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hospitalidade para com o
estrangeiro, manifestagao
da catolicidade
O estrangeiro e visto como o inimigo mas, o homem e chamado a
reaUzar-se pela comunhao, pela partilha e pelo acolhimento mutuo.
O encontro entre o acolhido e o acolhedor tern um impacto sobre a
vida, o trabalho e a experiencia diaria. E encontro e o caminho que
a 1greja deve percorrer na missao: primeiro caminho e o caminho
fundamental traqado pelo proprio Cristo e como nos refere a endclica, o Redentor do Homem.
A origem e o fim da vida crista nao pertencem ao mundo terrestre
mas ao “de tudo” na sua identidade e no seu viver em 1greja.
E fazer viver e sentir o problema, a urgencia da abertura e de
hospitalidade e de garantir as condiqoes da experiencia espiritual
da alteridade.

Introdugao
Ao longo da minha formagao, em Portugal, no Brasil e em
Franga, eu senti-me naturalmente interessado pela questao da imi“questao da
gragao, do acolhimento e da hospitalidade dos estrangeiros e, mais
imigragao, do
especificamente dos cristaos imigrados. Eu mesmo estrangeiro e cris- acolhimento e da
tao, desde muito cedo fui confrontado e intrigado por esta questao: hospitalidade dos
Quern e o estrangeiro? Aquele que nao pertence a um determinado
estrangeiros”
grupo, aquele que nao e o outro?
N a maioria dos casos, o estrangeiro e definido negativamente. “visto primeiraSe examinarmos a historia e as estruturas sociais ao longo dos ternmente como o
pos, o estrangeiro aparece como sendo alguem de outra farmlia, tribo
inimigo”
e cla diferente. Ele e visto primeiramente como o inimigo. E quando
ele e tambem estranho a minha religiao, chamamos-lhe fmpio ou
heretico.
No entanto, quanto mais eu me familiarizava com esta situa* Ivaldino Assis (1983), Didcono Espiritano de Cabo Verde. Estudou teologia em
Portugal e Franga, onde concluiu Mestrado sobre a Imigragao. Faz o seu estdgio
diaconal em Paris e estd nomeado para o Brasil.
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gao, mais crescia em mim o desejo de aprofunda-la: nao e um assunto banal. Nao! Antes pelo contrario, e uma questao de fundo. E isso,
nao so porque a vinda do estrangeiro, dos cristaos de outros lugares,
levanta questoes de racismo, de violencia, de injustiga, mas tambem
porque o estrangeiro, pela sua face estrangeira, coloca um problema
de evangelizagao e a evangelizagao. Tal e o tema das paginas que se
seguem.
E comum notar que a chegada de estrangeiro por si so e suficiente para causar em nos um reflexo de exclusao. Pouco importa
que tal seja estranho por origem, por interesse, ou pensamento. Observemos com realismo a relagao entre os seres humanos. Uma coisa
e clara. O reflexo da exclusao acompanha o estrangeiro como sua
sombra. “Voce me diz: estamos em nossa casa, mas ja voce nao esta em
casa. Ondel Aqui? Basta cavar um buraco, e veras que a terra me receherd tao bem como voce”. Eis porque e urgente fazer da hospitalidade,
um verdadeiro encontro.
Para la chegarmos, faremos um percurso em tres etapas. Na
primeira parte, pretendo mostrar que a presenga dos cristaos estrangeiros interpela, faz-nos tomar consciencia do que e uma paroquia:
um lugar de acolhimento, de celebragao, de encontro, de passagem,
onde se vive a fe dos crentes, um lugar que tambem torna visivel a
identidade dos cristaos. A Igreja, cuja missao e reunir “pessoas de toda
tribo, lingua, povo e nagao”, e chamada a criar vinculos, lagos entre
pessoas de diferentes horizontes para alem de qualquer suspeita ou
desconfianga.
Na segunda parte, quero mostrar que a catolicidade se manifesta atraves da hospitalidade, da recegao feita ao cristao estrangeiro.
“A hospitalidade A hospitalidade torna-se assim uma relagao e comunicagao, intertorna-se assim
cambio e partilha, a partir das singularidades de cada um. A imagem
uma relagao e
do Deus Uno e Trino e o prototipo da hospitalidade, pois cada pessoa
comunicagao”
se realiza em e atraves das relagoes interpessoais, acolhendo-se uns
aos outros. O homem por sua vez e chamado a se realizar plenamente por meio da comunhao, da partilha e do acolhimento mutuo.
O ideal da Trindade e uma unidade de comunhao, duma “sinfonia”, que reconhecendo as diferengas, sem nega-las, nem absolutiza-las, as integra. Da mesma forma a catolicidade nao e simplesmente uma busca daquilo que e comum, porem ela e tambem uma troca
de dons, alem de simples aceitagao das diferengas, o enriquecimento
mutuo “por todos”.
Por isso, a presenga dos migrantes requer a vivencia da catolicidade como uma vocagao a acolher e como uma tarefa a cumprir.
Finalmente, na terceira parte, gostaria de mostrar que conviver juntos com as nossas diferengas constitui um desafio. Depois deixar algumas pistas para ser e tornar-se, juntos, uma Igreja numa sociedade marcada pela migragao. Efetivamente, o outro, o estranho,
leva-nos a revisitar a nossa propria identidade, para aprofunda-la.
Qualquer encontro com o desconhecido obriga-nos a fazer uma
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aventura connosco mesmo, na nossa historia e cultura materna e no
nosso modo de viver juntos.
“o medo dos
Digamos que o medo dos outros tambem e proporcional ao
outros
tambem e
desejo de o acolher. Pois acolher o estrangeiro e entrar numa reciproproporcional
ao
cidade com ele requer sempre uma migragao, ou seja, uma certa satdesejo
de
o
da de si.
acolher”
Dito isto, convem reafirmar hoje a singularidade e novidade
do Deus de Jesus Cristo, para reavivar a missao crista e trabalhar em
prol de um viver juntos no contexto do pluralismo.
O objetivo desta primeira parte e de tentar mostrar, por meio
de quatro pontos, como a presenga dos cristaos estrangeiros interpe'
la as paroquias: 1) na Igreja, redescobrir o sentido do acolhimento
dos migrantes; 2) um povo sem fronteiras: a identidade das primeiras
comunidades cristas; 3) quando os estrangeiros empurram a Igreja a
agir; 4) a paroquia como palco de hospitalidade e laboratorio de convivialidade e dialogo.
As comunidades cristas sao chamadas a acolher no seu seio
os estrangeiros de todas as origens. Veremos atraves da atitude dos
apostolos e de Paulo o desejo de nao criar varias Igrejas, a Igreja de
judeus e Igreja dos gentios, mas as Igrejas locais onde nao ha nem
judeu nem grego, nem escravo nem homens livres, porem homens
respeitando as suas diferengas. Talvez e o que a presenga do estrangeiro pode trazer para uma comunidade a imagem do arcoTris.

L A presenga dos cristaos interpela as paroquias
1. Na Igreja, redescobrir o sentido do acolhimento dos migrantes.
Hoje a Igreja e convidada a redescobrir constantemente o sentido do acolhimento dos migrantes num mundo que os reprime.
Diante do desafio que constitui a situagao precaria dos estrangeiros
em Franga e em outros pafses, face ao apelo que constitui para um
cristao o sofrimento de homens e mulheres em busca da humanidade, eu diria, que a Igreja procura, ou melhor, deveria procurar os
meios para viver a sua responsabilidade de solidariedade, de acolhimento^e de comunhao entre os homens.
E preciso pelo menos duas pessoas para que haja encontro:
aquela que chega e aquela que acolhe. Efetivamente o encontro entre o acolhido e o acolhedor tera necessariamente um impacto sobre
um e outro. Cada um sai transformado apos o encontro. Por exem“Paulo nao e o
plo, Paulo nao e o mesmo antes e depois do seu encontro com os
mesmo antes e
pagaos, mas os pagaos igualmente ficaram marcados.
depois do seu
A Igreja sempre se exprimiu sobre o tema da migragao. Desde
a Constituigao Apostolica Exsul Familia de Pio XII em 1952 que encontro com os
pagaos”
aborda esta questao embora os dados migratorios tenham mudaram
consideravelmente. Um dia mundial de migragao foi estabelecido
desde 1986. Cada ano, por ocasiao deste ultimo, uma mensagem
missao espiritana
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“sinais dos
tempos”

“a nossa Igreja e
as nossas
comunidades
locais tomam
consciencia”

pontificia e enviada a Igreja Universal, com pistas de reflexoes ajudando assim na pastoral dos migrantes e os respetivos responsaveis.
A Constituigao Apostolica Erga migrantes caritas Christi de 3 de
Maio de 2004, faz uma sintese esclarecedora sobre o lugar do estrangeiro em nossas sociedades e na Igreja1.
A instrugao Erga migrantes caritas Christi n 2 9 e 14 lembra
que "as migragdes actuals colocam para jd os cristaos face ds novas ta~
refas de evangelizagao e solidariedade [...] O novo contexto historico
caracteriza'Se na realidade pelo facto que o outro se apresenta sob diver|
sos rostos e, ao contrario do passado, a diversidade estd se tornando
comum em muitos poises. Os cristaos sao, por conseguinte, chamados a
cultivar e implementor, ndo somente um espirito de tolerdncia, mas tambem o respeito pela identidade do outro [...] Por conseguinte, podemos
considerar o actual fendmeno da migragao como «um sinal dos tempos»
particularmente importante, um desafio a ultrapassar e a colocar no
primeiro piano visando a construgao de uma humanidade renovada pelo
anuncio do Evangelho da paz”.
Estes sinais dos tempos sao «o primeiro caminho e o caminho
fundamental que a Igreja deve percorrer no cumprimento da sua missao...
caminho da sua vida, de seu trabalho e da sua experiencia diaria»2. Este
caminho que a Igreja e convidada a percorrer com os estrangeiros, os
cristaos portadores de tanta diversidade, e o caminho da comunhao
e da hospitalidade dos diversos irmaos nesta nova vida oferecida por
Cristo, que faz da humanidade um so povo unido e impelido, pelo
Espirito, a uniao intima com o pai.
N a verdade, os estrangeiros desafiam a sacramentalidade da
Igreja como sinal e instrumento da uniao intima com Deus e da unidade de todo genero humano (Lumen Gentium, 1). Em Franca, hoje
mais que nunca, este desafio tern de ser compreendido como uma
graga concedida as Igrejas dos paises da imigra^ao de verificar e de
renovar a sua catolicidade, de as fazer sair dos seus «semelhantes»
para ir ao encontro daqueles e daquelas que sao distantes agora, que
sao cristaos como eles.
Ano apos ano, a nossa Igreja e as nossas comunidades locais
tomam consciencia paulatinamente que os estrangeiros sao reveladores do estado do nosso mundo e tambem do estado da nossa Igreja.
Aqui se trata de uma conversao lenta a estes sinais dos tempos que o
Senhor nos oferece a fim de consolidar a missao. Quantos processos
de intengao, quantas demonstragoes de autossuficiencia, quantos SO'
frimentos desnecessarios antes que caiam as fronteiras entre o puro e
o impuro, entre a boa e a ma pratica religiosa, entre o desdem e a
estima, entre os verdadeiros e falsos adoradores, entre “a verdadeira”
fe e o folclore! Quanto tempo perdido e de infidelidades a missao
1 TRU D EA U Pierre, Bible et migrations, Figures d’hier, realites d’aujourd’hui, Paris,
Karthala, 2009, p. 212.
2 Jean Paul II, Redemptor hominis, n° 14.
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recebida antes de chegar a humildade e ao bom senso que nos vem
da perda da nossa capacidade, do empobrecimento dos nossos meios,
que nos sao impostos pela tenacidade de tantos cristaos da migragao
que nao baixam os bravos e testemunham, talvez a sua maneira e nao
a nossa, este amor do Pai para com os pequeninos, por aqueles que se
encontram a margem, sentados sob a mesa esperando que caiam as
migalhas das nossas mesas repletas de fartura.
Estamos na Igreja convencidos de que precisamos de todos os
cristaos, nao importa donde vem, para descobrir e compreender
como Deus fala hoje, aqui mesmo no seio da nossa sociedade marcada pelas m igrates?3
A parabola do juizo final em Mateus 25 «Vinde, benditos de
meu Pai... Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes
de beber, eu era um peregrino e recolhestes-me, nu e me vestistes, doente e me visitastes, preso e me visitastes... a mim o fizestes», e duma ex
trema atualidade quando as historias da vida de pessoas “sem papel”, dos cristaos ilegais, irregulares, sao lidas a sua luz. As linhas
que se seguem sao um convite a escutar e a se comprometer efetivamente a fim de construir a fraternidade, a criar pontes entre os
povos a nivel social, religiosa e politica, pois e a nossa relagao com
Cristo que esta em jogo na nossa rela^ao, com o estrangeiro.
Quando tirarmos tempo para conversar com todas essas pesso
as envolvidas percebemos que os seus desejos se reduzem a serem
ouvidas e atendidas. Cada um se exprime acerca da sua vivencia em
Franca desde a sua chegada, narrando-nos o seu sofrimento, o seu
desespero e as suas expectativas. Esses relatos falam geralmente de
guerras, perseguigoes por varias razoes, de casos de mulheres escolhendo o divorcio para fugir aos maus tratos, de miseria, de terrorismo nos paises de origem. Eles tambem falam da nostalgia dos seus
paises, das boas lembrangas, da maneira como celebravam a vida, a
eucaristia, as festas, os momentos tristes como os funerais, a partida
para as “terra longinquas”, etc.
A escuta da Palavra do outro permitira que esta se encarne e
tome a forma humana tal o Verbo de Deus feito carne (Prologo do
Evangelho de Joao). Ler esses relatos de vida, conhecendo bem as
suas vidas quotidianas, mostra claramente que o estrangeiro do
Evangelho e o “Sem papel” da nossa sociedade atualmente encarnam
as expectativas daqueles que estao nus, doentes, prisioneiros e famintos ou sedentos.
Especialmente o Evangelho de Mateus, podera sugerir-nos
que Cristo nao esta em primeiro lugar naquele ou naquela que visita, mas sim naquele ou naquela que e visitado. E verdadeiramente
a nossa relagao com Cristo que esta em jogo na nossa rela^ao com
o homem. E “nao se trata aqui do homem abstrato, mas real, o ho3 Cette question a fait objet d’une recherche de la Commission Nationale de la Pastorale
des Migrants, en 2006, avec le pere Jean'Louis Souletie.
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mem concreto, historico. “Trata^se de facto de todo o homem habitam
te deste planeta... Este homem e o primeiro caminho que a Igreja deve
percorrer cumprindo sua missao: ele e o primeiro caminho e o caminho
fundamental da Igreja, caminho traqado pelo proprio Cristo”. E o Papa
Joao Paulo II na sua enciclica de Margo de 1979, o Redentor do Ho“Este homem e, mem, continuava: “Este homem e, portanto, o caminho da Igreja... a
portanto, o
Igreja do nosso tempo deve estar, de maneira constantemente renovada,
caminho da
consciente da situagao do homem. Deve estar ciente das suas possibiliIgreja”
dades... e ao mesmo tempo, consciente de tudo o que parece contrdrio ao
esforgo para tornar a vida humana cada vez mais humana, de modo que
tudo o que compoe esta vida corresponda a verdadeira dignidade do homem”4.
As urgencias do Reino tambem nos chamam e significant a ressurreigao de Cristo no levantamento do estrangeiro, na sua plena realizagao como ser humano, capaz de acreditar nas suas potencialidades.
Nao basta dizer que nao ha estrangeiro ou somos todos estran“aceitar que o
geiros, que e igual. Todavia, temos de aceitar que o outro seja estranoutro seja
geiro e diferente, e que o estrangeiro aceite tambem que nos sejamos
estrangeiro e
diferentes. No processo de acolhimento, nao se trata de assimilar,
diferente, e que o mas de integrar o outro com suas diferengas e riquezas. O estrangeiro
estrangeiro aceite incomoda-nos. Por isso e que ele nos enriquece.
tambem que nos
As comunidades cristas sao chamadas a acolher no seu seio
sejamos diferen- cristaos de todas as origens. Vimos atraves da atitude dos Apostolos
e de Paulo o cuidado em nao fundar varias Igrejas, a Igreja de judeus
tes”
e a Igreja de gentios, mas as Igrejas locais onde nao ha nem judeu
nem grego, nem escravos nem homens livres, porem homens, respeitando-se mutuamente e inclusive nas suas diferengas.
Modestamente talvez seja isso que a presenga do estrangeiro
pode trazer a uma comunidade mosaica, multicultural. Estas cornunidades sao convidadas a respeitar todos estes elementos e a experiencia nos revela que e importante e plausfvel que os migrantes ocupem os seus lugares na comunidade paroquial, mas ao mesmo tempo,
que eles possam as vezes se encontrarem nas suas proprias comunidades etnicas, celebrando nas suas linguas maternas a fim de carregar
baterias, respirando assim um ar diferente5.
O desafio que somos convidados a receber como uma bengao,
nao consiste unicamente em reconhecermo-nos como irmaos, mas sobretudo em querer contar, realmente, uns com os outros para discernir
e compreender o que e necessario acolher como um sinal dos tempos,
como sinais do Reino. Alargar a nossa visao para alem do nosso pequeno “mundo”, colocar o outro-estrangeiro-diferente no centro da vida,
da missao da Igreja, e aceitar dar sentido ao acolhimento dos cristaos
estrangeiros e dar significado a comunhao das nossas diversidades.
4 Jean Paul II, Redemptor Hominis, n° 14.

