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A Bíblia,
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Na mesma semana em que era lançada,
em Portugal, uma edição literária da Bíblia,
as declarações polémicas de uma voz da literatura,
José Saramago, (re)acenderam o debate de
que damos conta neste número do Observatório.
Não há dúvida de que a Bíblia, por razões
profundas e, inclusive, contrastadas, está
no centro da definição do projecto cultural
comum. Os textos publicados (e que são
apenas uma parte do muito que circulou)
estão ordenados pela data da sua edição.
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Galileu e Saramago
O julgamento pela Inquisição de Galileu Galilei (um homem
profundamente crente e até bem relacionado com a
hierarquia da Igreja), no qual ele se viu obrigado a abjurar as
ideias do monge Nicolau Copérnico, por elas contrariarem a
Bíblia, é bem conhecido. Também é conhecido que o Papa
João Paulo II “anulou” a condenação do sábio, admitindo um
erro institucional. Mas é menos conhecido que as primeiras
observações do céu feitas por Galileu com o telescópio
foram logo confirmadas por jesuítas. Um dos maiores
astrónomos da época, o jesuíta Cristoph Clavius, que
estudou em Coimbra (e que foi grande admirador de Pedro
Nunes), manifestou simpatia por Galileu, embora não tivesse
chegado ao ponto de admitir o heliocentrismo. Abriu, há
poucos dias, no Museu do Vaticano, uma grande exposição
de astronomia, que evoca o nascimento da ciência moderna.
Neste ano, em que celebramos Galileu, podemos olhar, como
ele fez, para os satélites de Júpiter e pensar, como ele
pensou, que, ao contrário do que transparece em certos
passos da Bíblia, a Terra não é o centro do mundo.
Galileu, quando notou, numa carta à Grã-Duquesa Cristina
de Lorena, que "a intenção do Espírito Santo é ensinar-nos
como se vai para o céu e não como o céu vai", citava o
cardeal Caeser Baronius, bibliotecário do Vaticano, que tinha
assim resolvido o conflito entre religião e ciência. Contradições entre o texto da Bíblia e o conhecimento científico já
tinham ocorrido antes, mas tinham sido ultrapassadas pelos
religiosos mais esclarecidos. Por exemplo, certos trechos das
Escrituras segundo os quais a Terra é plana levaram alguns
padres antigos a rejeitar o conhecimento grego de que era
esférica. Contudo, os cristãos mais cultos aceitaram a
esfericidade do nosso planeta muito antes das viagens de
circum-navegação. O físico Steven Weinberg ironizou:
“Dante achou até que o interior da Terra redonda era um
bom lugar para os pecadores.”
Há compatibilidade entre ciência e religião? Penso que sim.
Mas, para que haja, como bem mostra o caso Galileu, tem de
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se abandonar a ideia de que a Bíblia é um livro de ciência. O
seu conteúdo não resultou da aplicação do método científico e a apreensão religiosa desse conteúdo tem a ver com a
fé e não com a razão. Trata-se de um livro em larga medida
ficcional, escrito e reescrito por vários autores ao longo dos
anos, que, obviamente, não pode ser levado à letra, como
fizeram ontem os cardeais do Santo Ofício e fazem hoje os
criacionistas evangélicos. Não é um livro de história, mas um
livro de histórias, um livro que faz parte do património
literário da humanidade, sendo apreciado mesmo por quem
não tem fé.
A Bíblia, mais do que qualquer outro livro, tem sido fonte de
todos os tipos de leituras e tresleituras. O escritor José
Saramago acaba de dar um exemplo maior de tresleitura.
Deixei, há muito, de me interessar pelo autor quando ouvi os
seus dislates anti-científicos. Mas, agora, devido ao banzé
que se instalou (há quem diga que é puro “marketing” para
aumentar as vendas do último livro), não posso deixar de me
pronunciar. Saramago falou sobre a Bíblia de uma maneira
que, seja-se ou não crente, não é intelectualmente séria. Não
foi apenas chamar-lhe “manual de maus costumes” e
“catálogo de crueldades”. Foi também ter dito que o Génesis
tinha “coisas idiotas”, exemplificando: “Antes, na criação do
Universo, Deus não fez nada. Depois, decidiu criar o Universo,
não se sabe porquê, nem para quê. Fê-lo em seis dias,
apenas seis dias. Descansou ao sétimo. Até hoje! Nunca mais
fez nada! Isto tem algum sentido?”. A pergunta é que não
tem nenhum sentido! É o grau zero da crítica religiosa ou
mesmo literária. O que não seria dito se alguém analisasse
“O Memorial do Convento” desta maneira tão tosca? Tão
errado é levar a Bíblia à letra, aceitando o que lá está, como
levar a Bíblia à letra, recusando o que lá está. Francamente,
não consigo distinguir entre a teologia básica dos que
condenaram Galileu e esta anti-teologia igualmente
primitiva de um escritor contemporâneo.

