um mínimo de 

cem mil membros e estar presente em pelo menos 12 das 18 
províncias do país”.

Esses requisitos implicam a proibição do registo de 
minorias religiosas, como a comunidade islâmica e algumas 
igrejas evangélicas. “Mais de 50% das igrejas no nosso 
país são estrangeiras, vindas principalmente da República 
Democrática do Congo, Brasil, Nigéria e Senegal”, afirmou 
o diretor nacional de assuntos religiosos do Ministério da 
Cultura de Angola, Francisco de Castro Maria. “A adoção 
desta nova disposição é o resultado de um longo processo de 
luta contra o estabelecimento de novas seitas religiosas em 
Angola, que começou em 2013. Naquela época, o país tinha 
cerca de novecentas novas igrejas. Dessas, apenas oitenta 
e três foram oficialmente reconhecidas pelo Ministério da 
Cultura e autorizadas a realizarem as suas atividades”, 
explicou o diretor.

Além do encerramento dos locais de culto, 
onze pastores de igrejas cristãs foram detidos 

em Cabinda pela polícia nacional por 
“desobediência”. De acordo com a 
declaração emitida pelo comando policial 
provincial, estes pastores foram presos 
durante operações realizadas entre os 
dias 16 e 23 de dezembro. “De uma 

maneira deliberada e repetitiva, eles 
reabriram as suas igrejas enquanto estavam 

fechadas. Agiram contra a lei “, explica o 
comunicado. n

Prémios Razón Abierta
A Universidade Francisco de Vitoria em colaboração 
com a Fundação Vaticana Joseph Ratzinger-Bento XVI 
anunciam a 3.ª edição do Congresso Razón Abierta, 
que se celebrará na Universidade Francisco de Vitoria 
(Madrid, Espanha) nos dias 5,6 y 7 de setembro de 2019.

O Congresso Razón Abierta convida investigadores e 
docentes universitários de qualquer parte do mundo 
que estejam interessados no diálogo entre as diversas 
ciências e a filosofia y/ou a teologia; cientistas e docentes 
provenientes de qualquer área do saber, a título pessoal 
ou em comunidades de docentes e de investigação, que 
tenham avançado ou estejam a trabalhar nesse diálogo 
transdisciplinar nas suas universidades.

A inscrição no congresso terá o custo de 150€ até dia 
20 de Agosto de 2019 e de 200€ a partir de 21 de 
agosto. As inscrições já estão abertas. Também abriram 
as candidaturas para os prémios Razón Abierta, no 
valor de 100.000€ divididos por quatro prémios para 
investigadores y docentes universitários. n
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A ESPIRITUALIDADE DO ORIENTE E DO OCIDENTE

Vitório Mazzuco OFM
Mística

Amística dá-nos um modo singular de pensar 
a existência e com isto podemos falar de um 
pensamento místico, de uma filosofia mística 

que perpassa a experiência religiosa. Nela a experiência 
articula-se e faz uma ponte entre o mundo vivencial e o 
mundo da fala. Mas não podemos esquecer que a palavra 
mística sinaliza essencialmente uma experiência.

Não é fácil falar sobre mística, porque é perseguir 
aquilo que se subtrai, mas é estar sempre na dinâmica 
de alcançá-lo. É a busca de Deus. É querer falar com 
a língua dos Anjos… Quem garante que alguém quer 
ouvir, quem garante que alguém vai entender? É como 
falar sobre a experiência de se ter uma dor intensa. O 
outro entende o que é a dor, porém não sente a dor que 
você sente. De forma semelhante vive o místico a sua 
experiência; para ele há uma evidência, mas não para o 
outro.

Mística é a profunda experiência de união do eu com 
o Todo (o Divino). Este encontro possui um potencial 
místico que salta para fora e faz uma ponte de ligação 
com todos os detalhes da existência. É unidade, presença, 
felicidade, vida, morte, amor e tempo.

Mística possui uma força que visa a união, o amor a 
todos os seres e abre as experiências humanas para viver 
positivamente.
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Ser místico não é viver numa passividade, mas sim no 
movimento de perceber o Encantamento do Inefável.

É muito difícil encontrar um nome para o Todo; por 
isso os místicos afinam-se mais com uma linguagem poética. 
A linguagem poética não se fecha no círculo de uma 
definição, mas sugere, representa, faz alusão em vez de uma 
denominação exata. 

O Todo aparece sob muitos significados. Podemos 
dizer Deus, o Divino, o Absoluto… Podemos sempre dizer 
com reverência quando, através da linguagem, ficarmos 
maravilhados. A linguagem é o lugar onde o místico se 
depara com a prece. É a comunicação de sua experiência 
com o Divino.

A unidade (ou a Unio Mística)
Holderlin fala da união com a Natura. Max Scheler fala 

da sensibilidade cosmovital. Os dois evidenciam a capacidade 
do ser humano de sentir-se parte do cosmo. A tradição 
judaica também insere o humano neste contexto, mas ele tem 
que executar mandatos bíblicos, abraçar o Deus da história e 
dominar o mundo. 

O conceito de Holderlin e Scheler não é apenas um 
estado de consciência ecológica moderna, mas é uma 
Qualidade Mística, isto é, um modo de estar em comunhão 
com o cosmo como consanguinidade e não uma mera 
consciência ambiental.

Existe uma Unidade entre céu e terra. Há um momento 
em que acontece uma separação e uma ruptura e isto 
permitiu a multiplicidade de outras experiências, inclusive a 
multiplicidade de seres. O humano perdeu a unidade e vive 
com saudade de reencontrá-la. A mística e a espiritualidade 
permitem que o humano volte a abraçar o céu e a terra, que 
retorne ao Paraíso.

“Ser puro significa reencontrar aquele lar 

da alma onde nos sentimo ligados a este 

mundo” (Albert Camus)
Tanto o Oriente como o Ocidente, sobretudo no período 

medieval, colocaram a Unio Mística no centro dos seus 

pensamentos e experiências.

A Unio Mistica é o Misterium Tremendum = O 
humano entra em contato com o segredo da criação. Isto 
resulta em reações ou manifestações emocionais mais diversas 
como: espanto, admiração, temor, medo, pânico ou formas 
mais brandas de sentimento e reações, como por exemplo, 
o Silêncio. O segredo do encontro com o Sagrado tem a sua 
fala e não falatório, e leva para a quietude.

A Unio Mistica é a Majestas = a sensação de anulação 
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da própria existência; o eu torna-se poeira e cinza diante da 
Grandeza, da Majestade de Deus; mas é aí que experimenta 
a força e a transcendência do humano.

A Unio Mística é a Orgé = vontade, força, movimento, 
agitação, energia, atividade, paixão pelo Numinoso (aquilo 
que foge ao alcance dos conceitos).

A Unio Mística é Fascinans = atração e aproximação. 
O humano aqui não é repelido, mas sim atraído. O 
Numinoso promete o sadio, acena com algo que É sempre 
mais ou ainda mais! Neste contato com o “ainda mais”, o 
humano sente a felicidade plena que transcende qualquer 
estado emocional comum. A impressão que o “fascinans” 
deixa na alma humana é indizível. A língua é incapaz de 
expressar o que a alma sente.

A Unio Mistica é o Augustus = o valor Numinoso. 
Mas o que é mesmo o Numinoso? O encontro entre o 
Invisível carnal com o Invisível espiritual. A fala audível do 
mistério e o silêncio inaudível. O fio que liga céu e terra, o 
olho do anjo no olho do humano. Um estado de alma, uma 
inteligência contemplativa. O Numinoso possui uma força 
que fundamenta qualquer valor ético. Sem o valor numinoso 
não existiria base para as exigências morais.

A Unio Mística é o Estranho = une os momentos do 
Misterium Tremendum, da Majestas, do Orgé e o Augusto. 
O estranho ultrapassa o nosso horizonte racional e faz mais 
do que nos assustar, coloca-nos numa posição de humildade 
frente a dimensões tanto do universo como da nossa 
existência e dos nossos feitos.

Presença
A presença de todos os seres é uma só, o que muda são as 

características e qualidades. Todos estão presentes no mesmo 
momento. Na presença comum podemos viver intensamente. 

Basta aquietar-se, acalmar, desligar-se da correria, da 
movimentação excessiva que começamos a ganhar um outro 
tipo de relação com as coisas e com o tempo. A experiência 
da Presença comum de todos os seres baseia-se na Unidade. 
É sentir que participo da unidade experimentando a presença 
que eu tenho em comum com todos. Para Sartre e Camus, a 
presença na terra é o Bem Máximo.

Felicidade
Na experiência mística a felicidade não é uma simples 

satisfação, um contentamento, um estado de euforia. Está 
ligada à variedade dos seres, é um arranjo de coisas e 
circunstâncias. É aceitação plena do mundo e da situação 
dada. É ser feliz sem desejar interesses. Nada agita mais a 
nossa alma do que querer algo fora daquilo que está sendo 
vivenciado.

Felicidade é concentrar o eu na totalidade do mundo. 
Isto não cria vínculos superficiais. É parar para contemplar a 
totalidade da existência. É o nuns stans, que quer dizer, agora 
imóvel, quieto, estático para perceber a pulsão de vida de 
todas as coisas. Este é um parar pleno de alegria. É como se 
o eu saísse fora de si para dissolver-se na totalidade. No grego 
isto é ek-stasis = êxtase, maravilhamento, encantamento. 
Temos que ter saudade de algo que transcende o nosso 
horizonte comum.

Espiritualidade do Oriente e do 
Ocidente

Faço aqui umas reflexões onde coloco algumas 
aproximações entre a tradição espiritual oriental e ocidental. 
Estudar e conhecer a Espiritualidade dá-nos oxigénio para 
uma reflexão teológica, para as nossas vivências e práticas. O 
que é a Espiritualidade será sempre a pergunta do humano 
religioso. É a mesma coisa que perguntar: quem é Deus? 
Quem sou eu?   
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O oriente quando fala de espiritualidade fala no seu 
aspecto místico, orante, contemplativo e verificativo; 
a espiritualidade é vista a partir do Espírito, deixar-se 
transformar num ser sagrado. A experiência espiritual passa 
pela mediação do conhecimento: experimentar, conhecer e 
depois falar. 

O ocidente preocupa-se mais com o “ethos”, isto é, o 
humano deve dar conta do espiritual a partir de valores e 
códigos religiosos. Ser espiritual significa ser ético. O humano 
ocidental é habituado primeiro a fazer o bem para depois 
dizer que é Deus que age em sua vida. 

O oriental primeiro abraça o divino e depois, lado a lado 
com o mistério, parte para as práticas. 

No ocidente a busca espiritual é mais doutrinal, é mais 
estudo. 

No oriente é um conhecer intelectual mais experiencial. 
É saber o que se conhece. João Evangelista escreve a partir 
da experiência que teve de Deus. Gregório Nazianzeno diz: 
“Quem não sente a experiência de Deus é como um cadáver 
que é vestido, mas não sabe que está vestido”.

O ser espiritual é aquele que fala da experiência que tem 
de Deus. Quem não faz um caminho espiritual não pode 
falar de Deus. Tanto para o oriente como para o ocidente, 
espiritualidade não é qualquer coisa que alimenta a vida, mas 
é Alguém. É o sentimento de uma presença. Deus não é uma 
experiência filosófica, mas um facto de Amor.

O ocidente gosta de “fazer espiritualidade”, isto é, 
evidenciar movimentos, criar eventos espirituais e um mar de 
literatura edificante. 

O oriente diz que não basta apenas fazer, mas pregar a 
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espiritualidade e ensiná-la. No ocidente Deus é conhecido a 
partir de nós; não conhecemos Deus como Ele é, assim como 
nós nos conhecemos. Há uma busca da espiritualidade para 
encontrar-se.

No oriente conhece-se a Deus mais do que a si mesmo. 
Mesmo com todo o limite humano busca-se a substância 
de Deus e a energia de Deus. Esta é a alma de todo o 
movimento espiritual do oriente.  O Sagrado sai de si, vem a 
nós e transforma-nos. Fala-se mais do Espírito. É um contato 
com o Espírito, um contato que acende!  São Basílio Magno 
diz: “Nós conhecemos Deus nas suas energias”. A essência de 
Deus é o Santo dos Santos que permanece escondido.

No ocidente há também uma mística profunda; a mística 
é um impulso para determinar projetos pessoais e comuns, 
para motivar grupos, criar belos textos espirituais. No oriente, 
a mística leva a mente a contemplar; quanto mais contempla 
mais encontra a sua natureza divina. No ocidente conhecer é 
amar mais; no oriente conhecer é comunhão com o divino. 

Tanto no oriente como no ocidente, o humano é imerso 
no tempo e no espaço, por isso concebe tudo no tempo e no 
espaço. Mas Deus está além do tempo e do espaço, por isso 
o humano não consegue enquadrá-lo. Deus é além de tudo 
o que existe. Quando se olha o sol ele cega. O excesso de 
conhecimento de Deus pode cegar. Deus é além do ser em 
si mesmo. A espiritualidade é sempre um estar diante desta 
verdade: união do humano com o divino e do divino com 
o humano para uma iluminação da existência. É criar uma 
disposição de espírito: Deus revela-se à vida! É preciso estar 
nesta disposição constantemente numa aventura que tem 
início, mas não tem jamais um fim. Deus não se esgota.

A tradição oriental chama isto de experiência apofática. 
O que é o apofatismo? É a via teológica que se realiza por 
negação; que se aproxima de Deus pelo indizível e pelo 

inacessível, pelo inefável. Este não é Deus... Deus é muito 
mais! A nossa experiência é muito limitada, Deus supera-a. 
Ele é fora de qualquer conceito, vai além do conceito. Deus 
é potência, Deus é força! Esta experiência apofática é feita 
numa atmosfera contemplativa.

Tornar-se Um em Si mesmo 
A mística do cristianismo 
oriental

“(...) descrevem uma Mística da Unidade, o que muitas 
vezes fazem numa linguagem erótica, porém, antes de 

tudo, plenamente filosófica, pela qual, segundo eles, o 
homem realiza a experiência de  união. Nesta união, deus 
é vivenciado não como um ser diante de nós, mas como o 
fundamento de todo o ser, ou seja, vivencio a unidade na 
origem e não pergunto a quem estou unido. É simplesmente 
uma experiência que me eleva acima da dualidade, que me 
torna UM comigo mesmo. E, ao refletir sobre isto, constato 
que sou UM com Deus, a origem de tudo. UM com todos os 
homens e com o meu próprio ser. O caminho para a unidade 
não é psicológico, e sim espiritual. Ele conduz à deificação 
do homem: quando Deus, com a sua natureza, infiltra-se no 
homem, unifica tudo que o homem costuma vivenciar de 
modo dividido e internamente conflituoso.(...) Irineu, Bispo 
de Lion ( 135-202) entendia a humanização de Deus como 
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sendo a própria deificação do humano. É dele a frase: “A 
glória de Deus é o humano vivente, e a vida do humano é a 
visão de Deus”. O homem chega a si mesmo quando se une à 
imagem de Deus; assim a glória de Deus reflete-se no homem 
que vivifica”.

Tornar-se UM no TU divino
A Mística do cristianismo 
ocidental

“Todo humano deseja intensamente amar e ser amado. 
No amor experimentamos o encantamento e a plenitude, 
mas também a decepção e a mágoa. Ansiamos, então por 
um amor maior que o amor humano, que ultrapasse e, ao 
mesmo tempo, inclua as nossas experiências da plenitude e 
da decepção. É, enfim, o anseio por um êxtase do amor em 
Deus. Esse místico amor divino não é uma oposição ao amor 
humano, e sim algo que o permeia e purifica”

Monaquismo e espiritualidade
Os Monges do mundo grego, sírio e palestino souberam, 

entre os séculos V e VIII, desenvolver uma espiritualidade 
mística e contemplativa profunda, e, posteriormente, entre 
os séculos XIII e XIV, apotegmas¹ e obras de nomes como 
Evágrio Pôntico, João Clímaco, Simeão o Novo Teólogo, 
Nicéforo, Gregório o Sinaíta, Pacômio, Teodoro Estudita, 
Marcos o Eremita, e Elias o Écdico estavam espalhadas por 
quase todo o oriente cristão.

A herança da reflexão ascética de Santo Antão e de outros 
Padres do Deserto no oriente não se limitou aos mosteiros, 
mais também há grandes teólogos, vários deles numerados 
entre os ‘Padres da Igreja’ assim como muitos outros 
autores bizantinos. Os escritos destes homens foram muitos 
influentes na Igreja do oriente, a contribuição deles, em 

especial a preeminência da Escola Sinaítica que se desenvolve 
notavelmente nos séculos VI e VII, principalmente enquanto 
hesicasmo, método de oração fundamentado na repetição 
infinita e na apropriação interior do nome de Jesus. Técnica 
que com os monges do Monte Athos será profundamente 
transmitida à Igreja durante o Império Bizantino. A 
Salmodia e o uso das Escrituras foram grandes expressões da 
vida dos Padres do Deserto e dos monges orientais.

O Monaquismo ocidental tomou um rumo próprio e 
diferente como espiritualidade monástica quando comparado 
com os autores místicos do oriente e a espiritualidade 
bizantina, as abadias ocidentais receberam das regras 
desenvolvidas por Santo Agostinho e São Bento uma enorme 
difusão ao longo dos séculos, a espiritualidade destas escolas 
oscilou no ocidente, mas apesar dos momentos em que 
passou a espiritualidade ocidental, soube preservar uma 
teologia Ascética rica e abertamente conciliável quando 
alinhada com a profunda oração, humildade e ascetismo dos 
Padres monacais do oriente.

A tradição monástica oriental floresceu a vida de muitos 
cristãos durante anos e ainda hoje alimenta a vida das Igrejas 
orientais Sui Juris em comunhão com o Papa ou as Igrejas 

ortodoxas separadas. Caminhos, exercícios, formulas e 
métodos sustentaram anos de dedicação na mente e intelecto 
de homens e correntes de espiritualidade, ‘A oração do 
coração’ ou ‘Oração pura, sem distração’, ‘A invocação do 
nome de Jesus’ junto à clássica frase ‘Senhor Jesus Cristo, 
Filho de Deus, tende piedade de mim’. Também ocupou 
e teve adesão de místicos no ocidente e influência nas 
técnicas jaculatórias. Sem falar na ‘Lembrança de Deus’ ou 
‘Recordação de Deus’ oriunda de São Basílio que ocupou 
muitos monges do oriente, são os sinais e expressões visíveis 
da riqueza da espiritualidade oriental.

