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Os lugares da fé numa sociedade secularizada e pós-cristã 

 

Já em 1924 o pensador espanhol Miguel de Unamuno falava da agonia do 

cristianismo1, conceito que nos nossos dias talvez seja interessante revisitar para 

caracterizar a situação do ocidente cristão que hoje é costume e quase universal designar-se 

por um estado de avançada secularização e por isso mesmo pós-cristão, onde o cristianismo 

vive uma situação geral de agonia.  

Por agonia Unamuno entendia a luta, o combate entre a vida e a morte, que tanto 

pode caracterizar o moribundo como quem se situa numa atitude combativa no confronto 

paradoxal e contraditório com o adversário, que pode ser exterior ou interior ao homem, a 

uma instituição, a uma cultura, neste caso, ao cristianismo. 

No contexto da secularização, que significa, entre outras acepções, a afirmação da 

autonomia das realidades terrestres que podem explicar-se por si mesmas sem recorrer à 

ideia ou à noção de Deus, é um dado sobre o qual todos estão de acordo, que o cristianismo 

perdeu de certo modo a sua força de integração social, e isto desde o séc. XVI, com a 

Reforma protestante e com as guerras de religião que se sucederam. O clima de cristandade 

que até ao alvor dos tempos modernos se vivia no Ocidente ou, entre nós, até finais do séc. 

XX, está hoje totalmente superado, tanto ao nível do cristianismo como ao nível religioso, 

                                                
1 Cf. MIGUEL DE UNAMUNO, A Agonia do Cristianismo (Lisboa: Cotovia 1991) [Original 1924]. 
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porque as religiões em geral se tornaram, na opinião pública dominante, algo perigoso, e 

por isso se fazem esforços para relegar o plano da experiência religiosa para o domínio 

subjectivo da consciência de cada um.  

Neste contexto, costume então distinguir-se secularização de secularismo, pois este 

último transforma o que fora a aplicação do que a própria revelação cristã nos ensina a 

partir do princípio fundamental da criação que assinala a linha de demarcação entre o 

sagrado e o profano, ou a afirmação evangélica, de grandes implicações políticas, quando 

Jesus diz para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, o secularismo 

transforma esta secularização legítima e necessária cultural e teologicamente, numa 

pretensão ideológica de retirar o direito de cidadania e de expressão pública ao âmbito da 

experiência religiosa em geral e da fé cristã em particular. É o que nós hoje conhecemos 

como o princípio da laicidade da sociedade e do estado, como pretendem os meios laicistas, 

inspirados da revolução francesa, mas não só. 

Entre nós esta questão tem assumido alguma gravidade, com o debate (no qual eu 

próprio também participei) sobre o sentido da presença dos símbolos religiosos nos espaços 

públicos, em nome da pretensa laicidade da sociedade e do Estado. Neste contexto, e de 

acordo com as pretensões laicas, numa sociedade assim não há espaço para lugares da fé e 

da sua expressão. 

Neste contexto, julgo ser providencial o fenómeno da expansão do islão no mundo 

ocidental, com a sua pretensão, mesmo no coração da Europa laicizada, de manifestar bem 

publicamente a sua presença, como sabemos, sendo que, por exemplo em Marselha, são 

neste momento mais numerosas as mesquitas do que as Igrejas, e este fenómeno tende a 
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alargar-se cada vez mais. A Europa envelhecida tende a ser, nos próximos decénios, 

constituída por velhos obesos e diabéticos, envolvidos por novos habitantes do crescente, e 

talvez, mesmo medidas drásticas que eventualmente possam vir a ser  tomadas, já não 

venham a tempo de inverter a situação. A muitos títulos, sobretudo do ponto de vista moral 

e espiritual, o Ocidente assemelha-se aos passageiros do Titanic, que se afundavam ao som 

de uma orquestra. Se as previsões mais pessimistas se realizarem, a sociedade do futuro 

será religiosa, terá lugares de vivência da fé, mas esta não será cristã. É neste contexto que 

readquire todo o seu sentido o tema da agonia do cristianismo de que Unamuno falava em 

1924.  