Carlos Fiolhais
Professor universitário
In Público, 23.10.2009
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Uma farsa
O problema com o furor que provocaram os comentários de
Saramago sobre a Bíblia (mais precisamente sobre o Antigo
Testamento) é que não devia ter existido furor algum.
Saramago não disse mais do que se dizia nas folhas
anticlericais do século XIX ou nas tabernas republicanas no
tempo de Afonso Costa. São ideias de trolha ou de tipógrafo
semianalfabeto, zangado com os padres por razões de
política e de inveja. Já não vêm a propósito. Claro que
Saramago tem 80 e tal anos, coisa que não costuma
acompanhar uma cabeça clara, e que, ainda por cima, não
estudou o que devia estudar, muito provavelmente contra a
vontade dele. Mas, se há desculpa para Saramago, não há
desculpa para o país, que se resolveu escandalizar
inutilmente com meia dúzia de patetices.
Claro que Saramago ganhou o Prémio Nobel, como vários
“camaradas” que não valiam nada, e vendeu milhões de
livros, como muita gente acéfala e feliz que não sabia, ou
sabe, distinguir a mão esquerda da mão direita. E claro que o
saloiice portuguesa delirou com a façanha. Só que daí não se
segue que seja obrigatório levar a criatura a sério. Não
assiste a Saramago a mais remota autoridade para dar a
sua opinião sobre a Bíblia ou sobre qualquer outro assunto,
excepto sobre os produtos que ele fabrica, à maneira latinoamericana, de acordo com a tradição epigonal indígena.
Depois do que fez no PREC, Saramago está mesmo entre as
pessoas que nenhum indivíduo inteligente em princípio ouve.
O regime de liberdade, aliás relativa, em que vivemos
permite ao primeiro transeunte evacuar o espírito de toda a
espécie de tralha. É um privilégio que devemos
intransigentemente defender. O Estado autoriza Saramago a
contribuir para o dislate nacional, mas não encomendou a
ninguém - principalmente a dignitários da Igreja como o
bispo do Porto - a tarefa de honrar o dislate com a sua
preocupação e a sua crítica. Nem por caridade cristã. D.
Manuel Clemente conhece com certeza a dificuldade de
explicar a mediocridade a um medíocre e a impossibilidade
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prática de suprir, sobre o tarde, certos dotes de nascença e
de educação. O que, finalmente, espanta neste ridículo
episódio não é Saramago, de quem - suponho - não se
esperava melhor. É a extraordinária importância que lhe
deram criaturas com bom senso e a escolaridade
obrigatória.

Vasco Pulido Valente
Historiador
In Público, 23.10.2009
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Evangelho de um primário
(...) Não é, por isso, a falta de respeito que me incomoda nas
declarações de Saramago sobre a Bíblia (e nem comento os
apelos a que renuncie à nacionalidade portuguesa). Muito
menos a mim, ateu de pai e mãe e razoavelmente
anticlerical. É o primarismo. Como reduzir um conjunto de
textos tão complexo e contraditório a "absurdos" e
"disparates"? Como pode um escritor resumir assim aquela
que foi a fonte de inspiração de milhares de textos literários
(até os dele), composições musicais ou obras de arte? Como
se pode falar de um "manual de maus costumes" quando se
fala de textos (dos tão diferentes Antigo e Novo Testamento)
que contêm em si o pior e o melhor da humanidade, toda a
crueldade e generosidade, toda a vingança e perdão? Como
pode alguém que escreve sobre a nossa história comum
descer ao mais básico dos anacronismos históricos?
O primarismo está a transformar-se num ar do nosso tempo.
É ele que faz crescer os fundamentalismos religiosos e as
leituras literais da Bíblia e do Corão. E o primarismo atrai
primarismo. Cria um manto espesso de intolerância e
ignorância, de estupidez e incomunicabilidade. No tempo da
frase curta, da declaração bombástica, do escândalo sem
sentido da história, o primarismo é mais forte do que
qualquer ideia. O que é extraordinário é que seja eu, um
colunista da espuma dos dias, a dizê-lo a propósito de um
escritor, que tem outro tempo para respirar, que pode ir
muito além do espectáculo da polémica fácil.
Recuso-me a ser levado nesta avalancha. Esta avalancha
que resume o cristianismo à sua caricatura. Que resume o
islamismo à sua violência. Que resume o judaísmo aos
avanços e recuos de um Estado. Que resume o ateísmo a
uma nova religião científica que esmaga milénios de história.
Não, nenhum dos livros das três religiões monoteístas se
explica com citações escolhidas ao acaso. E não, não é
preciso ser cristão para sentir comoção com o 'Cântico dos
Cânticos'. Não é preciso ser crente para perceber que a
religião condensa em si as camadas da história de que se faz
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a humanidade. Que ela tem um tempo e um ritmo que não
cabem em conferências de imprensa. Não é preciso ser
religioso para compreender esta permanente procura do
sentido da vida e da imortalidade.
Eu, ateu convicto desde o dia em que penso, não aceito esta
nova moral em que tudo se resume à dimensão do indivíduo.
Em que todas as convicções colectivas, todos os ritos
humanos, são vistos como manifestações de um
obscurantismo acrítico. Não perceber o que de mais
profundo e complexo tem a fé humana é não perceber nada
da humanidade. E se a um escritor lhe escapa o que de
essencial há na sua espécie...