No século XVII foi publicada uma obra que se tornou 
clássica para a vida e oração das Igrejas do oriente: a 
“Filocalia” que veio a reunir diversos autores, textos 
e sentenças espirituais dos Padres da Igreja e monges 
bizantinos. Escrevo algumas citações desta obra que foi 
traduzida também para a língua portuguesa e tem obtido um 
verdadeiro interesse do Ocidente nos últimos séculos.

“Não poderias possuir a oração pura, estando perturbado 
com coisas materiais e agitado por inquietações contínuas, 
pois a oração é abandono dos pensamentos” (Evángrio 
Pôntico).

“A nossa oração não deve começar por nenhuma 
convenção nem hábito: atitude corporal, silêncio, genuflexão. 
Devemos vigiar com atenciosa sobriedade o nosso espírito, 
esperando o momento em que Deus se apresente, visite 
a alma através de todas as passagens, atalhos e sentidos. 
Só é preciso calar-se, gritar e orar com clamores, quando 
o espírito está solidamente ligado a Deus. A alma deve 
despojar-se inteiramente, para a súplica e o amor de Cristo, 
sem distração, nem divagação de pensamentos” (Macário, o 
Grande).

“Se, portanto, começarmos a cumprir com o fervor dos 
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mandamentos de Deus, a graça logo iluminará os nossos 
sentidos com um sentimento muito profundo; consumirá, 
por assim dizer, os nossos pensamentos, suavizará o nosso 
coração pela paz de uma inexprimível amizade, e dar-nos-á a 
disposição para pensar coisas espirituais e não mais carnais. 
É o que acontece continuamente com os que se aproximam 
da perfeição e guardam no coração, ininterruptamente, a 
lembrança de Jesus” (Diádoco de Fótico).

“A lembrança de Deus é um labor do coração, suportado 
pela fé. Quem quer que esqueça Deus, torna-se amigo da 
paixão e insensível” (Marcos, o Ermita). “O coração de 
quem examina a própria alma a todo o instante goza das 
revelações. Quem recolhe a contemplação no interior de si 
mesmo, contempla o brilho do Espírito; quem desprezou 
a dissipação, contempla o seu Senhor dentro do próprio 
coração” (Issac de Nínive (S. Isaac, o Sírio).

Citações de nomes que podem ser desconhecidos para 
os ouvidos de milhares de ocidentais e até bons católicos, no 
entanto a vida e obra destes homens contribuíram fortemente 
para a espiritualidade cristã. O estudo e a reflexão das suas 
obras são uteis aos cristãos que desejam deparar-se com uma 
espiritualidade ortodoxa nascida no seio da Igreja. n

Notas:
¹ Apotegmas: São sentenças dos Santos Padres da Igreja.
² Ascese: No seu sentido original é o conjunto dos exercícios ou 
práticas mortificantes e penitentes tendo a finalidade de reorientar 
tendências desordenadas, robustecer a liberdade e preparar o homem 
interiormente, e foi desenvolvida pelos monges e Padres do Deserto.

Referências:
PEQUENA FILOCALIA, o livro clássico da Igreja oriental. [Tradução 
Nadyr de Salles Penteada]. Paulus, São Paulo, 2009.
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Diretora-geral adjunta da FAO 
pede erradicação da fome

Por DoMINGoS PINto

Adiretora-geral adjunta da Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), a 
cabo-verdiana Maria Helena Semedo, apelou em 

Lisboa a um esforço maior na erradicação da fome até 2030, 
lamentando os últimos dados divulgados pela instituição.

Um desafio lançado no passado dia 3 de dezembro na 
Universidade Aberta, instituição que lhe concedeu o grau 
de “Doutor Honoris Causa” numa cerimónia que contou, 
entre outras individualidades, com a presença do Presidente 
da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, que fez 
o elogio da laureada. Com esta homenagem, a Universidade 
Aberta distingue o percurso singular da economista cabo-
verdiana defensora de causas como a luta contra a fome e 
a pobreza, dando voz às populações e comunidades mais 
vulneráveis, em especial às mulheres rurais.

Maria Helena Semedo agradeceu a honrosa distinção, 
tendo aludido ao mais recente relatório da FAO que traça 
um quadro preocupante da fome no mundo. Cerca de 820 
milhões de pessoas estão desnutridas, refere o documento, 
que alerta para a urgência de melhores políticas para 
alcançar a “fome zero”, e sublinha, por outro lado, o 
aumento da população que exige o fornecimento de 
alimentos mais nutritivos a preços acessíveis.

Na cerimónia, Maria Helena Semedo considerou 
“gratificante ver reconhecido” todo o seu trabalho, mas 

também o seu percurso como mulher, uma vez que em 
1993 foi nomeada ministra das Pescas, Agricultura e 
Desenvolvimento Rural, tornando-se assim na primeira 
mulher ministra em Cabo Verde.

A economista e política, a primeira mulher africana a 
assumir responsabilidades de diretora geral adjunta da FAO, 
referiu ainda que a atribuição desta distinção representa um 
incentivo para as mulheres do seu país, e espera que abra 
caminho para que outras mulheres possam seguir o seu 
exemplo.

Diretora-geral adjunta da FAO desde 2013, Maria 
Helena Semedo tem desempenhado várias funções em 
África, nomeadamente como representante da FAO para o 
Níger (2003-2008), diretora regional adjunta para a África 
e coordenadora para a África Ocidental (2008-2009), tendo 
terminado a sua missão na região em 2013 como diretora 
regional para a África. n

Angola e a Concordata 
com a Santa Sé

A República de Angola aguarda uma 

resposta do Vaticano para que se possa 

selar o acordo geral de cooperação, a 

“Concordata” entre Luanda e a Santa Sé. 

Por ANAStáCIo SASEMbELE - LUANDA

A República de Angola aguarda 
uma resposta do Vaticano para 
que se possa selar o acordo 
geral de cooperação, a 
“Concordata” entre Luanda e 
a Santa Sé - disse o presidente 
angolano João Lourenço aos 
jornalistas numa conferência 
de imprensa. O Chefe de Estado 
angolano frisou que o “pequeno 
impasse” que existia no passado ficou 
ultrapassado, tendo Angola remetido a sua versão do 
acordo ao Vaticano de quem aguarda uma resposta. 
“A data e a assinatura [do acordo] tanto poderá ser em 
Luanda como no Vaticano”, afirmou, optimista, João 
Lourenço, que se mostrou “disponível” para “um dia” 
visitar oficialmente a Santa Sé e encontrar–se com o 
Papa Francisco. n
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Papa pede líderes mundiais 
com «nova mentalidade»

O Papa afirmou no Vaticano que a comunidade 
internacional precisa de líderes com “uma nova 
mentalidade”, ao receber em audiência um grupo 

de jovens oriundos de zonas de conflito ou marcadas pela 
pobreza. “Os líderes de paz não são os políticos que não 
sabem dialogar ou confrontar-se: um líder que não se esforça 
em ir ao encontro do ‘inimigo’, sentar-se à mesa para discutir, 
como vocês fazem, não pode levar o seu próprio povo para 
a paz. Para isso é preciso humildade e não arrogância”, 
assinalou Francisco, num encontro transmitido em direto 
pelo Vaticano, através dos seus canais na internet.

Falando perante os membros da organização “Rondine 
– Cittadella della Pace” (Andorinhas – Cidadela da Paz), o 
Papa sublinhou que ao escolher o nome de Francisco, após 
a eleição pontifícia, em 2013, pensou “nos pobres e na paz”. 
“A pobreza, no sentido negativo, e a guerra estão ligadas num 
círculo vicioso que mata as pessoas, alimenta sofrimentos 
inenarráveis e espalha um ódio que não para”, alertou.

A Associação Rondine, que celebra este ano o seu 20.º 
aniversário, está sediada cerca de 220 quilómetros a norte de 
Roma, assumindo como compromisso a redução dos conflitos 
armados no mundo; acolhe jovens provenientes de países em 
conflito armado ou pós-conflitos

Com o Papa estiveram, entre outros, uma jovem palestina 
e um jovem israelita, que apresentaram o apelo que a 
associação católica vai fazer na ONU, por ocasião do 70º 

aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
a 10 de dezembro. Ouvir uma jovem palestiniana e um 
jovem israelita que, juntos, pedem aos governos do mundo 
que deem um passo para reabrir o futuro, transferindo o 
equivalente ao custo de uma arma do orçamento da defesa 
para o orçamento da educação, para formar um líder de 

paz, é uma coisa rara e luminosa”. Francisco recordou o que 
escreveu na Mensagem para o Dia Mundial da Paz, com o 
tema ‘A Boa política está ao serviço da paz’, reiterando que a 
responsabilidade política “pertence a todos os cidadãos, em 
particular àqueles que receberam o mandato de proteger e 
governar”. n

Foto: Notícias ao Minuto
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Rio DE JAnEiRo

Capital Mundial da Arquitetura 2020

ACapital Mundial da Arquitetura se tornar-se-á um 
fórum internacional para debates sobre desafios 
globais prementes nas perspectivas da cultura, 

património cultural, planeamento urbano e arquitetura. 
A diretora-geral da UNESCO, Audrey Azoulay, anunciou 
a designação da cidade do Rio de Janeiro como a Capital 
Mundial da Arquitetura para 2020, na sede da UNESCO.

Em consonância com o recente acordo de parceria 
da UNESCO com a UIA, a UNESCO designa a Capital 
Mundial da Arquitetura, que também sediará o Congresso 
Mundial da UIA, um evento que se realiza a cada três anos. 
A Capital Mundial da Arquitetura tornar-se-á, assim, um 
fórum internacional para debates sobre desafios globais 

prementes nas perspectivas da cultura, património cultural, 
planeamento urbano e arquitetura. Como primeira Capital 
Mundial da Arquitetura, o Rio de Janeiro realizará uma 
série de eventos sob o tema “Todos os mundos. Somente 
um mundo”, e promove a Agenda 2030 – Objetivos de 
desenvolvimento Sustentável para o Desenvolvimento: 
“Tornar cidades e assentamentos humanos inclusivos, 
seguros, resilientes e sustentáveis ”. Em setembro de 
2015, líderes mundiais reuniram-se na sede da ONU, em 
Nova York, e decidiram um plano de ação para erradicar 
a pobreza, proteger o planeta e garantir que as pessoas 
alcancem a paz e a prosperidade: a Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável, a qual contém o conjunto 
de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

A Agenda 2030 e os ODS afirmam que para pôr o mundo 
num caminho sustentável é urgentemente necessário tomar 
medidas ousadas e transformadoras. Os ODS constituem 
uma ambiciosa lista de tarefas para todas as pessoas, em 
todas as partes, a serem cumpridas até 2030. Se as suas 
metas forem cumpridas, esta será a primeira geração a 
erradicar a pobreza extrema, o que irá poupar as gerações 
futuras dos piores efeitos adversos da mudança do clima. A 
UNESCO, a UIA e instituições locais organizarão atividades 
para promover projetos envolvendo arquitetos e planeadores 
urbanos, assim como formuladores de políticas, instituições 
sociais e profissionais de outros setores, incluindo artistas 
e escritores, num espaço aberto e criativo de diálogo e 
inovação. n
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Bispos da Sardenha dizem “não” à 
produção de armas na ilha italiana

AIgreja sempre defendeu com firmeza que “a 
venda e o tráfico de armas constituem uma 
séria ameaça para a paz”, recordando que no 

mundo “as despesas militares crescem cada vez mais 
e se registam ainda muitos ‘conflitos esquecidos’: no 
ano passado foram 378, espalhados em várias partes 
do planeta, dos quais 20 classificados como guerras 
de elevada intensidade”. “Hoje, também na nossa 
região, precisamos de uma boa política que faça o 
trabalho crescer, um ‘trabalho livre, criativo, solidário 
e participativo’. Um trabalho digno, que permita a 
todo o trabalhador e trabalhadora voltar para casa 
todas as noites com a satisfação de ganhar o pão digno 
e de ter contribuído para o progresso da sociedade.” É 
o que escrevem os bispos italianos da Sardenha, numa 
mensagem por ocasião da marcha pela paz, que se 
realizou em Villacidro.

“Um trabalho que possa fazer a paz crescer e consolidar-
se, respeitoso da vida humana e da salvaguarda da criação. 
A produção e o comércio das armas não contribuem 
certamente para a paz, mesmo se dão trabalho para muitas 
pessoas e colocam a Itália entre os primeiros lugares na 
classificação dos fabricantes de armas”, precisam os prelados.

Venda e tráfico de armas cons-
tituem ameaça séria para a paz

A Igreja sempre defendeu com firmeza que “a venda e o 

tráfico de armas constituem uma séria ameaça para a paz”, 
ao passo que no mundo “as despesas militares crescem cada 
vez mais e se registam ainda muitos ‘conflitos esquecidos’: 
no ano passado foram 378, espalhados em várias partes do 
planeta, dos quais 20 classificados como guerras de elevada 
intensidade”.

Não se pode homologar a produção de bens necessários 
com a produção que gera morte. Segundo os bispos sardos, 
“a gravíssima situação económico-social não pode legitimar 
toda e qualquer atividade económica e produtiva, sem que se 
avalie responsavelmente a sua sustentabilidade, dignidade e o 
respeito pelos direitos de toda a pessoa”.

Em particular, “não se 
pode homologar a produção 
de bens necessários para a 
vida com a produção que 
certamente gera morte. Esse é 
o caso das armas construídas 
no nosso território regional 
e usadas numa guerra que 
causou e continua a gerar no 
Iémen milhares de mortos, na 
sua maioria civis. Um business 
trágico que parece não ter 
nenhum culpado, porque 
os vários países envolvidos 
transferem as culpa para os 
outros”.

Produção num dos territórios 
mais pobres do país

A questão, acrescentam, “torna-se ainda mais dilacerante, 
do ponto de vista ético e socioeconómico, porque tal 
produção se dá num território, o nosso, que é um dos mais 
pobres do país, ainda desprovido de perspetivas de trabalho. 

Deste modo oferece-se um salário seguro aos nossos 
operários, mas eles devem submeter-se ao inaceitável por 
falta de alternativas justas e dignas”, ressaltam os bispos da 
Sardenha. n

Foto: Vatican News
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Cimeira de juízas africanas sobre tráfico humano
Juízes são para a sociedade aquilo que os 

líderes religiosos, filósofos e políticos são 

para a moral e para a vida politica, mas 

há hoje uma crescente tendência a fazer 

pressão sobre os juízes, diluindo a sua 

função na sociedade.. 

Por DULCE ARAúJo

O s juízes são para a justiça aquilo que os líderes 
religiosos e os filósofos são para a moralidade; são 
aquilo que os líderes governamentais e todos os 

representantes do poder soberano são para a vida política. 
No entanto, é só através do trabalho dos juízes que a justiça é 
vista como uma marca da vida na sociedade. Esta percepção 
precisa de ser revitalizada, pois há uma crescente tendência 
a diluir a figura do juiz mediante pressão de governos, de 
instituições ou mesmo dos cidadãos.

É com este pano de fundo, expresso pelo Papa Francisco,  
que se celebrou, no Vaticano, uma cimeira de dois dias 

Foto: Observatório do Terceiro Setor
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sobre “As Mulheres Africanas Juízas e Procuradoras do 
Tráfico Humano e Crime organizado”. A ideia do encontro - 
explicou a  juíza da Argentina, Susana Medina, ex-Presidente 
da Associação Internacional de Mulheres Juízas e co-
organizadora da iniciativa – nasceu da preocupante situação 
em África  e da necessidade de apoiar as mulheres juízas do 
continente no difícil confronto com o tráfico humano.

A iniciativa foi da Academia Pontifícia das Ciências 
e reuniu umas cinquenta protagonistas de dezoito países 
africanos. Entre elas: Luiza Fernandes, de Angola, 
Ângela Rodrigues de Cabo Verde  e Vitalina Papadakis, 
de Moçambique. Os países com o maior número de 
representantes foram a Nigéria, com dez pessoas, Quénia, 
com seis, Malawi e Marrocos com três cada e assim por 
diante. O encontro foi aberto por D. Marcelo Sanches 
Sorondo, Chanceler da Academia. Houve observadoras 
como a paquistanesa Ayesha Malik, a irmã Eugénia Boneti, 
da Itália, Ann Claire Williams, dos Estados Unidos, e outros.

Focalizar a atenção 
sobre a África

Esta cimeira veio na sequência de uma outra realizada em 
2017 sobre “Mulheres Juízas no Tráfico Humano e Crime 
Organizado” em que ficou clara a necessidade de focalizar 
a atenção nos problemas específicos do continente africano 
– escreveu D. Marcelo Sorondo na introdução ao programa 
do encontro. Ele referiu que o Papa Bento XVI e sobretudo 
o Papa Francisco têm definido e pedido que a escravatura 
moderna (trabalho forçado, prostituição, tráfico de órgãos) 
seja considerada um crime contra humanidade.

Erradicar tráfico humano, 
objectivo 8.7

E a Academia Pontifícia das Ciências sente-se feliz por 

as Nações Unidas terem incluído isto nos Objectivos do 
Desenvolvimento Sustentável adoptados em 2015. E que os 
193 países membros são obrigados a seguir esse imperativo 
moral que visa erradicar o mais depressa possível todas as 
formas modernas de escravatura.

Crime sério contra a 
humanidade

O Papa Bento XVI e o Papa Francisco definem o tráfico 
humanos um crime sério contra a humanidade porque as 
suas vítimas sofrem as piores formas de exclusão, ou seja, “a 
globalização da indiferença”. Para fazer face a tudo isso, é 
necessário – escreve D. Marcelo Sorondo -  compreender que 
esta forma de violência contra a humanidade consiste não 

apenas em abusos físicos, mas envolve também o espírito da 
pessoa. Isto resulta em feridas profundas e mais complexas do 
que as causadas pela violência física.

Estimativas sobre a situação 
em África

Para efectivar a implementação do imperativo moral 
expresso no ponto 8.7 dos Objectivo do Desenvolvimento 
Sustentável – erradicar a escravatura moderna – é preciso, 
antes de mais, ter as melhores estimativas possíveis sobre a 
amplitude do fenómeno em África e as regiões e lugares mais 
afetados. Em segundo lugar é necessário propor modelos e as 
melhores práticas que possam ser úteis à situação africana.