A nossa geração pode ser considerada como a última testemunha deste estado de 

coisas marcado por um certo regime de cristandade, e por isso assiste a uma profunda 

mudança de mentalidades, numa sociedade cada vez mais estranha e alheia aos valores e às 

referências cristãs, mesmo se entre nós mais de 80% da população se declara ainda cristã e 

católica, mas esse cristianismo e esse catolicismo têm cada vez menos expressão e 

influência na sociedade e nas estruturas nas quais se organiza. É neste sentido que pode 

dizer-se que a cristandade está em agonia, agonizante ou mesmo moribunda. Em todo o 

caso, e precavendo contra outras interpretações, gostaria nesta reflexão convosco de 

entender esta agonia como um momento providencial, pois que se trata de um momento 

histórico no qual temos de despertar porque a luta agónica na qual estamos envolvidos é 

uma questão de sobrevivência, de vida ou de morte, perante a qual, porque tem a ver 

connosco e não com os outros ou com as futuras gerações, nenhum de nós poderá manter-se 

indiferente. 
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De facto, será necessário recuperar, para o nosso contexto, a noção mais original do 

cristianismo, do ser cristão, que, como nós lemos nos Actos dos Apóstolos, designam os 

discípulos de Cristo, que, já na tensão dos inícios, procuravam viver segundo o seu 

Espírito, fazendo a experiência, num mundo que lhe era adverso – adversidade que lhes 

adinha de várias frentes: o judaísmo, o helenismo, o paganismo propriamente dito de Roma 

– da alegria de sentirem a presença do Kýrios ressuscitado, e assim, já nesse tempo, o lugar 

da experiência da fé era essencialmente o cristão mesmo enquanto tal e a comunidade dos 

crentes congregada, a ecclesia, a Igreja viva que dava vida e santificava os lugares em que 

se encontrava, e fermentava por dentro uma sociedade em profunda transformação e 

mesmo em decadência. Assim, e em forma de tese, julgo que o desafio que se coloca hoje à 

actual geração, um desafio de vida e de morte, é o da alegria da fé pela presença do Kýrios 

ressuscitado, que congrega, pelo Seu Espírito, os que acreditam, que escutam a Palavra, 

numa comunidade, a Igreja. Estes é que são os lugares da fé num mundo estranho, adverso 

ou mesmo indiferente. 

 

1. As causas remotas de uma crise 

A noção de crise, por razões especialmente económicas e financeiras, assumiu hoje, 

todos o sentimos, uma dimensão epocal, na medida em que pode ser assumida como 

caracterizando a nossa época. No entanto, existe uma crise muito mais profunda, que tem a 

ver com o sentido do homem no mundo e que podemos dizer que acompanha todo o arco 
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da cultura moderna até aos nossos dias. Mesmo se é difícil e complexa a questão de 

identificar, numa relação de causa-efeito, onde se encontraria a origem ou a razão da crise 

que acompanha a modernidade no seu conjunto, vou chamar a vossa atenção para alguns 

aspectos que permitem uma certa explicação deste fenómeno. 

Paradoxalmente, uma primeira causa, mais próxima, da crise antropológica, estaria 

situada no campo das chamadas ciências humanas, concretamente a psicanálise e o 

estruturalismo.  

Segundo S. Freud, as ciências humanas contribuíram para o desaparecimento do 

homem e para a sua desresponsabilização, pois elas deram sucessivas beliscaduras no 

narcisismo do homem moderno2: a cosmologia mostrou a condição periférica do homem a 

respeito do universo; a biologia destronou o homem de ser coroa da criação e ponto mais 

avançado da evolução da vida; a sociologia mostrou que o homem é o resultado das 

condições sociais, um seu produto quase residual; a psicanálise demostrou que o homem é 

um ser que não é senhor de si, mas movido por pulsões inconscientes que não consegue 

controlar.  

Segundo M. Foucault, o homem chegou tarde na história da evolução da vida e foi o 

primeiro a desaparecer, e este foi a grande contributo das ciências humanas: a extinção do 

homem, o seu desaparecimento3.  

                                                
2 Cf. P. RICOEUR, O conflito das interpretações (Tr. port. ) (Porto: Rés sd.) 151. 
3 Cf. M. FOUCAULT, As palavras e as coisas (Lisboa: Ed 70 1998) (Org. Francês 1966) 378-422. 
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Num plano mais estrictamente filosófico,  G.Vattimo fala no fim da modernidade e na 

crise do humanismo, vendo esta crise ligada ao tema da Morte de Deus, tal como foi 

formulado por F.Nietzsche e interpretado por M.Heidegger4. Será possível demonstrar esta 

relação?  

A modernidade caracteriza-se pela centralidade do homem como princípio 

fundamental de compreensão do real. É a viragem antropológica do pensamento, que se 

constituiu a partir do humanismo dos séculos XV e XVI e que alcançou a maturidade no 

iluminismo, quando o homem acedeu à idade adulta, tornando-se capaz de pensar pela 

própria cabeça (Kant). Esta perspectiva antropológica do pensamento moderno atinge a sua 

máxima expressão nas ideologias e no positivismo das ciências e de uma nova concepção 

da verdade, como construção humana, como transformação, segundo a expressão clássica 

de Karl Marx na célebre tese 11 sobre Feuerbach quando diz: «até agora os filósofos 

interpretaram o mundo, mas o que importa agora é transformá-lo». O critério antropológico 

da verdade aparece na expressão de que verdadeiro é o que o homem faz. 