Daniel Oliveira
Jornalista
In Expresso, 24.10.2009

7

Bíblia, violência e alteridade
1. A relação dos textos sagrados com a violência não é
simplesmente fruto de uma invenção posterior, externa e
ilícita. Esta questão está estabelecida, e com enorme
complexidade, no interior do próprio fenómeno religioso.
Naquela que é porventura uma das últimas grandes
teorizações do sagrado realizada no século XX, René Girard
recorda que, na experiência sacra ancestral, há uma
violência fundadora transferida simbolicamente para a
transcendência, não existe construção identitária crente
que não integre ou se debata com aquilo que, na linguagem
do mito, é o homicídio fundador, as pulsões vitimárias e os
traços sacrificiais. Mesmo quando a religião se coloca do
lado da vítima e toma inviáveis todos os postulados
violentos e sacrificiais, a violência tem sempre um papel
referencial e os sistemas religiosos confrontam-se com ela a
partir do seu fundo mais residual. Passar de expressão
violenta à proposição pacífica não acontece por um
automatismo, pois nenhum discurso religioso está, na sua
formulação, totalmente isento de violência.
2. Mas o mesmo é válido para as culturas. Como esclarece
Michel de Certeau, “toda a sociedade define-se pelo que
exclui e constitui-se pela diferenciação... Uma estrutura
bipolar, essencial a todas as sociedades, supõe que exista
um fora para que exista um entre nós”. Rejeitar, por isso, o
sagrado em nome de uma ideal recusa da violência,
apontando as religiões como bodes expiatórios das
convulsões civilizacionais e epocais, é ocultar, à consciência,
uma ferida bem mais difícil: o pensamento que se distancia
indefinidamente da origem violenta reaproxima-se dela
muito facilmente.
3. Como resolvem as religiões a violência que as marca?
Escreve o teólogo Alfredo Teixeira: tal “só é possível a partir
da fixação de um ponto macro-hermenêutico que vai
determinar toda a micro-hermenêutica”.
E que ponto é esse? Segundo Girard (e ele pensa sobretudo
no paradigma cristão) é um processo de desvelamento que
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decompõe a pretensa unidade e literalidade do texto. Os
textos, também aqueles sagrados, são plurais. Configuram-se
como redes múltiplas de sentidos que jogam entre si. O
exercício interpretativo deve, também aqui, “apreciar o plural
de que o texto é feito” (Roland Barthes dixit). Ora esta
pluralidade é o único antídoto que previne contra as leituras
fundamentalistas, unívocas e violentas. Certeau falava
justamente da violência como uma doença da linguagem,
que transforma o texto em mero sintoma num sistema
controlado. O texto fica destituído de qualquer potencial
transformador, e como, alojado num horizonte de insignificância, já nada diz, deixa assim todo o campo livre e
legitimado para a afirmação prepotente e agastada dos
vários poderes. É o plural do texto que funda e estimula a
diversidade hermenêutica, e assim garante, contra todas as
presunções absolutistas, o lugar da alteridade.
4. Tal como em outros textos, também nos religiosos a
linearidade do discurso, da primeira à última palavra, é
apenas aparente. A sua é, se quisermos, uma mecânica da
inversão, da ruptura e da surpresa. E isto porque só uma
linguagem aberta e orgânica pode dizer o indizível, e aceder
assim ao campo profundo da experiência religiosa. O
objectivo do texto religioso não é representar, como se se
tratasse de um tipo de taxidermia. Ele constitui um
espectáculo que permanece em grande medida enigmático
e cuja realidade não está na sequência natural das acções
que o compõem, mas nesta abertura a que se expõe.

P. José Tolentino Mendonça
In Público, 24.10.2009
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Caim
(...) É certo que, com "Caim", Saramago ataca a que hoje é a
mais tolerante, a mais democrática e a menos inquisitorial
das religiões. Nenhum bispo da Igreja Católica o perseguirá
com uma «fatwa» e nenhum católico fará mais do que
insultá-lo nos blogues e redes sociais da net - onde o insulto
é fácil, fértil e impune. Não é inócuo, mas, pelo menos, não é
perigoso. É também verdade que Saramago se limitou a uma
visão literal de um texto datado e inaplicado na prática há
muito. É inteiramente legítimo do ponto de vista literário, não
sei se será do ponto de vista crítico. Também o Corão, lido à
letra, é "um manual de maus costumes" ditado por um deus
que diríamos cruel e desumano. A diferença está em que o
Corão, na sua interpretação literal, continua hoje a ser o guia
e o texto sagrado de grande parte do mundo islâmico, que
nele fundamenta o terror e algumas das formas mais iníquas
e aberrantes de regulação das sociedades.
Enquanto que ao Antigo Testamento se seguiu o Novo
Testamento e várias encíclicas, algumas maravilhosas, que
hoje constituem os fundamentos teológicos do cristianismo
- e com base nos quais, a Igreja católica, os seus servidores e
seguidores fizeram e fazem obra notável em lugares do
mundo onde ninguém mais faz. Continuar a querer ver o
catolicismo e a Igreja Católica como a religião do Antigo
Testamento e das fogueiras da Inquisição não é um exercício
intelectual sério. (...)

