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Cultura e Missao

T ony N eves*

Igreja Catolica em Angola.
As intervengoes de
‘Justiga e Paz’1
‘Suma cum Lande’, ou seja, ‘Com distingdo e louvor’ foi a nota
atribuida pelo juri ao P. Tony Neves , na defesa do seu doutoramento em Ciencia Politico, na Universidade Lusofona de
Humanidades e Tecnologias, em Lisboa (10 Maio de 2011).
Tony Neves defendeu a tese ‘Justiga e Paz nas intervengoes
da Igreja Catolica em Angola (1989*2002)’, mostrando
que as intervengoes da Igreja (na denuncia das injustigas,
na proposta de valores e principios, no trabalho em favor da
justiga e da paz) tiveram impacto no processo complexo de
pacificagao do pais.

Angola viveu 40 anos de guerra. Tudo comegou em 1961 com
o inlcio da ‘guerra colonial’. Apos a Independencia, em 1975, a ‘guerra civil’ destruiu o novo pais ate 2002, ano do cessar-fogo que poria
fim a quatro decadas de violencia em territorio angolano.
Evoco, antes de mais, as razoes da escolha deste tema: a atualidade, quer no que diz respeito ao pais (Angola) como as problematicas em estudo Qustiga e Paz); um interesse pessoal - focagem em
Angola, na intervengao da Igreja Catolica; as sempre presentes questoes ligadas a Justiga e Paz, no ambito do patrimonio da Doutrina
Social da Igreja. Justiga e Paz sao dois conceitos fundamentais de
Ciencia Politica e Teologia.

“razoes da
escolha”

* Tony Neves (1962) , 2g Assistente Provincial, Missiondrio em Angola (1989-94),
licenciado em Teologia e Comunicaqdo Social, autor de vdrios livros e artigos. Director
do jomal ‘Acqao Missiondria’, Coordenador dos Jovens Sem Fronteiras, doutorou-se
em Ciencia Politica com uma tese sobre Angola que e sintetizada neste artigo.
1 Este texto resume a defesa da Tese de Doutoramento, a 10 de Maio de 2011. O
juri foi constituido pelos Professores Doutores Marcelo Rebelo de Sousa, D. Manuel
Clemente, Adelino Torres, Jose Nunes, Fernando Campos, Jose Fialho Feliciano
(orientador) e Angela Montalvao Machado (Presidente).
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Neste artigo, sempre que uso a palavra ‘Intervengao’ incluo
nela Mensagens, Depoimentos, Eventos e Instituigoes.

Objetivo geral da Tese
Pretendi provar que a Igreja Catolica foi uma instituigao importante (nao a uniga, talvez nao a mais importante) no processo que
levou a pacificagao de Angola. As suas intervengoes, teoricas e praticas, tiveram impacto, a ponto de tal ser reconhecido pela maioria
de populagao, pela comunidade internacional e pelos proprios beligerantes. Em termos teoricos, a Igreja Catolica fez a dissecagao teorica do problema da guerra, ligando-o a falta de justiga e respeito pelos
direitos humanos. Foi uma intervengao de alto risco (com martires e
perseguigao a mistura), mas que ajudou os beligerantes a bear isolados na vontade de perpetuar a guerra e ajudou as populagoes, atraves
da esperanga e do sentido da vida que as Igrejas conseguiram introduzir, a manter acesa a chama de um futuro de paz, com mais justiga.
A dimensao simbolica e, nestes contextos, decisiva. Tambem as in
tervengoes praticas, sobretudo no ambito da solidariedade foram reconhecidas como uma reparagao dos danos causados pela guerra e
deram credito as populagoes.
Pretendi dar uma contribuigao para a historia de Angola neste
periodo, a partir de uma das suas Instituigoes mais fortes.
Este estudo mostra que a Justiga e a Paz aparecem coligadas de
forma inseparavel.
“impacto, na
Lancei uma questao: ‘Qual o impacto, na sociedade angolana,
sociedade angola- das Mensagens e outras Intervengoes da Igreja Catolica na obtengao
da Paz, no periodo entre 1989 e 2002?’. Para responder a questao,
na”
coloquei uma hipotese: ‘A Igreja Catolica, em contexto politico africano, interveio com impacto na pacificagao de Angola de forma he“tres grandes
terogenea, teorica e pratica, denunciando os fundamentos da confliareas de intertuosidade e das injustigas, ajudando a encontrar valores, prinefpios e
vengao”
objetivos comuns e trabalhando em favor da Justiga e da Paz, a partir
do seu envolvimento comunitario’.
A minha investigagao abrange tres grandes areas de intervengao: 1. Denuncia das injustigas; 2. Proposta de valores, prinefpios e
objetivos; 3. Trabalho em favor da Justiga e Paz e seu impacto na
guerra civil.

