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O TEMPO DA VISITAÇÃO

Começava a Quaresma de 2020. Passara a grande
parte da Quarta-feira de Cinzas no avião; encontrava-
-me de regresso do Boston College, universidade jesuíta
norte-americana, onde tinha feito, em janeiro e feve-
reiro, um ciclo de palestras sobre o tema «Identidade
do Cristianismo na era pós-religiosa e pós-secular»,
por outras palavras: num mundo em rápida mudança,
o que faz do Cristianismo o Cristianismo? Menos de
duas horas depois de aterrar em Praga encontrava-me
no altar da Igreja de São Salvador a presidir à Missa
que nos introduz no Ciclo Pascal. Naquele momento
ainda não suspeitava quão rápidas e penetrantes iriam
ser as mudanças que nas próximas semanas atingiriam
todo o nosso Planeta nem previa que, neste contexto,
a questão da identidade do Cristianismo iria tornar-se
muito concreta e premente. […]

Há muitos anos que a paróquia universitária de
Praga está ao serviço de uma vasta comunidade de
crentes e buscadores espirituais, para além das frontei-
ras de Igrejas e de Estados, através da disponibilização
de homilias na internet, da publicação de livros de
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«autores de São Salvador» e da presença dos membros
da nossa equipa nos meios de comunicação social. A
partir daqui configura-se um dos rostos mais marcan-
tes do Cristianismo checo contemporâneo. A paró-
quia universitária transformou-se progressivamente
numa oficina e escola intelectual e espiritual, num
lugar de diálogo com a ciência, a filosofia e a arte e
num lugar de frutuosos encontros ecuménicos e inter-
religiosos. Nos trinta anos que se seguiram à queda do
regime comunista, esta comunidade paroquial repre-
sentou para muitos a porta de entrada na Igreja Ca tó -
lica; vários milhares de adultos, sobretudo estudantes
universitários, receberam aqui o sacramento do Batis -
mo, da Confirmação e a Primeira Comunhão.

O segredo da vitalidade desta comunidade paro-
quial, no entanto, não está, de todo, apenas nas homi-
lias, como tentei exprimir na homilia final deste ciclo,
a do Pentecostes. Consiste, sobretudo, nos esforços de
unir três pilares do serviço pastoral: primeiro, cultivar
uma fé refletida capaz de um diálogo intelectual com
uma sociedade predominantemente agnóstica, «apa-
teística», anticlerical (contudo não ateísta); segundo,
cultivar um constante crescimento pessoal espiritual,
uma cultura de uma abordagem contemplativa à vida;
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terceiro, cultivar o compromisso dos cristãos na socie-
dade civil. […]

Como terceiro pilar da existência cristã, considero
a união entre ação e contemplação. Não queremos
constituir comunidades fechadas, à maneira de guetos
ou de «Igrejas como sociedades paralelas» (como
acon se lha, por exemplo, Rod Dreher no seu popular
livro A opção beneditina, ou como acontece nalguns
novos mo vimentos espirituais da Igreja fechados em si
mesmos).

Jovens cristãos da nossa comunidade paroquial
tomam parte na vida da sociedade civil, comprome-
tem-se especialmente em iniciativas sobre a ecologia,
formação e cultura ou em movimentos de defesa da
liberdade e da democracia, contra o populismo, o
nacionalismo, a xenofobia (como o movimento Um
Milhão de Momentos pela Democracia), bem como
em projetos de ajuda aos refugiados ou aos países em
vias de desenvolvimento. Foi precisamente durante a
epidemia do coronavírus que muitos jovens cristãos,
juntamente com outros jovens, aderiram a grupos de
voluntariado em instituições de cuidados de saúde e
no cuidado de idosos e outros grupos de risco. […]