Miguel Sousa Tavares
Escritor
In Expresso, 24.10.2009

Confronto na afabilidade
(...) Foi traduzido, de Enzo Bianchi que esteve há pouco em
Portugal, um livrinho com um título - Para uma Ética
Partilhada - que resume o seu conteúdo e constitui uma boa
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ajuda para esta época de crispações, delícia de alguns meios
de comunicação colonizados pelas touradas, por cenários
de sangue. O livro abre com uma interrogação: Será ainda
possível um confronto na afabilidade? Parte de uma
verificação: “Para todos os que se empenharam no diálogo
entre crentes cristãos e não cristãos, entre católicos e
«laicos», para os próprios católicos que acreditam no diálogo
vivido na escuta, no esforço de não desprezar o outro, mas
de encetar com ele um confronto na afabilidade, estes
últimos tempos podem dizer-se - em linguagem bíblica «dias maus»”.
Crentes e não crentes acusam-se, mutuamente, de intransigência e arrogância. Não desesperemos. José Saramago
acaba de dizer, numa entrevista ao JL: “se a alguém ocorrer
fundar uma internacional da bondade eu inscrevo-me. Ela é
fundamental, e eu coloco-a acima de qualquer atributo
humano, incluindo a inteligência e a sensibilidade”.
No final do seu livro, Enzo Bianchi coloca a questão
fundamental: quem é o ser humano? Para onde vai? “Como
pode viver numa sociedade que luta contra a barbárie e a
favor da humanização? Das respostas que cada qual, a partir
do seu património espiritual, souber dar depende, sem
dúvida, o nosso futuro, mas também, já desde hoje, a
qualidade da nossa vida pessoal e da convivência civil”.

Fr. Bento Domingues, o.p.
In Público, 25.10.2009
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Saramago e a insustentável leveza
da ignorância
Quando José Saramago decidiu espevitar o interesse pelo
seu último livro afirmando que "a Bíblia é um manual de
maus costumes", a minha primeira reacção - como escritor e
como alguém de há muito tempo dedicado aos estudos de
religião comparada - foi rir-me para comigo e murmurar "e
depois?".
São várias e de ordem vária as razões por que desvalorizei
os comentários de Saramago. O Antigo Testamento,
praticamente na sua totalidade, nunca teve como propósito
constituir qualquer coisa de parecido com um manual de
boas ou más maneiras. Ao ler a Bíblia, pouco que seja,
ninguém pretende encontrar um modelo para o seu
comportamento nos actos do Rei David, de Betsabé, de Noé,
de Adão, de Eva ou de quaisquer outras pessoas referidas
nas histórias bíblicas. Na tradição judaica, tal atitude pura e
simplesmente nunca existiu. Nem o mais ortodoxo dos
rabinos obedece hoje à maioria das regras de conduta do
Deuteronómio, mais que não fosse por estarem de tal modo
datadas que seriam irrelevantes para a vida dos nossos dias.
Assim como ninguém no mundo judeu modela o seu
comportamento pelo de Deus. Fazê-lo seria considerado
ingénuo na melhor das hipóteses ou herético na pior. O
Antigo Testamento é formado em grande parte por uma
compilação de histórias, muito à semelhança de um
romance. E o seu tema principal é a difícil e por vezes
tumultuosa relação entre Deus e Israel, entre o criador
transcendente de um universo e o seu povo escolhido. É uma
história de sobrevivência, de como os israelitas usaram de
todos os meios à sua disposição - incluindo a guerra - para
defender aquilo que consideravam a sua particular aliança
com o Senhor. Como qualquer romance ou outra forma de
narrativa que intente descrever todos os cambiantes da
conduta humana, dela fazem parte tanto a opressão
intolerável, os crimes de guerra e os assassinatos, como
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também o amor, a dedicação e o heroísmo. Trata de seres
humanos tal como eles são, e não como eles deveriam ser.
Pegar no Antigo Testamento para criticar a brutalidade dos
hebreus ou de outros povos da antiguidade é o mesmo que
criticar Dostoievsky por escrever sobre um assassinato
premeditado em «Crime e Castigo» ou criticar Anne Frank
por descrever como a crueldade nazi afectou a sua família.
Inclinava-me a pensar que qualquer escritor haveria de olhar
como vital, tanto para ficcionistas como para ensaístas, a
exploração de toda a gama das emoções e acções
humanas, mas ao que parece enganava-me, pelo menos no
caso particular de Saramago.
Confesso que as palavras de Saramago me deixaram
perplexo de um modo muito pessoal ao implicarem que não
deveríamos escrever sobre os horrendos crimes cometidos
por seres humanos, pois uma boa parte do que faço nos
meus romances é explorar as vidas de pessoas cujas vozes
têm sido sistematicamente silenciadas por ditadores,
generais e inquisidores religiosos. Penso que escrever sobre
a repressão violenta e sobre os tratamentos cruéis é
essencial, sobretudo quando se busca a criação de um
mundo de mais justiça e humanidade. E uma das coisas que
mais respeito e valorizo no Antigo Testamento - apesar de
não crer num Deus pessoal e de não praticar nenhuma
forma de fé, nem sequer a religião dos meus pais, o judaísmo
- é o facto de aí nada ser escamoteado ou escondido. Quem
quer que deseje conhecer até onde pode chegar a
abominação e a crueldade humanas e até que ponto Deus ou o Destino - pode ser impiedoso bastar-lhe-á abrir o
Antigo Testamento. Para quem nunca o fez, sugeriria que
lessem o tratamento dado pelo Rei David a Urias, narrado no
Segundo Livro de Samuel. Será difícil encontrar descrição
mais poderosa da traição e da brutalidade humanas.
Por outro lado, considerei que no fundo não valia a pena dar
importância aos comentários de Saramago, pela
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ingenuidade e infantilidade da interpretação literal que ele
(juntamente com os fundamentalistas religiosos) faz das
histórias do Antigo Testamento. Uma das mais importantes
lições que retirei do estudo da história das religiões e da
mitologia é que as narrativas mitológicas são - na sua maior
parte - poesia e não prosa. A história de Adão e Eva é poesia.
Ou será que haverá alguém que acredite que Eva foi feita de
uma costela de Adão? O autor desta narrativa do Antigo
Testamento está a recorrer a uma linguagem simbólica - tal
como poetas muito posteriores, como Shakespeare ou
Camões, recorreram à linguagem simbólica para criarem as
suas obras-primas. Ou será que algum leitor de «Os
Lusíadas» pensa que os navegadores portugueses
depararam com um temível gigante chamado Adamastor
nas suas viagens da época das Descobertas? Ou, quando a
narrativa bíblica conta que Moisés separou as águas do Mar
Vermelho no Livro do Êxodo para que o seu povo pudesse
fugir do Egipto, será que alguém com mais de dez anos
acredita que ele possa ter murmurado algum abracadabra
hebraico e produzido tal milagre? Espero bem que não. O
Antigo Testamento pode ter como referência um
acontecimento histórico - a libertação do povo hebraico -,
mas a linguagem utilizada é poética e simbólica. Por assim
ser, está aberto a diferentes interpretações. Pode acontecer
que o que aqui se pretende é falar da viagem espiritual que
cada um de nós pode fazer ao longo das nossas vidas, da
escravidão para a liberdade. Nesse caso, a história de Moisés
será sobre a nossa aspiração - como indivíduos e como povo
- à segurança, a uma vida realizada e com sentido.
Tomar à letra estas histórias é simplesmente não entender o
Antigo Testamento e ignorar por completo dois mil anos da
tradição poética ocidental. (...)