Suplemento de alma das 
juízas para combate ao tráfico 
humano

O encontro terminou com o pedido de um suplemento 
de alma às juízas para poderem enfrentar as numerosas 
dificuldades no combate a esse crime hediondo. 

Situação varia de país para país
O quadro que resultou do encontro no Vaticano varia 

muito de país para país, mas de forma geral notou-se a 
necessidade de reforçar as leis, de formar ulteriormente 
os que as devem aplicar, de pressionar os governos para 
assumirem as suas responsabilidades de protecção dos seus 
cidadãos e de enfrentar algumas práticas culturais susceptíveis 
de se transformar em oportunidades de tráfico humano. 
Exemplo disso são a doação de crianças a parentes ou pessoas 
mais ricas para educarem, o facto de muitas crianças não 
serem registadas à nascença, ou, ainda,  pôr crianças a pedir 
esmola, caso dos chamados “talibé”, meninos que os mestres 
de alcorão põem a pedir esmolas.



44Nº 07 - MARÇO/2019 - CHRISTUSMAGAZINE.COM l

Algumas outras causas do tráfico
Outras causas que podem levar a ser vitimas de tráfico 

humano, são a pobreza, o analfabetismo, o desejo de viajar 
à procura de melhores condições de vida. Foi também 
evidenciado o facto de as potenciais vítimas, por ignorância, 
serem elas próprias, muitas vezes, colaboradores dos 
traficantes que lhes prometem trabalho, dinheiro, educação 
e depois acabam escravizando-as de várias formas, ou 
mesmo tirando-lhes órgãos.  Infelizmente, regista-se muita 
dificuldade em fazer com que as vítimas testemunhem nos 
tribunais e estes poderem gerir as situações.  

Situaçao legislativa em evolução
Seja como for a situação legislativa está em evolução 

em muitos países e há um esforço de adequação à medida 

que as situações o requerem. É o que acontece em Angola – 
explicou a Juíza Luísa Fernandes Chimbila Quinta. Angela 
Rodrigues, Juíza caboverdiana, disse que o Cabo Verde está 
seriamente empenhado no combate ao tráfico, o que não 
quer dizer que seja afectado, mas apresenta vulnerabilidade 
que precisam ser tidas em conta, como a livre circulação das 
pessoas. Outro país africano de expressão oficial portuguesa 
presente no encontro foi Moçambique, na pessoa da juíza 
Vitalina Papadakis. Há dez anos surgiram casos de tráfico 
que levaram o governo a dotar-se de uma lei sobre a matéria. 

Suplemento de alma das juízas, 
requer-se

O encontro concluiu-se com uma série de recomendações 

para melhorar a situação de enfrentamento do tráfico 
humano no continente africano, de forma transversal e 
transnacional. 

Na agenda ficou outro encontro, no próximo ano, para 
balanço dos progresso feitos. Aposta-se em ultrapassar 
barreiras na aplicação das leis existentes, na procura de 
fundos para assistência às vítimas (o que poderá vir do 
confisco de bens dos traficantes) na responsabilização dos 
governos e em campanhas de informação e sensibilização das 
comunidades para os perigos do tráfico.  

E em tudo isso, “conta-se com um suplemento de alma 
das juízas que - disse Susana Medina - ou fazem esse trabalho 
com magnanimidade, ou desistam da profissão”. n

Foto: Noticias ao Minuto
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CUSTóDIO DA TERRA SANTA

A mensagem de Abbas é um grito de sofrimento
De Jerusalém, o franciscano Frei Francesco 

Patton, em entrevista à Radio Vaticano 

– Vatican News, reflete sobre o sinal 

que o presidente da Autoridade Nacional 

Palestina quer dar ao Ocidente e ao chefe 

da Igreja Católica.

Por ANtoNELLA PALERMo

Aintenção de Abbas - que ele mesmo revelou numa 
entrevista ao jornal italiano La Stampa, antes da 
audiência no Vaticano - é entregar aos líderes 

italianos e ao Papa a mensagem de que “os Estados Unidos 
não são mais suficientes para alcançar a paz” e que “eles não 
podem ser os únicos mediadores no Médio Oriente “.

R. - Eu diria que é o sinal poder ver após tantos anos, 
que ainda não há passos significativos. Portanto, percebe-se 
que o chamado projeto dos dois Estados corre o risco de 
se evaporar gradualmente. É um projeto que parece estar 

Foto: Agência ECCLESIA
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continuamente desgastado pela mudança de cenário e, 
por isso, acho que a mensagem do Presidente Abu Mazen 
é acima de tudo, diria, um grito de sofrimento. Reflete a 
situação que vive a grande maioria dos palestinianos, que 
de alguma forma sentem que o sonho de ter uma pátria, de 
ter um Estado não está ao alcance. Então, mais do que uma 
declaração política, talvez seja uma declaração de um facto, 
de um sofrimento que é o sofrimento de um povo inteiro.

Então, na sua opinião, quem deveria fazer um 
trabalho de mediação que realmente contribuísse 
para a busca desse propósito?

R. - Na verdade é tarefa da comunidade internacional 

e, acredito, principalmente das grandes nações como os 
Estados Unidos, Rússia e União Europeia. Contudo, é tarefa 
das duas realidades, da classe política palestiniana e da classe 
política israelita encontrar uma maneira de realmente se 
sentarem à volta de uma mesa e retomar o diálogo. Porque 
enquanto não houver sequer um retomar do diálogo entre 
os dois interessados será difícil avançar. Não pode ser uma 
solução simplesmente proposta ou imposta de cima. Deve 
ser uma solução que veja os dois povos - a classe política 
dos dois povos - diretamente envolvidos. Que seja capaz 
efetivamente de promover o diálogo, sabendo que, para 
alcançar resultados, ambos devem ter uma abertura para a 
confiança mútua, uma linguagem que seja respeitosa, uma 

série de atitudes em que cada um esteja disposto a ceder algo 
em troca de receber algo.

No primeiro domingo do Advento, o senhor, 
seguindo a tradição, fez uma entrada solene 
em Belém, na igreja de Santa Catarina. Como a 
população vive essa espera pelo Natal?

R. - Depende um pouco do lugar: em Belém o Natal é 
vivido de maneira forte desde o início do Advento, por isso os 
cristãos locais podem de certa maneira deixar de lado todas 
as dificuldades que enfrentam. Na verdade, em Belém é um 
pouco mais difícil porque é uma realidade em que os cristãos 
vivem cercados pelo muro que pesa no dia-a-dia. Somente 
cristãos que vivem em Gaza estão num contexto ainda mais 
difícil do que os de Belém. Para os cristãos que vivem noutras 
comunidades aqui na Terra Santa, é claro que há sempre o 
desejo de esperança. Muitos questionam explicitamente: “Nós 
rezamos muito, desejamos muito, pedimos muito, mas nunca 
vemos o fim dessa situação em que somos a parte frágil ...”.

Depois da oração do Angelus, no domingo, o 
Papa Francisco quis rezar especialmente pela 
“amada Síria”. Ele fê-lo acendendo uma vela. É a 
chama da esperança que deve permanecer acesa. 
“Rezemos e ajudemos os cristãos que permanecem 
na Síria e no Médio Oriente como testemunhas 
de misericórdia, perdão e reconciliação”, disse 
Francisco. Como é que este gesto e este apelo 
renovado chegaram a vocês?

R. - A proximidade do Papa é sentida de maneira direta e 
muito forte. Principalmente pelos nossos confrades que vivem 
na Síria em situação de martírio, especialmente os da região 
de Idlib. Eles vivem sob pressão diária do Jabhat al-Nusra, 
que é a evolução da Al Qaeda. Vivem humilhações diárias 
e permanecem lá para acompanhar as poucas centenas de 
cristãos deixados para trás num vale que anteriormente tinha 
alguns milhares de cristãos. n
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Numa conferência inter-religiosa sobre a eutanásia, 
organizada pelo Grupo de Trabalho Inter-religioso 
Religiões-Saúde, foi apresentada ao público e 

assinada, uma declaração conjunta intitulada ‘Cuidar até 
ao fim com compaixão’. Esta declaração conjunta reuniu o 
consenso de oito Igrejas ou comunidades religiosas presentes 
em Portugal - budistas, cristãs, muçulmanas, judaicas e 
hindus - na sua preocupação e oposição à actual tentativa de 
legalização da eutanásia. Anexada a esta declaração conjunta 
constam também as declarações de cada confissão. Passamos 
a tornar pública a declaração da UBP sobre este assunto:

 A morte assistida e compaixão: 
uma perspectiva budista

Segundo o ensinamento do Buda, a vida humana é o bem 
mais precioso que possuímos. É esse o motivo de ser, nesta 
tradição, tão importante a contemplação sobre a morte e o 
morrer. A preservação da vida humana é assim o acto mais 
meritório que pode ser feito, sendo que o acto deliberado 
de encurtar a sua duração, em geral, se traduz em mais 
sofrimento para todos os envolvidos, desde os familiares 
e próximos e também aos que nela assistem, mesmo que 
indirectamente.

Segundo a tradição budista, é de maior relevância 
abordar a eutanásia ou morte assistida com uma 
consciencialização clara do que é morrer, do seu processo 
e das suas consequências, respeitando as crenças e valores 
individuais. Importante também é distinguir diferenças, como 
entre uma escolha de abdicar de um prolongamento artificial 
da duração natural de vida do seu encurtamento deliberado, 

bem como a questão de cada situação ser considerada caso 
a caso. A salvaguarda do direito inolvidável da pessoa poder 
preservar a sua própria vida e de ter as condições para ter um 
fim de vida digno e humano, respeitadoras da sua própria 
espiritualidade, é fundamental.

O Buda salientou a importância da bondade e do desejo 

de aliviar o sofrimento dos seres, baseado no conhecimento 
das suas causas e razões, numa perspectiva abrangente. Um 
alívio temporário da condição presente, pode ser causa de 
sofrimento no futuro, sendo por isso, no nosso entender, 
indispensável que todos os vários aspectos sejam seriamente 
ponderados em cada situação desta natureza. n

União Budista Portuguesa

Declaração da UBP sobre a Morte Assistida
Foto: Ponto SJ
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EGIPTO

Governo compromete-se a restaurar 
e regularizar mais de 500 igrejas

De acordo com o pastor Michael 

Anton, vice-presidente do Comité 

para a Regularização das Igrejas, 500 

edificações religiosas foram ocupadas por 

manifestantes nos dois últimos anos. 

Com AG. FIDES

O presidente egípcio Abd al-Fattah al-Sisi renovou 
o compromisso de restaurar igrejas destruídas por 
militantes da organização Irmandade Muçulmana, 

assunto colocado de lado por governos anteriores. O 
presidente também garante legalizar edifícios religiosos 
cristãos e conceder licenças para a construção de novas 
igrejas e instituições coptas. As igrejas no Egipto tiveram de 
iniciar projetos de reestruturação por causa dos protestos 
da Irmandade Muçulmana que atingem locais sagrados 
desde agosto de 2013. No total, foram 90 ataques em todo 
o país, principalmente em Minya, mas também nas regiões 

de Asyut, Fayoum, Giza, Suez, Sohag, Luxor e Beni Suef. A 
restauração começou nas igrejas de Minya.

A regularização de edifícios religiosos está contemplada 
num decreto assinado pelo primeiro-ministro egípcio Ismail 
Sherif. O documento vai assegurar que as construções 
estejam dentro de todos os parâmetros legais do país. 
Tawadros II de Alexandria, patriarca da Igreja Ortodoxa 
Copta, disse que o governo atual “promove a cura de lesões 
profundas, o tratamento necessário para a estabilidade da 
sociedade e defende os valores de uma autêntica cidadania”. 
De acordo com pastor Michael Anton, vice-presidente do 
Comité para a Regularização das Igrejas, 500 edificações 
religiosas foram ocupadas por manifestantes nos dois últimos 
anos. Há ainda 2.500 registros de terras da Igreja Ortodoxa 
Copta, onde durante anos existiram rituais religiosos sem as 
devidas permissões. n

Criada autoridade 
anticorrupção para a Santa Sé

Mudança feita através de novos 

Estatutos para o cargo de auditor geral

Com ECCLESIA

O Papa Francisco criou uma autoridade anticorrupção 
para a Santa Sé. A entidade é apresentada no parágrafo 
3 do Artigo I do novo estatuto do gabinete do auditor 
geral, ligado ao Conselho para a Economia, que é agora 
apresentado como “autoridade anticorrupção” segundo 
a Convenção de Mérida (Convenção das Nações Unidas 
contra a Corrupção, adotada pela Assembleia Geral em 
31 de outubro de 2003), em vigor para a Santa Sé desde 
19 de outubro de 2016.

Andrea Tornielli, diretor editorial da Secretaria para a 
Comunicação do Vaticano, destaca, em nota explicativa, 
o reforço das funções do auditor, cargo exercido de forma 
interina por Alessandro Cassinis Righini.

O auditor geral passa a ter autoridade para aceder, sem 
qualquer impedimento, a “informações e documentos de 
natureza económica ou administrativa necessários para a 
realização da auditoria”. Este responsável deve informar o 
Conselho para a Economia, a Autoridade de Informação 
Financeira e a Autoridade Judiciária do Estado da Cidade 
do Vaticano competente em caso de identificar algum 
crime, no decurso da própria atividade. n
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Em Paris, G5 sobre plano 
de investimentos no Sahel

Em Paris, líderes políticos de Burkina Faso, 

Chade, Mali, Mauritânia e Níger reuniram-

se com a França e a Itália. Na agenda do 

encontro, o plano de investimento até 2021, 

que prevê um investimento europeu de 

mais de um bilião de euros.

Por GIoRDANo CoNtU 

Líderes políticos africanos e europeus juntaram-se 
numa reunião na Assembleia Nacional de Paris para 
concretizar o plano de investimentos no Sahel para o 

triénio 2019-2021. O objetivo é promover o desenvolvimento, 
com a construção de escolas e poços de água, e a segurança, 
especialmente para combater o terrorismo. A União Europeia 
prometeu fundos de mais de 800 milhões de euros. A França, 
em particular, disse que irá investir mais de 500 milhões.

O combate ao jihadismo
A coligação dos cinco Estados - Burkina Faso, 

Chade, Mali, Mauritânia e Níger - foi formada em 2014 
para preservar a região diante da onda terrorista do 
fundamentalismo islâmico. Nesta área, o jihadismo, que 
sobrevive em alguns países, como o Mali, Níger e Burkina 
Faso, voltou a controlar grandes territórios. “É um desafio 
muito importante que requer muitos meios financeiros e 
políticos internacionais”, afirma o sociólogo Luciano Slater, 
secretário nacional da Liga pelos Direitos e a Libertação dos 
Povos e presidente da Associação Nacional de Solidariedade 
com o Povo Saharaui. Até agora – ressalta -  o problema tem 
sido tratado de forma “muito parcial”. “Falta ao grupo G5 
Sahel os meios económicos que foram prometidos, mas que 
estão longe de serem operacionais no terreno”.

Verificar os fluxos migratórios
A Itália está diretamente envolvida na cúpula de Paris. As 

principais ameaças à segurança para os países vizinhos e para 
o norte da África vêm do Sahel. “O interesse de Roma está 
ligado ao facto de que a desestabilização da região provoca 
reflexos imediatos de longo prazo”, observa Ardesi.

“Os movimentos da população, das massas de refugiados 
que se deslocam das zonas de guerra ou ameaçadas pelo 
terrorismo, em direção ao Mediterrâneo, são potenciais 
forças de emigração”. O desafio mais difícil continua a ser 
o da democracia, especialmente os direitos humanos e a 
confiança nas instituições. n
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MIGRAçõES

Pacto Global adotado formalmente em Marraquexe
o pacto global para uma migração segura, ordenada e regular foi adotado formalmente em Marraquexe, Marrocos, 

após vários meses de negociações, com o apoio do Vaticano e de várias organizações católicas.

Foto: Espiritanos
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O texto expressa valores universais sob a forma de 
23 objetivos gerais, como salvar vidas, prevenir o 
contrabando e o tráfico, proporcionar informação 

precisa, tornar possível um recrutamento justo, reduzir as 
vulnerabilidades na migração, gerir bem as fronteiras e 
investir no desenvolvimento de capacidades. A delegação 
portuguesa presente em Marraquexe foi liderada pelo 
primeiro-ministro, António Santos Costa.

O Fórum das Organizações Católicas para a Imigração 
(FORCIM), em Portugal, defendeu a adoção dos Pactos 
Globais sobre Refugiados e para as Migrações Seguras, 
Ordenadas e Regulares, propostos pela ONU, destacando 
o potencial destes acordos “na construção de uma parceria 
global efetiva e na partilha real de responsabilidades e de 
esforços, em torno dos desafios da mobilidade humana”.

As Organizações Católicas para a Imigração recordam 
o seu manifesto de 20 de junho, projetando “inegáveis 
benefícios para as migrações” com estes pactos, apesar de os 
mesmos não serem juridicamente vinculativos. A Conferência 
de Marraquexe representa uma oportunidade, que não deve 
ser desperdiçada, para se tornar num marco histórico para a 
governança e cooperação internacionais em relação a um dos 
maiores desafios do nosso século”.

O FORCIM expressa, no entanto, a sua “profunda 
preocupação” em relação à crescente lista de países que se 
preparam para não apoiar o Pacto Global para as Migrações 
Seguras, Ordenadas e Regulares nem participar na Cimeira 
de Marraquexe, que decorre até terça-feira, entre eles vários 
países europeus – Áustria, Bulgária, Croácia, Eslováquia, 
Hungria, Polónia, República Checa, Itália e Suíça. 
“Reafirmamos que os princípios da centralidade da pessoa 
humana, das suas reais necessidades e do bem comum, 
devem presidir e orientar as políticas internas e externas dos 
Estados, incluindo as questões migratórias”, assinalam as 

organizações católicas, que saúdam o apoio do Governo de 
Portugal aos Pactos Globais.

Os Pactos Globais sobre Refugiados e para as Migrações 
Seguras, Ordenadas e Regulares foram negociados em dois 
processos distintos, desencadeados pela Declaração de Nova 
Iorque adotada por 193 Estados, a 19 de setembro de 2016, 
na Assembleia Geral das Nações Unidas, durante a Cimeira 
de Alto Nível sobre Migrações e Refugiados. A Santa Sé tem 
sido defensora da adoção deste primeiro acordo internacional 
à escala global sobre a migração, pondo em prática a 
orientação do Papa Francisco expressa em quatro verbos: 
“acolher, proteger, promover e integrar”.