Os meios de comunicação social cristãos e as redes
sociais de muitas paróquias propunham, com abun-
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dância, as transmissões das missas. O ciberespaço na
República Checa de repente transbordou de temas
religiosos e emissões religiosas com índices recorde de
audiência. Eu próprio assisti com emoção às transmis-
sões das missas pascais do papa Francisco e fiquei
grato por poder, pelo menos desta forma, olhar para o
seu rosto, marcado pela dor e compaixão. Contudo, a
transmissão da oração em frente à Basílica de São
Pedro (em 27 de março de 2020), para a qual o Papa
ca minhou completamente sozinho, à chuva, pela
praça vazia, marcou-me mais do que as missas ponti-
ficais. Penso que esta imagem ficará não só na minha
memória, mas também na memória histórica de toda
a Igreja. Fiquei grato ao Papa que, durante uma das
missas transmitidas online, admitiu estar consciente da
tentação de substituir a presença real dos fiéis na cele-
bração […]. Será que não se cumpriu a visão do papa
Fran cisco, na qual Cristo (que segundo as palavras da
Es cri tura bate à nossa porta) bate desta vez no lado de
dentro da porta da Igreja porque quer ir para fora? E
não deveríamos nós segui-lo para além das fronteiras
do nosso entendimento atual da Igreja e do Cris tia -
nismo, principalmente até ao mundo dos pobres,
necessitados e marginalizados? […]
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O TEMPO DAS IMAGENS COBERTAS

[…] O oposto do desejo de Adão de «ser como
Deus» é o exemplo de Jesus, que mostra o que é «ser
como Deus», imitar Deus no amor sem limites que se
dá a si mesmo. Ser como Deus que faz brilhar o sol e
cair a chuva sobre todos, bons e maus, justos e injus-
tos. É para esta perfeição, para esta semelhança com
Deus e o seu amor generoso, que Jesus nos convida e
chama.

No início do tempo da Quaresma, tomemos cons-
ciência do nosso ponto de partida no caminho para
esta meta, no caminho do seguimento de Cristo –
onde estamos agora. «Onde estás?», pergunta-nos
Deus. Deixemos ecoar esta pergunta na nossa cons -
ciên cia durante todo o tempo da Quaresma. Per gun -
temos onde estamos e como estamos, porque estamos
onde estamos. Estamos aqui? Saiamos da confusão das
nossas desculpas. Reconheçamos a nossa nudez. Po -
nha  mo-nos a caminho da verdade e da responsabili-
dade, do desvendamento.

Permitam-me, porém, deter-me em mais um
tema. Reflitamos sobre um costume, uma antiga
tradi ção litúrgica, hoje esquecida em muitas igrejas.
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Trata-se do hábito de, durante a Quaresma, cobrir nas
igrejas todas as imagens e cruzes com um pano roxo.
Esse costume talvez tenha sido abandonado em vários
sítios, não apenas por razões práticas, mas principal-
mente porque se tornou incompreensível. Estou, no
en tanto, convencido de que uma reflexão sobre o sig-
nificado desta tradição, que se perdeu, nos pode reve-
lar algo essencial sobre a linguagem dos símbolos na
religião e na vida humana; retomemos assim o tema
que abordámos na Quarta-feira de Cinzas. […]



9

ABERTURA DE JESUS

[…] Quando foi destruído o Templo de Jerusa -
lém, o Judaísmo teve de passar por uma grande re for -
ma. O ordenamento dos sacrifícios no Templo foi
substituído pelo ordenamento de orações individuais,
familiares e comunitárias; o altar do Templo deu lugar
à mesa da família judaica; foi preciso renunciar a
muitos preceitos rituais; muitas passagens bíblicas pas-
saram a ser entendidas de uma forma completamente
nova. O foco da vida de fé foi redirecionado para o
estudo das Escrituras, para a oração e para a prática de
boas obras. Não estará a acontecer hoje algo seme-
lhante com o Cristianismo?