Richard Zimler
Escritor (de origem judia)
In Público, 27.10.2009
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“Caim” - a desilusão
Todos temos desilusões na vida: com amigos, clube de
futebol, partido político, ideais e sonhos... Aconteceu-me
também com José Saramago, que admiro como ficcionista.
Com as descobertas linguísticas dos séculos XVIII-XX já não
se lêem textos sem os contextos e hipertextos, as pequenas
narrativas sem as macronarrativas. A Bíblia das escrituras
hebraicas (Antigo Testamento com 46 livros) e gregas (Novo
Testamento com 27 livros) oferecem-nos um Código de vida
dependente da fé em Deus, composto ao longo de dois
séculos (AT) e de um século (NT).
Constituem um processo histórico de gente com nomes,
mas, sobretudo, de gente anónima. Do AT só conhecemos o
nome de um autor - o Ben Sirac - , e, do NT, o nome de S.
Paulo para sete das suas cartas. Todos os demais autores
são fruto de decisões das respectivas comunidades, a
judaica e a cristã - o chamado Cânone.
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Ler a Bíblia é um desafio para qualquer pessoa, mais letrado
ou menos letrado, crente ou descrente. Encontramo-nos
com mitos, sagas, lendas, poesia, sabedoria, contos, profecia,
"romances" (Rute e Ester), evangelhos, cartas, apocalipse.
Encontramo-nos com um Deus único, criador, senhor de um
povo, defensor ciumento desse povo a quem impõe leis, a
quem prova, por quem combate e por quem aniquila
inimigos (AT).
É um Livro de livros, com narrativas esplêndidas, umas,
aborrecidas - muito aborrecidas -, outras. Mas quem estudar
o texto no seu contexto acaba por se apaixonar, até os não
crentes. E foi com toda esta boa disposição que, entre outros
de José Saramago, li também o «Evangelho Segundo Jesus
Cristo» e, agora, o «Caim». Quem gosta de literatura gosta
de imagens, metáforas, analepses e prolepses, narrativas de
idealismos míticos e messiânicos, de paixões humanas, de
mundos de Deus e do Diabo, de esperança e desespero. Na
Bíblia está tudo. E, a nível literário, José Saramago é um
"mago" de imagens e metáforas (Harold Bloom dixit).
E foi por tudo isto que aceitei o repto da SIC para me
encontrar com o Prémio Nobel da literatura. E a desilusão
aconteceu. Nunca pensei que um Prémio Nobel da
Literatura, mesmo ateu confesso e militante, folheasse as
narrativas bíblicas de maneira literalista e fundamentalista.
Saramago respiga, na Bíblia, os textos mais "escandalosos",
que têm Deus por autor, e classifica esse Deus de "filho da
p..." (p. 82), sanguinário, colérico, absolutamente mau. A
Bíblia é um "manual de maus costumes...".
E os milhões de judeus e cristãos que nela depositam
confiança, o que são? E os milhares de exegetas bíblicos, que
queimam as pestanas de noite e de dia, a estudá-la, o que
são? E as Bibliotecas, de centenas de milhares de livros
sobre a Bíblia, ou as dezenas de Revistas científicas
dedicadas à Bíblia, em todas as línguas, o que significam? E
porque é que a Bíblia continua a ser o «best-seller» de todos
os livros e a inspiração para grandes romancistas, artistas,
igrejas e catedrais?
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Ilda David’