5 TRUDEAU Pierre, Bible et migrations, Figures d’hier, realties d’aujourd’hui, Paris,
Karthala, 2009, p. 216.
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2. Um povo sem fronteiras: a identidade das primeiras co-

munidades cristas
As primeiras comunidades cristas foram judaicocristas, isto e,
compostas exclusivamente de judeus, convertidos e que ainda nao se
chamava cristianismo. Desde inicio, a comunidade foi confrontada
com um problema pratico: e permitido ou nao aceitar no seio da comunidade os pagaos, totalmente estranhos ao judaismo, mas que
acreditavam em Jesus, Filho de Deus?
Sao Paulo resolve o problema: todos, seja judeu, grego ou pagao,
tern direito a salvagao trazida por Jesus Cristo: “Nao hd diferenga entre
“Senhor, rico
judeu e grego. Todos tern o mesmo Senhor, rico para com todos que o invopara
com todos
cam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor serd salvo” (Rom
que
o
invocam”
10, 12' 13). Assim, empurrado por nao-judeus, a Comunidade nascente abriu'se aos estrangeiros, neste caso gregos e pagaos. Portanto, a fe
doravante tomou'se o novo criterio de adesao.
Se por um lado, o Novo Testamento da testemunho da novidade da mensagem crista, por outro lado, ele nao esconde as contradigoes, as discussoes, vividas entre os apostolos na comunidade primitiva. No entanto, o fogo de Pentecostes afasta toda a hesitagao,
impele a Igreja a assumir as suas decisoes e atitudes (Act 10, 44-48)Aqui, a estranheza dos cristaos e constitutiva das suas “diferengas” e
permite, indubitavelmente, tornar visivel a verdade das suas conversoes e que se exprime atraves da conduta definida como bonita entre
os povos (1 Pd 2, 12)6.
Olhemos atentamente a famosa carta A Diogneto, para ver
paradoxalmente como os cristaos do seculo II depois de Jesus Cristo
se autodefiniam: “Os cristaos nao se distinguem dos outros homens nem
pelo pais ou lingua, ou pelas roupas [...] Eles residem cada um em seu
proprio pais, mas como estranhos. Eles realizam todos os seus direitos
como cidadaos e suportam todos os encargos como estrangeiros. Toda terra estrangeira e sua pdtria e toda patria uma terra estrangeira (...) os
cristaos vivem no mundo mas nao sao do mundo. [...] Assim os cristaos
acampam-se no corruptivel, enquanto aguardam a incorruptibilidade ce
leste”7.
Para o autor da carta “A Diogneto” a realidade do cristianismo
nao pode ser compreendida do exterior, mas somente por aquele que
“religiao cuja
a vive interiormente. E uma religiao cuja origem e fim nao pertenorigem
e fim nao
cem ao mundo terrestre. Deste enigma, o autor tenta divulgar a exispertencem
ao
tencia de uma ordem de valores religiosos, de uma forma clara, aumundo
terrestre”
tentica e original do cristianismo. Por isso, analisara a situagao dos
cristaos no mundo, situagao paradoxal e as vezes de risco para as suas
proprias vidas8.
6 BIANCHI Enzo, J ’etais etranger et vous m’avez accueilli, Milan, 2006, p 48.
7 MARROU Henri Irenee, A Diognete, V-VI, Paris, Cerf (coll. Sources chretiennes,
n° 33 bis), 1951, pp, 63-67.
8 Ibid., p. 120.

■
■

Hospitalidade para com o estrangeiro, manisfestagao da catolicidade

“a expressao “de
tudo” diz o
essencial da vida
crista”

Contudo, o autor nao concorda em ver os cristaos isolados,
agrupados em gueto porque a sua religiao e universal, sem fronteiras.
Pouco importa que os cristaos sejam sujeitos a morte, privados de
tudo, desprezados, caluniados, maltratados. Entretanto o mundo nao
e unicamente para os cristaos o local de falsos valores, ele e igualmente um dispositivo ao servigo da aquisigao de verdadeiros valores,
de testemunho dum Deus imanente e transcendente, que se revela
na vida quotidiana mesmo permanecendo oculto.
Seguir Cristo significa andar atras dele e considerar-se de passagem neste mundo, pois 11nao temos aqui uma morada permanente”
(Heb 13, 14). O crente e sempre um paroikos, um residente temporario, um convidado, aonde ele se encontra (IP 1,1; 2,11; Jo 17,14'
16). Deste modo, a posigao geografica no mundo nao e, portanto,
muito importante para os cristaos, e o sentido da hospitalidade e-lhes
natural. Os apostolos insistem sobre este ponto (Rom 12,13; Heb
13,2; IP 4, 9; Jo3, 5) e as Cartas Pastorais recomendam particularmente ao episkopos (1 Tim3,2 e T tl,8 ).
A paroquia destina-se a ser principalmente um lugar aberto a
todos, visrvel e proximo, uma manifestagao da Igreja. Pode-se mesmo
dizer que ela e um espago, “Igreja de tudo e para todos”9 Por um lado, a
expressao “de tudo” diz o essencial da vida crista, da sua identidade e do
viver em Igreja. Por outro lado, “para todos”, acentua nao so a abertura
a todos que batem a sua porta, a diversidade de fungSes e dons, mas
tambem abertura as multiplas sensibilidades e historias pessoais.
Portanto, a paroquia tern por vocagao construir uma Igreja
identificavel, capaz de se abrir a todos aqueles que batem a sua porta
ou que ela tenta acolher. Em outras palavras, a paroquia e um lembrete de que nao podemos reduzir a vida crista em uma das suas expressoes, e que e importante tambem construir locais de acolhimento
e de encontros onde serao ultrapassadas as fronteiras do bairro, culturas e mesmo de formagao religiosa.
A verdadeira “catolicidade” vai alem da universalidade geografica: ela tende para a unidade e exige uma troca e reciprocidade.
“Em virtude desta catolicidade, cada uma das partes traz para as outras e
a toda a Igreja o beneficio de suas proprias doagoes, de modo que em tudo
e cada uma das partes cresga um intercdmbio mutuo e esforgo conjunto
universal visando uma plenitude na unidade”10
As palavras de Sao Paulo soam hoje mais do que nunca com a
mesma oportunidade e a mesma forga que quando ele falava aos
Galatas 3, 26-28: “Todos voces sao pela fe, filhos de Deus, em Jesus
Cristo. Sim, todos vos que fostes baptizados em Cristo vos revestistes de
Cristo. Nao hdjudeu nem grego, nao ha escravo nem livre, nao hd homem
nem mulher; porque todos vos sois um em Cristo Jesus”.
9 BORRAS A., « Mutations pastorales et remodelage paroissial », Esprit et Vie, n°
108, 1998, p. 531.
10 Lumen Gentium (LG), n° 13.
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Esta confissao de fe seria uma mera utopia, entre outras? Os
cristaos refutam esta perspetiva. Entao como mostrar nitidamente
que a unidade dos homens e a consequencia logica do amor universal
de Cristo, encarnado para sempre no misterio da sua Pascoa?
Para um cristao, apesar das dificuldades do caminho, o homem
nao pode ser definido unicamente pela pertenga territorial, pela sua
patria, pela sua tribo. Ele e irmao de todos os homens, numa igualdade radical e numa solidariedade sem fronteiras. Este imperativo
Evangelico toma uma nova forma no atual contexto da globalizagao.
Tres criterios imprescindiveis estao no centro do debate: “Cada aspeto da globalizagao tern o homem e o seu desenvolvimento como um
assunto principal? Interessa a todos os homens? Respeita a sua diversidade?”11
E preciso ter como pano de fundo a necessidade de uma globa
lizagao que nao e exclusivamente economica, dominagao e lucro,
mas partilha da potencial riqueza da terra cujas limitagoes conhecemos. Trata-se da sobre vivencia do planeta, respeitando o ecossistema, porem tambem a unidade da humanidade com os mesmos direitos humanos para todos, respeitando as culturas e diferentes formas
de humanidade.