A secção para os Migrantes e Refugiados apresentou 20 

Pontos de Ação como contributo oficial total da Santa Sé 
para as consultas em 2017 e as negociações em 2018. “É com 
satisfação que agora vemos como determinados princípios e 
medidas que fazem parte dos 20 Pontos estão refletidos nos 
textos finais dos Pactos, especificamente em cerca de 15 dos 
23 objetivos”, lê-se num comunicado assinado pelos dois 
responsáveis da secção, nomeados pessoalmente pelo Papa 
Francisco, os sacerdotes Michael Czerny e Fabio Baggio.

A Santa Sé adverte, no entanto, para princípios e linhas 
de orientação que não estão sintonia com os princípios 
católicos, nomeadamente referências a documentos que 
sugerem o denominado “Pacote de Serviços Mínimos 
Iniciais” (MISP), cuidados de saúde sexual e reprodutiva (que 
incluem o aborto) e a agenda LGBTI. n

Foto: Renascença
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PAqUISTãO

Líderes muçulmanos contra terrorismo 
e violências religiosas

Declaração de Islamabad: mais de 500 

imãs, unidos na luta contra o terrorismo e 

as violências sectárias e religiosas, pedem 

ao Estado para garantir a liberdade de fé. 

Liberdade plena para Asia Bibi deixar o país. 

Entrevista com Paul Bjatti: “esperamos 

passos concretos”

U ma mudança histórica para o Paquistão: foi 
assinado pelo Conselho Ulema, autoridade máxima 
religiosa do país, a Declaração de Islamabad, que 

sanciona o direito a todas as pessoas residentes na República 
islâmica de professar a própria religião e o dever do Estado 
de garantir as liberdades fundamentais dos não muçulmanos 
e das minorias.

Mais de 500 imãs pedem 
expulsão de líderes radicais

O documento foi assinado por mais de 500 imãs reunidos 
na capital paquistanesa, para condenar os actos de terrorismo 
e as violências sectárias e religiosas – não apenas contra 
os cristãos – alimentada por líderes radicais que emitem 

sentenças de morte contra os “infiéis” ao Alcorão.

Nenhuma condenação fora dos 
tribunais

O tema dominante do texto é a liberdade de credo, onde 
os imãs condenam “os crimes cometidos com o pretexto da 
religião”, porque isso “é contra os ensinamentos do Islão”. 
Nenhum líder religioso – está escrito na Declaração – tem 
o direito de criticar os profetas e nenhuma seita deve ser 
declarada “infiel” e nenhum muçulmano ou não muçulmano 
pode ser declarado “merecedor” de morte sentenciada fora 
dos tribunais.

Liberdade religiosa para todos
Os fiéis de todas as religiões ou seitas – sublinham os 

imames – têm direito de viver no Paquistão segundo suas 
próprias normas culturais e doutrinais. Por isso, podem 
organizar de maneira autônoma as próprias congregações 
com o consenso das administrações locais e a proibição total 
de publicar material (livros, folhetos e áudio) que instiguem 
ao ódio religioso.

Paquistão multiétnico e 
multirreligioso

A Declaração de Islamabad reconhece que o Paquistão 
é um país multi-étnico e multirreligioso e, por isso, de 



53Nº 07 - MARÇO/2019 - CHRISTUSMAGAZINE.COM l

acordo com os ensinamentos da sharia, evidencia que 
“é responsabilidade do governo proteger a vida e as 
propriedades dos não muçulmanos que vivem no Paquistão”. 
“O governo – recomendam – deve tratar com firmeza 
os elementos que ameaçam os lugares sagrados dos não 
muçulmanos residentes no Paquistão”.

Aplicar o plano nacional de luta 
ao fundamentalismo

A importância de aplicar o Plano de ação nacional na luta 
ao fundamentalismo, que levou o Conselho Ulema a decretar 
2019 como o Ano dedicado à “erradicação do terrorismo, o 
extremismo e as violências sectárias no país”.

A Declaração de Islamabad mostra-se como um texto de 
boas intenções, mas ainda há muitos obstáculos no Paquistão 
para uma mudança democrática, explica Paul Bhatti, médico 
cristão, ativista pelos direitos humanos, irmão de Shahbaz, 
ministro das minorias religiosas, morto em 2011 por ter 
lutado contra a lei sobre a Blasfêmia.

Paul Bhatti: “Diria que há uma boa esperança, mas não 
haverá uma mudança no Paquistão enquanto não mudarem 
alguns aspetos fundamentais. Em fevereiro de 2013, fui a um 
Congresso no qual participaram todos os imãs do Paquistão, 
com a presença do presidente e do primeiro-ministro, e na 
ocasião ouvi mais ou menos as mesmas intenções que na 
realidade não foram concretizadas. Enquanto não mudarem 
as escolas religiosas nas quais são feitas “lavagens cerebrais”, 
não tem sentido falar de direitos se na prática se continua a 
ensinar o ódio nas escolas… é preciso dar passos concretos 
para que o Paquistão possa mudar. Ou seja, não é suficiente 
um ponto de vista religioso.

Paradoxalmente, estas aberturas por parte 
das máximas autoridades religiosas do país não 
correspondem às leis do país, assim como não 
correspondem à resposta civil…

Paul Bhatti: Exato. O Paquistão é uma República 
islâmica que não reconhece os mesmos direitos às minorias. 
Para isso deve ser mudada a Constituição, devem ser 
mudadas as escolas, 95% da população é muçulmana: e 5 a 
10% da minoria jamais poderá representar uma ameaça para 
uma população tão grande. Então não vejo o motivo pelo 
qual não devem mudar estas coisas…

Todavia a publicação desta Declaração dá uma 
esperança para o futuro do Paquistão, mesmo por 
parte da comunidade internacional…

Paul Bhatti: Certamente, sim: se o pensamento positivo 
se impõe, os passos serão dados. Espero que essa intenção 
leve a resultados concretos. Se isso ocorrer, todos terão os 
mesmos direitos, porque o Paquistão deve crescer como país. 
Não podemos continuar a ser apenas sociedade e grupos 
religiosos, porque isso destrói tanto o país quanto as minorias. 
Se o Paquistão deve crescer como país, em conjunto com 
outras nações, deve tomar decisões importantes, mesmo se 
forem difíceis. E uma dessas é a educação, porque senão, a 
nível internacional, não podemos caminhar com os outros 
países. n
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ABUSOS SExUAIS

Universidade Gregoriana formou 16 
especialistas em proteção de menores

Entrega de diplomas contou com 

a presença de Marta Santos Pais, 

representante especial do secretário-geral 

da ONU para a Violência contra Crianças
 

AUniversidade Pontifícia Gregoriana entregou em 
Roma o diploma a 16 graduados do quarto curso 
em Salvaguarda de Menores, numa cerimónia que 

contou com a presença de Marta Santos Pais, representante 
especial da ONU para a Violência contra Crianças.

“Tornar zero o número favorito do mundo: zero violência 
contra crianças” foi o mote da cerimónia, refere uma nota 
enviada à Agência ECCLESIA pela organização do evento. 
O sacerdote jesuíta Hans Zollner, presidente Centro de 
Proteção de Menores da Universidade Gregoriana, refere 
que neste campo “existe uma interação entre políticas, 
normas, procedimentos e diretrizes”. O objetivo, refere 
um dos colaboradores mais diretos do Papa, neste campo, 
é assegurar que “os jovens estão seguros e que aqueles que 
foram prejudicados recebem toda a ajuda e apoio a que 

têm direito”. Marta Santos Pais, representante especial do 
secretário-geral da ONU para a Violência contra Criança, 
assinala por sua vez a importância de tornar o mundo um 
lugar mais seguro para os menores.

“Esta meta está ao nosso alcance e todos podem fazer 
a diferença, colocando as crianças em primeiro lugar, a 
começar pelo investimento nos primeiros anos e garantindo 
que todas as crianças cresçam num ambiente seguro e 

de amor”, realça a responsável portuguesa. O programa 
oficial iniciou-se com uma Missa presidida pelo reitor da 
Gregoriana, o jesuíta português Nuno da Silva Gonçalves. 

Este ano, os estudantes eram oriundos de quatro 
continentes; desde 2016, tem sido realizado anualmente na 
Universidade Pontifícia Gregoriana um curso que visa “educar 
especialistas para a prevenção do abuso sexual de menores”, 
baseado na abordagem das “vítimas em primeiro lugar”. n
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As dez melhores tecnologias emergentes

Realidade aumentada
A superposição de informação e animação em imagens 

do mundo real tornar-se-á popular. Embora a tecnologia não 
seja nova - muitos de nós temos usado uma tela de carro com 
guias de ajuda para estacionar ou já jogámos PokémonGo 
- ela está pronta para dar um passo adiante em termos de 
sofisticação e uso diário. No futuro, a realidade aumentada 
ajudará os cirurgiões a visualizar os tecidos em três dimensões 
sob a pele de um paciente e a criar guias holográficos para 
visitar um museu.

Medicina personalizada
As ferramentas avançadas de diagnóstico são projetadas 

para adaptar os medicamentos às necessidades específicas de 
cada paciente, ao detetar e quantificar os múltiplos sintomas 
de uma doença para decidir com que probabilidade ela é 
contraída. Atualmente, várias ferramentas avançadas de 
diagnóstico para o câncer já estão a ser utilizadas. Uma 
delas ajuda as mulheres com certos tipos de câncer de mama 
a evitar a quimioterapia. Também pode ser usado para 
diagnosticar a endometriose, sem a necessidade de cirurgia, 
bem como distúrbios cerebrais, como autismo Parkinson 
e Alzheimer, que são atualmente diagnosticados por uma 
avaliação dos sintomas.

De acordo com uma lista publicada 

pelo Fórum Económico Mundial, 

todos são avanços tecnológicos que 

provavelmente moldarão as nossas 

vidas num futuro próximo. 

Selecionado por um painel de cientistas e 
especialistas, foi identificado que cada um deles 
tem um potencial transformador ao alterar 

práticas profundamente enraizadas ou abalando 
indústrias inteiras. Embora todos nós tenhamos ouvido 
falar como as tecnologias como a inteligência artificial 
e a computação quântica transformaram a nossa vida 
diária, a mudança que se avizinha pode parecer um 
conceito difuso que não é fácil de definir. Nesta lista, 
os especialistas trataram de identificar os avanços que 
entrarão em vigor dentro de três a cinco anos.

Estas são as tecnologias que geram o maior 
entusiasmo entre os especialistas:
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Desenho molecular liderado 
pela inteligência artificial (IA)

Os dias em que a ciência se baseava em previsões 
educadas (ou suposições) para criar novos medicamentos 
e materiais podem converter-se numa coisa do passado, à 
medida que a inteligência artificial assume o controle. Em vez 
de experiências complicadas, os algoritmos de aprendizagem 
automáticos analisarão todos os testes anteriores conhecidos, 
discernirão padrões e preverão que novas moléculas 
provavelmente funcionarão. Além de acelerar o processo e 
reduzir os resíduos químico, ajudará a indústria farmacêutica 
a identificar e desenvolver novos medicamentos num ritmo 
acelerado.

Ajudantes digitais mais 
competentes

Se cada dia depender mais do Siri e do Alexa para 
ligar a sua música ou ouvir a previsão do tempo, em breve 
poderá aceder a recursos digitais muito mais sofisticados. 
Com o poder da inteligência artificial, a tecnologia mais 
avançada explorará a nuvem e delineará vários argumentos 
sobre problemas importantes para si, sem necessidade 
de treinamento prévio. E não é difícil pensar em todas as 
maneiras em que esta tecnologia poderia ajudar no local 
de trabalho: por exemplo, ajudar os médicos a encontrar 
pesquisa relevante para um caso médico complicado e, em 
seguida, examinar as vantagens das diferentes maneiras de 
tratá-lo.

Células implantáveis para o 
fabrico de medicamentos

Para as pessoas que precisam de tomar medicação 
regularmente, a ideia de ter uma pequena fábrica de 
medicamentos implantada no corpo provavelmente é 
muito atrativo. Em algum momento da vida pode ter tido 
que tomar diferentes medicamentos e pode ter sido difícil 
lembrar-se quando os tomar. Até agora, o uso de implantes 
era limitado, já também era necessário tomar medicamentos 
imunossupressores para impedir que os corpos atacassem o 
implante. Atualmente, a tecnologia é sofisticada o suficiente 
para funcionar sem ser rejeitada pelo sistema imunitário e 
pode transformar o tratamento de infeções a longo prazo, 
como doenças cardiovasculares, tuberculose, diabetes, cancro 
e dor crónica.
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Genética dirigida
A mudança deliberada de genes pode ser objeto de 

controvérsia e, muitas vezes, anda de mãos dadas com 
questões éticas. E enquanto a genética dirigida - elementos 
genéticos naturais ou modificados que se espalham 
rapidamente pelas populações - não é diferente, oferece um 
enorme poder para combater doenças ou eliminar espécies 
de pragas, como mosquitos transmissores da malária. Nos 
últimos anos, estes esforços receberam um impulso com 
a introdução da edição de genes CRISPR, que facilita a 
inserção de material genético em pontos específicos dos 
cromossomos.

Algoritmos para la computação 
quântica

Os computadores que usam a mecânica quântica para 
realizar cálculos podem resolver alguns problemas com 
muito mais eficiência do que um computador convencional. 
Enquanto o uso precoce foi retardado por várias interrupções 
na sua função, as pesquisas mais recentes melhoraram isso, 
e um número crescente de académicos está a desenvolver 
programas e software quântico. Uma vez aperfeiçoados, os 
poderosos computadores quânticos podem simular a natureza 
e ajudar a projetar materiais.

Materiais plasmónicos
Esta é a tecnologia que tornará a capa da invisibilidade 

de Harry Potter uma realidade? Embora seja provável que 
ainda estejamos longe disso, os aparelhos plasmónicos que 
manipulam as nuvens de electrões e a luz em nanoescala 
aumentarão o armazenamento da memória magnética e a 
sensibilidade dos sensores biológicos. Várias empresas estão 
a desenvolver novos produtos, incluindo um dispositivo que 
pode distinguir infecções virais de infecções bacterianas e 
um dispositivo de gravação magnética assistida por calor. 
Nanopartículas ativadas pela luz também estão a ser 
investigadas pela sua capacidade de tratar o cancro sem 
danificar o tecido saudável.
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Carne cultivada em laboratório
Comeria um hambúrguer que sabe que foi cultivado 

em laboratório? A carne desenvolvida a partir de células 
cultivadas pode reduzir os custos ambientais da produção 
de carne e eliminar o tratamento pouco ético que sofrem 
os animais que são criados para a produção de alimentos. 
Novas empresas como a Mosa Meat, a Memphis Meats, 
a SuperMeat e a Finless Foods estão a atrair a atenção 
dos investidores, embora os custos de produção ainda 
sejam muito altos e os resultados dos testes de sabor ainda 
não sejam totalmente satisfatórios. Com o constante 
aprimoramento da tecnologia, o pato, o frango e a carne 
bovina produzidos sem o sacrifício de animais poderiam fazer 
parte da nossa dieta mais cedo do que imagina.

Electrocêutico
Poderíamos reduzir a nossa dependência de 

medicamentos para tratar a maioria dos problemas de saúde? 
Alguns sustentam que sim, com produtos eletroquímicos que 
oferecem a possibilidade de tratar doenças através do uso 
de impulsos elétricos. Uma abordagem dirigida ao nervo 
vago - o sistema que envia sinais do cérebro para a maioria 
dos órgãos - está destinada a transformar a atenção de 
muitas doenças, já que tem o potencial de regular o sistema 
imunológico. Por mais de uma década, isto tem sido usado 
para tratar a epilepsia e a depressão, e agora parece pronto 
para ajudar aqueles que sofrem de enxaqueca, obesidade e 
artrite reumatoide. n

Relatório Oxfam: apesar da 
crise aumenta o número de 
bilionários no mundo
Por SILvoNEI JoSé

O Relatório demonstra como a desigualdade da riqueza 
continua a manter-se a níveis dramaticamente elevados. 
O mundo da riqueza material mundial é feito por 1.900 
bilionários, e, entre março de 2017 e março de 2018, a riqueza 
destes poucos privilegiados aumentou mais de 900 biliões de 
dólares (+12%), ou seja, mais de 2,5 biliões por dia. Ao mesmo 
tempo, 3,4 biliões de pessoas –metade da humanidade -, tem 
dificuldades em sair da pobreza extrema e vivem com menos 
de 5,5 dólares ao dia. Esses dados fazem parte do último 
Relatório Oxfam “Bem público ou riqueza privada?”, sobre 
desigualdades sociais e económicas, apresentado no encontro 
do World Economic Forum que se realizou em Davos, Suíça.

Desigualdade
O Relatório demonstra como a desigualdade da riqueza 
continua a manter-se a níveis dramaticamente elevados. 
Neste período de tempo, continua a aumentar o número 
dos novos bilionários:  há 165 novos bilionários a mais, ou 
seja, a cada dia surge um novo homem riquíssimo. Desde 
2008 até hoje, apesar da crise financeira, seja o número de 
bilionários, seja o valor complexivo  da sua riqueza duplicou. 
Todavia, diminuiu 11%, a riqueza da metade mais pobre 
do Planeta. Conclusão: para derrotar a pobreza é necessário 
combater estas desigualdades. O Relatório evidencia que 
no ano passado, sozinhos, 26 ultra-bilionários possuíam o 
equivalente da riqueza da metade mais pobre do Planeta. 
Em síntese, “uma concentração de enormes fortunas nas 
mãos de poucos”, o que demonstra “a iniquidade social e a 
insustentabilidade do atual sistema económico”. n
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VATICANO

Cardeal Newman canonizado
Cardeal inglês, convertido do Anglicanismo, 

é considerado uma referência da vida 

eclesial no século xIx

O Papa aprovou a publicação do decreto que abre 
caminho à canonização do Beato John Henry 
Newman (1801-1890), cardeal inglês, convertido 

do Anglicanismo, considerado como uma referência da vida 
eclesial no século XIX.

