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Ideias para uma mudança social 

 

Como viver numa sociedade cujas ideias e valores domi-
nantes nem sempre respeitam a dignidade da pessoa? Peran-
te os lamentos derrotistas, surgem propostas que procuram 
romper o circuito do desespero entre os crentes, dando-lhes 
esperança com o convite à construção de uma cultura mais 
humana. 

“O Evangelho é esperança contra o desespero, e eu gostaria 
de escrever poemas nesse sentido. Poemas assim são 
necessários no mundo de hoje”, escrevia o sacerdote e poeta 
polaco Jan Twardowski (1915-2006).  

A verdade é que na poesia de Twardowski não existe dida-
tismo. Pelo contrário, descobrimos um coração compassivo, 
desejoso de levar o amor de Deus ao mundo. Acrescentava 
que “o importante é inclinar-se para o homem e abrir-se 
também para outra realidade, que é invisível e que se situa 
para lá da nossa experiência”. 

Mas a esperança é precisamente o que poderia estar a faltar 
entre os crentes. Assim o considera R. J. Snell, diretor 
académico do Witherspoon Institute, que se refere em “Public 
Discourse” (31.12.2019) ao clima de abatimento que hoje 
constata existir entre os católicos norte-americanos. Um mal-           
-estar provocado pela sensação de que os assuntos públicos 
que mais lhes interessam, se estão a desmoronar. 

 

 

Crise de esperança 

 

À mudança de valores e de mentalidades experimentada pela 
sociedade em muito poucos anos, Snell acrescenta as 
abruptas diferenças entre os crentes. Já não se trata somente 
de persuadir os que se encontram fora da Igreja, como 
também de articular a paz entre os que – em teoria – partilham 
convicções. Neste aspeto, é de citar a divisão entre os que 
defendem recuperar os valores perdidos através de uma 
resposta política contundente, e os que acham ser o problema 
mais profundo e apontam para a cultura. 

“Em condições culturais como estas, existe a tentação de 
fazer de profeta, de lançar condenações estrondosas, de 
assumir o trabalho de Jeremias ou de Miqueias”. Assim, o 
debate público, igualmente entre os crentes, desliza para uma 
guerra estridente de palavras “quase insuportável no seu tom 
e na sua falsa urgência”. 

Neste contexto, têm sido feitos frequentes os apelos para 
baixar a crispação. Mas mais do que um problema de civismo, 
afirma Snell, aquilo que hoje temos é uma crise de esperança. 
E isto é o que, na sua opinião, alimenta a ira. Muitos crentes 
esqueceram que Deus atua na história, e vai-se incutindo a 
suspeita de que “o universo é fundamentalmente hostil e 
inóspito à verdade, ao bem e à beleza, e de que a huma-
nidade deixou de ser imago Dei”. 

Perante o rugido da indignação e do desencanto, o propósito 
pessoal de Snell, em 2020, é abraçar uma “esperança silen-
ciosa”. O que não implica abdicar das próprias responsabili-
dades, calar-se ou ficar de braços cruzados diante das injus-
tiças, mas reafirmar-se no que é permanente: a certeza “de 
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que Deus não deixa de cumprir as suas promessas” e de que 
é possível viver “uma vida com sentido num universo hospi-
taleiro e com significado”. 

 

Mostrar outra maneira de viver 

 

Não é fácil incorporar que um país que se alimentou cultural-
mente do cristianismo, se tenha visto sacudido pela crise dos 
abusos a menores na Igreja; que tenham acontecido frequen-
tes conflitos em torno da liberdade religiosa e de consciência; 
ou que tenha havido uma crescente lassidão das leis em 
assuntos de índole moral. 

A católica iraquiana Luma Simms, que emigrou em criança 
com a sua família para os EUA, compreende as razões do 
desencanto de muitos crentes. No entanto, considera exage-
rado falar de perseguição nesse país. Perseguição pela fé – 
escreve em “Law & Liberty” (23.12.2019) – é o que sofrem os 
cristãos noutras partes do mundo, sobretudo no Médio 
Oriente. E recorda que 80 % da violência por motivos religio-
sos nos países não ocidentais tem por alvo os cristãos. 

Daí que, mais do que na “perseguição”, Simms centre a sua 
atenção na resposta cristã às limitações da cultura atual: 
precisamente porque o materialismo desencantado tem feito 
mossa em tantas pessoas, os crentes devem “oferecer em 
troca algo de belo e atrativo; uma forma de viver no mundo 
transmitida pelo poder do amor”. 

Como Snell, tão-pouco ela advoga deixar de exigir as liber-
dades a que têm direito os cristãos, como quaisquer outros 
cidadãos. Mas previne contra a “mentalidade do guerreiro 
cultural” que só vê agressões das quais defender-se, esque-
cendo a missão construtiva do cristianismo. 