3. Quando os estrangeiros empurram a lgreja a agir (a pas
toral dos migrantes)
Nos vivemos num mundo que nao tern medo de paradoxos! A
gente se indigna com a expulsao dos imigrantes africanos ilegais, que
ocuparam as Igrejas de Paris como se a lgreja negasse o direito ao
asilo, ao acolhimento e a sua etica de solidariedade para com os es
trangeiros. Mas se alguns dos nossos bispos, movimentos cristaos,
como a Pastoral dos Migrantes, ousam falar sobre a imigragao de uma
forma aberta, solidaria e profetica, muitas sao as criticas, vindas por
vezes, da parte das nossas proprias comunidades cristas.
Isto para dizer que temos dois discursos contraditorios para entender, tendo como pano de fundo a polemica sobre a solidariedade
da lgreja para com os migrantes. Por um lado, um discurso destaca a
mtima conexao entre o amor dos pobres e o amor de Cristo pela ve- “conexao entre o
racidade da confissao da fe crista. Por outro lado, um outro discurso, amor dos pobres
e o amor de
apesar de nao contestar o facto de que o amor e um teste a nossa
Cristo”
capacidade de abertura universal, rejeita qualquer palavra da lgreja
sobre este assunto, uma vez que atinge, por assim dizer, o espago so
cial e economico.
No que diz respeito as expulsoes dos imigrantes ilegais da Igreja, o discurso de indignagao tern a coragem de nos lembrar que deve
haver uma ligagao entre a fe professada pela lgreja e uma pratica da
hospitalidade e de solidariedade para com o estrangeiro*
Por conseguinte, ele nao deixa de refletir neste caso, todas as
11 RIGAL Jean, L ’Eglise en quite d’avenir, Paris, Cerf, 2003, p. 89.
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ambivalencias que dizem respeito a Igreja nas suas agoes, deixando'lhe as vezes a escolha entre a desobediencia civil e a culpabilidade aos olhos da opiniao publica.
No fim das contas, nao e essa crenga na existencia de uma relagao intima entre o amor do pobre e anuncio da salvagao que, efetivamente funda a identidade da Igreja? Por esta razao, o seu objetivo
e tentar discernir realmente qual e o seu lugar, a sua fidelidade a
Cristo no atual contexto da migragao.
Confrontado por estas declaragoes que visam exclusivamente traduzir a fe nas nossas vidas quotidianas um segundo discurso
de rejeigao se faz sentir: ele recusa que a comunidade eclesial possa
ser um lugar de inspiragao e formagao de imperatives eticos. Se
aceitarmos que a Igreja possa estar “ao servigo da humanidade”, nao
obstante, o medo e de a ver implicada exageradamente no terreno
politico afastando-a assim da autenticidade do Evangelho.
No entanto, se a Igreja tern algo a dizer sobre a presenga de estrangeiros em Franga e noutros paises, e porque a sua identidade e a
sua missao estao em causa no acolhimento do estrangeiro, principal'
mente dos cristaos de outros horizontes. Acolher, estar com o estran'
geiro, nao e simplesmente implementar uma etica de solidariedade
“Cristo que se fez adequada ao seguimento de Cristo que se fez proximo dos pequeninos,
proximo dos
dos pobres e dos marginalizados, em suma, dos “sem voz e sem vez”•
pequeninos”
Partindo deste facto, esta exigencia nao se reduz a uma mera
obrigagao moral que vem da fe, porem ela e um dos elementos fundamentais da propria identidade da fe.
Trata'se, na verdade, de viver e compreender a catolicidade
da Igreja que confessamos sem cessar no Credo. O acolhimento do
estrangeiro e a verdadeira chave para abrir a inteligencia do principio
catolico do cristianismo.
“A Catolicidade
A Catolicidade se define desde o inicio como comunhao e como
se define desde o evangelizagao universal de todos os povos. Este e sem duvida um dos
inicio como
pontos irrefutaveis desta argumentagao, pois nao se trata unicamente
comunhao e
de marcar a identidade crista com uma ortopraxia de acolhimento,
como evangeliza- mas de colocar verdadeiramente a Igreja em estado de fe.
gao universal de
A gente nao procura antes de mais um modelo da pratica de
todos os povos”
acolher o estrangeiro, mas pomomos em marcha, na liberdade do Espinto, de modo que passo a passo todas as particularidades de nossa
humanidade se abram a um universal que sempre nos antecipa. A lb
gagao entre a confissao da fe catolica e uma pratica de abertura releva, que esse dinamismo foi, a obra dos cristaos ao longo da historia12.
Eis o que justamente legitima a agao da Pastoral dos Migrantes. O que e reivindicado, e de fazer viver e sentir a toda e qualquer
Igreja o problema, a urgencia da abertura e de hospitalidade, de garantir as condigoes da experiencia espiritual da alteridade.
12 Esta parte ate aqui encontra-se num artigo da revista Migrations et Pastorale, n°
262, 1996, pp 29-30.
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Dom Jean-Luc Brunin, Bispo de Ajaccio e ex-presidente da
Comissao Episcopal das M igrates, entrevistado no dia 13 de Janeiro
de 2006, expSe a carta magna, por assim dizer, da Pastoral dos Mi'
grantes. Ela tem tres componentes, cuja unidade esta profundamen'
te na gestao de acolhimento e implementagao dos apelos pastorais
em torno da questao da migragao:
a) 0 servigo de integragao eclesial das comunidades cristas estrangeiras. Para assegurar a vida eclesial dos migrantes, pois a vida
das “comunidades nacionais” e necessaria, mas insuficiente.
Necessaria, porque e importante que a experiencia de migra'
gao seja levada em conta, vivida e expressada como uma escola de experiencia da fe. As varias maneiras de crer, de celebrar,
de se relacionar com Cristo, mas tambem a experiencia de fe
vivida pelos irmaos e irmas na fe nesta terra de imigragao, em
riquecem a fe da Igreja que os acolhe. Isso pode ser um bom
testemunho junto dos cristaos autoctones, um pequeno bilbe'
te com este recado: a experiencia da imigragao e do exilio esta no
coragao da fe pascal.
Convem tambem despertar toda a Igreja para a questao da integragao eclesial dos migrantes que sao nossos irmaos na fe. Para isso,
os esforgos ainda sao necessarios permitindo que os imigrantes nao
sejam simplesmente objectos de preocupagao para os cristaos autoctones, porem igualmente verdadeiros atores duma vida de Igreja e
preparados para o exercicio de competencias diversas (responsaveis
dos movimentos ou servigos, membros dos conselhos pastorais, agentes pastorais leigos, diaconos e padres).
b )0 servigo de solidariedade e de ffatemidade que se estende a
todos os imigrantes, cristaos ou nao. E a dimensao diaconal da
“dimensao
missao da Igreja que esta em jogo. Nesta segunda vertente, podediaconal da
mos citar a ajuda caritativa aos migrantes em perigo ou soffimen' missao da Igreja”
to fisico, moral ou bem a ajuda jurfdica ou ainda a defesa dos seus
direitos a fim de ver a sua dignidade humana respeitada.
A Pastoral dos Migrantes perderia a sua vocagao primeira se
ela deixasse de promover a partilha entre os que vivem a solidarieda'
de e o resto dos cristaos chamados a uma fraternidade ativa. Portanto, a Pastoral do Migrante nao e um departamento social de migrantes agrupando alguns especialistas, mas um servigo da Igreja
preocupada a incutir em todos os seus membros, o desejo de viver
autenticamente a solidariedade para com os migrantes.
c ) 0 servigo do encontro intercultural e inter-religioso. O com.'
panheirismo dos cristaos com os migrantes de todas as origens
culturais e religiosas e um trunfo para a fe da nossa Igreja. Para
que tal seja verdade, e importante reunir e apoiar os cristaos
que vivem essa experiencia do encontro, do estar com. Para ja,
sao os cristaos descendestes dos imigrantes que vivem geral-

“encontro
intercultural e
inter-religiose*”
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mente esta proximidade intercultural e inter-religiosa. No erv
tanto, nao e prudente conceber a Pastoral do Migrante simplesmente como um Conselho inter-religioso. As iniciativas
nesta area visam, antes de mais, reler a experiencia vivida, SO'
lidifica-la, aprofunda-la a partir de questoes nascidas do convivio, da partilha e do dialogo da vida. Eles mostram o que pode
tornar-se uma Igreja moldada e trabalhada pelo desejo de acolher, de acompanhar e de apoiar os irmaos vindos de outras
paragens. Isto exalara um bom perfume da catolicidade13.
Finalmente, sabemos que diante dos movimentos migratorios e
dos problemas humanos que eles colocam, a Igreja tomou varias iniciativas. Inclusive ela tambem elaborou o seu ensinamento nos seus documentos oficiais. Tanto e que ha varios documentos do Magisterio que
tern um interesse significativo para os migrantes, a saber, Erga Migrantes
Caritas Ckristi, Exsul Familia, Pacem in Terris, Pastoralis Migratorum
Cura e as mensagens do Papa para o Dia Mundial dos Migrantes.

4.
A paroquia: palco de hospitalidade e “laboratorio” de
vivialidade e dialogo

“cultura do
respeito e da
solidariedade”

A paroquia constitui um lugar onde nos podemos realizar uma
verdadeira pedagogia do encontro com pessoas de religioes e culturas
diferentes. Em suas diversas formas, a comunidade paroquial pode se
tornar um espago de acolhimento, um local onde se realiza uma troca
de experiencias e de dons. Tal so pode incentivar uma convivencia
pacifica, evitando o risco de tensoes com outros imigrantes titulares
de outras cren^as religiosas.
Se a vontade de dialogar e comum, nos podemos, enquanto
seres diferentes, encontrar um terreno propicio para o intercambio e
desenvolver uma amizade mutua e util, que pode tambem traduzir-se
numa colaboragao eficaz, com objetivos comuns em prol do bem comum. E uma oportunidade providencial, especialmente nas grandes
cidades, onde o numero de imigrantes de diferentes culturas e relign
oes e muito significativo. Poderiamos, a este proposito, falar de am
tenticos “laboratories”, viveiros de coexistencia civil e do dialogo
construtivo. O cristao, guiado pelo amor de seu Divino Mestre, que,
atraves da morte na cruz redimiu todos os homens, tambem abre os
seus bragos e o seu coragao a tudo e todos. E a cultura do respeito e
da solidariedade que deve impregnar sua alma, especialmente quando ele vive nos meios multiculturais e multirreligiosos.
As paroquias constituem pontos de referenda visiveis e representam um sinal de esperan^a e de fraternidade, muitas vezes, no
meio de fraturas sociais, tensoes e explosoes de violencia. A escuta
da mesma Palavra de Deus, a celebragao da mesma liturgia, a parti'
lha das mesmas festas e tradigoes religiosas ajudam os cristaos resi'
13 Propos recueilli sur le site de Service national de la pastorale des migrants :
eglisemigrations.org.
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dentes e aqueles que imigraram recentemente a se sentirem todos
membros do mesmo povo.
Esta e a missao de toda e qualquer comunidade paroquial:
mostrar incessantemente a importancia do papel da paroquia na integragao dos batizados de diferentes culturas e o dialogo com cristaos
de outras confissoes. Para a comunidade paroquial, isto nao e algo
facultativo, mas uma tarefa inerente ao seu dever institucional.
A paroquia, cuja etimologia designa uma habitagao na qual o
hospede se sente a vontade, acolhe cada um e nao discrimina ninguem, pois para ela, a pessoa e estrangeira. La aonde o senso da paroquia e vivido, assimilado, as diferengas entre os nativos e os estrangeiros, atenuam ou desaparecem, porque prevalece a consciencia
que pertencemos a Deus, pai de todos14.
Portanto, as comunidades locais representam ainda hoje um
lugar onde voce pode entrar e compartilhar algo da sua vida, de falar,
de ser escutado, numa sociedade onde o individualismo e o anonimato sao realmente preocupantes.
Entretanto, esta partilha que a sociedade as vezes nao facilita,
e por vezes extremamente dificil de encontrar no seio das Comuni'
dades tradicionais ou Igreja tradiciqnal. Muitas vezes elas se revelam
amorfas, envelhecidas, anonimas. E preciso dizer, raramente se pres'
tarn ao encontro, a troca, a partilha, e ao dialogo.
Sobre este ponto, e bom lembrar o Papa Paulo, VI na primeira
encfclica do seu pontificado: “L ’Eglise se fait parole; I’Eglise se fait mes
sage; I’Eglise se fait conversion”15 (A Igreja se faz dialogo; a Igreja se faz
mensagem; a Igreja se faz conversao). Convem salientar que se a
“a Igreja e
Igreja e “dialogo”, nao e unicamente nem principalmente por razoes
dialogo”
sociologicas ou apostolicas; e porque o Deus Trino e em si mesmo, e
em relagao aos homens, “dialogo” e relagao16.
A comunhao dos cristaos nao deriva de um ideal ou duma sirm
pies relagao humana baseando'se unicamente em afinidade: ela resulta de exigencias, antes de mais, da mesma fe, “todos aqueles que se
tinham tornado creates estavam juntos ...” (Act 2 44, 4, 32). Os cristaos
nao sao simplesmente irmaos, mas “crentes”, e em certo sentido “in
maos”, porque “se tornaram crentes.” A gente torna-se crente: a no“A fe nao e a
vidade radical da fe e que ela nao e um dado adquirido. A fe nao e a
evidencia,
mas a
evidencia, mas a duvida superada, a adesao e o engajamento. Neste
duvida
superada,
sentido, nao nascemos cristaos, mas tornamomos cristaos17.
a adesao e o
A paroquia e tambem um lugar de escuta. Trata-se de escutar anengajamento”
tes de mais a presenga do outro, antes mesmo de escutar as suas palavras.
Sabemos que escutar significa oferecer o seu tempo ao outro e danlhe a
palavra. E preparanse para um profundo acolhimento da pessoa pela nos14 Jean- Paul II, Joumee mondiale des migrants, 1999.
15 Ecclesiam Suam, n° 66, 1964.
16 RIGAL Jean, L ’Eglise en quite d’avenir, Paris, Cerf, 2003, pp. 53-54•
17 Ibid., 57.
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sa propria presenga cordial e recetiva. As vezes, aquele que e acolhido,
sobretudo se for estrangeiro, e incapaz de falar, exceto por meio de gestos.
“escutar torna-se Entao, escutar toma-se uma tarefa primordial e essencial18.
uma tarefa
Da mesma forma, a paroquia torna-se palco de dialogo pois
primordial”
did'logos e efetivamente uma palavra que se deixa atravessar por uma
palavra diferente, ou seja, por uma outra palavra. E um cruzamento de
linguagens, de sentido, de imaginario, de culturas: as questoes do
interlocutor tornam-se minhas. Descobrimos entao que, dialogando,
podemos expressar ideias que nunca tinhamos tido antes.
E no dialogo, neste lugar especial onde cada um e ele mesmo,
porem admitindo simultaneamente o risco de tornar-se “outro”, que
o hospede se revela como um dom vindo de “fora”. Ele consente na
descoberta de uma nova perspetiva sobre a sus propria existencia,
por palavras e gestos, ele desvenda a interioridade que o habita.
Por ultimo, a paroquia e “arena” da hospitalidade e convivencia
pois cultivar conscientemente a hospitalidade carrega em si mesmo um
presente inesperado: quase sem nos apercebermos, acabaremos por descobrir que quando nos reservarmos um cantinho para o outro em nossa
casa e no nosso coragao, a sua presenga nao nos desabriga do espago
fundamental, mas alarga os nossos aposentos e os nossos horizontes. Da
mesma forma, a sua partida nao deixara ninguem indiferente.
Depois de ter mostrado como a presenga dos cristaos de outros
horizontes interpelam as comunidades locais, prosseguiremos com a
segunda parte, procurando defender a tese que a catolicidade se manifesta atraves da hospitalidade, por meio de quatro pontos, que sao:
1) em primeiro lugar, Abraao como exemplo da hospitalidade; 2) em
segundo lugar, Deus Trino, (como unidade perfeita) uma unidade
que e sempre comunhao e diversidade (comentario do icone da Trim
dade de Andre Roublev); 3) Em terceiro lugar, a diversidade dinamiza as comunidades locais e a Igreja; 4) E por ultimo, o estrangeiro no
nosso pais: um teste a nossa catolicidade.
Nesta parte encontraremos em filigrana uma teologia ascendente, partindo da experiencia de Abraao, isto e, do homem para
chegar ao Deus Uno e Trino.
Alem disso, acreditamos que a catolicidade da Igreja tambem
e realizada na diversidade pois ela e indubitavelmente, trinitaria e
cristologica. Ha portanto uma ligagao muito intima entre a unidade
de Deus e a multiplicidade de criaturas, linguas, culturas, experien“Esta ligagao
cias religiosas, de sensibilidade e maneiras de agir. Esta ligagao nasnasceu em Cristo ceu em Cristo e no seu corpo visivel, que e a Igreja. Cristo recapitula,
e no seu corpo
todas as coisas e reconcilia as pessoas de toda cultura, raga, tribo,
visivel, que e a
lingua, como nos diz Sao Paulo e Santo Irineu. Um desafio que nao
Igreja”
nos pode deixar numa indiferenga beata, uma vez que ele poe em
causa a nossa identidade do povo cristao em marcha “aqui e agora”
rumo ao “ainda nao” da vida crista.
18 BIANCHI Enzo, J ’etais etranger et vous m’avez accueilli, Milan, 2006, pp. 91-99.
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II. A catolicidade manifesta'se atraves da hospitalidade
1. A braao, exemplo da hospitalidade (Gn 18)
Em muitas linguas, e a mesma raiz da palavra que indica o
hospede e o inimigo. O estrangeiro, ou seja aquele que nao pertence
ao cla, a raga, a unidade biologica e sociologica, pode ser visto de
duas maneiras: como o inimigo ou como o hospede. Em latim, a pa'
lavra que significa hospede e hospes, e a palavra que significa inimigo
e hostis. Portanto, ambas derivam da mesma raiz. Em grego, a palavra
que designa o estrangeiro, xenos, tanto pode ter um sentido pejorativo, como por exemplo, quando alguem fala de xenofobia, como tarnbem um sentido positivo: o xenos, e o hospede, e a hospitalidade dizse philoxenie, o amor do outro ou para com o outro.
E podemos dizer que a civilizagao deu um passo em frente, no
dia em que o estrangeiro, de inimigo, tornou'se hospede e, isso significou o nascimento de comunidade humana. Ate entao, tanto a especie humana como a especie animal estavam em guerra.
No entanto, no dia em que reconhecemos que o hospede e o
estrangeiro estao revestidos de uma singular dignidade, podemos dizer que existe uma mudanga no mundo. Ora o acolhimento do hospede constitui um dos criterios mais tradicionais e mais seguro para
definir o que e a humanidade19.
Neste sentido, nao podemos deixar de recordar a cena que
mostra a hospitalidade de Abraao em Mambre, relatada no livro de
Genesis 18, 1-15. Segundo a historia, Abraao esta a porta da sua
tenda, e de repente ve tres visitantes e, sem hesitar, acolhe-os de
forma justa e louvavel. Nos nao sabemos quern sao e de onde eles
vem! No entanto, de uma coisa o leitor esta certo: Abraao acolhe os
hospedes que lhe sao enviados, trazendo na bagagem uma boa noth
cia, Sarah tera um filho.
Abraao, acolhendo estes estranhos, oferece hospitalidade a
Deus sem o saber: ele e considerado um “amigo de Deus” (S. Tiago 2,
23), pois e capaz de fazer amizade com os homens. Eis tambem a ra'
zao porque a tradigao judaica e crista o consideram “amigo de Deus”
e a tradigao islamica se refere a ele como sendo ab Khalil, “amigo”,
pelo seu gesto de acolhimento sem fronteiras.
Obviamente que e repetindo o mesmo gesto de hospitalidade
praticado por Abraao que nos, seus filhos, saberemos que tipo de
relagoes reciprocas seremos chamados a viver e qual sera a atitude
de acolhimento e hospitalidade a adotarmos em relagao a todos os
homens.
Nao e por acaso que a passagem biblica, narrando a hospitals
dade de Abraao, atravessou a historia, atraves da fe e da memoria dos