Sempre pensei que o encontro de José Saramago com o
Prof. Tolentino Mendonça e comigo o convencesse a mudar
de agulha. Nada. O Deus da Bíblia é o Deus daquela letra e
nada mais. Como classificar, então, o livro «Caim»?
Saramago começa mal ao apresentar os dois irmãos, Caim e
Abel. Põe Abel a louvarinhar-se a si próprio desafiando
semanas seguidas o seu irmão Caim pelo facto do "senhor"
(Deus) aceitar as suas oferendas e rejeitar as do irmão (p.
36s). Mas o texto bíblico (Génesis 4, 3-8) oferece-nos um
Abel que nunca abre a boca. É um pastor que apresenta as
suas ofertas a Deus, aceites por Deus, e que é morto por
Caim, chateado - este, sim - com Deus por não aceitar
também as suas ofertas. Nada mais.
A partir daqui, Caim sente-se amaldiçoado por Deus, e leva
uma vida errante, merecedor de ser também morto, mas
Deus não consente e, por isso, coloca-lhe na testa um sinal
de defesa mortal. Nesta errância geográfica, Saramago é um
excelente ficcionista em todos os anacronismos caínicos:
Caim encontra-se com Abraão, Moisés, Josué, Noé, Job e
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demais personagens bíblicas. São personagens trágicas
"manipuladas" por um "senhor" (Deus) trágico e sádico que
obriga Abraão a sacrificar o seu próprio filho, as cidades de
Sodoma e Gomorra a desaparecer num fogo divino sem
poupar as crianças, Lot a ser embebedado pelas duas filhas
para, através de incesto, ficarem grávidas do pai. Josué vai
conquistando os cananeus por obra e graça do senhor
guerreiro (Deus), que impõe a lei do «herem» (anátema) a
todos os inimigos conquistados: matar gados, homens,
mulheres e crianças, despojos de guerra.
Mas regressemos à substância do tema: saber ler o texto no
seu contexto. Por escassez de espaço fixemo-nos apenas em
três exemplos contra os quais Saramago se insurge.
Sobre Caim e Abel, o livro de Génesis oferece-nos vinte e
quatro versículos e não apenas os nove de Saramago. Sem
este contexto não entendemos nada de Caim. No versículo
17 lemos: "Caim conheceu a sua mulher. Ela concebeu e deu
à luz Henoc. E começou, depois, a edificar uma cidade, à qual
deu o nome do seu filho Henoc". Um dos descendentes de
Caim foi Tubal-Caim (4, 22), pai daqueles que fabricavam
todos os instrumentos de cobre e ferro". Quem é, então, o
Caim da Bíblia? Não é um indivíduo mas o epónimo de uma
cultura e civilização - a das cidades -, muito mal vista por um
fio condutor e transversal a toda a Bíblia do AT, que opõe a
cultura e civilização dos pastores (Abel) à das cidades.
Nas cidades há senhores, patrões, gente rica e trabalhadores
pobres e mal tratados, enquanto que na cultura dos pastores
são todos iguais, vivem em fraternidade, cumplicidade,
mútua ajuda. O mitograma de Génesis sobre Caim e Abel
consubstancia estas duas culturas (ler Juízes 9 e Samuel 8
contra a monarquia). A Bíblia não conhece a ciência da
paleontologia, arqueologia, nem os períodos do paleolítico,
neolítico, mesolítico, mas conhece os períodos civilizacionais
do ferro e cobre, das cidades e dos pastores. O mal vem das
cidades, dos senhores que detêm a riqueza dos campos e
dos minerais. A costela da esquerda política de Saramago
devia ficar satisfeita com a Bíblia.
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O incesto das duas filhas de Lot (Génesis 19, 30-38) é um
conto ou lenda para denegrir dois povos inimigos de Israel.
Não são filhos que elas dão à luz, mas dois povos (19, 37s: "A
mais velha deu à luz um filho, ao qual deu o nome de Moab,
pai dos moabitas, que vivem ainda hoje. A mais nova teve
igualmente um filho, ao qual deu o nome de Ben-Ami, pai dos
amonitas, que vivem ainda hoje”).
As leis do «Herem» aplicadas aos povos cananeus
conquistados por Josué eram, infelizmente, um costume em
todo o Próximo Médio Oriente. Conquistar povos pagãos e
deixar homens e mulheres, inseridos culturalmente,
conduziria ao perigo dos crentes monolátricos e
monoteístas perderem a sua identidade através dos
casamentos mistos.
Foi muito pior o nazismo, o comunismo de Estaline, MaoTsé
Tung, Pol Pot... São páginas bíblicas que não gostamos de ler
segundo os nossos conceitos cristãos e democráticos. Mas a
Bíblia não nasceu nem em tempos de democracia ocidental
nem com a Carta das Nações Unidas sobre os direitos
humanos. Jesus, muito diferente do AT, pronunciou: "Amai os
vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os
que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos difamam,
rezai pelos que vos caluniam. A quem te bater numa das
faces, oferece-lhe também a outra..." (Lucas 6, 27 e par.).
É assim tão difícil ler o texto no seu contexto? A pequena
narrativa na grande narrativa?
José Saramago terminou, na SIC, por dizer: "Na Carta das
Nações Unidas falta a enunciação de dois direitos: "o direito
à dissensão e à heresia". Se por dissensão entendemos o
direito à diferença, política ou religiosa, já lá está, e quanto à
heresia, como me pronunciei então, José Saramago pode
ficar totalmente em paz porque só é herege quem é crente.
Quanto ao mais, agradeço o convite que me fez, reiterado
pela sua mulher, a quem dedica o livro ("A Pilar, como se
dissesse água"), para o visitar em Lanzarote.
Fr. Joaquim Carreira das Neves, o.f.m.
Versão integral do texto publicado no Expresso de 31.10.2009
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Um deslumbramento
Não sou teóloga nem sequer estudiosa da Bíblia, seria
portanto um pouco estúpido da minha parte escrever sobre
o que não conheço... (...)
Fui sempre - sou, e certamente serei - grande leitora da Bíblia.
Vivi 40 anos da minha vida com um comunista. Comunista a
sério, inquebrantável, daqueles de muito antes do 25 de Abril e
até ao último dia da sua vida*. A primeira prenda que me deu,
tinha eu pouco mais de 20 anos, foi uma lindíssima edição
inglesa da Bíblia. Cerca de 2000 páginas (em papel bíblia...),
com o subtítulo «The Bible-Designed to Be Read as Literature».
E disse: - Podes abri-la ao acaso, encontras sempre o que
procuras.
Foi um deslumbramento.
Sempre tivemos muitas edições da Bíblia. Desde uma edição
«banal» (com muitas anotações e sublinhados dele), até à
magnífica «Bíblia de Almeida», organizada pelo meu amigo e grande poeta - padre José Tolentino Mendonça. E líamos
muito a Bíblia em conjunto. Às vezes até roubávamos as
Bíblias dos hotéis...
Mas é à primeira que recorro quase sempre. E recorro muitas
vezes. Porque sempre achei - ao contrário do que nestes
últimos dias tenho ouvido dizer - que depois da sua leitura eu
ficava uma pessoa um bocadinho melhor. Porque a Bíblia é a
grande literatura, a grande prosa, a grande poesia. Porque na
Bíblia estão todas as histórias, todas as maravilhas, todas as
belezas, todas as descobertas, toda a paixão, todas as
certezas, todos o caminhos, todo o ódio, todas as
indignidades, todas as dúvidas todo o Bem e todo o Mal. Na
Bíblia está o Homem, está a Vida, está a Morte. Com tudo o
que estas palavras têm dentro. Como sempre me ensinou o
comunista que foi o homem da minha vida.
E que muitas vezes dizia que o grande mal das pessoas era
não lerem a Bíblia...
Se esta discussão levar as pessoas à leitura da Bíblia (com
olhos limpos...) já foi benéfica. (...)
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Pedro Proença