Enquadramento teorico
“igualdade na
atribuigao dos
direitos e
deveres”

Estudei diversos autores ligados a Ciencia Politicos e outros
mais ligados a Cultura Africana e a Teologia e Doutrina Social da
Igreja (DSI).
Comecei por John Rawls que apresenta a justiga como a primeira das instituigoes sociais. Para ele, e a Justiga quern garante a
igualdade na atribuigao dos direitos e deveres basicos e vantagens
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para os mais desfavorecidos. A liberdade polftica e a primeira (votar
e ocupar lugares publicos), seguida da de consciencia e pensamento.
As polfticas economicas e sociais devem orientar'Se para a maximL
zagao das expectativas dos menos favorecidos.
Atendendo ao contexto de guerra e falta de liberdade que
existia em Angola, Rawls fundamenta bem as posigoes da Igreja
quando exige liberdade, pede eleigoes livres e democracia e, sobretudo, faz uma opgao clara pelos mais pobres. Rawls cruza com a DSI
quando esta diz que a propriedade privada esta sujeita a destinagao
universal dos bens.,
Georg Simmel (que escreveu o ‘Conflito’ em 1918) considera a
reconciliagao e o perdao como dois processos sociologies de caracter
mfstico e religioso. Reflete sobre a figura do ‘Terceiro’ (tal como Bobbio
fala do Terceiro Ausente) e aposta no Compromisso para a solugao de
conflitos sem vencedores e sem vencidos (Sophia de Mello Breyner) “papel
uma das maiores invengoes da bumanidade. Remete para o papel pedapedagogico
da
gogico da Igreja. Reflete sobre o conflito e caminhos de aproximagao.
Igreja”
Emile Durkheim aponta a coesao social como um meio para
manter a paz e garantir a justiga.
Norberto Bobbio mostra a importancia da Ciencia Polftica na
explicagao das causas das guerras e nos caminhos para a construgao
da Paz. Angola vivia tempos de guerra e opressao, denunciados pelas
compreintervengoes da Igreja catolica, e Bobbio ajuda a compreender a reender
a
relagao
lagao entre paz, democracia e direitos humanos, temas que a Igreja
entre
paz,
Catolica sempre abordou. Bobbio diz que o bom governo nao age em
democracia
e
proveito proprio (a Igreja fala muito de corrupgao). Bobbio (tal como
direitos
humanos
a Igreja) refere que o grande problema dos Direitos Humanos e o
conflito permanente entre o ideal e o real, entre as solenes declaragoes e a pratica. Tal como a Igreja, Bobbio diz que o investimento em
armas retira condigoes sociais ao povo nas areas da saude, da educagao. Fala do ‘Terceiro para a Paz’ que nao existe, porque a ONU e
fraca. A Igreja ainda se candidatou a mediadora, mas nem MPLA
nem UNITA aceitaram e a ONU tambem nao foi muito forte.
Face a guerra civil com atropelos aos DHs, Bobbio ajuda a
compreender conceitos. Diplomacia pedagogica: pedagogia do testemunho da Igreja - do dialogo, de tentar obter compromissos de safda
pelo respeito dos DHS e tentar preveni-la.
“prevenAdriano Moreira defende a prevengao da guerra como o metogao
da
guerra”
do mais eficiente e diz que Angola e Mogambique foram vftimas de
uma guerra por procuragao, pois no fim da guerra fria a balanga do