“Latim hospes
-hostis... grego
xenos - philoxenie”

“nascimento de
comunidade
humana”
“acolhimento...
um dos crite
rms ... para
definir o que e a
humanidade”

“hospitalidade
de Abraao”

19 D ANIELO U Jean, «Pour une theologie de l’hospitalite», La vie Spirituelle, n° 367,
Paris, 1951, p. 340.
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“escutar o
silencio”

“O banquete e
preparado”

crentes, rabinos, padres da Igreja, misticos e sabios mu^ulmanos20.
Na rece^ao dos tres anjos, uma revelagao se exterioriza e uma
promessa de vida e comunicada aquele que se mostrou hospitaleiro.
A Abraao, assim como aos discipulos de Emails (Lc 24, 13-35), a
pratica da hospitalidade oferece-lhes uma revela^ao, pois quern acolhe homens, irmaos em humanidade, expoe-se a aventura do encontro, pouco importa a identidade do outro, isto e, mesmo se eles sao
estrangeiros ou estranhos. A hospitalidade legada do nosso pai na fe
“e a felicidade que content todas as bem-aventurangas; e obra de miserU
cordia, que resume todas as outras, e uma acgao que nos permite encon'
trar Deus, o qual, no estrangeiro, se faz hospede e nos visita”21.
Abraao simplesmente se depara com tres homens. A historia
nao nos diz mais nada que nos permita identifica-los. Nenhum detalhe das suas aparencias e relatado, nem dos seus tragos etnicos, nem
tao pouco das suas caracteristicas fisicas ou das suas roupas: tres ho
mens desconhecidos, estranhos, e Abraao diante deles.
Acima de tudo, ele ve nestes tres homens de pe, tres estrangei
ros que estao em silencio a frente da sua tenda. Eles se calam no
infcio, como fazem frequentemente os estrangeiros que nao conhecem ou nao ousam perguntar, forgados a fazerem-se entender atraves
do proprio silencio. Abraao sabe escutar o silencio, ele sabe que o
homem e tanto palavra como silencio. Ele e o primeiro que escutou
a voz de Deus lhe pedindo: “Vai por ti mesmo” (Genesis 12: 1); sabe
presentemente escutar este silencio decisivo. Aquele que facilmente
acolhe a palavra d ' Outro e tambem levado a acolher o apelo do
outro ser humano, quer este ultimo se expresse oralmente ou nao.
O gesto de Abraao revela a sua capacidade de hospitalidade:
ele nao pergunta o nome dos seus hospedes, nem d’onde vem: mesmo ignorando a identidade deles, recebe-os de bragos abertos. Desta
forma, ele se submete em reverencia, e depois de demonstrar o seu
respeito para com estes estrangeiros, dirige-lhes a palavra: “Meu Senhor (Adonai), se aclnei graga aos teus olhos, nao passes adiante, pegO'Te,
sem parar em casa do teu servo.(<(Genesis 18, 3). Ate entao, ele nao
sabe quern sao esses tres desconhecidos, no entanto, chama-os “Senhor” e define-se como “servo” (‘eved).
Aquele que se apresentou em silencio para buscar a hospitalidade nao e reconhecido como “non-etranger”, como “non-ennemi”.
Mesmo estranho, ele nao perde a sua dignidade humana. Aquele que
o recebe servindo-o pode ate considera-lo como «Adon». Entao, finalmente, os tres estrangeiros quebram o silencio tomando a palavra
“faz como disseste” (Gn 18, 5).
O banquete e preparado e tudo se faz apressadamente. A velocidade com a qual Abraao alimenta os seus convivas mostra a sua
preocupagao para com eles. Porem, o mais importante vem depois:
20 BIANCHI Enzo, J ’etais etranger et vous m’avez accueilli, Milan, 2006, p. 52.
21 Ibid., p.53.
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ele proprio serve os viajantes (Gn 18, 8). De facto Abraao almeja
francamente que os hospedes desfrutem nao so da comida, mas que
eles possam compartilhar uma refeigao num ambiente fraterno.
Assim, os tres visitantes convidados pelo seu hospedeiro (hospes) nao se tornam refens, e nao sao classificados como inimigos (hostes), mas ao redor da mesa, eles escrevem uma pagina repleta de magia de paz, de hospitalidade, do silencio habitado pela bondade de
Abraao.
Se olharmos atentamente para o cristianismo primitivo, vemos
que a hospitalidade ocupa um lugar importante e aparece como uma
das virtudes cristas. Assim, a falta de hospitalidade no mundo do
nosso tempo mostra que ele nao e, apesar das aparencias, civilizado;
a falta de hospitalidade entre os cristaos de hoje, mostra o caracter
superficial do seu cristianismo22.
A hospitalidade no inicio do cristianismo, nao era uma coisa
privada. Era um dos aspetos da vida oficial da Igreja, presidida pela
hierarquia. A hospitalidade e uma das virtudes que nos exigimos ao
bispo, ao chefe da comunidade: “e preciso que o bispo seja irrepreenswel,
casado uma so vez, sobrio, prudente, honesto, hospitaleiro” (1 Tm 3, 2).
Assim, quando um cristao estrangeiro chegava a uma comunidade crista, a uma paroquia, a um bispado, encontrava a hospitalidade organizada.
No mundo moderno, a hospitalidade foi relegada as “pousadas
/ aos hoteis-Deus”, que lentamente se tornaram simplesmente em
hoteis, ou seja, lugares onde a gente paga para ser acolhido e que,
infelizmente, transformado em empresas comerciais. Aqui constatamos a degradagao da palavra “hotel” (que deriva de hospede) e ao
mesmo tempo da degradagao de hospitalidade.

“cristianismo
primitivo... a
hospitalidade
ocupa um lugar
importante”

2.Em Deus Trino, a unidade e perfeita, uma unidade que e
sempre comunhao e diversidade (comentdrio do icone da Trindade
de Andre Roublev)
O icone comum da hospitalidade de Abraao feito por Roublev
virou uma contemplagao silenciosa de Deus em tres pessoas vindas
ao meio de nos. Poderiamos comegar por dizer que este icone fala do
dialogo, da comunhao e da hospitalidade entre tres pessoas.
Temos a sensagao que Roublev quis representar tres anjos ao
mesmo tempo semelhantes e muito diferentes. Parece-me que ao falar
das tres pessoas da Santissima Trindade, quis enfatizar a sua igualdade,
a sua semelhanga, a sua divindade comum, sempre acentuando tarnbem a singularidade de cada pessoa. Cada um deles e semelhante ao
outro, entretanto, o Pai tern a sua especificidade, o Filho igualmente
assim como Espirito. Na verdade, e o fundamento da nossa fe crista.

“dialogo, da
comunhao e da
hospitalidade
entre tres
pessoas”

22 D ANIELO U Jean, «Pour une theologie de Vhospitalite», La vie Spirituelle, n° 367,
Paris, 1951, p. 343.
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Convem situar Roublev no seu tempo. Estamos numa epoca
em que o prmcipe Dmitri Donskoi derrotou os tartaros de Mama'i
Koulikovo em 1380, apos mais de dois seculos de opressao. O mosteiro da Trindade Santo Sergio e queimado. A Catedral da Dormigao
de Vladimir, a mesma que Roublev pintou os frescos, e saqueada.
Nao devemos esquecer nem tanto os crimes contra a populagao.
Roublev e testemunha de todos esses horrores.
Logicamente, ele deveria ter pintado um Deus vingativo, invocar a ira dos inimigos do ceu. No entanto, ao contrario do que se
poderia esperar, ele concebe um Deus infinitamente compassivo, um
Deus proximo dos homens, duma dogura surpreendente, que podera
acalmar o povo e dar-lhe a esperanga23.
Rublev pensou na semelhanga, na uniao total das tres pessoas
divinas, como dizemos, dos tres hipostases. Ele pensou em tudo, como
a teologia tradicional da Trindade a considera de duas formas: por
um lado, ad intra, dentro dela, ela contempla o que fazem ou o que
sao as tres pessoas: vivem numa total comunhao, acolhendo-se mutuamente; por outro lado, ad extra, fora de si «vis'a-vis» ao mundo e
ao encontro dos homens.
Na verdade, Roublev mostramos tres pessoas divinas nao separadas entre si, mas preocupadas com o homem, com o trabalho
chamado “ad extra”.
Ja mencionamos a epoca dificil em que ele viveu. O imenso
amor de Rublev para com os seus contemporaneos, tao infelizes, pen
“Deus se solidari- mitedhe sentir o quanto Deus se solidariza com os seus sofrimentos.
za com os seus
Na sua otica nao e possivel pensar que Deus se desinteresse
sofrimentos”
dos homens. As tres pessoas divinas falam necessariamente das suas
angustias. Rublev vaiainda mais longe: faz-nos contemplar um Deus
que quer compartilhdr esse sofrimento no Filho.
O Filho sera enviado nao para remover ou apagar o sofrimento
com uma varinha magica, mas para o viver e o assumir plenamente. Nao
para exterminar os opressores violentos, mas para estar ao lado dos oprimidos e assumir sobre ele as suas dores e as suas angustias quotidianas.
Contemplemos o Filho: a cabega baixa, o corpo curvado, a
mao direita abaixada como sinal de aceitagao, o rosto voltado para o
calice com os olhos fixos nele, transmitindo a missao de salvar os
“Sofrera com eles homens. Sofrera com eles e para eles24.
e para eles”
Em lado algum e em nenhum periodo da Igreja, encontramos
uma reflexao tao rica e densa sobre o misterio da Santfssima Trindade. Pela harmonia das linhas, das cores, do movimento das cabegas,
pela orientagao dos olhos, pelo jogo das maos, Rublev interpreta,
num quadro de uma espontaneidade desconcertante, o que todos os
livros da teologia nunca foram capazes de formular.
23 GRESCHNY Nicolai, Uicone de la Trinite d’Andre Roublev, Lion de Juda, 1986,
pA5.
24 Ibid., p. 98.
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Nao e preciso preocupar-se tanto desmedidamente em identificar tal ou tal pessoa divina na nossa meditagao, pois, se o fizermos,
correremos o risco de nos desviarmos do essencial: a contemplagao
desta uniao entre as Tres pessoas na qual somos convidados a entrar.
Em todo caso, eventualmente poderiamos pensar que a contempla
gao desse fcone nos ajudaria a escutar este dialogo silencioso dos
Tres. Um dialogo sobre a salvagao da humanidade atraves da paixao
do Filho, a fim de que a humanidade, a Igreja, os cristaos comunguem um dia plenamente do amor infinito dos Tres25.
Portanto, esta uniao entre os tres anjos, esta comunhao profunda entre eles, esta conversa incessante no amor, esta aceitagao
mutua, sem limites, eis o maior objeto de contemplagao para os homens e especialmente para os cristaos que vivem e partilham em
torno da mesma mesa ou paroquia.
Nos fazemos a experiencia da nossa separagao no dia a dia, das
nossas divisoes entre individuos e grupos, entre norte e sul e entre
nagoes. Rublev coloca-nos diante dos olhos este misterio da unidade,
da partilha e da hospitalidade da Trindade na qual somos chamados
a participar plenamente.
Para Moltmann, a unica maneira de conceber a unidade no
seio da Trindade e de pensar a “circulagao social” entre as pessoas.
Elas trocam a vida, a dor, o sofrimento e tambem a felicidade. “Entao
nao e somente a vida etema, mas tambem a vitalidade eterna do Deus
Uno e Trino que se toma pensavel”26. Cada pessoa participa de uma
maneira singular na unidade: o Pai constitui a unidade, a troca e a
circulagao da vida faz-se em torno de Cristo e, a transfiguragao das
pessoas, as suas iluminagoes reciprocas partem do Espirito.
Apoiando-se em 1 Cormtios 12-14, poderiamos dizer que o
Espirito inspira a comunidade e a Igreja, mas tambem os crentes a
respeitarem as suas diferengas e a construirem a unidade na diversidade. Isto significa que a comunidade eclesial se realiza plenamente
atraves da diversidade das comunidades C dos movimentos. Ela se
realiza indubitavelmente numa historia diferenciada.
A fe trinitaria nao e, antes de mais, uma visao e, acima de
tudo, um estilo de vida. Ja que os cristaos vivem com os outros e que
o homem e definido principalmente pela sua capacidade de se cornunicar, podemos imaginar a fe trinitaria como registro de “estilo de
comunicagao”.
Conceber a fe trinitaria como um estilo de comunicagao e uma
forma privilegiada de hoje apresentar a fe como autentica experiencia:
a entrada numa passagem entre o corpo social global, o enigmatico
lago e uma maneira especifica de se posicionar em relagao a este lago
ou de compreender a sua identidade: o estilo propriamente cristao27.
25 Ibid., p. 119.
26 M OLTM ANN Jurgen, Trinite et Royaume de Dieu, 1980, p. 219.
27 THEOBALD Christophe, notes de cours de la confession trinitaire de VEglise», p. 54.
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“A diversidade
dinamiza as
comunidades
locais e a Igreja”