* O escritor e famoso crítico de televisão, Mário Castrim, autor designadamente do
volume de poesia «Livro dos Salmos», a partir dos cânticos da «Bíblia».

Alice Vieira
Escritora
In Jornal de Letras, 4.11.2009

Um estudo interminável
(...) «O Texto dos textos, é o Antigo Testamento», dizia
Marguerite Duras. O texto religioso, pelo seu simbolismo e o
seu modo de referência, mas sobretudo por causa do seu
dispositivo enunciativo, banha numa espécie de surrealidade que a figura da «Sarça ardente» magnifica. A Bíblia,
enquanto arquivo da cultura Ocidental, tornou-se, como a
crença, disponível e, por consequência, objecto de apropriação e de redução intelectual, positivista ou outra. É preciso
sustentar que estes textos são, antes de mais, textos em
devir. Seria errado reduzi-los à materialidade do seu
significante.
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Em seguida é preciso dizer que o princípio relacional é «extra
verbum», para os cristãos, evidentemente. É o Verbo
incarnado que desenha as condições concretas do seu
exercício, tantas vezes desfigurado pela violência da
interpretação: o discurso dogmático, o discurso do
apaixonado, do crente, ou do ateu.
O estudo da Bíblia é um trabalho interminável. Porquê?
Porque o horizonte da interrogatividade humana e porque o
processo da significância são intermináveis. E só deixará de
ser assim quando a Palavra se tornar fetiche e, o ícone, ídolo.
Ou quando a Letra deixar de questionar o sujeito que somos,
submetidos à questão da verdade. Ao enigma do sujeito que
somos responderá o enigma da Letra, que é um caminho
obscuro, até que o «conhecimento matinal» da Palavra nos
seja dado. O nosso tempo é de babelização (metodológica,
ideológica), mas não há razão para não acreditar numa
«Babel feliz». (...)

