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As Paulinas Editora publicaram em 2020 mais um livro 

de Tomas Halík1 que, como é habitual neste autor, 

constitui uma reflexão teológica muito valiosa e 

especialmente adequada ao tempo que estamos a 

viver. 

Porque muitas das considerações ali levantadas 

podem vir a ajudar os grupos apostados em fazer o 

caminho sinodal, entendemos chamar a atenção para 

algumas questões, o que não dispensa a leitura da 

totalidade desta obra.  

Halík começa por recordar que depois da experiência 

global gerada pela COVID19, o mundo já não será o 

mesmo, e, provavelmente, está certo que seja assim. 

Afirma depois que “talvez tenha chegado o momento 

de examinar as implicações mais profundas deste golpe infligido à segurança do nosso 

mundo. Podemos dizer que o inevitável processo de globalização atingiu o seu cume: a 

vulnerabilidade global de um mundo global é agora evidente”. 

Recorda que o Papa Francisco disse que a Igreja deveria ser um «hospital de campanh”. 

Trata-se de “uma metáfora a indicar que ela não deve ficar num seu esplêndido 

isolamento do mundo, mas derrubar as suas próprias fronteiras e ir levar ajuda a todos 

os lugares onde existam pessoas, física, mental, social e espiritualmente, necessitadas”. 

E acrescenta que “… é deste modo que a Igreja pode fazer penitência pelas feridas que 

os seus representantes causaram, recentemente, aos mais indefesos”. 

 
1 Tomáš Halík - padre católico, filósofo e teólogo checo. Foi Prémio Templeton em 2014.  
Nasceu em 1948 em Praga, República Checa. Formação: Pontifícia Universidade Lateranense. 
2 “Tomáš Halík arriscou a prisão por defender as liberdades religiosas e culturais após a invasão do seu 
país por parte da União Soviética. Desde então tornou-se um dos mais destacados advogados do diálogo 
entre diferentes pertenças religiosas e não crentes.”Em https://www.snpcultura.org/tomas_halik_em_portugal.html 
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Para além das obras que a Igreja oferece desde os alvores da história, a Igreja “Deve 

fazer diagnósticos (identificando os «sinais dos tempos»), fazer prevenção (criando um 

«sistema imunológico», numa sociedade em que alastram os vírus malignos do medo, 

do ódio, do populismo e do nacionalismo), e fazer convalescença (ultrapassando os 

traumas do passado com o perdão)”. 

Para tanto, é preciso compreender a linguagem de Deus, nos eventos do nosso mundo, 

o que exige a arte do discernimento espiritual. Este, “.,.. por sua vez, exige um desapego 

contemplativo das nossas emoções e dos nossos preconceitos cada vez mais fortes, bem 

como da projeção que damos aos nossos medos e aos nossos desejos”. 

Reportando-se aos últimos tempos, em que a pandemia obrigou a fortes restrições, 

designadamente quanto ao facto de não ser possível, muitas vezes, participar 

presencialmente nas celebrações da Eucaristia, Halík pergunta  “… se este tempo de 

igrejas vazias e fechadas não representa uma espécie de admonição do que poderá 

acontecer num futuro relativamente próximo: dentro de poucos anos, elas poderiam 

estar assim, numa grande parte do nosso mundo”. 

Em muitos países, as igrejas, os mosteiros e os seminários ficaram vazios ou foram 

encerrados. É então preciso perguntar “Porque atribuímos este fenómeno a influências 

externas (o «tsunami secular») ao longo de tanto tempo, e não nos demos conta de que 

se encerrava um capítulo da história do Cristianismo, e que era tempo de nos 

prepararmos para outro capítulo?” 

Se assim é, “Talvez este tempo de edifícios eclesiais vazios ponha simbolicamente em 

evidência o vazio escondido nas Igrejas e o seu possível futuro – se não fizermos uma 

séria tentativa de mostrar ao mundo um rosto do Cristianismo completamente diferente. 

Estivemos demasiado preocupados em converter o «mundo» (o «resto»), e menos 

preocupados em convertermo-nos a nós mesmos; e isto não significa apenas 

«melhorarmo-nos», mas passar radicalmente de um estático «ser cristãos» a um 

dinâmico «tornar-se cristãos»”. 

 

         … (seguir a atualização >>) 
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Prosseguindo com a leitura do texto, Halík defende a exigência de reforma. Afirma o 

autor que está “…convencido de que chegou o momento de refletir sobre como 

continuar o necessário caminho de reforma, indicado pelo Papa Francisco: não tentar 

regressar a um mundo que já não existe e, também, não confiar apenas em meras 

reformas estruturais exteriores, mas ir ao centro do Evangelho, fazer uma viagem ao 

interior”. 

Ao constatar que pensávamos que podíamos resolver a falta de sacerdotes na Europa 

importando «peças sobresselentes» para a máquina da Igreja, a partir de armazéns, 

aparentemente infinitos, na Polónia, Ásia e África, Halík considera que “Talvez este 

«estado de emergência» atual seja um indicador do novo rosto da Igreja. E também um 

precedente histórico. Estou convencido de que as nossas comunidades cristãs – 

paróquias, congregações, movimentos eclesiais e comunidades monásticas – deveriam 

procurar aproximar-se do ideal que deu origem às universidades europeias: uma 

comunidade de alunos e professores, uma escola de sabedoria na qual a verdade é 

procurada através da discussão livre e, também, da profunda contemplação”. 

Ao questionar-se sobre onde é a Galileia de hoje, Halík defende que “A principal linha 

de separação já não é entre os que se consideram crentes e os que se consideram não-

crentes. 

Há quem esteja «à procura», sendo crente (aqueles para quem a fé não é uma «bagagem 

hereditária», mas um «caminho»), e há quem seja não-crente, que rejeita os conceitos 

religiosos que lhe são propostos pelos que o rodeiam, mas, ao mesmo tempo, sente o 

desejo de algo que satisfaça a sua sede de significado. 

Estou convencido de que a «Galileia de hoje», onde devemos procurar Deus que 

sobreviveu à morte, é este grupo dos «à procura»”.  
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A procura de Cristo entre os que o procuram, deve fazer-nos recordar que “A teologia 

da libertação nos ensinou a procurar Cristo nas pessoas que estão à margem da 

sociedade. 

Mas é preciso procurá-lo também por entre as pessoas marginalizadas, no interior da 

Igreja, entre «aqueles que não nos seguem». Se queremos entrar em relação com eles 

como discípulos de Jesus, então, teremos de abandonar várias coisas”. 

Entre as coisas a abandonar, “não devemos só tomar como boas as notícias à nossa 

volta, mas insistir em querer tocar as suas feridas. Por outro lado, onde estaríamos 

seguros de as poder encontrar senão nas feridas do mundo e nas feridas da Igreja, nas 

feridas do corpo que Ele assumiu sobre si?” 

Importante é saber que devemos pôr de lado os nossos objetivos de proselitismo. E que 

“Do tesouro da tradição, que nos foi deixada, queremos tirar coisas novas e velhas, e 

torná-las parte de um diálogo com os que procuram, um diálogo no qual possamos e 

devamos aprender uns com os outros”. 

Halík termina o seu texto afirmando que “Chegou o tempo de um ecumenismo mais 

amplo, para uma procura de Deus «em todas as coisas»; mais audaz”. Este tempo 

marcado pela pandemia, parece “um momento oportuno para nos «fazermos ao largo» 

e procurar uma nova identidade para o Cristianismo, num mundo que muda 

radicalmente sob os nossos olhos.  
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