“Pastoral dos
Migrantes”
“Descobrir no
outro urn aspeto
do rosto de
Deus”

3.A diversidade dinamiza as comunidades locais e a Igreja
De todos os cantos do mundo, homens e mulheres circulam.
Um tal movimento migratorio constitui um desafio para a Igreja. Homens e mulheres residem no solo frances com as suas riquezas humanas, as suas preocupagoes e as suas expectativas. Sabemos nos compreender o seu silencio e ouvir seus gritos? Ainda nao chegou a hora
de nos deixarmos moldar pelo respeito da liberdade de outro, pelo
acolbimento das suas aspiragoes e pelo reconbecimento da sua propria cultura? Nao pode haver hospitalidade sem respeito. Nao pode
haver Igreja Catolica sem levar em consideragao as diversidades vividas em comunhao.
E o que muitas comunidades paroquiais, procuram viver, especialmente nos suburbios das grandes cidades. Ligadas as comunidades estrangeiras imigradas ou fruto da imigragao, somos convidados
a nos abrirmos incondicionalmente as novas relagoes de expressoes
culturais e religiosas. E sem duvida um caminho de conversao, de
“metanoia”.
Para isso, e aconselhavel incentivar e apoiar as iniciativas que
criam pouco a pouco, entre as populagoes de origem e de varios “status”, um pedestal de identidade suficiente para que as diferengas legitimas nao sejam apenas aceites, mas contribuam para o dinamismo
bumano e espiritual das paroquias e da nossa Igreja, 1a diversidade na
Igreja longe de prejudicar a sua unidade, a realga”28. Joao Paulo II insistiu muitas vezes sobre este tema: “A legitima diversidade nao se opoe d
unidade da Igreja; antes pelo contrdrio, a faz crescer e contribui significativamente para o cumprimento da missao”29.
E nesta perspetiva que trabalba o Conselho Diocesano da Pastoral dos Migrantes. Ele e composto por representantes dos varios
grupos etnicos presentes no departamento. Compete-lhe fazer a pn>
mogao pastoral reveladora da ternura de Deus, Pai de todos os homens. Descobrir no outro um aspeto do rosto de Deus, permite, a
cada um, viver e experimentar a catolicidade da Igreja.
Em cada ano, no Dia dos Migrantes, juntam-se Franceses e
Emigrantes. E a festa dos Povos. A festa envolve-nos uns com os
outros no caminho da compreensao mutua e da partilha. A riqueza
de cada um torna'Se riqueza de todos, numa vivencia junta em fidelidade ao Evangelho. Acreditamos que, por intermedio da migragao
global, pode nascer boje um novo mundo, uma nova sociedade, onde
cada homem tera um lugar. A Igreja ja contribui.
Nesse sentido, o ensinamento conciliar recordava que a diversidade esta ao servigo de uma verdadeira catolicidade da Igreja: “Em
virtude desta catolicidade, cada uma das partes traz aos outros e a toda a
Igreja o beneficio dos seus proprios dons, de modo que toda e cada uma das
28 Decret sur les Eglises orientales catholiques (OE), n° 2.
29 Jean Paul II, Encyclique, Ut unum sint, n° 50.
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partes cresga por um intercambio mutuo universal e por um esforgo comum em direcgao a uma plenitude na unidade”30.
O aparecimento repentino de estrangeiros na vida dos discfpulos de Cristo, agitou e questionou a fe que os animava. Os novos “Os novos rostos
da imigragao
rostos da imigraqao constitui um encontro para a fe da Igreja. Esta e
constitui um
questionada sobre a sua capacidade de levar em conta a dignidade de
encontro para a
cada pessoa humana, independentemente da sua origem.
fe da Igreja”
A imigragao tambem estimula a Igreja no seu modo de viver a
catolicidade. E obvio que quando as comunidades sao povoadas por
pessoas de diferentes culturas, a Igreja tambem adquire um rosto di“abre-se a
ferente. Ela abre-se a diferenga e ao conhecimento do outro. Ela acodiferenga e ao
lhe a pluralidade de culturas como um dom do Espfrito e como um
conhecimento do
convite a melhor aprofundar o misterio de Cristo que a funda.
outro”
Mesmo sem serem interpelados de modo especial, muitos cristaos sentem na realidade das m ig rates uma interpelagao a agao. As
situagoes sao variadas, as respostas, para serem adequadas, exigirao
solugoes diferentes e um real discernimento. Convidar a encontrar, a
resposta adequada e justa continua a ser o objetivo do acompanhamento. As varias experiencias, partilhadas e vividas, se nao oferecem
a receita, pelo menos oferecem as pistas possfveis. Retomando a concegao paulina do corpo, o Concflio precisa que a diversidade dos
dons, fruto do Espfrito, e ordenada ao apoio mutuo e a comunhao
fraterna: “Neste corpo, todos membros uns dos outros, devem se ajudar
mutuamente, de acordo com a diversidade dos dons recebidos”31
Como fazer com que os seres humanos possam viver juntos
num reconhecimento mutuo das diversidades num mundo onde o
pluralismo e um facto irredutfvel, mas que e tambem amea^ado pelo
perigo da indiferenga e da fragmentagao, da marginalizagao e das
injustigas aberrantes e inadmissfveis?
A pluralidade enquanto crftica de toda a pretensao de exclusividade e de posse da verdade nao leva necessariamente a destruigao
de todos os lagos sociais e de todos os valores, mas pode dar acesso a
um novo olhar sobre os valores que requerem “o nosso viver em comum” na diversidade e sobre uma nova percegao da nossa identidade. Nao mais como identidade “idem”, mas como a identidade “ipse”,
que embora permanecendo “o mesmo”, e respetivo as mudangas no
encontro com o outro32.
Querer pensar o Deus cristao a partir da pluralidade significa,
portanto, dar primazia a descontinuidade e a diferenga qualitativa. O
Deus cristao se revela sob o modo de descontinuidade e, como tal, no
coragao do nosso mundo e da nossa historia. No entanto esta revelagao de Deus na historia permanece no horizonte da escatologia e nao
30 Lumen Gentium (LG), n° 13.
31 Gaudium et Spes (GS), n° 32.
32 MUYA Juvenal llunga «Statut theologique de la plurality Spiritus, n° 164, 2001,
pp. 3 3 1 -3 4 6 .
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se identifica simplesmente com a historia ou com uma cultura especifica. Ela sempre permanecera alem dos nossos desejos, jamais pienamente realizados ao longo da nossa peregrinagao na Terra.
Neste sentido, a fe trinitaria funciona como uma forma de se si'
tuar na relagao com a e na pluralidade. Ela implica um estilo de cornu'
“implica um
estilo ... evangeli- nicagao, um movimento evangelico ou ainda uma forma de estar na
co... umaforma Igreja e na sociedade, o que permite respeitar a autonomia e a diferenga
de estar na Igreja dos niveis do real e das linguagens especificas que o constituem.
e na sociedade”
Em ultima analise, a unidade plural e ao servigo da missao. A
peculiaridade das Igrejas tern bases solidas. Percebemoda na matriz
dos acontecimentos do Pentecostes: “cada um proclamava as maravilhas de Deus na sua propria lingua” (Act 2, 8). No fundo o Pentecostes
atende ao apelo de Cristo: “para que todos sejam um so; como Tu, 6 Pai
estds em Mim e Eu em Ti, que tambem eles estejam em Nos, para que o
mundo creia que Tu Me enviaste.” (Jo 17, 21).
No entanto, ainda ha muito a fazer, quando se vive o fracasso
e o drama que sao as expulsoes desumanas e retornos indesejaveis ao
pais de origem. A questao permanece em aberto porque a este nivel,
todos sao chamados a buscarem no fundo da sua fe e dos seus recur'
sos a resposta para si proprios e para compartilharem uma renovada
esperanga no seio daqueles com os quais a agao e levada a cabo.

4. O estrangeiro no nosso pais: um teste a nossa catolicidade
O livro dos Actos dos Apostolos, tendo transmitido a expert
encia da vinda do Espirito Santo, no dia de Pentecostes, cita que
todos os presentes falavam em linguas diferentes.
Parece-me que as comunidades cristas, em Franga e em outros
lugares, sao chamadas a ultrapassar de maneira visivel o desafio da
interculturalidade. Como garantir que homens e mulheres, de dife'
rentes idades e culturas, possam exprimir juntos a unidade da fe?
Para responder a esta questao, utilizaremos igualmente o Actos dos Apostolos, que e um bom guia neste dommio, nomeadamente no capitulo 10 onde e narrado o encontro de Pedro com Cornelio.
A hospitalidade aqui parece ser a obra do Espirito, a superagao de
habitos religiosos, colocanse a caminho rumo ao misterio do outro.
Constata'Se que em todas as atividades pastorais da Igreja a abertura
ao outro, o ir ao seu encontro nao sao redundantes, mas se encon“abertura ao
tram inscritos como uma exigencia no coragao do misterio da fe em
outro, o ir ao seu Deus. E a propria aventura espiritual crista em si mesma, que se joga
encontro”
no encontro hospitalar do estrangeiro que o Espirito Santo iniciou.
Hospitalidade torna-se relagao e comunicagao, intercambio e
“e necessario
partilha a partir da singularidade de cada um. Se abrir'se ao outro e
entrar na
meio caminho andado, ainda e necessario entrar na complexidade da
complexidade da conversao para descobrir no parceiro o misterio da espessura da exisconversao”
tencia que cada um tern e que e feita de cultura, de lingua e de civi'
lizagao a que cada um pertence.
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Do reconhecimento de uma humanidade comum ao encontro
fraterno no batismo daqueles que sao diferentes e o trabalho do Espn
rito desta historia. Todos tiveram que mudar em relagao as suas referencias habituais para selar um relacionamento com o improvavel. O
Pentecostes de Espirito respeita as diferengas dos itinerarios e das
origens, porem permite uma nova maneira de ser e de viver realgado
pelo batismo da casa do centuriao.
As dificuldades do dialogo social, da imigragao dos cristaos
vindos de outros lugares sao um convite dirigido a Igreja para que a
sua pratica de hospitalidade contribua para criar uma sociedade onde
possam encontrar os «Cornelios» os «Pedros» de hoje.
O contacto com estrangeiros forga a Igreja local a purificar as
suas estruturas e a abrir-se a comunhao entre diferentes culturas e
expressoes de fe. «Para abordar o problema de acolhimento de estranged
ros, o principio bdsico consiste numa disposigao profetica do coraqao, ou
melhor, numa abertura da mente a aproveitar dos momentos propicios,
um convite a um mundo de maior solidariedade e fraternidade, um chamamento a uma integragao cpue seja sinal da presenga de Deus no meio
dos homens»33.
O cristao e chamado a uma caminhada de comunhao que
transforma a reivindicagao da identidade de cada um numa celebragao da diversidade recebida como um dom e que, portanto, ultrapassa a tentagao da uniformidade cega. A comunhao nao significa uni'
formidade, mas presenga, aceitagao mutua e acolhimento da
diversidade, seja no culto ou na vida quotidiana.
O encontro de diferentes grupos na mesma comunidade local
nao significa a supressao das diversidades culturais, tradigoes, e formas de expressao religiosa desses grupos. Pelo contrario, trata-se de
acolher essas riquezas, que cada um traz, deixando ao tempo e a livre
decisao das pessoas e dos grupos de assumirem, no todo ou em parte,
os costumes locais.
A elaboragao duma pastoral especifica, propria para lidar com
estrangeiros, porque ela e pastoral de comunhao, torna-se uma das
manifestagoes mais tipicas da Igreja local. Esta ultima, e chamada a
ser a casa de tudo e de todos, um lugar de encontro fraterno e pacifi'
co, de verdade e de caridade e, especialmente, a extensao deste
evento que, em Cristo, reconcilia tudo e todos: ela e o lugar privilegiado da comunhao na qual tudo e todos participam, da reconcilia'
gao obtida e partilhada, do acolhimento fraterno, mutuo e da verdadeira promogao humana.
Os estrangeiros oferecem a Igreja local a oportunidade de rea'
lizar a sua verdadeira vocagao, mostrando como a catolicidade constitui ainda uma das suas caracteristicas vivas e ativas34.

“Cristo, reconcilia tudo e todos”

33 TASSELLO Giovanni Graziano «Les migrants, prophetes de la catholicite» Spiritus,
n° 163, 2001, p.222.
34 Jean Paul II, Pour la joumee mondiale des migrants, 1987.
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A mobilidade e um dom providencial que obriga a Igreja local a
uma passagem contmua da comunhao a diversidade e da diversidade
a comunhao. Chama-a tambem a viver a catolicidade recusando fechar-se sobre a sua identidade inicial e os seus problemas internos.
“testemunho de
O testemunho de comunhao e um dom do Espirito de Pente'
comunhao e um costes que visa realizar o projeto do Pai. O desejo de eliminar todas
dom do Espirito as diferengas e de tudo uniformizar faz-nos colocar o dedo na ferida
de Pentecostes
da nossa impotencia e da nossa incapacidade de realizar plenamente
que visa realizar o piano de Deus. A forga renovadora do Espirito leva-nos a «sair do
o projeto do Pai” Cenaculo” e a viver de acordo com nosso tempo. La onde o outro e
submetido a humilha§ao e rejei^ao, os nossos projectos devem ser
“projectos...
portadores de esperanga. Nos nao estamos ali para reproduzir o moportadores de
delo dominante, mas para antecipar novos modos de viver e de conesperanga”
viver como na Jerusalem celeste, a cidade aberta a todos os povos e
linguas (Ap 7 9, 21, 25). Nos somos “um povo a caminho”, uma comunidade a procura da melhor maneira de viver a catolicidade e a
comunhao.
A catolicidade nao se limita a estes encontros interculturais misturados de expressoes religiosas, constroi-se numa consciencia comum
daquilo que o homem vive em todo o mundo. Os migrantes sao, na
Igreja local, uma expressao concreta da porgao da humanidade. Eles
sao um apelo a luta em prol do homem e dos seus direitos intrinsecos.
Os homens devem acehar os seus irmaos com as suas caracte'
risticas e as suas diferengas. E muito facil afirmar o principio da alteridade humana e evangelica, porem as tensoes que o homem vive
atualmente (inseguran^a no trabalho, expressao cultural livre, a
constante amea^a a identidade pessoal contra a cultura dominante,
medo constante, etc.) produzem particularismos e consequencias individualistas que, se nao sao racismo ou xenofobia, nao estao muito
longe disso.
A Igreja realiza'Se na sua capacidade de encontrar o outro, que
e estrangeiro, e de receber uma identidade renovada e enriquecida.
“reciprocidade...
Portanto, e na reciprocidade que emerge a Igreja. Nesta recifaz crescer”
procidade, e o outro que a faz crescer. Em 1949, Yves Congar falava
de um enriquecimento da Igreja Catolica pela base, ou seja, pelas
singularidades humanas: “A catolicidade nao se baseia apenas na plenb
tude de Cristo, mas tambem no virtual, de tudo o que ele herdou. Ela recebe, nao somente de cima, de Cristo, mas tambem a partir de baixo, dos
homens e dos povos em quern Cristo realizou”35.
No entanto, porque ela tern a sua origem no designio criador
de Deus, a diversidade nao deve incomodar. A catolicidade e a descoberta que a Igreja de Deus so existe atraves de Igrejas locais, com
diferentes raizes. Isto significa que a diferenciagao das Igrejas e de
facto um apelo a catolicidade.
35 CONGAR Yves, article «Catholicite» Encyclopedie «catholicisme», Tome 2, Paris,
Letouzey et Ane, 1949, col 725.