 

Pressão ambiental 

 

O que dizem Snell e Simms sobre os EUA, poderia aplicar-se 
a muitos países europeus, nos quais aconteceu uma autêntica 
“mudança climática cultural”, na expressão do ex-rabino chefe 
do Reino Unido, Jonathan Sacks. 

No seu livro “La fe en la cultura del siglo XXI” (Palabra), Rafael 
Palomino Lozano, catedrático de Direito da Universidad 
Complutense de Madrid, examina a natureza dessa mudança: 
“Não é que toda a sociedade e o Estado se tenham colocado 
contra os cristãos, mas simplesmente que a nossa fé [católica] 
como fator de influência cultural se desvaneceu”. O que se 
traduziu num “distanciamento da dignidade do ser humano”, 

como mostra a banalização da vida através do aborto e da 
eutanásia. 

Há os que diminuem a importância dessa transformação, 
observa Palomino. É verdade – admitem – que as pautas 
culturais que hoje informam o espaço público e os modos de 
vida já não são predominantemente cristãs. Mas continuamos 
a ter a linguagem comum dos direitos humanos, e um sistema 
de governo que garante a todos uma vida em liberdade. 

Certamente, replica ele, “é muito o que nos une, mas também 
que cada vez é mais aquilo que nos separa. (…) E na hora da 
verdade, em relação às coisas que realmente importam a uns 
e outros, não falamos o mesmo idioma”. E dá como exemplos 
o direito à vida, o conceito de casamento e a própria noção de 
direitos humanos. 

A liberdade no Ocidente é real. Mas seria ingénuo ignorar a 
pressão ambiental que exercem as novas pautas culturais, 
assim como o paternalismo de uma sociedade liberal que 
tolera mal a diversidade de opiniões em temas controversos. 

 

Recristianizar a sociedade 

 

Como devolver a esses países o seu cunho cristão? Entre as 
muitas respostas que têm vindo a surgir nos últimos anos, 
Palomino destaca três que, por seu turno, admitem diversas 
concretizações na prática. 

A opção beneditina é uma estratégia de resistência contra-
cultural, proposta por Rod Dreher no seu famoso livro “The 
Benedict Option” (ver “Aceprensa”, 18.1.2019 e 24.5.2017). 
Para este cristão da Igreja Ortodoxa, o prioritário no momento 
histórico atual é conseguir marcar as diferenças relativamente 
a outras formas de vida. Para isso, propõe aos leigos que 
construam comunidades e instituições que sejam verdadeiras 
“fortalezas morais”, ao estilo dos mosteiros de São Bento de 
Núrsia. 

Em princípio, não implica a completa retirada do mundo, mas 
sim “um certo distanciamento, sem ambiguidades, do que 
pudesse pôr em perigo o sentido de pertença” cristão, resume 
Palomino. A esperança de Dreher é que, dessas comunidades 
(“Aceprensa”, 5.12.2019), emerja com o tempo um estilo de 
vida que se vá difundindo na sociedade.  

A opção gregoriana procura criar alianças com todos aqueles 
que têm alta estima pelo contributo do cristianismo para com o 
Ocidente, ainda que não sejam crentes. A exemplo das 
“minorias criativas” imaginadas por T.S. Eliot, Arnold Toynbee 
ou Bento XVI, esses aliados procuram promover aquilo que 
Marcello Pera chamou una “religião civil”; isto é, um fundo de 
princípios morais, culturais e políticos que deem um tom 

https://www.lawliberty.org/2019/12/23/persecution-true-and-false/
https://www.amazon.es/gp/product/8490619255/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=aceprensa08-21&creative=24630&linkCode=as2&creativeASIN=8490619255&linkId=6d299e66e960c59aebc733ab678ef915
https://www.aceprensa.com/religion/rod-dreher-la-opcion-benedictina-no-es-huir-del-mundo-sino-ser-cristianos-contra/
https://www.aceprensa.com/religion/la-opcion-benito-y-sus-criticos/
https://www.aceprensa.com/cultura/la-opcion-benedictina-en-la-vida-real/
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cristão à sociedade, respeitando a separação entre o Estado e 
as Igrejas. 

O nome desta opção alude ao movimento de reforma na Igreja 
empreendido pelo Papa Gregório VII (1073-1085) que, por sua 
vez, se declarava devedor do Papa Gregório Magno (540-           
-604).  