Talvez as igrejas fechadas durante a pandemia nos
façam vislumbrar uma forma de Cristianismo que
num futuro próximo desaparecerá, assim como desa-
pareceu o Templo e a Cidade Santa, e a nossa fé apro-
ximar-se-á mais desse futuro escatológico no qual,
segundo o Apocalipse de João, já não haverá templo.
O que substituirá a forma atual da Igreja?

É uma sensação estranha pregar diante de bancos
vazios, numa igreja que durante décadas todos os
domingos à noite se enchia até ao último lugar.
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Enquanto estiverem interditas as celebrações públicas
irei oferecer-vos, e talvez não apenas aos membros da
nossa paróquia, uma série de reflexões dominicais.
Para além disso, no nosso website podeis encontrar
uma inspiração e um incentivo para as celebrações
familiares em vossas casas. Não transmitiremos a cele-
bração eucarística. […]

Talvez este jejum da Eucaristia, bem como a recusa
do refúgio em suplências facilitistas, nos ajude a valo-
rizar mais a Eucaristia e a compreender melhor este
mistério da proximidade insubstituível de Deus.

No tempo das igrejas fechadas é bom abrir a Bíblia
e abrir a mente e o coração. A abertura é um dos valo-
res-chave da nossa comunidade de São Salvador, que
há muito ultrapassou os muros da nossa igreja e os
muros entre as religiões. Como bem sabem, recebe-
mos regularmente também pessoas não católicas, pes-
soas não batizadas e pessoas que se encontram em
alguma busca espiritual – também a elas me dirijo
hoje.
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CRISTIANISMO DE MUITOS ROSTOS

[…] A pandemia atingiu tal dimensão que certa-
mente transformará por muito tempo, se não para
sem pre, muitas coisas no nosso mundo. Muitos de
nós teremos de mudar o estilo de vida, queiramos ou
não. As doenças – mesmo aquelas gripes comuns, que
nos fazem sair do ritmo habitual por uma ou duas se -
manas – permitem-nos experimentar e perceber que
al gumas coisas sem as quais não conceberíamos a
nossa semana são dispensáveis; outras, no entanto,
que até então considerávamos como irrelevantes e
dadas, fazem-nos imensa falta. Todos o experimenta-
mos agora e em grande escala e não sabemos quando
exatamente e como é que acabará. Alguns de nós tal -
vez comecemos a perceber que esta provação acabará
pro vavelmente apenas quando entendermos que preci -
samos de nos prepararmos para um mundo diferente.

Nós, cristãos, também deveríamos preparar-nos
para uma forma diferente de Igreja. As tentativas de
muitos em voltar ao passado, às formas antigas de ser
Igreja, são levianas. Mas não menos levianas são as
ideias de que a Igreja beneficiará com a «moderniza-
ção» superficial e a adaptação às tendências de moda
atuais. Diz-se com razão: quem se casa com o espírito
da época, em breve ficará viúvo. […]
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ONDE O AMOR SE INCLINA SOBRE

OS OUTROS, AÍ ACONTECE DEUS

[…] O Céu é, desde sempre, um símbolo de
Deus. Esta metáfora quer dizer que Deus está con-
nosco, da mesma forma que o céu está por cima de
nós. Está sempre connosco, mesmo que não demos
conta dele, mesmo que esteja além do nosso alcance e
fora da nossa capacidade de intervenção. É o hori-
zonte derradeiro da nossa existência. A imagem do
«céu por cima de nós» não se encaixa na nossa conce-
ção cosmológica atual, no entanto, é uma metáfora
fácil de compreender: levanta as nossas cabeças, volta
o nosso olhar para o lugar da esperança, para a reali-
zação final da nossa fé. A Bíblia fala, através de ima-
gens, sobre a meta da história e da vida humana – o
repouso definitivo em Deus.