F. Nietzsche é um dos expoentes mais representativos do pensamento moderno, mas 

que anuncia ao mesmo tempo a sua crise. Por um lado ele denuncia a falsidade das 

ideologias modernas e do positivismo das ciências, pois isso em nada contribui para a 

felicidade e o sentido da vida; mas por outro, sublinha a perspectiva subjectiva da liberdade 

como pura espontaneidade, no que poderia chamar-se a estética da subjectividade, pois 

                                                
4 Cf. G.VATTIMO, O Fim da Modernidade. Niilismo e Hermenêutica na Cultura Pós-moderna 

(Lisboa: Presença 1987) 30-42; cf. D.BERMEJO, Posmodernidad y pensamiento débil (Vattimo), in Lumen 3-
4 (1998) 327-356.  
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cada um é chamado a gozar a vida, a saboreá-la, e por isso ele denuncia como anti-humano 

o cristianismo porque, segundo ele, o cristianismo envenena a vida, pois tudo o que é bom e 

agradável ou é pecado ou faz mal à saúde. Mas que importa, se o que conta é gozar a vida, 

numa extesíaca e dionisíaca fruição do prazer que possa tirar-se de cada dia, do carpe 

diem? 

É neste quadro que Nietzsche anuncia, em Assim falava Zaratustra, a morete de Deus 

para que o homem surja, para que o homem se constitua como super-homem, ou seja, 

construtor do seu destino, dos seus projectos e ideais.  

A condição trágica e fáustica da moderna subjectividade não evoca o tema da 

tentação adâmica, esta atracção e sedução para ir para lá de todos os limites, na fruição do 

fruto da Árvore da Vida e do Conhecimento do Bem e do Mal?  

Esta poderia ser uma via para entender o pecado original, uma metalinguagem 

teológica ao serviço da hermenêutica da condição humana, em paralelo, portanto, com o 

tema do herói na tragédia grega.  

Efectivamente, a tentação adâmica foi lida na teologia à luz da tentação messiânica de 

Cristo no deserto, depois do baptismo, e na Cruz, uma tentação que incide na sua identidade 

e missão como Messias e Filho de Deus. Neste sentido se compreende a razão pela qual 

Satã é o único inimigo que Ele combate e aqui está toda a dimensão dramática do combate 

final, da tentação escatológica da hora da cruz. Então, o tema de Adão só aparentemente é 

que pertence à teologia das origens; é antes um tema que se projecta para o tempo 

escatológico. Portanto, a condição adâmica evoca a condição do homem, sempre seduzido a 
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superar-se, a exceder os seus limites, a assumir nas suas mãos a própria responsabilidade, a 

ser como Deus, a abrir os olhos!... Razão tem o filósofo P. Ricoeur quando considera que 

está aqui um excesso de sentido que faz pensar, onde o homem paradigmaticamente se 

reconhece5.  

Desde a patrística, a teologia interpretou este tema à luz do escândalo e da loucura do 

mistério da Cruz, a árvore na qual está, não como tentação, mas como dom, o fruto da vida 

e do conhecimento do bem e do mal, para ser tomado, como fonte de sabedoria.  

2. O pós-modernismo e a questão religiosa 

Segundo F.Lyotard6, o pós-modernismo evoca o fim das grandes narrativas, isto é, o 

pensamento sistemático e ideológico, dando espaço a um modo fragmentado de pensar e 

representa um projecto de uma época posterior ao moderno e a urgência de pensar 

criticamente um novo humanismo.  

Na sua acepção filosófica o pós-modernismo representa uma atitude crítica acerca do 

destino trágico/fáustico da modernidade: a elevação sublime do homem, no excesso para la 

                                                
5 Cf. JOAQUIM S.TEIXIERA, Paul Ricoeur e a problemática do mal, in Didaskalia 1 (1977) 43-130. 

 
6 “Este estudo tem por objectivo a condição do saber nas sociedades mais desenvolvidas. Decidiu-se 

nomeá-la ‘pós-moderna’. A palavra está em uso no continente americano, na escrita de sociólogos e de 
críticos. Ela designa o estado da cultura após as transformações que afectaram as regras dos jogos da ciência, 
da literatura e das artes a partir do fim do séc. XIX. Estas transformações serão situadas aqui relativamente à 
crise das narrativas” (J.F.LYOTARD, A Condição pós-moderna (Lisboa: Gradiva 1989) 11. 
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de todos os limites e a sua miséria, como diria Pascal, e o seu diabólico pacto de 

consequências inimagináveis de perversão auto-destrutiva. Mas se na antiguidade e na 

tradição cristã a grandeza e a miséria do homem eram interpretadas na relação 

pecado/redenção, o modelo antropológico moderno esqueceu esta correlação, pois a 

superação dos limites não é interpretada como risco da liberdade, mas assumida como a 

condição humana enquanto tal. Não me parece ser uma hipótese desprezível fazer uma 

leitura da civilização ocidental através da conjugação dos temas adâmico, trágico e 

fáustico: o homem de todos os tempos é Adão, Herói e Fausto. 