O decreto que reconhece um milagre atribuído ao 
cardeal foi publicado hoje pelo Vaticano, após uma audiência 
concedida por Francisco ao cardeal Angelo Becciu, prefeito 
da Congregação para as Causas dos Santos, esta terça-feira. 
O cardeal John Henry Newman foi beatificado por Bento 
XVI a 19 de setembro de 2010, em Birmingham (Reino 
Unido); a sua festa litúrgica celebra-se anualmente a 9 de 
outubro, data que assinala a conversão do anglicanismo ao 
catolicismo, em 1845.

Forte influência na vida e pensamento de Joseph 
Ratzinger, Newman é reconhecido como um escritor, 
pregador e teólogo, a que James Joyce apelidava o “maior dos 
escritores ingleses em prosa”. 

Nascido em Londres a 21 de fevereiro de 1801 e falecido 

a 11 de agosto de 1890, John Henry Newman foi uma das 
figuras principais do Movimento de Oxford, que procurava 
aproximar das suas raízes a Igreja Anglicana da Inglaterra, 
na qual era clérigo. Após a sua conversão foi ordenado padre 
católico em Roma, no ano de 1847, e, encorajado pelo Papa 
Pio IX, regressou à Inglaterra, onde fundou o oratório de S. 
Filipe Neri.

Escritor prolífico, como recordava o Vaticano na biografia 
oficial da beatificação, Newman abordou diversas matérias 
com destaque para a relação entre fé e razão, a natureza da 
consciência e o desenvolvimento da doutrina cristã, obras que 
lhe valeram grande reconhecimento do mundo católico e que 
influenciaram mesmo o Concílio Vaticano II, nos anos 60 do 
século XX.

Em 1879, com 78 anos de idade, foi criado cardeal por 
Leão XIII. A sua autobiografia espiritual “Apologia pro vita 
sua” (1864) é vista por muitos como a maior obra do género 
desde as “Confissões”, de Santo Agostinho.

Além do cardeal inglês, o Papa aprovou o decreto que 
reconhece um milagre atribuído à intercessão da Beata Maria 
Teresa Chiramel Mankidiyan (1876-1926), religiosa indiana 
que fundou a Congregação das Irmãs da Sagrada Família.

A canonização, ato reservado ao Papa desde o século 
XIII, é a confirmação, por parte da Igreja Católica, que um 
fiel católico é digno de culto público universal (os beatos têm 
culto local) e de ser apresentado aos fiéis como intercessor e 
modelo de santidade. n
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Muçulmanos europeus agradecem ao 
Papa e ao Imã por Documento

Lideranças muçulmanas europeias afirmam 

ter lido “com emoção e atenção” o Documento 

sobre a fraternidade humana pela paz mundial 

da convivência comum, assinado pelo Papa 

Francisco e pelo Grão Imã de al-Azhar, Ahmed 

al-Tayyeb, em Abu Dhabi, e expressam seu 

“total apoio e acompanhamento concreto a 

esta nobre iniciativa e aos conteúdos desta 

mensagem histórica”.
Com AGêNCIA SIR
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“Profunda gratidão ao Papa Francisco e à Igreja 
Católica, ao xeique Ahmed al-Tayyeb e à nobre 
instituição de Al-Azhar al-Sharif ”, foi expressa 

pelo Conselho Europeu de Sábios Muçulmanos (European 
Muslim Leaders Majlis – EuLeMa), pelo “histórico” 
Documento sobre “a fraternidade humana pela paz mundial 
da convivência comum”, assinado pelos dois líderes em Abu 
Dhabi.

Apoio aos valores destacados 
no documento

 Num comunicado divulgado na Itália pelo CESM, 17 
autoridades religiosas muçulmanas da Europa, membros 
do Conselho, agradeceram ao Papa Francisco e ao Grão 
Imã al-Tayyeb “pelos precisas indicações mencionadas no 
Documento à liberdade, à justiça, ao diálogo, à proteção dos 
locais de culto, à cooperação entre o Oriente e Ocidente, à 
condenação do terrorismo, ao valor e à dignidade da família, 
da mulher, das crianças e dos pobres”.

Papa e o Grão Imã: histórica 
Declaração sobre paz, liberdade 
e direitos das mulheres

 As autoridades religiosas europeias afirmam ter lido 
“com emoção e atenção o documento” e expressam o seu 
“total apoio e acompanhamento concreto a esta nobre 
iniciativa e aos conteúdos desta mensagem histórica”.

Documento, um guia para as 
novas gerações

O Islão europeu adere “ao generoso convite” contido 
no documento, para que o texto assinado em Abu Dhabi 
“se torne um guia para as novas gerações, em direção à 

cultura do respeito recíproco.” “Nas nossas funções de 
relações institucionais e de formação educativa no contexto 
da sociedade europeia – lê-se no comunicado do Conselho 
– temos sido há tempos responsáveis pela transmissão de 
valores universais e comuns ao cristianismo e ao islamismo, 
e às outras doutrinas de outras comunidades religiosas. 
Estamos conscientes de que somente a realização desta 
perspetiva de respeito pela sagrada identidade da vida, será 
capaz de deter os guetos, a vitimização, as discriminações e a 
homologação  artificial e infundada da natureza humana”.

Expressão “minorias”, 
sentimento de isolamento e de 
inferioridade

Em particular, os “sábios” sublinham “a importante 
citação sobre a Cidadania” contida no Documento, 
onde se afirma a necessidade de “estabelecer nas nossas 
sociedades, o conceito de plena cidadania  e renunciar ao 
uso discriminatório do termo minorias, que traz consigo as 
sementes do sentimento de isolamento e de inferioridade”.

Encontro em Bucareste 
Na declaração, por fim, anuncia-se que o Conselho 

Europeu de  Sábios Muçulmanos e os seus membros se 
reunirão em breve em Bucareste, sob a Presidência da União 
Europeia, para estudar caminhos e programas operacionais 
para “atualizar as nossas atividades à luz de pontos expressos 
na Declaração de Abu Dhabi e favorecer o seu pleno 
sucesso”. Entre os 17 signatários da declaração estão o Rais 
al-Ulama Emeritus Mustafa Ceric (Bósnia), Imã Yahya 
Pallavicini (Itália), o presidente do Conselho francês de culto 
muçulmano Anouar Kbibech (França), o Imã  Mohammad 
Ismail Imam ( Reino Unido) e Imã e Mufti da Finlândia, 
Áustria, Alemanha, Romênia, Polônia, Rússia, Dinamarca, 
Portugal, Lituânia, Albânia, Irlanda, Eslovênia. n
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Conferência Episcopal Portuguesa publica primeiro 
volume da tradução da Bíblia feita por 34 investigadores

Edição de «Os quatro Evangelhos e os 

Salmos» está disponível nas livrarias 

AConferência Episcopal vai apresentar no dia 25 
de março o primeiro volume da nova tradução da 
Bíblia em português feita por 34 investigadores 

a partir das línguas originais, com a publicação da edição 
de “Os Quatro Evangelhos e os Salmos”. O projeto tem 
por finalidade apresentar “um texto uniforme”, traduzido 
“diretamente das línguas originais”, o hebraico, aramaico 
e grego, “para uso na liturgia, na catequese e em todas as 
atividades da Igreja em Portugal e, futuramente, nos outros 
países lusófonos, que seguem a tradução dos livros litúrgicos”.

No texto de apresentação do primeiro volume, D. 
Anacleto Oliveira, que preside à Comissão da Tradução da 
Bíblia da Conferência Episcopal Portuguesa, lembra que a 
decisão de avançar com este projeto foi tomada em 2012 com 
a finalidade de transmitir “tudo o que os textos exprimem nas 
línguas originais”, mas de uma forma “compreensível para 
leitores e, sobretudo, ouvintes de hoje, já que se trata de uma 
tradução para, primariamente, ser proclamada de viva voz”.

“São dois critérios difíceis de conjugar, devido sobretudo 
à distância temporal, espacial e cultural, entre a língua 
que é traduzida e aquela para a qual se traduz”, considera 
D. Anacleto Oliveira, na introdução da edição de “Os 

Quatro Evangelhos e os Salmos”. A tradução da Bíblia 
para português conta com a colaboração de 34 biblistas da 
Associação Bíblica Portuguesa (ABP) e de países de língua 
portuguesa e cada livro é traduzido por um biblista “perito 
no livro”, que o “faz acompanhar de uma introdução e 
notas explicativas”, sendo depois “revista pela Subcomissão 
Científica respetiva”, uma para o Antigo Testamento e outra 
para o Novo Testamento. “A edição sobressai não só pela 
tradução direta das línguas originais, como pela abrangência 
do seu processo, que, para além do grande número de 
colaboradores, inova ao integrar também os leitores no 
resultado final”, refere o comunicado, transcrevendo a 
introdução da obra, onde se indica que a edição definitiva vai 
acontecer depois da apreciação dos leitores.

“Decidimos não aprovar e publicar a edição definitiva, 
sem antes sujeitarmos a presente versão à apreciação dos 
leitores de língua portuguesa, cristãos ou não. Queremos que 

a versão final seja, o mais possível, fruto daquela participação 
sinodal na vida da Igreja, especialmente preconizada a 
partir do II Concílio Ecuménico do Vaticano e ultimamente 
reforçada pelo Papa Francisco”, escreve D. Anacleto Oliveira 
na introdução. D. Anacleto Oliveira, biblista e bispo de Viana 
do Castelo, é o coordenador da nova tradução da Bíblia em 
português, promovida pela Conferência Episcopal Portuguesa 
e editada pela Fundação Secretariado Nacional da Educação 
Cristã.

A Subcomissão Científica do Antigo Testamento é 
constituída por José Augusto Ramos (moderador; catedrático 
da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa), Armindo 
Vaz e Luísa Almendra (professores de Antigo Testamento na 
Faculdade de Teologia da UCP-Lisboa). A Subcomissão do 
Novo Testamento é constituída por Mário Sousa (moderador; 
presidente da ABP e professor de Novo Testamento no 
Instituto Superior de Teologia de Évora), Pedro Falcão 
(professor de línguas clássicas na Faculdade de Teologia da 
UCP-Lisboa) e José Carlos Carvalho (professor de Novo 
Testamento na Faculdade de Teologia da UCP-Porto).

O primeiro volume da tradução da Bíblia em Português 
edita os Quatro Evangelhos e os Salmos e após a publicação 
de todos os livros, vai ser “ratificada pela Congregação para 
o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos”, refere o 
comunicado de imprensa. A apresentação da edição de “Os 
Quatro Evangelhos e os Salmos” vai ser apresentada no dia 
25 de março, às 11h00, na Universidade Católica Portuguesa, 
em Lisboa. n
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O ecumenismo na defesa da vida
Ao participar em Moscovo no terceiro 

encontro da comemoração da Declaração 

Conjunta assinada pelo Papa Francisco e 

pelo Patriarca Kirill em 2016, em Cuba, o 

cardeal Kurt Koch deu diversos exemplos 

“dos laços que estão a ser gradualmente 

tecidos entre as nossas Igrejas para reparar, 

fio por fio, a túnica rasgada de Cristo”.

AIgreja Ortodoxa russa e a Igreja Católica 
encontraram um campo de ação comum: a defesa 
da vida. Esta é a conclusão a que chegaram os 

participantes do encontro realizado em Moscovo, para 
comemorar a Declaração Conjunta assinada em Cuba em 
2016 pelo Papa Francisco e pelo Patriarca Kirill. Trata-se do 
terceiro encontro do género, depois daqueles realizados em 
Freiburg em 2017 e em Viena em 2018, e que neste ano teve 
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por tema o “fim da vida”. O cardeal Kurt Koch, presidente 
do Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos 
Cristãos, ao pronunciar-se no encontro realizado no Instituto 
Teológico de pós-Graduação Santos Cirilo e Metódio, 
agradeceu ao Metropolita Hilarion – reitor da instituição 
- recordando a abertura de um novo capítulo nas relações 
entre as duas Igrejas.

Reparar a túnica 
rasgada de Cristo

 A esse respeito, o purpurado citou a peregrinação das 
relíquias de São Nicolau à capital russa e São Petersburgo, 
veneradas por milhões de fiéis em junho de 2017; a posterior 
visita, em agosto, do cardeal secretário de Estado Pietro 
Parolin; a nível académico, os cursos de verão organizados 
em colaboração entre as duas Igrejas, para permitir que 
os jovens sacerdotes adquiram um melhor conhecimento 
recíproco; e, a nível cultural, as exposições conjuntas dos 
Museus do Vaticano e da galeria Tretyakov. “Estes são apenas 
alguns exemplos dos laços que estão a ser gradualmente 
tecidos entre as nossas Igrejas para reparar, fio por fio, a 
túnica rasgada de Cristo”, afirmou o cardeal Koch.

O tema do fim da vida
 Passando ao tema do colóquio, o cardeal recordou 

como a questão do fim da vida “sempre foi um desafio, 
dado que o homem é a única criatura consciente da própria 
condição mortal. Este desafio apresenta-se hoje de uma nova 
forma, graças aos avanços no conhecimento e na tecnologia 
médica”. De facto, acrescentou ele, “nas sociedades 
modernas, a morte muitas vezes ocorre num hospital e é 
frequentemente o resultado de uma decisão médica, seja 
pelo fim do tratamento como sequer pelo seu não-início”. 
E tudo isto levanta “a questão do significado do sofrimento 
para os cristãos, o que entendemos por ‘dignidade’ do 
paciente, e “de saber se aquilo que é bom para o corpo 

está sempre ao serviço do bem integral da pessoa.” A este 
propósito, o cardeal fez um histórico das principais etapas 
da reflexão da Igreja sobre o tema. Já em 1957, Pio XII, no 
seu discurso diante de uma assembleia internacional com 
500 médicos reunidos em Roma, declarou-se a favor dos 
cuidados paliativos e contra qualquer tratamento agressivo. 
Em 1980, tais posições foram desenvolvidas num documento 
da Congregação para a Doutrina da Fé, a Declaração sobre 
a eutanásia Iura et Bona, cujos princípios foram claramente 
resumidos no Catecismo da Igreja Católica.

Eutanásia, moralmente 
inaceitável

Elas recordam o caráter moralmente inaceitável da 
eutanásia, a rejeição de qualquer tratamento “excessivamente 
zeloso” e a obrigação dos cuidados ordinários. Além disso, 

ampliando este último princípio, o Catecismo encoraja os 
cuidados paliativos, definidos como “uma forma especial 
de caridade desinteressada”. E a este respeito, o presidente 
do dicastério vaticano também recordou o magistério do 
Papa Francisco, quando no encontro europeu da Associação 
Médica Mundial, realizado no Vaticano em novembro de 
2017, escreveu que na prática clínica e na medicina em geral, 
“é necessário ter em absoluta evidência, o mandamento 
supremo da proximidade responsável” e “se sabemos que 
nem sempre podemos garantir a cura da doença, podemos e 
devemos sempre cuidar da pessoa viva”.

Posições que o cardeal Koch também encontrou nos 
pronunciamentos da Igreja Ortodoxa russa, em particular 
nas Basis of  the Social Doctrine of  the Russian Orthodox 
Church, aprovadas pelo Conselho de Moscovo em 2000, que 
propõe uma notável reflexão sobre esta questão. n

Foto: Renascença
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qUMRAN

Manuscritos do Mar Morto
os Manuscritos do Mar Morto são uma coleção de centenas de textos e fragmentos de texto encontrados em 

cavernas de Qumran, no Mar Morto, no fim da década de 1940 e durante a década de 1950. Foram compilados por 

uma seita judaica conhecida como Essénios, que viveram em Qumran do século ii a.C. até aproximadamente 70.
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P orções de toda a Bíblia Hebraica 
foram encontradas, exceto do Livro 
de Ester e do Livro de Neemias. 

Os manuscritos incluem também Livros 
apócrifos e livros de regras da própria seita. 
Os Manuscritos do Mar Morto são de longe 
a versão mais antiga do texto bíblico, datando 
de mil anos antes do que o texto original 
da Bíblia Hebraica, usado pelos judeus 
atualmente. Os manuscritos estão guardados 
no Santuário do Livro do Museu de Israel, 
em Jerusalém.

Os manuscritos do Mar Morto foram 
descobertos casualmente por um grupo de 
pastores de cabras (Beduinos), que em busca 
de um de seus animais encontrou, em 1947, 
a primeira das cavernas com jarros cerâmicos 
contendo os rolos de papíro. Inicialmente 
os pastores tentaram, sem sucesso, vender 
o material em Belém. Mais tarde, foram 
finalmente vendidos a Athanasius Samuel, 
bispo do mosteiro ortodoxo sírio São Marcos em Jerusalém e 
a Eleazar Sukenik, da Universidade Hebraica, em dois lotes 
distintos.

A autenticidade dos documentos foi atestada em 1948. 
Em 1954, o governo israelita, que já havia comprado o 
lote de Sukenik, comprou, através de um representante, os 
documentos em posse do bispo, por 250 mil dólares.

Outra parte dos manuscritos, encontrada nas últimas 
dez cavernas, estavam no Museu Arqueológico da Palestina, 
em posse do governo da Jordânia, que então controlava o 
território de Qumran. O governo jordano autorizou apenas 
oito pesquisadores a trabalharem nos manuscritos. Em 1967, 
com a Guerra dos Seis Dias, Israel apropriou-se do acervo 

do museu, porém, mesmo com a entrada de pesquisadores 
judeus, o avanço nas pesquisas não foi significativo. Apenas 
em 1991, com a quebra de sigilo por parte da Biblioteca 
Hutington em relação aos microfilmes que Israel havia 
enviado para algumas instituições pelo mundo, um 
número maior de pesquisadores passou a ter acesso aos 
documentos, permitindo, assim, que as pesquisas avançassem 
significativamente.

Os desdobramentos em relação aos resultados 
prosseguem e, recentemente, a Universidade da Califórnia 
apresentou o “The Visualization Qumram Project” (Projeto 
de Visualização de Qumram), recriando em três dimensões 
a região onde os manuscritos foram achados. O Museu de 
Israel já publicou na Internet parte do material sob os seus 

cuidados e o Instituto de Antiguidades de 
Israel do Museu Rockefeller trabalha para 
fazer o mesmo com a sua parte.

Em 2015, após 45 anos, os pesquisadores 
da Universidade de Kentucky decifraram 
versículos do Livro de Levítico a partir de um 
rolo de pergaminho encontrado carbonizado 
na Arca Sagrada da sinagoga de Ein Gedi.