54

missao espiritana

Assis M. T avares
A universalidade da Igreja realiza-se quando a diversidade e aceite com alegria e que esta, longe de dividir, enriquece a comunhao.
Se “a catolicidade e a capacidade universal da unidade, a capacidade
de assimilar, de encher, de ganhar Deus, de reunir e de consumar em si todo
o homem e todos os homens, todos os valores da humanidade’’ ela nao pode
levar a um nivelamento das culturas. “Uma tal capacidade implica que
todo o valor humano pode, mantendo a sua propria realidade e especificidade de valor diferenciado, ser «recapitulado» em Cristo, isto e, reanimada
pelo seu Espirito e assumido na unidade de seu Corpo que e a Igreja”36.
Descobrir o rosto de Cristo tanto quanto possivel, e o desejo
daqueles que sao animados pelo bom senso e preocupagao com a
catolicidade. Por isso eles se regozijam quando um povo ou uma cub
tura expressa a fe crista com a sua propria originalidade, pois cada
vez “e um aspecto do misterio de Cristo, que emerge das sombras. Se a
revelagao culmina com Cristo, pelo evento decisivo que viveu entre nos,
ela nao culmina do nosso lado, na medida em que a revelagao so e eficaz
quando e recebida. As novidades virao sempre enriquecer, como fizeram
no passado da Igreja, a confissao de Cristo”31.
E legitimo perguntar: “Sera que podemos dizer que conhecerao realmente a catolicidade da graga de Cristo e da Igreja, enquanto
nao a descobrirmos efectivamente, na unidade de valores ou realida'
des que inicialmente eram estranhas? Vejamos a resposta de Congar:
“Nos saberemos realmente o que isso significa, para o Evangelho, de ser
pregado a toda criatura, quando ele sera”.
Uma vez concluida a parte propriamente teologica, mostrando
que a catolicidade se manifesta imperativamente na hospitalidade,
chegamos a nossa terceira e ultima parte, a dos desafios de convivem
cia e de vivermos juntos. Dividir'Se-a em quatro pontos: 1) acolher o
estrangeiro e entrar em reciprocidade requer uma migragao de si proprio; 2) acolher a diferenga para ser acolhido; 3) Qual e a capacidade
da Igreja de acolher homens e mulheres de outros horizontes; 4) A b
gumas pistas a explorar para ser e tornar-se juntos Igreja numa sociedade marcada pela migragao. Ao fim e ao cabo, e explorar a missao
como hospitalidade reciproca.
A primeira vista, poderfamos eventualmente perguntar o porque desta parte, ou se ela esta no seu devido lugar. Parece que nao,
pois conviver com as nossas diferengas constitui um desafio. Assim,
sem o superar, a hospitalidade, o acolhimento do outro e quase que
irreal. O outro, o estrangeiro leva-nos a rever a nossa propria identidade e a aprofunda-la. Em suma, qualquer encontro com o desconhecido mergulha-nos numa aventura connosco mesmo, com a, nossa historia, com a nossa cultura original e com o nosso modo de
vivermos juntos.
36 CONGAR Yves, Esquisses du mystere de VEglise, p. 90.
37 SESBO U E Bernard, Jesus'Christ dans la tradition de VEglise, Desclee, 1982, pp.
312-313.
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Aqui ha uma questao importante para a Igreja e para a sociedade, um trabalho a retomar sem cessar ao longo do tempo! E a partir desta pista que nascerao novas iniciativas solidarias, desafiadoras,
as vezes provocadoras, que irao mesmo tocar a arena political Assim
nos poderemos contribuir para a construgao de outra sociedade.

III. Os desafios da convivencia, de viver juntos
1.
A colher o estrangeiro e entrar em reciprocidade requer
migragao de si proprio
No seminario, longe do meu pais e da minha cidade, encontrei
muitos outros jovens de diferentes cantos do mundo, falando outras
“seminario...
linguas, habitados a visoes do mundo diferentes da minba. O seminalugar de encontro rio tornou'se para mim um lugar de encontro de culturas. Aprendi os
de culturas”
habitos, os costumes e maneiras diferentes de fazer as coisas! Todos
estes confrontos me ajudaram a melhor estimar a minha cultura, isto
e, a nunca absolutizar alguns fatores externos, porque, alem desses
elementos obvios, havia valores constantes que me permitiam abrirme aos outros: a amizade, a fraternidade, a solidariedade, o respeito
e a estima pelos outros.
Cada encontro deve necessariamente ultrapassar os mal-entendidos. Num encontro bospitaleiro estes podem durar muito term
po. Quando nao os queremos “entender” podem levar a violencia.
Em vez disso, os mabentendidos tambem podem ser convertidos num
desejo de “se entender”. O caminho de «mal-entendido» em diregao
a um “entendimento” passa necessariamente por uma interrogagao.
Em primeiro lugar por uma “autointerrogagao”: o questionamento de
si mesmo e indubitavelmente, uma condigao sine qua non para um
encontro bem-sucedido. Eu sou interrogado pela presenga do outro;
e interrogo-me sobre os meus preconceitos, as minhas representagoes, em razao do jogo da alteridade.
Na medida em que esta interrogagao especifica surge e se manifesta na minba forriia de agir, eu espero a mesma coisa da parte do
outro. A reciprocidade uma vez mais e “juntar-se”, pois esta pela interrogagao pode ser uma maneira de aceder a um encontro propriamente dito e por consequencia superar a violencia. Convem frisar
que a violencia nao esta exclusivamente no outro, ela esta tambem
em mim, e isso leva tempo, coragem, para que ela possa ser reconhecida, assimilada e curada. Esta e o proposito do ministerio de Jesus de
Nazare38.
Nos entendemo-nos para alem das nossas diferengas, ou para
melhor dizer das nossas diferengas que sao uma riqueza. Vejo o calor
e a tensao que marca a preparagao das nossas celebragoes eucaristicas nas quais e permitido incorporar alguns elementos culturais. A
38 THEOBALD Christophe, « Une spirituality de Vhospitalite » Christus, vol. 214,
Paris 'Assas, 2007, p. 151.
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escolha de determinados gestos e simbolos suscita verdadeiros debates. Qual o gesto que pode significar de facto a mesma coisa, ou interpelar da mesma maneira e gerar as mesmas emogoes num brasileiro, num cabo-verdiano, num congoles, num polaco ou num frances?
Entrar em comunicagao com o outro, e sempre arriscar algo de
si mesmo, e expor-se e aceitar a vulnerabilidade. Qualquer palavra
proferida e passivel de ser recebida ou nao recebida pelos outros e
compreendida ou distorcida. Da mesma forma, toda a palavra escutada supoe que aquele que escuta aceita ser incomodado, por vezes
desviado na coesao do seu proprio pensamento.
E preciso tempo para que uma palavra se elabore de tal modo
que ela comprometa aquele ou aqueles que a proferem. E preciso “tempo para que
a palavra seja
tempo para que a palavra seja entendida por aquilo que ela e, e que
entendida”
ela suscite uma resposta justa da parte do outro. E preciso tempo para
que estas palavras trocadas se tornem um verdadeiro dialogo. E neste
tempo em que onde um e outro e uns e outros podem entrar numa
troca real que podemos encontrar os riscos dos «mal-entendidos»! O
medo dos outros! A violencia latente! O conflito possivel!
Negar a inquietagao decorrente de todo o encontro com o estrangeiro, e recusar a troca, e negar a si mesmo e aos outros a oportu- “oportunidade de
crescer, de
nidade de crescer, de aprofundar a sua propria humanidade. Diante
dessa violencia inerente a qualquer experiencia de encontro, muitas aprofundar a sua
atitudes sao possiveis: podemos fazer dos ferimentos uma oportunida- propria humanidade”
de de se opor ao outro, de construir uma barreira e de expulsar o estrangeiro. Esta, e a verdade para as pessoas e e ainda mais verdade
para os grupos sociais ou sociedades que hoje presenciamos.
Mas ha um outro caminho: o de assumir os seus medos, de reconhecer as suas feridas como locais de provagao para uma comuni'
cagao mais exigente e mais profunda. E dos nossos confrontos que
podem brotar novas possibilidades de comunhao e de hospitalidade.
Em seguida, consideramos o encontro e intercambio com o estrangeiro muitas vezes a curto prazo. Nao podemos falar do encontro
do estrangeiro sem situa-lo na nossa longa historia. E o sentido mesmo da historia do povo de Israel que ilumina o nosso relacionamento
com Deus e a nossa relagao com o outro. Tempo no qual o homem se “Tempo no qual
o homem se
ajusta gradualmente a Palavra de Deus e a Sua proposta de alianga.
ajusta gradualTempo de sedugao, porem tambem de infidelidade, de violencia e do
medo. Tempo de longas migragoes onde, no encontro, os homens mente a Palavra
atuaram numa relagao misteriosa alem de si mesmos. Momento em de Deus e a Sua
proposta de
que o homem sempre foi tentado a encurtar as distancias e de se apn>
alianga”
priar do outro. Momento em que a ferida do outro se tornou lugar
fertil de verdadeira comunhao e verdadeira hospitalidade39.
Toda a experiencia da diferenga vivida conscientemente pode
ser fonte de ensinamento e de vida, todavia isso requer um certo
39 BER JO N N E Jean-Franqois «Rencontrer Vetranger, un risque necessaire, un enjeu
vital» Mission de I’Eglise, n° 114, pp- 19-20.
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modo de conceber a alteridade. Especialmente a de considerar a alteridade do outro e a nossa alteridade como uma chance. A diversidade e a interculturalidade fortalecem uma cultura, uma pessoa,
impedindo-o de olhar somente para o seu umbigo.
Se por um lado, nos podemos sentir enraizados, por outro lado
nao podemos perder de vista que somos viajantes, itinerantes, portanto abertos a diferenga.
Eu trabalho no bairro de 93, mais especificamente ao Blanc
Mesnil, famoso pelo seu cenario de precariedade, inseguran§a, dificub
dades, etc. Neste bairro vivem muitos cristaos. La, aprenderam a conhecer os seus vizinhos. As familias de diferentes origens culturais criaram lagos de amizades no quotidiano. Juntos viveram e vivem eventos
felizes ou tragicos que marcaram e que marcam a vida do bairro.
Tendo consciencia duma comunidade de destino, juntos podemos construir as condigoes de uma vida comum.
Para aquelas ou aqueles que escolheram viver neste bairro, foi
preciso um bom tempo de adaptagao: aceitar o facto de ser ele mesmo, a partida, um estranho, um estrageiro que outros acolhem, aquele a quern e oferecida a hospitalidade, aquele que as vezes tern que
esperar pacientemente para ser considerado como sendo plenamente
“do bairro”.
As diferen§as culturais podem ser um dos grandes obstaculos,
porem, elas nao sao ignoradas nem tao pouco apagadas. A compreensao mutua e a permuta intercultural podem superar o desafio que
representa uma tal diferen^a.
Finalmente constato que o medo do outro e proporcional ao
“reciprocidade... desejo do encontro. Pois, encontrar o estrangeiro e entrar na reciprorequer uma
cidade com ele requer uma migra^ao, uma saida de mim mesmo.
migragao, uma
Num pais, um bairro ou uma cidade o medo pode atingir ao messaida de mim
mo tempo estrangeiros e nativos. Pode tornar-se um fenomeno cumu
mesmo”
lative, o medo de uns, desperta a xenofobia de outros. E estes receios
mutuos podem gerar violencia descontrolada, odios historicos, etc.