O pós-modernismo mais recente assume, porém, outros figurinos e referências. 

Assim, G. Lipovetski fala na "era do vazio”, isto é, do retorno do narcisismo e da sedução, 

como expressão do individualismo que caracteriza este tempo7. L.Ferry chama a atenção 

para a crise das vanguardas da esquerda que imperaram na década de sessenta e para as 

novas vanguardas que protagonizam o narcisismo vazio e sedutor do neo-liberalismo, com 

manifestações mediáticas de preocupações ecológicas e ambientais8. G. Vattimo é o teórico 

da razão frágil, incapaz de por si mesma alcançar a verdade, e reduz o cristianismo a uma 

neognose9. Finalmente, Chantal Delsol  descreve a época contemporânea pós-moderna e 

pós-cristã como a idade da renúncia ao que no cristianismo se construiu, tendo-se tornado 

algo de residual, como artigo conservado num museu. Esta renúncia significa a desistência 

                                                
7  G. Lipovetsky fala do individualismo narcisista ou o narcisismo como símbolo da segunda revolução 

individualista: Cf. G.LIPOVETSKY, A Era do Vazio. Ensaio sobre o individualismo contemporâneo (Lisboa: 
Relógio d’Água 1989) 13. 

8 Cf. L.FERRY, A nova ordem ecológica (Lisboa: ASA 1993) 159-179. 
9 Cf. G. VATTIMO, Credere di credere (Milano: Garzanti 1996).  
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de todas as arquitecturas globais do sentido10 e mesmo, em última análise, o abandono da 

ideia de verdade e de fundamento11, como forma de ensaiar a invenção de um futuro que 

possa construir-se na base sobre a qual o catolicismo se construiu, ou seja, no retorno quase 

triunfal do paganismo12. Tudo isto como o resultado de uma sociedade saturada pelo 

excesso da verdade e que por isso mesmo anseia e que opta pela sabedoria dos homens à 

custa da loucura de Deus13. 

O tema do vazio e da razão frágil assume contornos ideológicos, em ligação directa 

com o nihilismo de F. Nietzsche e de M. Heidegger. Trata-se, de facto, de um projecto que 

tem como objectivo a superação do catolicismo e mesmo do cristianismo e o retorno ao 

paganismo. 

É neste contexto que se insere e se entende o fenómeno do «New Age»14.  

A Nova Era apresenta-se como um novo paradigma, conceito que teve a sua origem 

na filosofia das ciências15, mas que, transposto para o campo da hermenêutica do fenómeno 

religioso, significa que a New Age, a Era do Aquário, se constitui como alternativa à Era do 

Peixe, correspondente aos dois milénios do cristianismo, que agora se encontraria na sua 
                                                
10 Cf. CH. DELSOL, L'Âge du renoncement (Paris: Cerf 2011) 243. 
11 Cf. CH. DELSOL, L'Âge du renoncement, 171. 
12 CH. DELSOL, L'Âge du renoncement, 291-292. 
13 CH. DELSOL, L'Âge du renoncement, 295. 
14 Cf. CONSELHO PONTIFÍCIO DA CULTURA E CONSELHO PONTIFÍCIO PARA O DIÁLOGO INTER-

RELIGIOSO, Jesus Cristo, portador da água viva – Uma reflexão cristã sobre a «Nova Era» (Lisboa: Paulinas 
2003). 

15 Cf. TH. KUHN, A Tensão essencial (Lisboa: Ed 70 1989). 
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fase crepuscular de decadência e de superação. Na verdade, como estado espiritual, o 

Aquário caracteriza-se por um outro tipo de racionalidade, do coração, do sentimento, e, ao 

contrário do regime patriarcal da tradição judaica e cristã, esta seria a era do feminino, do 

cuidado da terra, da redescoberta da deusa mãe, Gaia, e, portanto, de regresso purificador às 

religiões arcaicas, aos cultos celtas, ao cultivo do corpo, dos sentimentos, como caminho de 

auto-realização pacificadora. O suporte científico é dado pela consagração da psicologia 

como a ciência que permite o acesso às profundas concavidades da alma, para aí encontrar 

o sagrado que cada um possui em si e que, em última instância, cada pessoa é. Como Nova 

Era que supera e anula o cristianismo, o Aquário é então, entre outras coisas, a era do 

feminino e da ecologia. Como novo paradigma, representa a clara contraposição ao 

cristianismo e essa superação é feita não tanto pela perseguição, mas sim pela sedução e até 

por asfixia, dada a força de atracção que exerce no homem moderno, sedento de felicidade, 

de tranquilidade e de paz. 