Autoria
A autoria dos documentos é até hoje 

desconhecida. Com base em referências 
cruzadas com outros documentos históricos, 
ela é atribuída aos essénios, uma seita judaica 
que viveu na região da descoberta e guarda 
semelhanças com as práticas identificadas 
nos textos encontradas. O termo “essénio”, 
no entanto, não é encontrado nenhuma vez 
em nenhum dos manuscritos. O que se sabe é 
que a comunidade de Qumram era formada 
provavelmente por homens, que viviam 

voluntariamente no deserto, e que tinham uma rotina de 
rigorosos hábitos, opunham-se à religiosidade sacerdotal e 
esperavam a vinda de um messias.

Importância 
para o cânone bíblico

Antes da descoberta dos Rolos do Mar Morto, os 
manuscritos mais antigos das Escrituras Hebraicas datavam 
da época do nono e do décimo século da era cristã. Havia 
muitas dúvidas sobre a confiabilidade dessas cópias. A análise 
dos textos encontrados mostra que os textos hebraicos eram 
bastante fluidos antes da sua canonização. Há textos que são 
quase idênticos ao texto massorético, embora haja fragmentos 
do livro do Êxodo e de Samuel com diferenças significativas 

Nesta caverna, em qumran, na Cisjordânia, foram encontrados os manuscritos do Mar Morto
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das cópias modernas. Para o Professor Julio Trebolle Barrera, 
membro da equipa internacional de editores dos Rolos do 
Mar Morto: “O Rolo de Isaías [de Qumran] fornece prova 
irrefutável de que a transmissão do texto bíblico, durante um 
período de mais de mil anos pelas mãos de copistas judeus, 
foi extremamente fiel e cuidadosa.”

O rolo mencionado por Barrera trata-se de uma peça 
com 7 metros de comprimento, em aramaico, contendo o 
livro inteiro de Isaías. Diferentemente deste rolo, a maioria 
deles é constituída apenas por fragmentos, com menos de 
um décimo de qualquer dos livros. Os livros bíblicos mais 
populares em Qumran eram os Salmos (36 exemplares), 
Deuteronómio (29 exemplares) e Isaías (21 exemplares). 
Estes são também os livros mais frequentemente citados nas 
Escrituras Gregas Cristãs.

Embora os rolos demonstrem que a Bíblia não sofreu 
mudanças fundamentais, eles também revelam, até certo 
ponto, que havia versões diferentes dos textos bíblicos 
hebraicos usados pelos judeus no período do Segundo 
Templo, cada uma com as suas próprias variações. Nem 
todos os rolos são idênticos ao texto massorético na grafia e 
na fraseologia. Alguns aproximam-se mais da Septuaginta 
grega.

Anteriormente, os eruditos achavam que as diferenças 
na Septuaginta talvez resultassem de erros ou mesmo de 
invenções deliberadas do tradutor. Agora, os rolos revelam 
que muitas das diferenças realmente se deviam a variações no 
texto hebraico. Isto talvez explique alguns dos casos em que 
os primeiros cristãos citavam textos das Escrituras Hebraicas 
usando fraseologia diferente do texto massorético. — Êxodo 
1,5; Actos 7,14. 

Assim, este tesouro de rolos e fragmentos bíblicos fornece 
uma excelente base para o estudo da transmissão do texto 

bíblico hebraico. Os Rolos do Mar Morto confirmaram o 
valor tanto da Septuaginta como do Pentateuco samaritano 
para a comparação textual.

Os rolos que descrevem as normas e as crenças da seita 
de Qumran tornam bem claro que não havia apenas uma 
forma de judaísmo no tempo de Jesus. A seita de Qumran 
tinha tradições diferentes daquelas dos fariseus e dos 
saduceus. É provável que essas diferenças tenham levado a 
seita a retirar-se para o ermo. Eles consideravam-se como 
cumprindo Isaías 40,3 a respeito de uma voz no ermo para 
tornar reta a estrada de YHWH. Diversos fragmentos de 
rolos mencionam o Messias, cuja vinda era encarada como 
iminente pelos seus autores. Isto é relevante, apesar da falta 
de fontes, por causa do comentário de Lucas, de que “o povo 

estava em expectativa” da vinda do Messias. Lucas 3,15. 
Os Rolos do Mar Morto ajudam a compreender o contexto 
da vida judaica no tempo em que Jesus pregava. Fornecem 
informações comparativas para o estudo do hebraico antigo 
e do texto da Bíblia. Mas o texto de muitos dos Rolos do Mar 
Morto ainda exige uma análise mais profunda.

Quamran
Qumran, Khirbet Qumran, “ruína da mancha cinzenta”, 

é um sítio arqueológico localizado na Cisjordânia, a uma 
milha da margem noroeste do Mar Morto, a 12 km de Jericó 
e a cerca de 22 quilómetros a leste de Jerusalém. Situado 
na fissura do Mar Morto entre dois barrancos profundos, 
numa área onde atividades tectónicas são frequentes e a 
precipitação média anual é muito baixa.
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O meio ambiente atual é árduo e difícil para o cultivo; 
mas foi precisamente o clima árido e a inacessibilidade do 
local que contribuiu significativamente para a preservação 
de estruturas e de materiais arqueológicos encontrados na 
região. Nesta região há aproximadamente 330 dias de sol por 
ano e praticamente não há precipitações. O ar é tão seco e 
quente que a água das evaporações é seca imediatamente no 
ar, criando uma névoa e resultando num cheiro a enxofre.

Qumran tornou-se célebre em 1947 com a descoberta 
de manuscritos antigos que ficaram conhecidos como 
os Manuscritos do Mar Morto. Em 1947, os primeiros 
manuscritos foram encontrados em uma caverna às margens 
do Mar Morto por um jovem beduíno. A notícia do achado 
espalhou-se rapidamente após a venda e aquisição dos 
primeiros manuscritos. De imediato a comunidade científica 
interessou-se pelo achado.

A “École Biblique et Archéologique Française de 
Jerusalém” desenvolveu pesquisas em Qumran e arredores 
desde o final da década de 40 até 1956. O chefe da equipe, 
no período de 1951 a 1956 foi o frei francês Roland Guérin 

de Vaux (1899-1971). Aproximadamente 930 fragmentos 
de manuscritos hebraicos, aramaicos e gregos foram 
encontrados em onze cavernas em Qumran, datando de 250 
a.C. ao século I da Era Cristã.

Arqueologia
A arqueologia distingue três fases de ocupação:

• Junto a uma aguada fortificada do séc. VIII-VII a.C., ocorre 
uma ocupação essénia modesta antes de 100 a.C.; sob 
Alexandre Janeu, as instalações são consideravelmente 
ampliadas, passando a ser uma “fortaleza dos piedosos”. A 
estrutura comportava 200 a 300 pessoas. A colónia é aban-
donada após um terremoto, em 31 a.C., e um incêndio.

• Ocupação sob Arquelau (4 a.C. – 6 d.C.), com ampliação 
das fortificações e reforço da segurança. Destruição das 
fortificações pela Legio X Fretensis (68 d.C.); antes porém 
a monumental biblioteca é transferida à pressa para as 
cavernas das imediações.

• Guarnição romana (68 – 100 d.C.); base de operações dos 

seguidores de Simão Barcoquebas, na II Guerra Judaica 
(132-135 d.C.).

Apresentam 52 fragmentos 
inéditos dos manuscritos de 
Qumran

Durante um simpósio internacional realizado na Terra 
Santa, um grupo de cientistas apresentou 52 fragmentos 
inéditos de Qumran, os manuscritos mais antigos com os 
textos da Bíblia. Segundo informou o jornal L’Osservatore 
Romano (LOR), os fragmentos foram apresentados no dia 1º 
de maio durante o simpósio “Clear a Path in the Wilderness” 
(Fazer um caminho no deserto), realizado pelos 70 anos do 
descobrimento dos manuscritos. Os manuscritos de Qumran 
ou do Mar Morto são mais de 950 textos escritos em 
hebraico, aramaico e grego, encontrados entre 1947 e 1956 
nas cavernas de Qumran.

Os documentos são do século III a.C.  II d.C. e foram 
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codificados, colocando primeiro o número da caverna 
onde foram encontrados (de 1 a 11), seguido da letra “Q” 
de Qumran e, finalmente, o número com o qual foram 
identificados. Talvez o fragmento mais famoso seja o 7Q5, 
que comprova a historicidade do Evangelho de São Marcos 
e foi estudado pelo falecido papirólogo jesuíta, Pe. Joseph 
O’Callagham. Entre os 52 fragmentos apresentados, há 
um pequeno texto que poderia “levar a reconsiderar a 
composição do grande pergaminho manuscrito do livro dos 
salmos”.

Atualmente, estes fragmentos são estudados por uma 
equipe de cientistas da Escola Bíblica de Jerusalém e da 
Faculdade de Teologia de Lugano (Itália). Marcello Fidanzio, 
um dos especialistas, explica que nestes fragmentos “podemos 
conhecer os últimos estágios da formação da Bíblia e como se 
relacionavam com os judeus da época de Jesus”.

“O simpósio em Jerusalém centrou-se especialmente em 
Isaías 40,3 (Uma voz clama: No deserto preparem o caminho 
para o Senhor; façam no deserto um caminho reto para o 
nosso Deus), tirado dos Evangelhos para apresentar João 
Batista: o uso deste texto no Novo Testamento tem paralelos 
nos manuscritos de Qumran que apresentam outra corrente 
do judaísmo (com as suas regras de comunidade e outros 
textos religiosos)”.

De acordo com Fidanzio, com estes fragmentos, 
“enquanto ainda se ignora muitas coisas sobre o judaísmo 
de Jesus, agora o Novo Testamento pode ser confrontado 
com os textos de uma comunidade diferente”. “Os materiais 
encontrados na gruta 11Q indicam-nos como eram os 
manuscritos: pergaminhos de pele e de papiro, fechados 
com um pedaço de pele inserido numa fivela, enrolados em 
pedaços de linho e colocados em frascos”.

Um dos fragmentos, continua o especialista, permitiu 

identificar “várias passagens do livro de Levítico”; enquanto 
outro poderia “abrir o debate sobre a atribuição de um 
texto mais amplo, três colunas contidas noutro fragmento, 
considerado parte do grande pergaminho de salmos”.

Ao perguntar-se porque é que estes fragmentos continuam 
a ser inéditos, apesar de terem sido descoberto há 70 anos, 
Marcello Fidanzio explica que “a história das descobertas 
de Qumran estão estritamente interligados com os factos 
históricos do Médio Oriente: os primeiros manuscritos foram 
reconhecidos em 29 de novembro de 1947 (...), no mesmo dia 
em que a ONU votou a divisão da Palestina entre judeus e 
árabes”.

“Desde então, as etapas da investigação foram marcadas 
por grandes acontecimentos que interessaram a região. Outro 
exemplo: logo depois da guerra de 1948 e Qumran estava 
nas fronteiras da Jordânia, as escavações foram realizadas 
(...) pelo dominicano Roland de Vaux, arqueólogo da Escola 
Bíblica de Jerusalém; mas com a guerra dos seis dias em 1967 
e com o controle que Israel tinha de Jerusalém Oriental, 
onde se conservava grande parte dos materiais, os trabalhos 
terminaram”.

Em 1971, a morte prematura do Pe. Vaux também 
marcou uma interrupção prolongada. Fidanzio assinala que 
hoje os materiais de Qumran estão distribuídos entre oito 
museus e laboratórios de Israel e da Jordânia.

Ao concluir, o especialista destaca que “todos os textos 
estão disponíveis”, mas agora é necessária a análise do Pe. 
Jean-Baptiste Humbert, sucessor do Pe. Vaux na investigação.

O Pe. Humbert, sacerdote dominicano da Escola Bíblica 
de Jerusalém, é um arqueólogo francês que trabalhou em 
Israel, no Irão, na Jordânia e na Palestina; e foi responsável 
pela publicação da investigação do Pe. Vaux. 
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Revelados os segredos 
do penúltimo manuscrito

Um panorama agora mais conhecido: as paredes da caverna com vista para o Mar Morto na área de Qumran.

Dois pesquisadores universitários de Haifa 

(Israel) reconstruiram o conteúdo de um 

dos últimos pergaminhos de qumran para 

serem interpretados. Ele contém notícias 

sobre o calendário essénio e as suas festas.
Por CHRIStoPHE LAFoNtAINE 

“Depois de reuni-los, todos chegaram à 
conclusão de que estes eram fragmentos 
do mesmo pergaminho”. Ilan Yavelberg, 

porta-voz da Universidade de Haifa, explicou nestes termos 
à Agência France Presse o resultado de um estudo recente 
sobre mais de 60 minúsculos fragmentos de pergaminho 
(em alguns casos menores que um centímetro quadrado) já 
descobertos há algum tempo em Qumran (na Cisjordânia). 
Até agora, os pequenos fragmentos não tinham sido 
conectados entre si, simplesmente porque um pesquisador no 
passado tinha decidido que eram de diferentes pergaminhos. 
Mas depois de mais de um ano de investigações e exames 
completos, Eshbal Ratson e Jonathan Ben-Dov - membros do 

Foto: Franco56
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departamento de Estudos Bíblicos da Universidade de Haifa 
- descobriram que todos estes fragmentos estavam inter-
relacionados, explicou o porta-voz da universidade e eles 
poderiam ser montados formando ipso facto um único rolo.

Falamos sobre um dos últimos dois rolos encontrados 
nas grutas de Qumran, ainda não lidos e com inscrições 
em hebraico até agora não interpretadas. “Muito poucos 
pergaminhos entre aqueles já decifrados estão escritos 
nesta linguagem criptografada”, disse ele ao jornal israelita 
Haaretz, Eshal Ratson. A este respeito, deve notar-se que a 
maioria dos manuscritos do Mar Morto já foram restaurados 
e publicados.

Os dois universitários conseguiram decifrar o código do 
rolo graças às anotações e comentários feitos na margem por 
um escriba que corrigia as omissões do autor original. “O 
aspeto positivo desses comentários é que eles me deram pistas 
úteis para entender o enigma; eles mostraram-me como 
montar os fragmentos do pergaminho”, disse Eshbal Ratson 
ao jornal israelita.

Os documentos mais antigos datam do III século a.C 
enquanto o mais recente foi escrito em 70 d.C, o ano da 
destruição do segundo templo judaico pelas legiões romanas. 
Muitos especialistas acreditam que os pergaminhos do Mar 
Morto foram escritos pelos essénios, um movimento de 
ascetas judeus que se refugiaram no deserto da Judeia, perto 
das grutas de Qumran que dominam a costa oeste do Mar 
Morto, com a ambição de retornar a um judaísmo mais 
autêntico.

Como evidência da identidade singular deste grupo de 
eremitas, o pergaminho restaurado contém referências ao 
calendário de 364 dias (praticamente modelado no calendário 
solar), já conhecido pelos pesquisadores por ser utilizado 
pelos essénios, em oposição ao calendário lunisolar seguido 

na prática religiosa judaica da época, assim como hoje.

De facto, explica a Universidade da cidade norte-
israelita, o pergaminho com o calendário apresenta “uma 
característica importante”. “O calendário adotado ainda hoje 
pelo judaísmo requer uma grande quantidade de decisões 
humanas. É preciso que alguém olhe para as estrelas e para a 
lua e relate as suas observações, então é preciso outra pessoa 
habilitada para decidir sobre o início de um novo mês e os 
anos bissextos”. Ao contrário, os pesquisadores descreveram 
o calendário de 364 dias como “perfeito”. “Uma vez que 
este número é divisível por 4 e por 7 e os eventos especiais 

(ou seja, festivos) caem sempre no mesmo dia. O que evita 
ter que decidir, por exemplo, o que fazer quando ocorre 
uma ocasião particular no dia do Shabat, como acontece 
frequentemente com o calendário lunisolar. O calendário 
de Qumran é imutável e parece incorporar as crenças dos 
membros desta comunidade em relação à perfeição e à 
santidade”. Para dizer brevemente, todas as festas têm uma 
data fixa e nenhuma cai no Shabat.

O pergaminho também revela, pela primeira vez, o nome 
que os essénios deram aos dias de transição entre as quatro 
estações. O calendário adiciona um dia especial para cada 
momento de transição. É o termo tekufah que, em hebraico 
moderno, significa “período”. Uma palavra que será usada 
em literatura rabínica adicional e que pode ser encontrada 
em alguns mosaicos do período Talmúdico (II-V século AD).

Além disso, lê-se no comunicado da Universidade de 
Haifa, que o pergaminho descreve duas ocasiões especiais 
(não mencionadas na Bíblia), que já nos são conhecidas 
pelo Rolo do Templo de Qumran: a festa do vinho novo 
e a do novo óleo. Estas festividades eram uma extensão 
da festa de Shavuot que celebra o novo grão. “De acordo 
com este calendário, o novo festival de grãos cai 50 dias 
após o primeiro Shabat depois da Páscoa; a festa do vinho 
novo ocorre 50 dias mais tarde, e depois de mais 50 dias 
são celebradas as festividades do novo óleo”, explicam os 
pesquisadores.

O pergaminho também menciona uma série de palavras 
e expressões que aparecerão mais tarde na Mishná, a 
compilação escrita de leis orais judaicas que remontam 
ao século II d.C e considerada como a primeira obra da 
literatura rabínica. “Isso mostra mais uma vez que muitas 
das questões discutidas pelos escribas muitos séculos depois 
tinham origens anteriores que remontam aos períodos do 
segundo Templo”, concluem os pesquisadores.
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Estas recentes conclusões fazem parte de um estudo 
financiado pela National Science Foundation (Isf), publicado 
na última edição do Journal of  Biblical Literature (volume 
136, nº 4 - Inverno 2017 - pp. 905-936).

De acordo com o comunicado da Universidade de 
Haifa, os dois pesquisadores Eshbal Ratson e Jonathan Ben-
Dov estão a trabalhar para decifrar o segundo manuscrito 
ainda não lido. Uma duodécima caverna - em grande 
parte saqueada - foi descoberta em 2017. Uma equipe 
de arqueólogos americanos (da Liberty University de 
Lynchburg, Virgínia) deverá publicar em breve os resultados 
de sua pesquisa realizada na gruta, em dezembro passado.