Fr. José Augusto Mourão, o.p.
In Jornal de Letras, 4.11.2009

Um livro admirável
É possível que a importância da Bíblia no mundo
contemporâneo e o seu valor literário e simbólico sejam para
mim evidentes devido à minha educação cristã e à leitura
assídua da Bíblia. Talvez não o seja tanto para quem pegue
nela pela primeira vez, não tenha nenhuma ideia acerca da
diferença entre a cultura judaica e a de hoje, nem dos
processos literários de há mais de dois mil anos, ou não
saiba o que é a antropologia religiosa. Sem qualquer noção
de texto simbólico ou do significado dos mitos, torna-se
difícil, por exemplo, falar da iconografia, da literatura
medieval e moderna ou até da música (lembre-se, por
exemplo, a cantata «Elias» de Mendelson) que supõem
referências bíblicas. Sem isso, a leitura de muitas passagens
da Bíblia pode-se tornar chocante.
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Uma das primeiras heresias do cristianismo recusava-se a
identificar o Deus de Jesus Cristo, bondoso e misericordioso,
com Javé, justiceiro e sanguinário. A apreciação da Bíblia,
sobretudo do Antigo Testamento, requer, na verdade, uma
preparação e um esforço que nem toda a gente está
disposta a fazer. Mas a incapacidade para ver o lado positivo
da Bíblia impede a fruição de um dos livros mais admiráveis
jamais produzidos na história da humanidade. Refiro-me em
particular ao livro dos salmos (onde todavia não faltam
cânticos cheios de violência e de rudeza, ao lado de outros
repassados de lirismo, de ternura ou de paixão), a Isaías,
Jeremias ou Amós, à grande epopeia do Êxodo ou à
dramática resistência dos Macabeus à ocupação romana. A
mais veemente condenação da acumulação do poder
político e económico nas mãos de quem dele abusa é a dos
profetas de Israel contra os poderosos de então, que ressoa
também no cântico «Magnificat» da Maria. O sentido religioso
da palavra profética faz do abuso do poder uma abominação
perpétua que nenhuma teoria política consegue igualar.
Ignorar ou desprezar estes textos equivale a injuriar Homero
ou Virgílio, a censurar a tragédia grega ou a troçar de Platão.
José Mattoso
Historiador
In Jornal de Letras, 4.11.2009

Biblioteca de estilos literários
(...) A Bíblia é, em si, uma biblioteca, constituída por uma
pluralidade de estilos literários. Longe vão os tempos em que
se ignorava essa diversidade e se fazia uma interpretação
literal da mesma, como se pegássemos na poesia e a
transformássemos em crónicas, por exemplo, ou num texto
como o Cântico dos Cânticos e o alinhássemos com livros de
«bricolage», isto é, do «saber fazer» algo. Ou ainda, como se
pegássemos em cartas cheias de amor e fraternidade e as
transformássemos em directivas de qualquer partido político
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de sentido único ou no Livro do Apocalipse e o
transformássemos num livro cifrado sobre o fim
(cronológico, físico) do mundo.
O reconhecimento dos diferentes géneros literários permite
contextualizar os textos bíblicos, o que é fundamental para a
sua interpretação, apesar de, actualmente, existir uma espécie de literatura «light» que vive da banalização dos grandes livros de referência: pense-se na Bíblia, mas também no
Corão. Talvez um dos valores simbólicos da Bíblia esteja, precisamente, na sua qualidade de texto de muitos encontros.
Inspirada? O que é a inspiração? Conta-se que Paul Ricoeur,
um dia, perguntado acerca de o que será um texto inspirado,
terá respondido: «Um texto inspirado é aquele que me
inspira»! Frágil resposta. Também a existência o é.
Teresa Toldy
Teóloga
In Jornal de Letras, 4.11.2009

6.º Encontro de Referentes da Pastoral
da Cultura
O próximo Encontro de Referentes da Pastoral da Cultura
ocorrerá a 30 de Janeiro, em Fátima, na Casa de Retiros de
Nossa Senhora do Carmo.
A reunião congregará os responsáveis das dioceses,
congregações religiosas e associações eclesiais
relacionadas com a Pastoral da Cultura ou que pretendam
iniciar um trabalho em rede neste domínio.
Durante o encontro, os Referentes terão oportunidade de
apresentar as actividades realizadas e expor os projectos a
curto e médio prazo.
A 6.ª Jornada da Pastoral da Cultura, aberta a todos os
interessados, está marcada para 25 de Junho, também em
Fátima. Os convidados aprofundarão a questão da
«Igualdade», prosseguindo a reflexão iniciada na edição de
2009.