O outro conceito é o da gnose. A Nova Era aparece como uma neognose, isto é, um 

novo conhecimento, uma iluminação. A Nova Era desconhece a noção de pecado, havendo 

apenas conhecimentos imperfeitos que cada qual, que é uma centelha do divino, vai 

corrigindo através de diversas técnicas (com particular destaque para o yoga e a meditação 

transcendental). A espiritualidade, se assim podemos dizer, da Nova Era visa 

essencialmente a auto-realização, o cultivo do próprio bem-estar, e, por isso, adapta-se e 

convém perfeitamente à cultura do consumo, ao sistema neoliberal do mercado – há quem a 

designe como uma grande feira onde cada qual pode comprar os produtos espirituais de 
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que precisa. É uma espiritualidade do narcisismo pós-moderno, alérgico a qualquer 

beliscadura que possa pôr em causa a sua instalação burguesa de auto-satisfação.  

Este é um caminho completamente diferente do caminho cristão, que é tudo menos 

auto-realização narcisista do carpe diem, da fruição extesíaca do instante. O cristão 

identifica-se pela referência a Jesus Cristo, morto e ressuscitado e, por isso, o seu caminho 

é o mesmo caminho que Cristo percorreu. E o caminho é Cristo, sendo que a água da Vida 

é o Espírito Santo que brota do amor que se revela na Cruz. O alto risco, o perigo elevado 

da Nova Era reside em ser uma enorme tentação, em tudo muito igual às tentações de 

Cristo no deserto, que são as tentações da Igreja e do cristão de todos os tempos, como 

muito recentemente Bento XVI veio recordar na sua obra Jesus de Nazaré16, ou seja, na 

proposta sedutora de um outro caminho, de um outro tipo de messianismo, de concepção da 

Igreja, tal como fora a tentação satânica de uma proposta de outro tipo de messianismo que 

não passasse pelo drama da cruz.  

O que a Nova Era propõe nada tem a ver com a autêntica experiência da oração 

cristã, que é encontro com Deus, no caminho curto e simples da vivência sacramental e da 

oração de repetição, quer no Terço quer noutras formas jaculatórias, que a espiritualidade 

tradicional tanto recomenda, para manter sempre o pensamento e o coração em Deus, 

vivendo serenamente na sua presença no meio das provações.  

Para quem for capaz de ver, a New Age representa um risco enorme para os cristãos, 

porque põe em causa, como a antiga gnose que os Padres da Igreja combateram, a verdade 

                                                
16 Cf. J. RATZINGER/BENTO XVI, Jesus de Nazaré I (Lisboa: A Esfera dos Livros 20084) 55-78. 
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do mistério da Incarnação. Estamos aqui em presença de um ambiente muito mais 

complexo e desafiador do que a secularização e o ateísmo, pois não se trata já de um 

contexto de perseguição directa, mas sim de um clima de envenenamento da atmosfera, de 

poluição das águas que asfixia, que mata o peixe. 

Neste contexto da neognose e de procura de soluções alternativas ao cristianismo na 

sua expressão especialmente católica – por isso não podemos ignorar uma motivação crítica 

a respeito do catolicismo e tentativa da sua superação – se encontra o que nos tempos mais 

recentes se chama a descoberta do religioso de tipo neognóstico ou mesmo da sedução 

pelas formas religiosas oriundas do Oriente, ou seja, as religiões não cristãs17. Mesmo sem 

querer, pelo menos assim podemos pensar, o concílio Vaticano II abriu o caminho para o 

relativismo da verdade e da salvação, pela preocupação pastoral e ecuménica, vendo nas 

comunidades cristãs oriundas da Reforma elementos de eclesialidade e reconhecendo nas 

religiões não cristãs, caminhos ou vias de salvação. 