Nos penhascos de Qumran, 
uma expedição descobre novos 
pergaminhos do Mar Morto - 
12ª Gruta
Por AMANDA boRSCHELL-DAN

Em 2016, arqueólogos da Universidade Hebraica de 
Jerusalém, descobriram evidências de uma décima segunda 
caverna. No local, foram desenterrados estilhaços de 
jarros que contiveram outros documentos. Infelizmente, os 
documentos tinham sido saqueados, acredita-se que por volta 
de 1950. As escavações de inverno fornecem informações 
sobre como vivia uma comunidade ascética do deserto viveu 
e onde escondeu os seus preciosos textos sagrados e oferece 
sugestões sobre onde procurar em seguida.

Um caçador beduíno e o seu cachorro, subiram a uns 
penhascos montanhosos rochosos sobre o Mar Morto e 

avistaram uma possível presa. O cão perseguiu-a até a boca 
de uma caverna onde, no interior, os beduínos descobriram 
frascos contendo pergaminhos com escritos sobre eles. 
A descoberta foi relatada aos judeus que moravam em 
Jerusalém, que montaram uma expedição no deserto da 
Judeia para recuperá-los. Descobriram muitos pergaminhos 
escritos em hebraico, incluindo livros da Bíblia.

Ano 790
Os acontecimentos, registrados numa carta escrita pelo 

Patriarca sírio oriental Timóteo I, no ano 800 de dezembro, 
antecipam estranhamente a (re) descoberta de 1946 em 
Qumran do tesouro de antigos textos sagrados que agora 
conhecemos como Pergaminhos do Mar Morto. Para uma 
nova equipa de escavadores de Qumran, que terminou uma 
terceira temporada de escavações no topo do Mar Morto, a 

história é um farol de esperança. “Os beduínos não foram 
os primeiros a encontrar os pergaminhos em 1947”, disse o 
Dr. Oren Gutfeld, co-diretor da escavação da caverna 53 em 
Qumran.

A questão é: irão os os saqueadores encontrar os rolos 
restantes? O The Times of  Israel juntou-se à expedição 
de Qumran, no último dia de escavação de um novo 
complexo de cavernas. Com base nos resultados das duas 
temporadas anteriores, a equipa, liderada pelo arqueólogo 
da Universidade Hebraica Oren Gutfeld e Randall Price da 
instituição cristã com sede na Virgínia, Liberty University, 
acredita que há mais descobertas que passaram através dos 
dedos dos arqueólogos e até de saqueadores intrépidos.

Por exemplo, ninguém sabe o paradeiro da caverna 

Foto: Luke Tress
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particular de Timóteo, descrito na sua carta como sendo 
perto de Jericó. Talvez se tenha esvaziado completamente 
e os seus rolos tenham sido usados pela comunidade, ou 
eventualmente depositados em Genizah do Cairo. Ou talvez 
seja uma das 11 cavernas principais que contêm mais de 900 
manuscritos e mais de 15.000 pequenos fragmentos de texto 
que foram descobertos desde que a comunidade de Qumran 
sob cerco escondeu dos romanos por volta do ano de 68.

Ou talvez, apenas talvez, a caverna de Timóteo ainda 
esteja para ser descoberta. Se assim for, Gutfeld está a 

posicionar a sua equipa para a encontrar, assim como a uma 
grande quantidade de informações sobre as pessoas que 
estão por detrás dos Manuscritos do Mar Morto e a sua vida 
quotidiana. As duas temporadas anteriores de escavação da 
caverna 53 confirmam a possibilidade de haver artefactos 
negligenciados.

“Nós provámos com a caverna 53 que as cavernas de 
Qumran não foram escavadas, elas foram inspecionadas”, 
disse Gutfeld. Os arqueólogos anteriores “acabaram de 
entrar, encontraram os pergaminhos e os jarros e recolheram-

nos “, disse. Nenhuma escavação foi feita e, certamente, os 
materiais não foram filtrados durante os dias inebriantes das 
primeiras escavações.

A partir de 1949, as equipas de cavadores, autorizadas 
e não autorizadas, vasculharam as falésias salpicadas 
de cavernas de Qumran em busca de esconderijos 
de pergaminhos. Por um tempo, os resultados foram 
abundantes, mas, em meados da década de 1950, nada de 
novo foi descoberto sob o sol ardente do Mar Morto. Durante 
as últimas três temporadas de inverno, a equipa de Gutfeld 
reexaminou as cavernas previamente inspecionadas, mas não 
escavadas. Este ano, a equipa subiu às alturas e examinou 
uma caverna inexplorada para descobrir se mais achados 
aguardam nos íngremes penhascos.

Antes de a expedição terminar, Gutfeld levou alguns 
jornalistas ao complexo de cavernas numeradas 52 e 53, com 
base em estudos arqueológicos anteriores que encontraram 
cerca de 600 cavernas nas falésias. Depois de subir o caminho 
íngreme, muitas vezes sem marcação, sobre o Parque 
Nacional de Qumran, a vista é impressionante (e não apenas 
porque este jornalista precisou de recuperar o fôlego na 
subida) do pequeno terraço feito pelo homem fora da cave 
52, a cerca de 212 metros acima do Mar Morto.

É geralmente aceite que as descobertas dos pergaminhos 
principais se tenham concentrado em 11 cavernas, explicou 
Gutfeld antes de entrar na caverna localizada no topo, acima 
dos trilhas para caminhadas do parque. 

Ele disse que a designação é frequentemente baseada 
em testemunhos beduínos de segunda mão, uma vez que 
vários dos manuscritos foram comprados, não escavados. Ele 
acredita que é possível que a acumulação massiva também 
tenha tido originado noutras cavernas, que até agora só 
foram passadas por alto pelos arqueólogos.
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Uma leve tinta em spray marca a entrada da caverna 
52. Na década de 1950, um membro da equipa original de 
escavação de Qumran, Józef  Milik, um ex-padre católico 
e arqueólogo, examinou a caverna. Milik, disse Gutfeld, 
escreveu um artigo na década de 1950, sugerindo que este 
lugar era na verdade a caverna descrita por Timóteo. Milik 
imaginou que ele havia sido esvaziado de pergaminhos 
pelos monges enviados por Timóteo do Mosteiro de Jericó 
Caranthal, mais de mil anos antes de sua inspeção.

“Achamos que talvez não saibamos, mas é uma 
possibilidade, que não são os beduínos que saquearam a 
caverna, mas foram saqueados centenas de anos antes pelos 
monges do Monastério Caranthal”, disse Gutfeld. Nas três 
temporadas de escavações até agora, a equipa descobriu 
sinais de “atividade de rolos”: acessórios que incluem potes, 
embalagens têxteis, laços de couro. Neste inverno, a equipe 
também examinou algumas cavernas altas de difícil acesso, 
que só podem ser alcançadas com equipamentos de escalada 
completa e guias de metal pregadas na rocha. Olhando para 
o panorama do Mar Morto, Gutfeld estendeu o braço e disse 
com um sorriso: “Este é o meu escritório”.

“A história da caverna e da escavação é mais sobre a 
escalada, levantamento de ferramentas e rapel “, disse ele. 
“Basta pensar nas pessoas que subiram com jarros nas mãos, 
o que fizemos com as cordas? quantos frascos cairam?” 
A abertura da caverna 52 “era um buraco de coelho”, 
que a equipa expandiu com pequenas seleções. “Tudo foi 
separado do primeiro balde, até mesmo as pilhas de terra 
fora da caverna”, disse Gutfeld, assumindo que alguns 
dos saqueadores talvez tivessem atirado alguma coisa de 
cerâmica.

Dentro da Caverna 52, a equipa encontrou pedaços de 
cerâmica de potes de rolos do Segundo Templo e alguns 
materiais orgânicos. “No momento em que baixámos o nível 

da sujidade, começámos a encontrar pedaços de cerâmica 
dos potes do período do Segundo Templo”, disse ele. Mas 
houve poucas descobertas, mesmo depois de escavar um 
túnel posterior prometedor. “Infelizmente, nós cavámos aqui 
durante duas semanas, é um túnel muito bonito, mas não 
encontrámos nada”, disse ele.

“A nossa conclusão é que ela foi usada como uma caverna 
de pergaminho, mas a partir do momento em que os frascos 
foram retirados, ficou vazia”, disse Gutfeld.

O que foi encontrado na 
‘suculenta’ caverna 53

O co-diretor da escavação Price, pastor e professor 
de estudos judaicos, acredita fervorosamente que há mais 
mistérios para descobrir aqui. Ao juntar-se a Gutfeld e ao 
The Times of  Israel na caverna 53 no meio do penhasco, 
Price explicou como a caverna e outra nova adjacente à 
caverna 53B, foram escavadas a partir de 2017.

“Esperávamos encontrar uma caverna de pergaminhos”, 
disse honestamente Price sobre os seus objetivos iniciais. E 
disse ao The Times of  Israel que encontrar uma caverna que 
contenha a escritura sagrada dada às gentes desta terra seria 
emocionante. “Esta é uma das primeiras cavernas escavadas 
ao sul do planalto. As cavernas mais famosas estão no norte. 
E ao escavar esta ... “, disse Price, passando a mão pela 
caverna,” ... encontrámos frascos de pergaminho, sete ao 
todo. Mas não há pergaminhos “. A caverna foi identificada 
numa pesquisa da IAA em 1993 e tem características 
introduzidas pelo homem interessantes, incluindo uma coluna 
que segura um telhado saliente na borda da caverna. Embora 
tenha permanecido estável até agora, definitivamente não é 
um lugar para colocar uma cadeira e apreciar a vista.

Uma segunda caverna anteriormente desconhecida foi 
descoberta numa escalada fácil por cima da caverna 53, e é 
chamada caverna 53B. A estrada para estas cavernas não está 
marcada, mas a 100 metros (328 pés) acima do Mar Morto 
é muito menos árdua do que a das cavernas 52 e 52B, que 
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foram o foco desta temporada de escavação. (No seu ponto 
mais alto, o caminho deste ano só é acessível através de 
rapel).

Hoje em dia, a entrada para a caverna 53 abre-se de par 
em par, mas durante as revisões iniciais em 2010, ela teria 
estado mais oculta à vista. Então, Price e Gutfeld viram 
tapetes feitos de folhas de palmeira junto ao pilar feito pelo 
homem, na parte posterior da caverna, assim como também 
de cerâmica. Doações privadas garantiram o financiamento 
para a escavação (as escavações não são financiadas pelo 
governo israelita ou as universidades) e o oficial de pessoal 
de arqueologia da administração civil da Judeia e Samaria 
concedeu uma licença, que é responsável pelas escavações na 
Judeia e Samaria, onde está localizado Qumran.

Antes da escavação de inverno de 2017, todos os sinais 
foram positivos. “A expectativa era a de que houvesse 
algo para encontrar”, disse Price. E ali estava: o que foi 
originalmente planeado para ser uma escavação de duas 
semanas, estendeu-se a cinco semanas intensas. Além 
de peças de cerâmica para sete frascos de rolos, através 
da triagem cuidadosa da poeira e da sujidade, a equipa 
descobriu centenas de buracos de azeitonas e tâmaras, além 
de sementes, que informavam sobre a antiga morada da 
caverna. Havia “atividade de rolo”, que incluía 15 peças 
de lona que cobriam as peças, tiras de couro e um bastão 
entalhado que, segundo Price, era usado para enrolar os 
manuscritos nos frascos.

Através da triagem, a equipa descobriu “uma bolota que 
foi trazida das colinas da Judeia, a mais de 50 quilómetros de 
distância”, disse Gutfeld. Em suma, eles encheram cerca de 
450 sacos de material orgânico, quase sem precedentes.

As duas descobertas mais surpreendentes foram feitas na 
Caverna 53B: uma lâmpada a óleo intacta de estilo Qumran 

que foi descoberta na entrada da caverna, e uma bela panela 
de bronze que foi encontrada na parte de trás, numa câmara 
desconhecida. O complexo da caverna também oferecia 
sinais de uma sala muito mais antiga: poucos minutos depois 
de chegar ao terraço do lado de fora da entrada, Gutfeld 
inclinou-se e pegou várias peças de cerâmica. Numa mão ele 
segurava alguns fragmentos do período do Segundo Templo. 
Na outro, cerâmica pré-histórica de milhares de anos atrás, 
possivelmente neolítico ou calcolítico.

Outros achados pré-históricos incluem flechas e pontas 
de lança, lâminas de sílex, um interessante selo de cornalina 
esculpida e uma peça preciosa de obsidiana, que de alguma 
forma teria vindo da Turquia. “Houve muita atividade aqui, 
mas não foi até ao período do Segundo Templo que os jarros 
foram trazidos, provavelmente da comunidade de Qumran, e 
foram colocados aqui”, disse Price.

 
Price tem uma teoria sobre o porquê de os pergaminhos 

não estarem neste sítio: quando a comunidade de Qumran 
foi atacada em 68, os romanos transformaram o planalto 
numa fortaleza, e o caminho do norte foi encerrado. Assim, 
os residentes foram para o sul, possivelmente para Masada, 
e recolheram os seus pergaminhos da caverna a caminho. 
A caverna 53 agora está escavada em partes até à rocha do 
fundo. Podem-se ver restos de carvão de milhares de anos de 
incêndios no pilar, conjuntamente com fios desordenados de 
esteiras para dormir de 2.000 anos. A equipe disse que não 
há mais trabalho a ser feito aqui e que em breve procurará 
outro local.

Antes da escavação de 2020
Nos inícios de fevereiro, Gutfeld começará a estudar 

lugares no terraço central do penhasco para a escavação de 
2020. “Espero que encontremos outra caverna ‘suculenta’, 
como a Caverna 53”, disse ele.
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“Todavia, ainda há muito por fazer, especialmente nesta 
região”, disse Gutfeld. De acordo com um recente artigo do 
Haaretz, o chefe da IAA, Yisrael Hasson, concorda com os 
objetivos da equipa. “O deserto está cheio de esconderijos. 
Até que tenhamos verificado e mapeado tudo, não 
declararemos que o trabalho acabou “, disse Hasson.

Hasson disse que os seus arqueólogos também estão a 
trabalhar na área: “Há seis meses escavámos seis cavernas e 
mais recentemente escavámos mais duas cavernas na zona 
norte do Mar Morto, mas não direi mais porque eu não 
quero dar informações aos ladrões ... Estamos a fazer um 
trabalho de “perfil baixo “ para nos mantermos à frente da 
concorrência “, disse Hasson.

Cada ano, a equipa deve solicitar uma nova licença de 
escavação da Administração Civil da Judeia e Samaria. Parte 
do processo da candidatura inclui fundos seguros tanto para 
a escavação como para a publicação dos resultados. Para 
esta equipa, o financiamento vem de doações privadas, nem 
sempre fáceis de obter, apesar dos seus objetivos de alto perfil.

Devido à ameaça real de saques na área, a escavação 
considera-se uma “escavação de salvamento” e é permitida 
por lei para salvar e resgatar possíveis bens preciosos do 
património. Mesmo assim, disse, as escavações só se realizam 
depois de obter uma autorização. Mas a terceira razão pela 
qual a localização da escavação na Judeia e Samaria não 
é significativa é porque os manuscritos são extremamente 
importantes para o judaísmo e o cristianismo primitivo. Eles 
são um vínculo direto com a terra histórica de Israel, que 
antecede as fronteiras modernas.

“Quando levo os meus filhos ao Santuário do Livro 
[do Museu de Israel] e eles podem ler diretamente dos 
pergaminhos, isso diz tudo”, disse Gutfeld. n
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SíRIA

Fases finais da ofensiva contra o Estado Islâmico

O vilarejo de Baghouz, na fronteira com 
o Iraque, é o cenário atual de ferozes 
combates. Padre Ibrahim de Alepo: 

“O Estado islâmico não é o único monstro”, 
trabalhamos para “reconstruir o homem ferido 
na sua dignidade”. Na Síria, continua a fase final 
da ofensiva das Forças da Síria Democrática 
(FSD),em aliança com as milícias curdas e apoiadas 
pela coligação internacional guiada pelos Estados 
Unidos, contra o último reduto do Estado Islâmico. 
Depois da derrota no Iraque, alguns meses atrás, 
alguns grupos de guerrilheiros islâmicos ainda 
controlam alguns vilarejos no sudeste do país.

Milhares de jihadistas
Nestas horas, o cenário dos combates é o vilarejo 

de Baghuz, na fronteira com o Iraque. Há milhares de 
milicianos do Estado Islâmico entre o Iraque e a Síria, 
afirmou o general americano Joseph Votel, chefe do 
Comando central americano. Estão “espalhados por todo 
o território”, mas há uma liderança, comentou o general, 
reforçando que a retirada dos 2 mil soldados americanos é 
possível nas próximas semanas, mas está subordinada aos 
resultados obtidos em campo.

Instabilidade, 
corrupção e pobreza

A conclusão da ofensiva tinha sido fixada para meados 
de fevereiro, mesmo se a derrota do Estado islâmico 
provavelmente não levará ao fim da guerra na Síria. “Além 

do Estado Islâmico há milhares e milhares de milicianos de 
grupos armados até aos dentes que aterrorizam o povo”, 
explica o padre Ibrahim Alsabagh, franciscano de Alepo. “O 
Estado Islâmico “não é o único monstro”, afirma, porque 
ainda há muita corrupção e pobreza. Além disso, com 
relação ao cenário internacional, ainda faltam acordos entre 
os vários países. A instabilidade é o verdadeiro monstro que 
temos que combater para dar uma perspetiva de esperança às 
pessoas. Quase todo o povo está numa situação desesperada”.

Ainda bombardeamentos 
em Alepo

Uma situação ainda desesperada que poupa a cidade de 
Alepo, um dos lugares símbolo do conflito: “O povo sofre, e 
sofre muito”, explica o padre Ibrahim, “há bairros no lado 

oeste da cidade que continuam a ser atingidos pelos 
mísseis: há vários grupos armados em ação. Além 
disso, não há trabalho, a inflação é muito alta; quase 
não se encontra gás e diesel, indispensáveis no clima 
frio do inverno.

Edifícios em péssimas 
condições

Muitas edifícios em condições precárias estão 
a desmoronar-se. “Em menos de duas semanas, 
desmoronaram dois edifícios devido aos abalos 
sofridos depois dos fortes bombardeamentos e, 
infelizmente, também pela infiltração da água. No 
primeiro foram encontrados dois corpos sem vida, 

no segundo morreram onze pessoas sufocadas” explica o 
padre Ibrahim. “Acreditávamos que tínhamos reconstruído 
mais de 1300 casas, que tínhamos feito alguma coisa, e, ao 
invés, vemos que é preciso começar a consolidar os alicerces e 
resolver os problemas dos edifícios. Mais do que as estruturas, 
interessamo-nos em reconstruir o homem ferido, ferido na 
sua dignidade, através da nossa ajuda, dando-lhe condições 
de vida mais humana”.