2.Acolher a diferenqa para ser acolhido
E inutil acreditar que a boa vontade, a tolerancia e a curiosidade sao suficientes para proporcionar uma abertura significativa a al
teridade. Essas atitudes representam um bom ponto de partida necessario mas nao suficiente. Elas nao podem, de facto, por si so, conduzir a uma verdadeira compreensao mutua, pois a aceitagao do ou
tro na sua diferenqa esta longe de ser uma atitude espontanea.
O ponto de partida, a passagem obrigatoria parece ser o auto“conhecer-se a si conhecimento. Comunica-se no piano intercultural, nao e apenas
mesmo”
conhecer o “outro”, e antes de mais conhecer-se a si mesmo. Para
encontrar o outro, e preciso saber antes de tudo quern e este “eu” e
“encontro entre este “nos”. Por outras palavras, e no respeito da dignidade do outro,
o “Eu” e o “Tu” que ha um encontro entre o “Eu” e o “T u”. Encontro este que gera
uma comunidade.
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Interrogar a nossa experiencia de alteridade parece-me ter
uma importancia fundamental pois a diferenga aqui nao revela apenas o sentido etnico do termo. Ela esta no principio, na origem mesmo da nossa vida, no coragao da nossa relagao com o mundo atraves
das nossas multiplas identidades e filiagoes (idade, sexo, condigao
social, visao de mundo, crengas, etc).
O que «mascara» as vezes o nosso entendimento, que gera pre- “gera preconceiconceito e o facto de transformar o outro em «objeto», em categoria, to... transformar
o outro em
em classe com qualificagoes e atributos. Deixamos para tras o viven«objeto»”
te, a experiencia de vida e ambiente que nos rodeia. Pomos etiquetas:
“e assim”, “e assado”. No entanto, as nossas vidas e as vidas dos outros
nao se resumem a simples estados, identificagoes e filiagoes. Nos nao
somos (isto ou aquilo), tornamo-nos sempre. A nossa identidade nao
e fixa, porque nunca deixaremos de olhar para o outro e nem de descobrir coisas novas sobre nos mesmos. O ser humano nao esta sempre
a caminho e o mundo ao redor nao esta sempre em mutagao?
Alem disso, a nossa identidade crista e a de estrangeiros e peregrinos (1 Pd 2, 11). Para um cristao, exprimir a sua identidade e, sem “identidade crista
duvida, se envolver-se num verdadeiro encontro com o seu interlocu e a de estrangeitor; e deste encontro, mostrar que somos todos estrangeiros uns dos ros e peregrinos”
outros. Esta convicgao permite abrir-nos aqueles que se expSem diante de nos, aqueles que sao, geralmente, de origem estrangeira40.
Segundo Theobald41, a hospitalidade manifesta-se sob a forma
de simetria e e isso que^mostra a ambivalencia do “hospede”. Quern
e ele? Donde ele veio? E aquele que acolhe ou aquele que surge inesperadamente? Este e o paradoxo pois a lei da hospitalidade e incondicional e sagrada: “o outro e acolhido, seja la qual for o seu status
social ou religioso, segundo uma forma de abertura extremamente
ampla, o que significa uma exposigao de si mesmo da parte daquele
que acolhe, e isso apesar da violencia que pode introduzir aquele que
e acolhido, pois este ultimo sempre incomoda”.
A reciprocidade nasce, efetivamente, quando a simetria e experimentada, tanto do ponto de vista religioso como social. Tal e a
marca da gratuidade que encontramos em todo encontro. Doravante, a hospitalidade e vivida como uma oferta: a simetria permite ao
outro expressar-se e compartilhar algo, para que eu tambem devenha
hospede “um acolhimento incondicional do outro, especialmente na
sua dimensao material, permitira um tipo de troca, onde aquele que
acolhe e acolhido pelo outro”.
Esta figura do encontro e da hospitalidade nao e exclusivamente escatologica. Ela caracteriza a figura de Jesus de Nazare, “o ser
hospitaleiro” por excelencia. Tudo pode tornar-se possivel quando as
pessoas realmente vivem o encontro como Jesus.
40 BIANCHI Enzo, J ’etais etranger et vous m’avez accueilli, Milan, 2006, p. 82.
41 THEOBALD Christophe, ?<Une spiritualite de l’hospitalite» Christus, vol. 214,
Paris'Assas, 2007, pp. 147-155.
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hospitalidade e
lugar da
reconciliagao”

A Sua hospitalidade vai ate ao fim, faz-se discreto para permitir que o outro conhega a sua propria identidade: “Vai, a tua fe te
salvou”.
Nenhum de nos escolheu existir, viemos todos ao mundo sem
nada perguntar. Cada um deve reconciliar-se com o fato de ter nascido em determinadas condigoes: familiar, social, cultural, nacional,
religioso, politico, com delicados limites de desigualdades de todo
tipo que levam a comparagoes, a imagens e a preconceitos dos outros
que nos surpreendem. A hospitalidade e o lugar da reconciliagao
consigo mesmo. Dai o papel da reciprocidade.
Uma censura de ingenuidade e por vezes interposta contra a
hospitalidade perfeitamente aberta. Mas seja qual for o contexto, o
prego a pagar e sempre elevado. Pois, a hospitalidade e a expressao
maxima de uma esperanga de nao^violencia face a violencia. E a violencia esta la em todos os niveis. E aqui que intervem a originalidade
da tradigao biblica, curar a violencia atraves da hospitalidade.
Gostaria de apoiar a pertinente reflexao de Julia Kristeva42
afirmando que estranhamente, o estrangeiro nos habita: ele e a face
oculta da nossa identidade, o espago que arruina a nossa casa, o momento onde se confronta o acordo e a simpatia. Ao reconhece-lo em
nos mesmos, poupamos de o odiar em si mesmo. O estrangeiro comega quando surge a consciencia das nossas diferengas e termina quando nos reconhecemos todos os estrangeiros e os acolhemos nas nos
sas comunidades.
Viver com estrangeiro confronta-nos com a possibilidade de
ser ou nao ser outro. Nao se trata simplesmente da nossa capacidade
de aceitar o outro; mas de estar no seu lugar, de ser estrangeiro para
si proprio.
A alienagao do estrangeiro cessa na universalidade do amor
pelo outro. Pois se o crente deve amar o proximo como a si mesmo,
o proximo e, como para StQAgostinho, “todo o homem”. A alteridade
de sangue e de origem nacional ou etnica descobre-se no amor pelo
proximo a imagem do amor de Cristo43.
Finalmente nascer para a alteridade pressupoe o reconhecimento da diferenga, mas tambem a vontade de se comprometer com
o “outro eu” num pacto de alianga e de solidariedade.

3.Qual e a capacidade da Igreja em acolher homens e mulheres de outros horizontes?
Jesus nao se abriu imediatamente as relagoes com os estrangeiros. Numa primeira leitura dos Evangelhos, vemos Jesus a afirmar e a
viver a sua missao dentro do quadro do povo de Israel. Ele nao rejeita os pagaos, mas nao vai encontra-los por sua propria iniciativa. Ele
se diz enviado antes de mais “as ovelhas perdidas da casa de Israel”.
42 KRISTEVA Julia, Etrangers d. now -memes, F ayard, 1988, pp. 9-26.
43 Ibid., p. 124.
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Envia os seus discfpulos (Mt 10, 5-6). Encontra as pessoas que vivem
a margem: uma mulher de Samaria, os publicanos, os pecadores e os
ocupantes Romanos. Considerando o seu ministerio dentro do qua
dra do seu povo, ele jamais exclui as outras nagoes. Ele contenta-se
em acolher estes estrangeiros que o Pai conduz a Ele, como a mulher
syrophenicienne. No entanto, Marcos e Mateus, dao a entender que
a determinagao desta mulher estrangeira e a sua surpreendente confianga alargou as fronteiras que Jesus tinha atribuido a sua missao.
Doravante, Jesus reconhece de mais em mais o desejo e o direito dos “Jesus reconhece
...o desejo e o
estrangeiros a beneficiar do amor universal do Pai.
direito dos
Na Sua pele e na Sua historia, Jesus mostra que sentiu as nosestrangeiros a
sas resistencias identitarias para com os estrangeiros. Mas, atraves do
beneficiar do
caminho percorrido, Jesus mostra tambem que o encontro concreto
amor universal
e assumido com mulberes e homens de culturas diferentes e o camido Pai”
nho que alarga a sua missao: “Reunir os filhos dispersos de Deus” (Jo
11,52).
“caminho que
Durante a marcha de Jesus, a nogao do proximo e quase que
alarga a sua
transformada. A parabola do Bom Samaritano e uma manifestagao
missao”
clara e estupenda (Lc 10, 29-34). O proximo com o qual e preciso ser
solidario e amar nao e caracterizado pelos lagos de sangue, de idioma
ou de religiao. E toda a pessoa vulneravel, atingida nos seus direitos “Bom Samarita
no... proximo
ou na sua dignidade independentemente da sua origem ou filiagao
com o qual e
cultural. E aquele que Ele chama a entrar neste grande movimento de
preciso ser
fraternidade que o Pai inspira e que o Filho manifesta no Espirito.
Agora, ninguem pode referir-se ao Evangelho por se acomo- solidario e amar”
dar, no exercicio da solidariedade e da hospitalidade, apenas as preferencias nacionais, etnicas ou religiosas. Trata-se de entrar no processo de Deus. Pela encarnagao, Ele se fez proximo do homem. Ele
faz de todo homem o seu proximo. Praticar o Evangelho, e fazer-se,
seguindo Jesus, proximo de todos aqueles que sao feridos nos seus
corpos ou nos seus direitos inalienaveis, e transpor as fronteiras que
nos mantem a distancia.
Esta postura diz respeito a toda a Igreja e cada um daqueles
que a integram. O papa Joao Paulo II recorda-o muito bem: “A Igreja,
por sua vez, sente-se no dever de estar perto, como o bom samaritano, do
imigrante ilegal, do refugiado, icone contempordneo do passageiro despido,
espancado e abandonado na berma da estrada de Jerico. Ela vai ao seu
encontro, derramando «sobre as feridas oleo da consolagao e o vinho da
esperanga», sentindo'se chamado a ser sinal vivo de Cristo, «vim para que
todos tenham vida em abunddncia»”. (Jo 10, JO)”44
A Proximidade nao e um dado inicial. Ela tera sempre uma
distancia a percorrer, uma provagao a atravessar. Este desejo de ir ao
encontro dos “outros”, dos estrangeiros, Jesus pagara o prego. Pois o
desejo de se juntar aqueles que sao rejeitados provoca uma incompreensao numa parte do Seu povo.
44 Jean-Paul II, Pour la joumee mondiale des migrants, 1997.
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As comunidades cristas reconhecem-se trabalhadas pela memoria de Jesus. A sua missao no cora^ao da sociedade enraiza-se na
missao do Filho enviado pelo Pai: “Como tu me erwiaste ao mundo,
tambem eu os enviei ao mundo” (Jo 17, 18). Animados pelo seu Espirito, elas registam na historia a sua presenga, a sua paixao pela proximidade e fraternidade entre os homens feridos pela recusa da alteridade. Elas dao efetivamente corpo e rosto a sua agao no mundo. O
acolhimento e a troca com aquele que vem de algures faz parte integrante desta missao.
Ao longo da historia, muitos foram os discipulos que continuaram a missao dos Apostolos pelo mundo fora. Cruzaram fronteiras,
“anunciar ...
aprenderam linguas e culturas do outro, para anunciar os gestos da
fraternidade e a fraternidade e a Boa Nova da reconciliagao em Cristo.
Boa Nova da
Hoje, devido a imigragao e a esta nova mobilidade das pessoas,
reconcilia§ao em as “extremidades da terra” vieram ate aqui. As comunidades cristas
Cristo”
tern que, em novos contextos, inventar novos sinais do amor universal para coabitar: acolher, dialogar, ser solidarios, etc.
A experiencia de solidariedade para com o estrangeiro nao e
apenas um dever moral de hospitalidade, e tambem uma exigencia
de fidelidade a Cristo. A identidade dos cristaos neste caso e comprometida. «Hoje, o imigrante em situagao irregular presenta-se diante de
nos como este estrangeiro em quern Jesus pede para ser reconhecido. O
acolhimento e a solidariedade para com ele, e um dever de hospitalidade e
uma maneira de ser fiel a sua propria identidade crista»45.
Para os cristaos, comprometidos sobres as linhas de tensoes
sociais e culturais, trata-se realmente de bem entrar num movimento
de fe que caracteriza hoje o caminho da Igreja. Esta fe testa-se, forth
fica-se e r e v e r s e atraves de todos estes atos simples e quotidianos
“o viver juntos”
que tornam possivel “o viver juntos”.
Em todo o mundo, muitas comunidades cristas tentam viver o
“dinamica de
acolhimento do estrangeiro numa dinamica de unidade fraternal e
unidade fraternal de respeito pelas diferen^as. Nos podemos ilustrar aqui com alguns
e de respeito
depoimentos recolhidos em Fran§a, em diferentes tipos de comunipelas diferengas” dades: lares de acolhimento, capelanias de movimentos ou de estrangeiros, grupos de partilha, asso ciates, etc. As testemunhas mostram
como os cristaos de outros lugares, os refugiados e os migrantes viveram os seus calvarios com aqueles que os acompanharam, um “momento de Deus” gragas ao encontro das pessoas e de comunidades
que vivem em profundidade esta dinamica de comunhao. Ouvi historias que se referem a conversoes ao cristianismo ou mesmo de vocanoes, mas tambem poderfamos citar o testemunho dos crentes muQulmanos que caminharam na sua propria fe, gramas a qualidade das
mesmas comunidades cristas e de suas redes de solidariedade.
Em ultima analise, os catolicos comprometem-se para que o
cristao estrangeiro ocupe o seu lugar e que ele seja reconhecido com
45 Jean'Paul II, Pour la joumee mondiale des migrants, 1996.
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as suas raizes e a sua historia na sociedade e na Igreja. A vulnerabilidade e a fragilidade ainda permanecem obviamente. Mas aqueles que
arriscam a sua seguranpa fazem a experiencia de uma vida nova. O
Evangelho aparece entao como esta forga vinda de algures, capaz de
inverter o “muro de separagao” para atingir em todo lugar o fundo do
coragao do homem.
Entao neste momento, onde o acolhimento do estrangeiro e
discutido, onde a solidariedade para com os imigrantes e dispendiosa,
continua para os catolicos um teste de fidelidade ao Evangelho. Pode
vir a ser paulatinamente um tempo de gra§a, de purificagao e de renovagao para a Igreja.
Como nos primordios da Igreja, o Espirito nos da sinal. Ele
quer que vejamos a radicalidade do Evangelho. Esta e uma oportunidade para as comunidades cristas.