A questão é em si mesma complexa, mas é sem dúvida um fenómeno contemporâneo 

o da presença cada vez maior no ocidente das religiões asiáticas e do próximo Oriente 

como o Islão, de modo que vivemos claramente num contexto de pluralismo religioso que 

desafia os cristãos e especialmente os católicos a encontrar razões fortes da sua fé e de 

grandes desafios para a Igreja no que diz respeito à pastoral da evangelização, tanto mais 

que a adesão às religiões não cristãs é hoje um fenómeno que ultrapassa a elites 

                                                
17 Cf. J. RATZINGER, Fede, Verità, Tolleranza. Il cristianesimo e le religioni del mondo (Siena : 

Cantagalli 2003); J. RATZINGER – M. PERA, Senza radici. Europa, relativismo, cristianísimo, Islam 
(Milano: Monadori 2004). 
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intelectuais, como acontecia já nos finais do séc. XIX, mas assume dimensões sempre mais 

significativas, sobretudo no que diz respeito às seitas, que se assumem como movimento 

religioso de cariz popular. 

3. O fim do cristianismo ou uma nova oportunidade? 

Por mais complexa que seja a situação na qual vivemos hoje e que nos problematiza 

como cidadãos e como cristãos, mesmo e sobretudo na nossa missão como religiosos e 

como padres responsáveis de tarefas pastorais, não devemos desanimar nem pensar que 

tudo está perdido, porque, na realidade, nada está perdido: somos antes desafiados, como as 

gerações que nos precederam, a sermos anunciadores e testemunhas do Evangelho nas 

condições históricas em que vivemos e que são as nossas, sabendo que não somos deste 

mundo, não temos aqui morada permanente, somos peregrinos de outra cidade, mas que, tal 

como Santo Agostinho dizia, somos membros da Igreja que peregrina na história entre as 

perseguições do mundo e as consolações de Deus18. 

Talvez tenhamos sido ingénuos na passado e no presente na utilização e na prática de 

termos que se tornaram emblemáticos no Concílio vaticano II e na teologia e pastoral pós-

conciliares no que diz respeito ao diálogo e a abertura ao mundo e à adaptação -  

aggionarmento – aos tempos modernos. De facto, de que adaptação se trata? A que tempos 

nos havemos de adaptar? Como sabemos, a modernidade é em si mesma muito complexa e 

                                                
18 «… sed ab ipso Abel … usque in huius saeculi finem, inter persecutiones mundi et consolationes Dei 

peregrinando procurrit Ecclesia» (De civ. Dei, 18,51). 
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há mesmo muitas modernidades e por isso a adaptação exige da nossa parte critérios 

hermenêuticos de interpretação, pois há uma modernidade, um mundo com o qual é 

possível dialogar, ao qual é possível adaptar-se; mas há um mundo, uma mentalidade da 

qual é necessário afastar-se, porque contraditório com o Evangelho e não devemos esquecer 

que o Evangelho, e o cristianismo que nele se inspira e a nossa própria condição como 

religiosos e pastores, obriga-nos a estarmos atentos, a sermos sentinelas, porque estamos 

no mundo ou devemos estar no mundo como sinal de contradição, como dizia S. Paulo: 

não nos devemos conformar com este mundo (Rom 12,1). 

A oração sacerdotal de Jesus oferece-nos os critérios fundamentais para uma leitura 

da nossa presença no mundo e para a nossa condição de discípulos de Cristo. Por isso, 

respondendo à questão que me foi posta, num mundo secularizado, diria, num mundo 

saturado de religião, os lugares da fé são aqueles nos quais nos encontremos, pois o lugar 

por excelência da fé é o homem enquanto tal e será a partir dele, do homem cristão, do 

homem padre, do homem religioso, do homem dehoniano-scj que a fé há-de ser 

proclamada, testemunhada, vivida. O nosso tempo é neste sentido o tempo providencial da 

coerência da fé, uma vez que já não é a sociedade que nos sustenta na fé, seja ela a 

sociedade alegadamente laica, como alguns pretendem, ou saturada do religioso, como nos 

diversos tipos de configuração da neognose da Nova Era, mas apenas a comunidade crente, 

onde se aprende a crer e onde se celebra a fé, sendo que a nossa protecção deve concentrar-

se no nome do Senhor, que fez o céu e a terra.  

Sabemos que hoje é sobretudo a Igreja Católica que é perseguida de muitas formas, 

em todas as partes do mundo, pois é a única instância que pode fazer frente não apenas ao 
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ateísmo militante ou à intolerância religiosa de movimentos ou de grupos 

fundamentalistas, mas também ao laicismo que hoje se pretende impor nas sociedades, 

mesmo as ocidentais, onde se pretende, em nome do respeito e do politicamente correcto, 

não haver lugar para os símbolos religiosos, isto é, para os símbolos cristãos, pois é o 

cristianismo, sobretudo na sua forma católica que se pretende silenciar. E procura fazer-se 

pela sedução e pela asfixia, poluindo o ar e a água, de modo a tornar-se irrespirável e 

impotável. A transição de paradigmas, que no New Age se pretende, tem a ver com esta 

lógica de conspiração19, de sedução e de envenenamento brando dos ambientes. 