terror nao tinha fiel. Porque diversos estudos sobre Angola (Margareth Anstee, por exemplo) fazem a ligagao desta guerra civil com a guerra fria, estudei Hobsbawm que diz que a guerra-fria deixou o mundo
em desordem e colapso no que diz respeito ao Terceiro Mundo.
Nas relagoes entre a Igreja, o MPLA e a UNITA, a acusagao
de conluio com o colonialismo vem muitas vezes ao de cima. Por isso,
achei importante fazer um breve estudo sobre as relagoes entre Igreja
missao esbiritana
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e Estado neste perfodo, onde houve aspetos positivos e outros nega
tives e que acabaram por marcar as relagoes Igreja-Estado na primeira fase da Angola independente. E bom ver como a fragilidade historica da Igreja e vista pelos beligerantes numa primeira fase.
“marca cultural
A marca cultural banto e indelevel, tendo consequencias no
banto”
conceito de familia, de sociedade e de poder (regra geral muito abso
lute e etnico). A base cultural tanto dos beligerantes como da Igreja
tern uma preocupagao de solugao comum dentro da logica caracteristica das comunidades africanas com grande papel da familia como
modelo, do consenso e do poder patriarcal. Este e feito de relagSes
para obter consenso, mas tambem com poder autoritario que assume,
as vezes, poder totalitario do politico. Mas hoje o mundo banto comega a ser hibrido - ja confrontado com valores globais no tempo
colonial e ja apos a independencia. Nao existe em estado puro, mas
e matriz com valores relevantes.
Tambem percebi que muitas das posigoes da Igreja catolica
estavam coladas a sua tradigao de DSI no que diz respeito a guerra, a
Paz, a democracia, aos direitos humanos. A relagao entre Justiga e
Paz e tao forte que, o Concilio Vaticano II pediu a criagao de uma
Comissao Justiga e Paz que evoluiu para um Conselho Pontificio e
alastrou ao mundo com as comissoes nacionais, diocesanas e dos ins
titutes religiosos... Manuela Silva foi clara ao afirmar que ‘quando a
sociedade e justa torna-se pacifica’.
Ainda na parte teorica, apos trabalho de campo, percebi que
muitas das intervengSes da Igreja catolica assentam nos principios
das teologias africanas que for am surgindo: um longo percurso iniciado com a logica da ‘Salvagao das almas’ passando pela ‘Adaptagao’
(proposta por Templs - Filosofia banto 1945), pelo documento ‘Les
pretres noirs s’interrogent’ (1956), a carta fundadora da teologia africana e, depois, a Teologia da Libertagao, da Inculturagao e da reconstrugao.
“A Igreja catolica
A Igreja catolica em Angola ainda tentou ir aplicando as refleem Angola”
xoes e conclusoes dos dois Sinodos Africanos, onde as questoes da
justiga e da paz estao sempre presentes.
Em conclusao, os conceitos foram nascendo para esta investigagao a medida que o trabalho de campo obrigou a aprofundar algumas
das dimensoes mais valorizadas. A ligagao destes autores a hipotese
nao e a mesma. Mas juntos conseguem construir uma teia que faz sentido, provoca coerencia, pois permitem uma focagem complementar.