Como exemplo mais atual desta opção, Palomino cita o empe-
nho entusiasta dos seus colegas e alunos do movimento 
Comunhão e Libertação em abrir “canais para o diálogo e a 
reflexão, bases de uma minoria criativa, em torno da literatura, 
da pintura, da poesia ou do pensamento contemporâneo, de 
modo a despertar tantos elementos cristãos que permanecem 
adormecidos na nossa cultura, mas que fazem brotar a paixão 
e a emoção mal os despertamos”. 

A opção Escrivá. Palomino recorda como, no meio do apai-
xonante debate que suscitou nos EUA o livro de Dreher, 
houve aqueles que propuseram como alternativa a “opção 
Escrivá”, em alusão a São Josemaría, fundador do Opus Dei. 
Diz Palomino, glosando um artigo de Austin Ruse e John 
Zmirak, que “Escrivá ensinou algo conhecido muito bem pela 
Igreja primitiva: o chamamento universal à santidade; dizia 
que os leigos não têm de retirar-se para os mosteiros de forma 
a alcançar a perfeição, que o lar e o local de trabalho eram os 
lugares nos quais iam precisamente encontrar Jesus Cristo. E 
que aí iam levar a outros o Evangelho”. 

Diversamente da “opção beneditina”, esta outra imagina os 
cristãos como uma “injeção intravenosa na circulação sanguí-
nea da sociedade”, nas palavras de São Josemaría. Mas este 
efeito benéfico só se torna possível “se tiverem alma contem-
plativa”, como alertava ele próprio. “Porque, caso contrário, 
não irão transformar nada; pelo contrário, serão eles os 
transformados: e, en vez de cristianizar o mundo, mundanizar-
-se-ão”. 

 

Responsabilidade cultural 

 

O “amor apaixonado pelo mundo” que Escrivá difundiu, inclui o 
convite aos cristãos para levarem a sério a cultura do seu 
tempo: 

“Para ti, que desejas formar uma mentalidade católica, univer-
sal” – afirma em “Sulco” (n. 428) –, “transcrevo algumas cara-
terísticas: 

– amplitude de horizontes, e um aprofundamento enérgico, no 
permanentemente vivo da ortodoxia católica; 

– desejo reto e são – nunca frivolidade – de renovar as dou-
trinas típicas do pensamento tradicional, na filosofia e na inter-
pretação da história…; 

– uma cuidadosa atenção para com as orientações da ciência 
e do pensamento contemporâneos; 

– e uma atitude positiva e aberta, diante da transformação 
atual das estruturas sociais e das formas de vida”. 

A atenção às grandes linhas da cultura contemporânea, de 
acordo com as possibilidades pessoais, surge assim como um 
elemento básico do desejo de transformar o mundo. Daí, entre 
as várias recomendações com que termina “La fe en la cultura 
del siglo XXI”, uma seja a de se traçar um plano de formação 
– constituído por tempos de leitura e reflexão – para conhecer 
aqueles debates onde se decide a orientação mais profunda 
da sociedade. 

O caraterístico desse plano é a iniciativa pessoal. Perante um 
projeto de assunto quente, posso interrogar-me sobre como o 
está a abordar a opinião pública, o que há de certo ou de falso 
nessa abordagem, que implicações tem, o que penso eu 
próprio sobre esse assunto, que razões posso avançar, quais 
são os seus pontos fracos, que leituras posso fazer para 
melhorá-los… Ao mesmo tempo, a médio e longo prazo, esse 
plano de formação permite-me estudar de forma desapaixo-
nada temas mais perenes. 

Escreve Palomino: “Cultivar um sentido crítico e adotar amável 
e firmemente uma posição própria à luz da mensagem cristã 
(…). Ganhar em profundidade e perspetiva, em capacidade de 
admiração e observação. Pensar as coisas. Tudo isto pressu-
põe uma formação constante que garanta a liberdade de 
pensamento. Tudo isto não se improvisa; é um exercício que 
se vai desenvolvendo com o tempo e a muitos diferentes 
níveis, mas que não pode ser estranho a ninguém que queira 
apostar na nova evangelização do nosso tempo”. 

 

Inconformismo e santidade 

 

É evidente que ler e pensar não basta para transformar uma 
cultura, embora não seja pouca coisa. No final, o decisivo é 
esse núcleo duro que partilham – apesar das suas diferenças 
– as diversas propostas de transformação do mundo. À parti-
da, no nível mais básico, o inconformismo que evita curvar-se 
aos ditames da cultura da moda. 

Viver de uma maneira em que se note a marca cristã 
pressupõe a experiência do encontro com Jesus Cristo. Como 
explica Luigi Giussani, fundador de Comunhão e Libertação, 
em “Crear huellas en la historia del mundo” (Ediciones 
Encuentro), “a cultura nova” que produzem os cristãos parte 
sempre “de um acontecimento do qual se participa, do mergu-
lhar-se numa Presença”. E “este encontro tem um valor 
genético, porque representa o nascimento de um sujeito novo 
que aparece num lugar e num momento determinados da 

https://amzn.to/3aZtOGW
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história”, com uma forma de pensar, de sentir e de atuar 
únicas. 