Por isso este tempo é para nós desafiante, pois nos obriga a refazer e repensar tudo de 

novo, na teologia e na pastoral em geral, mas também no que diz respeito a nossa 

espiritualidade naquilo que de essencial a caracteriza. 

Neste sentido vai a nova evangelização para a qual foi convocado o último sínodo 

dos bispos e cuja mensagem final contém alguns elementos programáticos que devemos ter 

em conta, e que, no meu entendimento, dizem respeito ao seguinte. 

Em primeiro lugar, uma centragem teológica fundamental, pois é Deus que deve estar 

no centro de tudo o que pensarmos, projectarmos, celebrarmos e vivermos. W. Kasper há 

uns anos atrás defendia que a teologia devia tornar-se teológica20, no sentido em que o 

mistério central da teologia é o mistério da Trindade, que se revela nas missões históricas 

do Verbo e do Espírito Santo; cujo lugar de revelação por excelência é o mistério da Cruz 
                                                
19 Cf. M. FERGUNSON, A conspiração aquariana. Transformações pessoais e sociais nos anos 80 

(Rio de Janeiro: Nova Era 2000). 
20 Cf. W. KASPER, Der Gott Jesu Christi (Mainz: Matthias-Grünewald 19832) 28. 
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de Cristo e cujo lugar de proclamação hoje é a Igreja. Há pouco tempo, numa conferência 

em Brescia, o agora cardeal W. Kasper voltou a recordar esta perspectiva e esta centragem 

teológica não apenas da teologia, mas também da Igreja21. A Igreja – e nela as diversas 

comunidades que a constituem, nomeadamente a Congregação, a Província, as nossas 

paróquias e movimentos e iniciativas – é uma grandeza teológica, e por isso é necessário 

anunciar o mistério da Igreja não apenas como Povo de Deus, mas o seu mistério, por onde 

começa a Lumen Gentium, como corpo de Cristo, como povo congregado na unidade da 

Trindade, como dizia S. Cipriano de Cartago, que o Lumen Gentium cita (LG 4). 

A partir daqui, desta centragem teológica do mistério da Igreja (e do que a constitui: a 

nossa Congregação, Província, as paróquias e tudo aquilo em que estamos envolvidos 

pastoralmente), deve irradiar a experiência de Deus está na nossa origem. Aqui importa 

aprofundar teologicamente as razões da nossa vocação e missão na Igreja. A nova 

Evangelização será o irradiar de um testemunho de vida teologal profunda, aquela 

experiência que está na origem da vocação apostólica - de S. Paulo, que se sentiu tocado e 

agarrado por Cristo (como ele testemunha nas suas cartas, especialmente aos Gálatas e aos 

Filipenses) ou como S. João – o nosso evangelho, como pensava o Fundador -, na 

experiência, que deveria ser também a nossa, do discípulo que Jesus amava. O apostolado, 

dizia S. Tomás, brota da abundância da contemplação, porque se não for assim é estéril, é 

como o sino que toca; esta abundância da contemplação é outro modo de entender o hino da 

caridade, que S. Paulo desenvolve na primeira carta aos Coríntios (1Cor 13). 

                                                
21 Cf. CARD. W. KASPER, Crisi e futuro della Chiesa, in Il Regno. Documenti 21(2012) 655. 
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O testemunho de que aqui se trata tem em si uma dupla dimensão: pessoal e 

comunitária. Pessoal, porque cada um de nós participa activamente no múnus profético da 

Igreja, e é preciso que se dê, em nós, a reconciliação entre a fé e a vida. Desta coerência ou 

não decorre a diferença entre o pastor e o mercenário; entre o apostolado e o proselitismo.  

Mas tem também uma dimensão comunitária. As nossas Constituições dizem que a 

vida comunitária é «a realização mais densa da nossa vida cristã» (Cst 63). Penso que sim e 

em várias perspectivas. Em primeiro lugar, porque a origem da nossa vida comunitária está 

na vocação e na espiritualidade comum. Estamos reunidos em comunidade não porque 

sejamos amigos uns dos outros, mas porque somos irmãos. Ora os amigos escolhem-se, 

mas os irmãos acolhem-se. Não fomos nós que nos escolhemos; foi Deus quem nos 

escolheu. Este deveria ser o primeiro apostolado e o primeiro testemunho, na medida em 

que alimentamos as nossas relações fraternas no Senhor (cf. Cst 64). Neste sentido se 

entende o axioma antigo segundo o qual vita communis maxima poenitentia, precisamente 

porque exige uma contínua conversão à razão profunda do nosso ser comum, e nesta 

medida alimentar as nossas relações no Senhor. É aqui que começa a cumprir-se a nossa 

missão carismática segundo o que dizem as Constituições: sermos profetas do amor e 

servidores da reconciliação (Cst 7). A partir daqui é que poderá realizar-se o que 