Investigagao sobre Angola

“perspetiva de
Justiga e Paz”
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Analisei as 58 Mensagens da C EA ST neste periodo em estudo.
Os bispos catolicos reagiram 3 ou 4 vezes por ano, sempre a quente,
fazendo denuncias e apresentando propostas, sofrendo ataques e correndo riscos. As Mensagens Pastorais exigiram a paz pela pratica da
justiga: democracia, liberdade, negociagoes, cessar-fogo, assistencia
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as p op u lates, respeito pelos direitos humanos, ultrapassagem de
questoes tribais, de ideologias desumanas, de praticas imorais (violagoes...). A coragem de falar claro deu credito, mas pos a premio a
cabega de muitos membros da Igreja.
Recolhi, igualmente, o depoimento, numa perspetiva de Justiga
e Paz, de 21 Bispos, 19 Padres, 5 Irmas e 3 Leigos. Consegui uma entrevista exclusiva a Eduardo dos Santos, a Jonas Savimbi a Joaquim
Pinto de Andrade e ao Gen. Abilio Numa. Analisei diversas teses e
outros textos academicos, bem como numerosos artigos de imprensa,
escritos por jornalistas que fizeram reportagens no terreno.
Sete eventos mereceram um olhar especial durante a investigagao: Simposio dos 500 anos da Evangelizagao; Visita de J. Paulo II;
Kuito e Huambo 1993; COIEPA, PRO PACE, PROMAICA, Radio
Ecclesia, Universidade Catolica, Prisao e Libertagao do P. Liebscher
e a morte de Jonas Savimbi.
Estudei toda a documentagao disponivel acerca dos tres Movimentos que marcaram Angola durante a parte final da guerra civil: o
Pro Pace, o Comite Inter-Eclesial para a Paz (COIEPA) e o Promaica
Pro pace. Movimentos e Finalmente, tentei medir o impacto de duas
“Radio Ecclesia e
Instituigoes da Igreja: a Radio Ecclesia e a Universidade Catolica.
a Universidade
A analise de todo este trabalho de campo prova que as interCatolica”
vengoes da Igreja Catolica em Angola tiveram impacto no processo
de paz e na corregao das injustigas que a guerra gerou e alimentou.

Argumentos de defesa
Uma Instituigao e acreditada pela forga dos seus fundamentos
teoricos e pelos compromissos. Ha indicadores que apontam neste
sentido.
1. Denuncia de Injustigas
As intervengoes do Episcopado e do Clero da Igreja Catolica
em Angola, neste ambito, tiveram impacto no processo de pacificagao do pais.
Independentemente do tecido de toda a tese, posso relevar alguns indicadores mais significativos:
A Igreja denunciou a guerra, as prisoes arbitrarias, a falta de
liberdade, o desrespeito pelos direitos humanos, a miseria generalizada - Exemplo: A Carta Pastoral de 11 de Novembro de 1989 exigia
mais democracia, mais liberdade de expressao, negociagSes e eleigoes. O Governo arrasou a Igreja. Em 1990, o Congresso do MPLA
decidiu abrir-se a Democracia aceitando negociar e realizar eleigoes.
- Na batalha do Huambo (1993), houve tentativa de ajuste de
contas e “limpeza dos inimigos”, mas apos intervengao da Igreja, tal
nao se concretizou.
missdo espiritana
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- O Pe. Liebscher, que trabalhava com meninos de rua em
Luanda, ousou fazer um protesto publico contra a guerra e foi preso.
A Igreja interveio e ele foi libertado e nunca mais nenhum missionsE
rio foi molestado.
2. Proposta de valores, principios e objetivos
As intervengoes, neste dmbito da Doutrina Social da Igreja, riveram grande adesao e impacto no processo de pacificagao do pais.
A Igreja Catolica ganhou uma grande autoridade moral por
parte das p o p u lates que se identificavam com os valores cristaos e
as praticas coerentes desta instituigao. Tal deu legitimidade.
- Em 1992, Joao Paulo II apresentou ao povo angolano os valores da Justiga, Paz e Direitos Humanos e os angolanos aderiram em
forga a participagao nas celebragoes. A partir dai os politicos e milE
tares mudaram o discurso e algumas atitudes para com a Igreja.
' Em 1999 a Igreja ousou langar o movimento Pro Pace apresentou os valores da democracia, da tolerancia, da nao-violencia, da
liberdade de expressao e circulagao, da reconciliagao, do cessar-fogo.
Ambos os beligerantes elogiaram o evento e o Parlamento Europeu
atribuiu o premio Sakharov a D. Zacarias Kamwenho.
- A Igreja infundiu no povo o sentido religioso da esperanga
num tempo de quase desfragmentagao social. Este sentido ajudou a
sociedade a manter-se coesa.
3. Intervengoes em favor da Paz pela Justiga
“praticas da
Igreja Catolica”