“Quando semelhante Presença entra em jogo em todas as 
relações da vida, quando estas estão ‘penduradas’ dela (…), 
tem-se uma cultura nova”. Porque então os critérios que 
regem o lar, o trabalho, a arte, a ciência, a política, a 
economia…, ficam tocados de graça pela santidade de Deus. 

 

J. M. 

 

 

Paixão pela verdade, pelo bem e pela beleza 

 

O cultivo da sensibilidade através da arte e da literatura amplia 
a própria vida, enchendo-a de substância em face do anódino. 

No seu livro “The Beer Option”, Jared Staudt utiliza a imagem 
da cerveja – um produto típico da cultura católica – para 
explicar como as realidades materiais são uma via de acesso 
a Deus. A bebida, elaborada pelos monges beneditinos como 
meio de subsistência e de caridade para com os pobres e os 
peregrinos, também evoca a alegria e a amizade, dois traços 
distintivos da nova evangelização. 

Depois de publicar o livro em 2018 – em jeito de spin-off de 
“The Benedict Option”, de Rod Dreher –, Staudt arrancou com 
a web “Building Catholic Culture”. Trata-se de um projeto de 
alfabetização para suscitar o apreço pela “rica cultura sacra-
mental” do catolicismo, que é uma fé encarnada no mundo. 
Como recordou São João Paulo II num famoso discurso de 
1982: “Uma fé que não se torna cultura é uma fé não plena-
mente acolhida, não totalmente pensada, não fielmente vivi-
da”. 

A cultura católica começa no lar (“Aceprensa”, 23.4.2011) e, a 
partir daí, irradia todos os âmbitos da sociedade. Disso está 
consciente Staudt, casado e pai de seis filhos, professor do 
Augustine Institute e diretor académico do gabinete de forma-
ção da arquidiocese de Denver. Por isso, na sua web dedica 
um espaço à cultura familiar. Entre os seus pilares situa a 
oração em família; a educação dos filhos no apreço pela ver-
dade, pelo bem e pela beleza; as práticas partilhadas de 
trabalho e lazer; e os planos com outras famílias. 

Outra componente do seu projeto de alfabetização cultural são 
as oficinas de formação humanística para jovens e adultos, os 
retiros e as peregrinações, estas últimas concebidas como 
genuínas experiências de imersão na cultura católica. O que 
inclui visitas a lugares representativos da arte cristã, momen-
tos de oração, concertos de canto gregoriano, degustações de 
cerveja trapista… 

Mas, certamente, a joia da coroa da sua web são as reflexões 
que faz no final de um poema de Gerard Manley Hopkins ou 
de John Henry Newman, de um quadro de Monet ou de 
Turner, do “Requiem” de Mozart, de um oratório de Edward 
Elgar, de uma escultura de Donatello, da basílica de Saint-             
-Denis… O conjunto forma “uma profunda visão sacramental” 
do mundo, como diz a propósito do poema “God’s Grandeur”, 
de Hopkins. 

 

O mundo como sacramento 

 

Para Staudt, um leigo que adapta a Regra de São Bento ao 
seu ambiente familiar e social, a cultura não é algo puramente 
ornamental. Explicava há uns tempos num artigo, que “a arte 
inicia-nos na tradição viva da cultura católica e da civilização 
ocidental”; ajuda-nos a modelar a nossa sensibilidade; dispõe 
a mente e o coração para adorar a Deus; e “submerge-nos na 
beleza”.  

“A pobreza da nossa cultura é, em grande parte, uma pobreza 
de beleza. Já não vemos o mundo como algo de sacramental 
que revela e manifesta profundas verdades e mistérios espiri-
tuais. Sem beleza, é menos provável que olhemos para cima, 
e perdemos uma poderosa mola para a fé”.  

Se a nossa vida decorre afastada da arte e da cultura, conclui 
Jared Staudt, ela ir-se-á empobrecendo. “Necessitamos de 
experimentar uma epifania da beleza para nos inspirar na 
busca das coisas mais elevadas e para refrescar-nos nos 
nossos esforços e nas nossas provas”. Necessitamos dessa 
manifestação na nossa vida para perceber melhor a Deus no 
comum.  

 

J. M. 

 

 

 

 

 

 

https://buildingcatholicculture.com/
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1982/january/documents/hf_jp-ii_spe_19820116_impegno-culturale.html
https://www.aceprensa.com/religion/la-cultura-catolica-empieza-en-casa/
https://catholicexchange.com/popes-need-great-art