Uma imagem frequente nas narrativas bíblicas é a
do banquete: o Senhor prepara um grande festim para
o seu povo, para os seus eleitos. Jesus participava
muitas vezes em banquetes e fala deles em muitas
parábolas. Um convite para um banquete real é uma
honra, um dom não merecido, mas também um com-
promisso; muitos convidados não são dignos. […]
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A PACIÊNCIA CHAMADA ESPERANÇA

[…] Os outros são o nosso espelho. No entanto,
este espelho geralmente não está limpo, pois os outros
também não são totalmente inocentes e puros. Às
vezes, também eles projetam em nós as suas sombras,
retribuindo com a mesma moeda ou, por vezes, até
pior. Todos nós estamos de alguma forma envolvidos
num mundo cheio de violência e mentira, alguns mais
do que outros, mas todos nós temos a responsabili-
dade pelo estado do mundo.

Já o papa João Paulo II e, de forma mais incisiva,
o papa Francisco, o disseram: não existem apenas
pecados pessoais, todos estamos envolvidos nas estru-
turas pecaminosas do mundo, uma vez que também
existem os «pecados sociais». Participamos neles pelo
nosso modo de vida, por exemplo, pelo desperdício
ou insensibilidade para com o meio ambiente ou por
di fundirmos propaganda e notícias sem fundamento,
por espalharmos o pânico e o desespero, por não par-
ticiparmos na vida cívica, por sermos indiferentes à
mentira e ao mal na vida pública, por não distinguir-
mos os valores. Estes pecados são muitas vezes mais
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graves do que aqueles que nos habituámos a sussurrar
na penumbra dos confessionários. […]

Sim, esta é a linguagem do «reino deste mundo».
Esta é a lógica do poder, contra a qual Jesus advertiu
os seus discípulos, a sua Igreja, antes da Última Ceia.
Que esse não seja o vosso caso!

Isto é o que Santo Agostinho chamava de civitas
terrena, o oposto de civitas Dei, cidade de Deus. Aos
es tados sem justiça chamava «grande bando de assal-
tantes». Isto é o que o papa Francisco chama de cleri -
ca lismo, na Igreja: a primazia do poder sobre a ver-
dade, da lei sobre o amor, da posse da verdade sobre a
busca da verdade, da ideologia sobre a fé, do mora-
lismo e da condenação sobre a humildade e a miseri-
córdia. […]
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O ROSTO FEMININO DA PÁSCOA

[…] Os Evangelhos não mencionam essa mulher,
mas as lendas e a profunda intuição da piedade popu-
lar conhecem-na bem: dão-lhe um nome e até lhe de
dicam uma das catorze estações da Via-Sacra. Ve ró -
nica, a mulher que entregou a Jesus o seu lenço para
poder enxugar o suor sangrento e as feridas do rosto,
recebeu para sempre uma recordação que ficou pro-
fundamente gravada na história do imaginário cristão
e da arte cristã. Jesus gravou, como um selo, a imagem
do seu rosto no véu da Verónica. Inúmeras lendas des-
creverão o destino desta representação. A «imagem
não feita pela mão humana» não apenas será exibida,
preservada, copiada e venerada no mundo inteiro,
mas tornar-se-á um elemento importante da teologia
da arte cristã. […]

Alguém tem de vigiar como Maria, alguém tem de
acolher essas dores no seu colo. Antes que adormeçam
no esquecimento, alguém tem de guardá-las no seu
coração, mesmo que não as entenda. Alguém tem de
levá-las ao colo e no seu coração, da sombra do Cal -
vário até o amanhecer da Páscoa.

Numa lenda judaica, um rabino envia os seus dis-
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cípulos para o meio dos feridos e leprosos que se en -
con travam em frente aos pórticos de Jerusalém, para
encontrarem o Messias escondido que está à espera de
ser reconhecido. O sinal pelo qual será reconhecido é
o seguinte: todos enfaixam as suas feridas, mas apenas
um enfaixa primeiro as feridas dos outros. Esse é o
Messias. […]
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A VITÓRIA SOBRE A MORTE

[…] Cremos e professamos que Ele está vivo, que
verdadeiramente ressuscitou. Ele está, certamente, no
espaço de fé da sua Igreja.