I

As intervengoes prdticas da Igreja Catolica em Angola, neste dmbi
to, tiveram impacto no processo de pacificagao do pais.
As autoridades queriam gerir, em exclusivo, as ajudas humanE
tarias como arma politica. A Igreja Catolica exigiu a gestao autonoma das ajudas da Caritas. Governo e Unita cederam e todos os trabalhos academicos e jornalisticos salientam o trabalho da Caritas.
- No Huambo, apos a batalha de 1993, as Igrejas exigiram o
apoio aos feridos das tropas do governo. A Unita aceitou e eles foram
tratados pelas Igrejas.
-• A Igreja defendeu as populagoes e ficou nos teatros de guerra
onde todos partiram. Esta pratica corajosa e arriscada tirou a possibE
lidade dos beligerantes agir contra a Igreja numa segunda fase da
guerra.
- Este risco que a Igreja correu para resolver os problemas das
populagoes fez com que o regime autoritario se sentisse beliscado mas
nao esmagasse esta instituigao que punha em causa as praticas dos
regimes, por causa do credito que tinha.
- A criagao dos movimentos Pro Pace e Coiepa e decisiva para
a Paz.
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Conclusoes gerais
As intervengoes da Igreja Catolica em Angola tiveram impacto no processo de pacificagao do pais. Os seus membros correram muitos riscos, mas denunciaram as constantes v io la te s dos
direitos humanos, simbolo das injustigas que provocaram e alimentar am o conflito.
Uma instituigao e acreditada pela forga dos seus fundamentos
teoricos e pela concretizagao dos seus compromissos de cidadania,
decorrentes dos pressupostos teoricos que a caracterizam. A Biblia e
a DSI deram o suporte teorico a intervengao da Igreja, sustentada em
Ciencia Politica pelos autores ja referidos. Seguem algumas conclusoes apresentadas na defesa da tese:

“impacto no
processo de
pacificagao do
pais”

1.A minha preocupagao nao foi encontrar linhas de causa - efeito, conhecendo a desigualdade existente entre Partidos armados e a Igreja Catolica desarmada, num contexto africano
onde, regra geral, o poder reclama a apropriagao de todas as
dimensSes da vida de um povo.
2. As intervengoes da Igreja Catolica em Angola, atraves das denuncias das injustigas, da proposta de valores, principios e objetivos e da do trabalho em favor da justiga e da paz, tiveram
impacto no processo de pacificagao do pais.
3. A Igreja Catolica ganhou credito junto das populagoes pelas
intervengoes de alto risco a favor das vitimas da guerra.
“Igreja Catolica
4. Este trabalho da uma contribuigao para a Historia de Angola, ganhou credito”
neste perfodo porque a Igreja Catolica, nas suas intervengoes,
acompanha a Historia Politica e Social do pais.
5. A Igreja Catolica, ao ficar nos cenarios da guerra civil, mediatizou-a e nao permitiu aos beligerantes uma ‘guerra a porta
fechada’ onde todas as barbaries sao praticadas de forma impune.
6. As ideias mais fortes da Igreja Catolica, gravadas nos dez mandamentos do Congresso Pro Pace, destituiram todas as razoes
para se continuar a guerra civil.
Marcelo Rebelo de Sousa disse aos jornalistas, no fim da defesa, que este trabalho era unico e constituia um contributo importante para a pacificagao de Angola. Nao sonhei ir tao longe: o meu
unico objetivo e dar uma colaboragao para que Angola se torne, nos
proximos tempos, uma terra de justiga, paz e respeito pelos direitos
humanos.
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