“o Espirito
nos da sinal”

4*Algumas pistas a explorar para ser e tomar-se juntos Igreja
numa sociedade marcada pela migragao (a missao como hospitalidade reciproca)46,
Como ir ao encontro dos outros, nos quais Deus nos podera
visitar? Qual e o prego a pagar para que possamos falar verdadeira'
mente dum encontro? Hoje pensamos a missao como hospitalidade
reciproca. A Biblia apresenta-nos Deus visitando o Seu povo. E nesta
dinamica que se pode pensar a missao como hospitalidade.
Se todo o encontro e encontro de duas vidas, de dois universos
culturais, de duas palavras vivas, ele nao pode realizar-se senao pelo
desdobramento da reciprocidade: e neste caso que o Espfrito Santo
abre cada um a um possfvel dialogo.
Entre os criterios possfveis desta hospitalidade reciproca vem
em primeiro lugar: a maneira de fazer memoria. Aprender a descobrir juntos a dfvida de cada um em relagao a humanidade, da sua
vocagao original e unica; aprender a reconhecer e a encontrar no
outro o que ele e chamado a vir a ser: e a partir desta orienta^ao que
o trabalho da memoria pode entao exorcizar a violencia tal como ela
e inscrita pela sua historia na consciencia de cada um.
Na hospitalidade missionaria, ha mais ainda, e e isso que nos
sugere a leitura dos Evangelhos: a vida publica de Jesus e tecida
destas hospitalidades; Jesus convida-se a casa de Zaqueu, ele vai
comer em casa de Simao como tambem a casa de Levi e e recebido
por Marta e Maria. Ao enviar os seus discfpulos, exorta-os a ficarem
numa casa. Ele faz do encontro da crianga um lugar do seu proprio
acolhimento e do acolhimento d’Aquele que o enviou.
O Evangelho de Joao leva-nos ao coragao desta hospitalidade,
“Evangelho de
que advem morada reciproca do homem, do Pai e do Filho. Esta hos- Joao leva-nos ao
pitalidade revela-se entao para a qual ela tende: o acolhimento de
coragao desta
--------------------

hospitalidade”

46 Pour cette demiere partie je me suis inspire de Varticle « La mission comme hospitalite
reciproque » de PIVOT Maurice, Spiritus, n° 184, 2006, pp. 283-293.
missao espiritana

Hospitalidade para com o estrangeiro, manisfestaqao da catolicidade

“Evangelho
ensina-nos a
vivermos o
encontro com.
outro”

cada um, na sua singularidade, na sua palavra viva hoje. Ninguem e
simplesmente definido pela sua historia, pelos seus sucessos e seus
fracassos, pelas suas raizes culturais e sociais, pela sua tradigao religiosa ou crista.
Em seguida o Evangelho ensina-nos a vivermos o encontro
com o outro tambem como: uma promessa: “Viver o encontro de culturas e das religides, e optar de algum modo a atitude de alguem que espera que o outro se revele, se realize, que ele se supere a si proprio. Se nao
esperamos mais nada dos homens politicos, dos decisores ... dos desempregos ... dos feridos da vida ... como podemos colaborar com clareza, felicidade e liberdade no nosso futuro comum47?”.
A entrada numa dinamica missionaria que seja hospitalidade
reciproca e um trabalho pessoal e eclesial. A Igreja hoje e convidada
a refletir sobre esta nova maneira de ser e de se relacionar no terreno.
E uma Igreja chamada a deixar- se dilatar pela hospitalidade que ela
mesma oferece: a sua relagao com outras tradigoes religiosas e confissoes cristas transforma-a hoje no mais profundo de si mesma, sobretudo a nivel da sua fe e das suas expressoes que dao o rosto de
Deus.
Finalmente, uma outra transformagao comega, aquela que
permitiria os confrontos ecumenicos em torno da etica. Outro polo
desta hospitalidade, aquela que e oferecida a todos estes homens e
mulheres ja trabalhados pelo Espirito de um modo que so Deus conhece. Como a Igreja poderia propor a fe e o Evangelho se, ao mesmo
tempo, ela nao se deixasse transformar pela hospitalidade oferecida
por aqueles que ja respiram o Espirito?
Como escreve Souletie JL: “Uma presenga de Cristo habita o
mundo contempordneo. Ele e o mundo de Deus, aquele que Ele criou e
salvou do mesmo gesto quando Ele evitou de cair no abismo. O misterio da
Cruz e misteriosamente activo. Ele vibra com as alegrias e as esperangas,
os sofrimentos e as desgragas compartilhadas desigualmente pelos homens.
Aquele que nao conhece a pessoa de Jesus pode realmente encontra-Lo um
dia, por intermedia de algo cristao (um livro, uma musica, um encontro,
um evento comemorativo, uma testemunha...). Portanto, esta respiragao,
da qualjd se beneficiou assim inconscientemente, poderd conduzir a pes
soa a reconhecer Jesus e quern sabe mesmo nascer a partir de la. Ele perceberd que aqui e afonte... A experiencia dos catecumenos sugere isso48”
Numa outra dinamica, as vezes e preciso que a Igreja tambem
aprenda a pedir hospitalidade, e e isso que podemos identificar no
movimento ud gentes que puxa a Igreja para fora de si mesma.
E indubitavelmente um severo choque para as comunidades
eclesiais de entrar nesta perspetiva da hospitalidade, ainda mais
quando esta ultima foi proposta sem o tempo necessario para uma
verdadeira reciprocidade. Nao precisamos de nos surpreender com
47 O jomal «La Croix», 5 mai 2006.
48 Esprit et Vie, n° 148, 2006, p. 12.
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os isolamentos identitarios, que as vezes sao uma pausa necessaria no
trabalho de domar a obra de Deus em cada um. E e no seio mesmo da “no seio mesmo
da nossa vida
nossa vida eclesial que, temos de entrar na experiencia daquilo que
eclesial que,
exige a hospitalidade: a hospitalidade das comunidades antigas e novas, na medida em que cada uma tome as precaugoes necessarias temos de entrar
na experiencia
para nao se considerar como “o todo da Igreja”, a hospitalidade das
Igrejas de diferentes continentes, entre elas, com tudo o que isso daquilo que exige
a hospitalidade”
exige da inteligencia do coragao e da solidariedade concreta.
A moral trata nao exclusivamente da pessoa como tal, mas
igualmente da sociedade na medida em que fizer o bem ha uma repercutigao na vida social. Assim falamos da moral social quando as
consideragoes espirituais sao coerentes com as consideragoes materiais a fim de elevar os padroes de vida de todas as pessoas e da sociedade no seu todo.
Poderiamos dizer que e imoral atentar contra a vida dos outros, assim como e imoral nao fazer nada para impedir que atentem
contra as suas vidas. E imoral discriminar os outros, mas tambem e
imoral, nao impedir que outros sejam discriminados, etc.
Mesmo se, as vezes, as dificuldades parecem insuperaveis, temos de guardar em mente a visao descrita por Jesus quando disse:
“No mundo tereis tribulagdes. Mas tende coragem! Eu vend o mundo”
(Jo 16, 33). E por esta razao que, ser testemunhas de esperanga consiste, em nossos dias, “explicar a nossa esperanga” no meio duma
geragao marcada pelo desespero. A liberar, em nos, qs energia da
esperanga, transpondo-os em sonhos profeticos, em agoes transfermadoras e em caridade inventiva.
Nos entramos numa epoca de solidariedade, onde nao so se
deve evitar fazer o mal ao proximo, como e imperativo cuidar dele e
ser corresponsavel do seu destino.
Amilcar Cabral, pai da nagao cabo-verdiana, apesar de nao
acreditar em Jesus, afirmou que a leitura do Evangelho levou-o a
cultivar uma etica inalienavel: nao consentir viver tranquilamente
enquanto um so dos seus proprios irmaos se encontrava numa situagao de sofrimento.
Terfamos poupado muito tempo se tivessemos usado os sinais
e gestos apropriados, em vez de apenas dizer e escrever tantas palavras. Se olharmos a nossa volta, vemos muitos sinais, simbolos e, eu
repito, nao e suficiente sonhar, ter ideais, utopias, se nao soubermos
ler os “sinais dos tempos”.
E interessante ver como as pessoas de todas as idades buscam
a Deus e se nao O encontram, como tentam inventar alguem para
conversar, para acertar as contas, para partilhar a alegria e a tristeza.
Infelizmente, trata-se dum “deus” fabricado a sua propria imagem e
semelhanga. Nao e verdade que as pessoas nao estao interessadas
com Deus, mas e possivel que estejam cansadas dessa imagem aborrecida, acomodatfcia e confusa dum “deus” que lhes propormos, incapaz de inflamar os seus coragoes, de os seduzir, de os apaixonar e
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de os comprometer para serem melhores.
Por exemplo, os jovens que encontro muitas vezes aqui e ali,
quer em Franca ou em outros lugares por onde passo, reclamam uma
Igreja menos comprometida com a burocracia e mais ligada a uma
vida de testemunho e profundidade. A sabedoria popular tern razao
quando diz: “Nao hd pior do que um bom conselho seguido dum mau
exemplo.”
As vezes e preciso voltar ao Evangelho para encontrar um
Deus capaz de nos “langar o desafio”, capaz de testar a nossa fe e de
transformar o Evangelho da “Boa Nova” num desafio.
A Igreja nao pode abandonar a refiexao etica e pastoral no
campo especifico da sua agao. Ela deve orientar e informar, gramas a
sua doutrina social, as forgas e as esperangas dos povos, estando profundamente convencida que as mudangas, mesmo radicais, exigidas
pelas situagoes de exclusao, de exploragao e falta de acolhimento,
permitem o desenvolvimento atraves da justiga social como condigao sine qua non para a paz e a felicidade coletiva49.

Conclusao
“questao e a base
O que esta em questao e a base da convivencia, da hospitals
da convivencia,
dade. Caminhamos ’em diregao as sociedades onde se convive sem
da hospitalidade” prestar atengao ao outro? Onde ja nao temos tempo nem energia

para falar um com o outro? Onde praticamos principalmente a defensiva?
Nos podemos comprometer-nos em todos os tipos de luta a fim
de fazer triunfar todos os tipos de direitos, mas se faltar o acolhimento, os combates pela justiga e igualdade corremos o risco de sermos
estereis. Portanto para que haja uma hospitalidade, um verdadeiro
acolhimento, isso significa que eles se enraizam num solo nutriente,
aquele do gosto de viver juntos! Eis a questao que abordei.
As nossas relagoes assentam numa base muito mais ampla e
mais profunda que pode passar despercebida. Para a explicar, foi necessario recorrer ao que se encontra na Biblia, a relagao da alianga,
que se tornou para nos um arquetipo para pensar qualquer relagao
humana! Quern e que vemos na alianga? Vemos Deus que se com“compromisso
promete face a um povo e que o Seu compromisso e sem condigoes
nao depende da previas. O Seu compromisso nao depende da resposta que recebe.
resposta”
Nao e uma troca calculada! O povo hebreu vai-Lhe respondendo
mais ou menos e as vezes nao Lhe responde. No entanto a alianga de
“a alianga de
Deus permanece e e irrevogavel.
Deus permanece”
Se o que dizemos e verdade, isto quer dizer, que o encontro
com os estrangeiros, com os cristaos de outros lugares tambem e uma
“experiencia espi- experiencia espiritual e, portanto, matriz para os cristaos, um lugar
ritual... matriz
para os cristaos”
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sans frontieres, Paris, Salvator, 2009, 120.
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quase sacramental, na medida em que ha um encontro com Cristo.
Ele, o Cristo foi ate ao fim da logica da alianga.
Esta visao de convivencia tambem nos vem duma certa visao
de Deus. Nao um mestre suspeito, que se impoe do exterior e que
controlaria o que fazemos, porem como alguem que chama e que o
faz sem se impor. Como um enviado humilde, que nos vem visitar! “Eis
que estou a porta, e bato: se alguem ouvir a minha voz, e abrir a porta,
entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo”(Ap. 3, 20).
Tudo isto e uma questao que pode, penso eu como o viver
juntos, ser trabalhada pelo Evangelho. Pois o Evangelho nao trabalha unicamente os coragoes, as consciencias e as convicgoes, mas
tambem trabalha as formas espontaneas que nos ligam uns aos outros! O que eu mencionei e um trabalho de evangelizagao no campo
relacional.
Se eu insisti sobre este BE-A-BA do encontro, da hospitalida“BE-A-BA do
de e do acolhimento, e porque acbo que e uma questao de primordial
encontro, da
importancia atualmente. Tambem porque o que eu disse esta ao ab
hospitalidade e
cance de muitos, nao concerne apenas aos cristaos comprometidos. do acolhimento”
Podera ser partilhado de forma mais ampla, em particular na Igreja e
na sociedade. Espero sinceramente que os cristaos, reencontrarao
cada vez mais o gosto da hospitalidade e da solidariedade. Digo os
cristaos, todos os cristaos e toda a comunidade crista! Acho que esta
em jogo uma questao importante para a Igreja, um trabalbo a re tomar constantemente ao longo do tempo.
Nao impedir que os seres humanos vao a Cristo. Desde que
seja possivel construir o humano, o reino de Deus comega a tomar
forma.
Uma Igreja que nao leva em consideragao o caminho do sofrimento das pessoas nunca podera encontrar o caminho que conduz
ao coragao do homem, onde a BOA N O V A pode ser recebida.
Quando a fe sai do sector privado para intervir no cenario po
litico e social, descobrimos a subversao do Evangelho. Poderiamos
ouvir: Seu lugar nao e aqui.” Nao deveriamos alcangar as pessoas
aonde elas estao? A vida e o viveiro, ou melhor o embriao da fe. Nao
“embriao da fe”
ha terreno proibido ao Evangelho. Falar nao coloca nenhum problema. Passar aos atos, e outra coisa. A reforma da Igreja far-se-a, presumo eu, partindo do mundo da exclusao. Diz-se que este nao e mais
o tempo dos palavreados; a realidade fala por si.
“a re alidade fala
Eu sei bem que devemos insistir em “direitos humanos”, mas eu
por si”
quero frisar que antes deles, sao as “necessidades humanas” e, entre
estas necessidades humanas, encontramos a hospitalidade que exige
ser plenamente tida em conta.
As obras cumpridas sao sobre tudo os gestos de amor e nao de
discurso idealista. Jesus utilizava, sem duvidas, as palavras, mas para
comprovar os factos. Mais do que uma teologia da palavra, o que
importa hoje e uma teologia dos factos intimamente relacionados
com a palavra que a confirmem: <l...simplesmente... eles querem viver
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“somos todos
estrangeiros uns e
outros”

esses homens, essas mulheres empurrados sobre as estradas, os mares e os
desertos, pelas violencias das guerras, da pobreza, das politicas indignas.
Para ter um lugar ao sol eles arriscam suas vidas. Para encontrar a esperanqa eles aceitam o inaceitavel. Para escapar do medo e da aflicgao eles
se agarram a um pais de acolhimento. Que eles ocupem, Senhor, um lugar
aonde eles estao! Que sejam considerados e reconhecidos nos trabalhos
nas suas contribuigdes, na sociedade na sua dignidade! Que se levantem
em todo canto mulheres, homens repletos do teu Espirito. Que eles coloquern em primeiro piano a dignidade e o respeito de toda a vida humana.
Inspire as nossas comunidades o espirito de viver juntos. Faga que habitemos nossas palavras, nossas intengdes. Alargue nossa visao ate ao pais do
outro, para que nesta terra onde brotem desespero, angustia, medo, corI
rem doravante o mel do acolhimento, o leite da vida, da vida... minha
preferida32”.
A oppao feita foi pensar a hospitalidade comp fazendo parte
integrante da missao crista. A nossa identidade crista e a de estrangeiros e peregrino^ (1 Pd 2, 11). Para um cristao, reconhecer a sua
identidade, e, sem duvida, se envolver num encontro verdadeiramente com o seu interlocutor, e deste encontro, se manifestara que
somos todos estrangeiros uns e outros.
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