Não foi a fé dos discípulos que despertou Jesus para
a vida. Pelo contrário, pela sua vitória sobre a morte,
Ele ressuscitou a fé crucificada dos seus discípulos. E
continua a revigorá-la com a sua presença, com o seu
Espírito, tal como prometeu aos discípulos, na Última
Ceia. O seu Espírito continua a levar-nos à plenitude
da verdade, também da verdade da ressurreição. […]

Um dos pensamentos com o qual eu espero ter
enriquecido o tesouro do pensamento teológico atual
é a ideia de que o mistério da ressurreição não pode
ser reduzido apenas a um acontecimento que ocorreu
no passado e que terminou. Acredito que, além de
uma creatio continua (criação contínua), podemos
falar de uma resurrectio continua (ressurreição contí-
nua). A vitória de Jesus sobre a morte continua na his-
tória da Igreja e da Humanidade, atravessando-a
como um rio subterrâneo que irrompe à superfície
nos momentos de reformas que reavivam a Igreja, mas
também nas histórias de conversões pessoais. […]
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NÃO JULGUEMOS! 
NEM A NÓS PRÓPRIOS

[…] O dilúvio durou quarenta dias, os Judeus
caminharam até à Terra Prometida durante quarenta
anos, Elias levou quarenta dias até ao monte Horeb e
Jesus jejuou no deserto durante quarenta dias.

Segundo alguns autores da literatura espiritual, os
primeiros quarenta anos da vida humana são apenas
uma preparação para uma vida espiritual madura,
como refere muitas vezes Anselm Grün.

Portanto, esse tempo especial, desde a notícia da
Ressurreição, que irrompeu gradualmente na tristeza
e no ceticismo dos discípulos de Jesus e reavivou a sua
fé crucificada, durou quarenta dias. Os discípulos iam
compreendendo de que forma Jesus ressuscitado esta-
ria com eles a partir de então.[…]
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CHEGOU O DIA DE PENTECOSTES

[…] Tomemos consciência de um facto impor-
tante e esperançoso: embora muitas igrejas, no nosso
país e num círculo mais amplo da nossa civilização,
estejam a esvaziar-se, o número de pessoas que profes-
sam a fé esteja a diminuir a cada ano e um certo tipo
de Cristianismo esteja a terminar, não há razão para
desânimo e desespero. Isto também faz parte da men-
sagem da Páscoa. Mesmo no Cristianismo, algo tem de
morrer para que ele possa ressurgir da morte de uma
forma nova, transformada. Esta nova forma já está a
nascer e nós podemos ser suas testemunhas e ser par-
ticipantes ativos. […]

Esta é a mensagem do Pentecostes: a Igreja nasce
do dom do Espírito, o Espírito Santo é a sua biosfera.
O primeiro dom do Espírito, segundo a leitura de
hoje dos Atos dos Apóstolos, é o dom da possibilidade
de uma comunicação inteligível com pessoas de todas
as nações, culturas e línguas. […]
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Com um ritmar de reflexões sobre a Palavra do 
Tempo Pascal, da Quarta-feira de Cinzas até  
ao Pentecostes, Tomáš Halík desafia-nos a en-
contrar Cristo, para lá do ritual, ainda que impor-
tante. A reconhecê-lo nas suas feridas, na sua 
voz de Ressuscitado, quando nos fala intima-
mente, no Espírito que traz paz e afasta o medo. 
Na tentativa de mostrar ao mundo um rosto 
do Cristianismo completamente diferente. 

Talvez devamos aceitar a abstinência 
de serviços religiosos e de atividades da Igreja 

como Kairós, como uma oportunidade 
para pararmos e fazermos uma reflexão profunda 

e empenhada diante de Deus e com Deus.