Tertuliano, no final do Apologeticum dizia das comunidades cristãs, referindo a admiração 

dos pagãos: vede como se amam. Num mundo cão, testemunhar o amor fraterno, é algo de 

extraordinário, e o nosso mundo não é menos cão que o mundo pagão do tempo de 

Tertuliano. De facto, segundo o testemunho do mesmo autor (e de muitos outros autores da 

patrística) o que levava os pagãos a converterem-se ao cristianismo era precisamente isto: a 
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fortaleza dos mártires durante as perseguições e a caridade fraterna que reinava nas 

comunidades. Este deveria ser também um critério importante para nós hoje.  

Mas a nossa participação na nova evangelização teve ter a nossa cor própria, como 

Congregação Religiosa dotada de uma espiritualidade, de um carisma próprio. Dou apenas 

aqui uma sugestão. Em filosofia distingue-se entre conceitos operativos e conceitos 

auxiliares num determinado sistema. Ora nós temos determinados conceitos operativos que 

é preciso manter vivos, reler, revisitar, no riquíssimo património teológica e espiritual que 

eles transportam em si. Refiro-me ao tema do Coração de Jesus (espiritualidade, devoção, 

exercícios…); aos conceitos de reparação, oblação, imolação, amor puro e puro amor, 

disponibilidade. Não basta, neste refontalização no sentido de ir às fontes, procurar apenas 

a fundamentação bíblica, mas percorrer a patrística, a história da teologia e da 

espiritualidade, numa leitura criativa do património teológico e histórico que temos a 

obrigação de administrar. O P. Dehon num dos seus textos dizia que o Coração de Jesus é a 

chave hermenêutica para a nossa leitura das Escrituras. As Constituições falam de uma 

determinada aproximação ao mistério de Cristo, através do Coração (cf. Cst 16; Cst 17)). 

Mas não devemos esquecer que a espiritualidade e a devoção ao Coração de Jesus não 

tiveram a sua origem numa meditação sobre o coração, que não é assim tão importante no 

contexto da tradição bíblica, embora esteja lá, mas sim na meditação sobre o mistério da 

incarnação e sobre o mistério da Paixão. É aí que devemos voltar, hoje tanto mais 

importante quando vivemos num clima semelhante àquele no qual esta sensibilidade 

teológica e espiritual foi especialmente cultivada: o clima dos sistemas gnósticos que não 

eram capazes de entender o realismo da incarnação no nascimento e na paixão de Cristo. 
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Não é por acaso que as duas sensibilidades – do presépio e da paixão – sugiram 

simultaneamente, alimentadas estas sensibilidades por uma intensa espiritualidade 

eucarística, tão profundamente meditada e cantada em belíssimos poemas por S. Tomás d 

Aquino e muitos outros santos e místicos. É aqui que devemos voltar. Ora o P. Dehon 

deixou-se tocar por esta espiritualidade e por isso ele centra toda a espiritualidade no 

Coração de Jesus e faz da Eucaristia – na missa e na adoração – os dois centros da elipse 

que deveria caracterizar o nosso dia. Todos deviam ler o Souvenir que o Fundador escreveu 

em 1912 (cf. Cst. 31). 

Também não devemos esquecer que foi a espiritualidade do Coração de Jesus que 

garantiu a saúde mental da piedade cristã nos tempos do rigorismo jansenista, do 

determinismo calvinismo, da especulação dos sistemas teológicos na querela de auxiliis que 

anulavam a liberdade, de uma concepção de Deus castigador, castrador, segundo 

psicanálise freudiana. Mesmo a noção de reparação veio mostrar um rosto de Deus que 

sofre, que é sensível, que não é indiferente ao pecado do mundo, que precisa do homem, 

como o homem precisa de Deus. São tudo temas que nos obrigam a pensar, que fazem parte 

do nosso património e da nossa identidade. Se não estivermos atentos, corremos o risco de 

descaracterizarmos totalmente, e então, como já houve a ousadia de se defender, transporta-

se ou eleva-se a internacionalidade a categoria soteriológica.  

Aqui estão alguns elementos que vos proponho e que julgo poder assim ter 

respondido à questão que me foi formulada: num mundo secularizado somos chamados a 

ser os lugares privilegiados da vivência, da proclamação e do testemunho da fé, como 

fermento que leveda a massa, como sal que tempera e dá sabor à vida. 
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