Os cristãos sem perspetiva
Uma situação que atinge também a minoria cristã da 

cidade. “Sem uma perspetiva clara para o futuro, vendo 
que a situação não  muda, eles estão sempre preocupados”, 
afirma o padre Ibrahim. “Querem abandonar o país: 
é um sofrimento, uma amargura, uma desilusão, e um 
desencorajamento que leva todos a abandonar a Síria”. n
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áFRICA

257 milhões de pessoas passam fome
Guerras, mudanças climáticas, crise na 

situação económica global, estão entre 

as causas que levaram áfrica a piorar a 

sua situação em relação à desnutrição 

e à fome. A denúncia é de um Relatório 

das Nações Unidas indicando dados 

estatísticos e possíveis soluções 

Em África, aumenta o número de pessoas com fome: 
na região subsaariana 237 milhões de pessoas 
passam fome e na parte norte do continente 20 

milhões. São denúncias do Relatório anual das Nações 
Unidas – apresentado num evento em Adis Abeba – com 
o título: “Africa regional overview of  food security and 
nutrition”. Em termos de saúde esta questão traduz-se em 
59 milhões de crianças com menos de 5 anos que não terão 
um crescimento normal, 13,8 milhões com menos de cinco 
anos atingidas por degeneração crónica e pelo menos 38% 
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das mulheres em idade fértil que sofrem de anemia. Depois 
de muitos anos de dados estatísticos em lenta evolução, a 
situação em África voltou a piorar “ameaçando”, segundo o 
Relatório, “os esforços do continente de erradicar a fome e 
alcançar os objetivos de Malabo 2025 e a Agenda 2030 para 
o desenvolvimento sustentável, em particular as Metas de 
Malabo 2025 (erradicação da fome crónica em África) e da 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.

Economia, ambiente e conflitos
A tendência a piorar na situação de África – explica o 

Relatório – “é causada pela crise económica global, pela 
deterioração das condições ambientais e, em muitos países, 
pelos conflitos e variações climáticas”. “Uma das causas 
do menor crescimento económico em 2016 foi a baixa dos 
preços das matérias primas alimentares. Também nos países 
atingidos pelos conflitos a insegurança alimentar piorou, 
muitas vezes somada à seca ou a inundações”.

Agricultura e emprego
O que é necessário? Maiores esforços e colaboração. 

“A agricultura e o setor rural devem desenvolver um papel 
chave na criação de empregos para 10-12 milhões de jovens 
que todos os anos entram no mercado de trabalho. Uma 
outra ameaça é a mudança climática, cujos efeitos, as chuvas 
reduzidas e o aumento das temperaturas, influenciam 
negativamente a produção de alimentos de base. Os países 
mais atingidos são os que têm as suas economias baseadas na 
agricultura. É uma ameaça presente e crescente à segurança 
e à alimentação em África.

Ao mesmo tempo, o Relatório assinala que “existem 
oportunidades significativas para a agricultura no 
desenvolvimento do comércio intra-africano, o que fomenta 
o desenvolvimento e o investimento na juventude. As 
remessas da migração internacional e interna desempenham 
um papel importante na redução da pobreza e da fome, 

além de estimular investimentos produtivos. As remessas 
internacionais chegam a quase 70 biliões de dólares, cerca de 
três por cento do PIB da África, e são uma oportunidade de 
desenvolvimento nacional que os governos devem trabalhar 
para se fortalecerem”.

A oportunidade de Comércio 
Livre

A assinatura do acordo da Área Continental de Comércio 
Livre Africano oferece – explica o Relatório – a oportunidade 
de acelerar o crescimento e o desenvolvimento sustentável 
incrementando o comércio, inclusive, de produtos agrícolas. 
Embora as exportações agrícolas intra-africanas tenham 
passado de 2 biliões de dólares em 2000, para 13,7 biliões 
em 2013, ainda são modestas e frequentemente informais. O 
Relatório sublinha que a abertura do comércio de alimentos 

pode levar a riscos para os consumidores e os produtores, e 
que os governos deveriam evitar utilizar a política comercial 
para objetivos não direcionados, mas sim, combinar reformas 
comerciais com instrumentos adicionais, como redes de 
segurança e programas de mitigação de riscos, para alcançar 
a segurança alimentar e as metas nutricionais.

Monitorização e prevenção de 
eventos climáticos extremos

A Visão Geral Regional deste ano, intitulada 
“Enfrentando a Ameaça da Variabilidade e dos Extremos 
Climáticos para a Segurança Alimentar e Nutricional”, 
ilustra que a variabilidade climática e os seus extremos, em 
parte devido às mudanças climáticas, são importantes fatores 
subjacentes ao recente aumento da insegurança alimentar e 
crises alimentares graves no continente.

Nos últimos dez anos – segundo o Relatório – os 
“desastres ambientais atingiram em média 16 milhões de 
pessoas e causaram prejuízos anuais de 670 milhões de 
dólares em todo o continente. Embora nem todas estas 
variações climáticas de curto prazo possam ser atribuídas às 
mudanças climáticas, as evidências apresentadas mostram 
que as ocorrências mais numerosas e mais frequentes de 
extremos climáticos e um aumento na variabilidade climática 
ameaçam corroer os ganhos alcançados na erradicação da 
fome e da desnutrição”.

Então, como reagir? Segundo as indicações do Relatório 
é necessária maior urgência na construção da “resiliência 
das famílias, comunidades e países contra a variabilidade 
e os extremos climáticos. Com projetos de coordenação e 
ampliação de ações para monitoramento de risco e sistemas 
de alerta precoce, proteção social e planeamento, alinhadas e 
coordenadas com as intervenções nos sistemas de nutrição e 
alimentação. Em todos os sectores. n
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ONU recorda a tragédia das crianças-soldado
O recrutamento de menores para conflitos 

ainda é um problema grave, especialmente 

dentro de grupos armados. Embora seja 

tutelado a nível internacional, o fenómeno 

continua difundido em todos os conflitos do 

mundo. Os testemunhos da Unicef.

No Protocolo opcional sobre a participação de 
menores nos conflitos armados presente na 
Convenção da ONU sobre os direitos da infância 

e do adolescente, assinada por 153 países em 2000, está 
escrito: “Os Governos adotem todas as medidas possíveis 
para controlar para que os membros das suas forças armadas 
com menos de 18 anos não participem diretamente nas 
hostilidades”, enquanto que “os grupos armados, que não 
pertencem às forças armadas de um país, não deveriam em 
nenhuma circunstância recrutar nem obrigar os jovens com 
menos de 18 anos a participarem em conflitos”. 

É uma tentativa de acabar com este grave flagelo das 
“crianças-soldados” que é recordada no mundo inteiro neste 

Foto: Notícias ao Minuto
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dia 12 de fevereiro. Porém, o fenómeno ainda está presente 
na maior parte das guerras no mundo.

Também meninas recrutadas
“A criança-soldado é um jovem com menos de 18 anos 

que faz parte de qualquer força armada. São combatentes, 
cozinheiros, mensageiros e é uma dimensão que compreende 
também as meninas que são recrutadas para fins sexuais e 
casamentos forçados”, explica Andrea Iacomini, porta-voz da 
Unicef  Itália.

Crianças-soldado em África e 
no Médio Oriente 

É uma definição muito ampla que aumenta a dificuldade 
em quantificar o número das crianças-soldado exploradas 
nos conflitos: “Há crianças recrutadas no Iémen - explica 
o porta-voz da Unicef  –, no Sudão e na República Centro-
Africana, onde os números são assustadores: fala-se de 19 
mil crianças no Sudão do Sul e 10 mil na República Centro-
Africana utilizadas como soldados. São recrutadas no norte 
da Nigéria, onde a Unicef  conseguiu libertar 883. Também 
deve-se recordar das crianças-soldado que foram recrutadas 
e até agora participam nos conflitos no Médio Oriente como 
o Afeganistão, a Síria e em todos os contextos de guerra que 
conhecemos. Assim como crianças-soldado em países de que 
quase não se fala, como Costa do Marfim e Libéria, onde 
os números são impressionantes e se entende que para as 
agências humanitárias é um fenónemo difícil de interceptar”.

Um crime de guerra
O Tribunal Penal Internacional considera o recrutamento 

de crianças com menos de 15 anos de idade um crime de 
guerra, enquanto que a Organização Mundial do Trabalho 
define o recrutamento uma das piores formas de trabalho 
infantil. Portanto a nível internacional os instrumentos 
existem, mas muitas vezes a situação em campo é bem mais 

complexa. “Antes de tudo devemos analisar os motivos sociais 
internos do país que levam ao recrutamento: se são forçados, 
se participam voluntariamente nos grupos armados, se estão 
a fugir da pobreza, da fome ou até mesmo se estão a apoiar 
uma causa”, afirma o representante da Unicef. Para depois 

“passar à prevenção e recuperação que em muitos países é 
bem complexa. Por isso precisamos do apoio da comunidade 
internacional, de projetos de desmobilização – que muitas 
vezes são ineficazes ou de fachada – e de monitorização das 
situações.

Um trauma difícil de superar
“A recuperação de uma criança-soldado é um processo 

extremamente complexo, mas possível”, afirma Giovanni 
Visone da ONG Intersos. “Obviamente é uma grande alegria 
quando se consegue reintegrar uma ex criança-soldado na 
comunidade e ajudá-la a retomar a vida normal”, explica. 
“Obviamente não se pode apagar logo o trauma sofrido, 
precisará de tempo e apoio, mas a criança pode voltar a ter 
uma vida normal e a prosseguir a sua vida”.

O caso Somália
A ONG italiana Intersos trabalha na Somália e com 

base na Convenção dos direitos da Infância, cada criança 
encontrada em combate deve ser entregue no prazo de três 
dias às Nações Unidas ou às ONGs designadas pelo governo. 
Com este projeto, no ano de 2018 a Intersos reintegrou na 
vida social 108 ex-crianças soldado.

Reintegração na sociedade
“Cada criança tem um percurso pessoal de assistência 

psicológica e de criação de condições para voltar à vida 
normal”, explicou Visone, “que quer dizer restabelecer 
contato familiar, quando for possível encontrar a família, ou a 
adoção por uma família que faça o papel de tutor do menor. 
Se a criança tem menos de 15 anos volta à escola com a 
reintegração escolar”. “Ao contrário, se tem mais de 15 anos 
e não tem vontade de estudar” ajuda-se a fazer cursos de 
formação com curso básico de alfabetização e ensina-se um 
trabalho específico. Por isso agora muitas ex crianças-soldado 
que recuperamos hoje são eletricistas, marceneiros ou têm 
um pequeno trabalho”. n
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igREJA DE ingLATERRA E gALES

Ano dedicado às Sagradas Escrituras

“Fomos inspirados pelo décimo aniversário da exortação apostólica de Bento XVi Verbum Domini e pelos mil e seiscentos 

anos da morte de São Jerónimo, o padre e doutor da igreja que traduziu para o latim parte do Antigo Testamento grego e, 

sucessivamente, todas as Escrituras hebraicas”, afirma o responsável pelo programa, Fleur Dorrell
Com L’oSSERvAtoRE RoMANo
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No Reino Unido o ano 2020 será dedicado às 
Sagradas Escrituras, por ocasião do décimo 
aniversário da Verbum Domini, exortação 

apostólica de Bento XVI sobre a Palavra de Deus na vida e 
na missão da Igreja, e dos mil e seiscentos anos da morte de 
São Jerónimo. A iniciativa é promovida pela Conferência 
Episcopal de Inglaterra e Gales e pela Sociedade Bíblica, 
organização sem fins lucrativos que difunde a Bíblia em mais 
de duzentos países.

Ouça e compartilhe!
A iniciativa tem como nome “Ano do Deus que fala” e 

terá início em 30 de setembro próximo, na Galeria Nacional 
de Londres, com uma mensagem gravada pelo arcebispo 
de Westminster e presidente da Conferência Episcopal da 
Inglaterra e Gales, cardeal Vincent Gerard Nichols.

Um Evangelho para autistas e 
outro na língua dos sinais

Trata-se de um projeto pensado pelos bispos católicos 
em colaboração com a Sociedade Bíblica, que apoiará e 
financiará novas propostas durante os meses do ano. Está 
programado um Evangelho pensado para quem sofre de 
autismo e outro, o Evangelho segundo Mateus, na língua dos 
sinais. Entre as iniciativas encontra-se uma obra artística que 
passará pelas vinte e duas dioceses católicas da Inglaterra e 
Gales “para iniciar uma conversação sobre Deus” e também 
um número de coros de migrantes para uma série de 
concertos.

O exemplo de São Jerónimo
A ideia de doze meses de imersão total nas Escrituras 

veio do responsável pelo programa e do bispo de Wrexham, 
respectivamente, Fleur Dorrell e Dom Peter Brignall. 
“Pertencemos a um grupo que se ocupa das Sagradas 
Escrituras, no âmbito do departamento para a evangelização 

e a catequese da Conferência Episcopal da Inglaterra e Gales. 
Pensamos que seria realmente entusiasmante concentrar 
toda a Igreja católica inglesa, durante um ano, nas Escrituras 
num modo jamais experimentado antes”, disse Dorrell à 
agência Sir. “Fomos inspirados pelo décimo aniversário da 
exortação apostólica de Bento XVI Verbum Domini e pelos 
mil e seiscentos anos da morte de São Jerónimo, o padre e 
doutor da Igreja que traduziu para o latim parte do Antigo 
Testamento grego e, sucessivamente, todas as Escrituras 
hebraicas”, acrescentou.

“Ano de Deus que fala”
E assim o “Ano de Deus que fala” terá início em 30 de 

setembro próximo, na festa de São Jerónimo. Na Trafalgar 
Square, no coração da capital britânica, numa mensagem 
vídeo transmitida tendo como pano de fundo um quadro do 
santo, o cardeal Nichols explicará quem era São Jerónimo e 
que importância teve como estudioso católico das Escrituras. 
“Queremos encontrar novos modos de promover a Bíblia que 
não tenham sido experimentados antes. Usar a criatividade 
para comunicar a mensagem da Bíblia é um modo vivo e 
dinâmico de falar sobre Deus”, acrescentou Dorrell.

Migrantes e refugiados
Durante o “Ano de Deus que fala”, a Igreja católica da 

Inglaterra e Gales terá a oportunidade de ouvir as vozes de 
muitos grupos diferentes e, entre esses, será reservado um 
lugar privilegiado a migrantes e refugiados políticos. “Os 
coros que se apresentarão pelo país darão a essa categoria 
de pessoas a oportunidade de expressar-se na sua língua, 
ao invés do inglês, envolvendo, através da música, muitas 
pessoas de diferentes proveniências. Outro grupo importante 
são os necessitados de cuidados especiais. Estamo-nos 
interpelando sobre como fazer de modo que as Sagradas 
Escrituras cheguem a quem não é capaz de ver ou ouvir ou 
simplesmente não tem o nível de instrução necessário para 
entender a Bíblia”, concluiu Dorrell.

Um Evangelho por imagens
A esse propósito, as associações que representam os 

necessitados de cuidados especiais pediram a preparação de 
uma versão em imagens das histórias contidas no Evangelho, 
que seja acessível a quem sofre de autismo, e também o 
Evangelho segundo Mateus na língua dos sinais para as 
pessoas surdas. n
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CULTURA

Novo filme de Mel Gibson - A Ressurreição de Cristo

“A ressurreição de Cristo” de Mel Gibson poderá 
chegar em 2019 ou na Semana Santa de 2020. 
O ator que interpreta Jesus Cristo, Jim Caviezel, 

é o mesmo que o interpretou em “A Paixão de Cristo”. Há 
alguns meses, Caviezel confirmou em definitivo que o filme, 
depois de muitos protelamentos, começou a ser posto em 
marcha. “A Paixão de Cristo 2: Ressurreição”, como assim 
se chama o filme, começará com a cena do sepultamento de 
Cristo e seguirá passo a passo os três dias que os apóstolos 
viveram até à ressurreição.

Também são narradas as intrigas dentro do palácio de 
Herodes. Este projeto é patrocinado por Samuel Goldwyn 
Films e tem um orçamento de 20 milhões de dólares. A 
produtora já confirmou o regresso do seu elenco central: Jim 
Caviezel, Maia Morgenstern, Christo Jivkov e Francesco 
De Vito. O filme será filmado fundamentalmente em Israel, 
Marrocos e Europa. Jim Caviezel, que voltará a interpretar o 
papel de Cristo, declarou: “Há coisas que não posso dizer que 
surpreenderão o público”. Segundo o blog Jesus Cristo no 
cinema, de Alfonso Mendiz, “Sobre a história só se sabe que 

cobre um curto espaço de tempo (3 dias) e pouco explorado 
noutros filmes sobre Jesus, e que, de acordo com a produtora, 
desenvolverá as relações de poder, ganância e ambição por 
parte de algumas personagens envolvidas na crucificação: 
Pôncio Pilatos, Herodes, Caifás e Judas. Mendiz também 
explica que há algum tempo Mel Gibson anunciou: “O filme 
não será apenas a narração de um evento extraordinário 
como a Ressurreição de Cristo, mas também de todos os 
factos que a rodeiam, e que evidenciam ainda mais o seu 
significado”. n
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Para subscrever 
gratuitamente a Revista 

Christus Magazine e ficar 
registado no website 

siga os seguintes passos:

1. Aceder ao website
https://christusmagazine2018.gr8.com/ 

para se registar

2. Preencher o formulário e clicar em “Assinar”

3. Será redireccionado para uma página do nosso 
website onde poderá visualizar e fazer o download da 
Revista e das edições anteriores, bastando clicar nas 

capas das nossas revistas.

Em caso de dificuldades no processo de subscrição, 
por favor avise-nos, enviando um email para 

geral@christusmagazine.com. 

A leitura da Revista Christus Magazine requer que tenha o 
Acrobat Reader instalado no seu dispositivo de acesso.

Fazer download do Acrobat Reader

https://christusmagazine2018.gr8.com/
https://get.adobe.com/br/reader/
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