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Cultura e Peregrinação: ao encontro da felicidade de servir.  

Albino Lopes1 

Nota introdutória.  

O texto que se segue pretende ser uma espécie de diário de uma viagem à 
interioridade da vocação de discípulos de Monsenhor Alves Brás, por terras de 
Santa Zita, no 800º aniversário do nascimento daquela que foi escolhida por 
modelo e protetora da sua Obra2. É ainda o resultado do desafio que me foi 
lançado pela Dra Nazaré, já a caminho de Assis e prontamente aceite, tal 
como antes aderira ao convite da minha esposa para me juntar a ela nesta 
viagem dos últimos dias de Abril do ano do Senhor de 2018. Aceitei, mesmo 
não conhecendo as regras da boa reportagem nem os princípios orientadores 
da literatura de viagens. Se alguma obra me serviu, de algum modo, de 
referência foi o livro "Jesus: Um Encontro Passo a Passo", do sacerdote jesuíta 
James Martin, das Edições Paulinas. No original, a ideia que o autor quer fazer 
passar parece bem mais forte do que a tradução - "Jesus: A Pilgrimage". Cada 
ponto do nosso relato será sobretudo um quadro ilustrado, com palavras (pois 
esta arte ainda vou dominando). Os quadros (literários, entenda-se) ficam, 
desta forma, mais facilmente colocados à disposição da imaginação própria de 
cada um. 

O título escolhido para a reportagem pretende evitar uma separação estrita 
entre o sagrado e o profano nas nossas vidas, tão do agrado de um tempo de 
dessacralização do mundo, mas também (e talvez por isso) de solidão e de 
destruição de valores a um ritmo que chega a surpreender os mais avisados. 
Deus Pai, diz-nos o Seu Filho dileto, revela para connosco um cuidado sem 
intervalos. Essa certeza é o fundamento da nossa cultura de raiz judaico-
cristã. E cultura é peregrinação ou procura de sentido para a existência 
humana, ou não será verdadeiramente cultura, reconhecia talvez melhor do 
nenhum outro um filósofo de cultura hebraica e origem portuguesa – Baruch 
Spinoza. É certo que não será esse o sentir de muita gente, mas sublinhar a 
sua ligação estreita através da vocação de serviço ao outro diferente constitui 
um motivo suplementar para retomar a nossa viagem, agora pelo meio da 
evocação da memória. Acresce que o repórter não pode deixar de ter 

                                                           
1
 Professor Catedrático Jubilado do ISCSP/Universidade de Lisboa. 

2 Reportagem à procura de um título. Este deveria ser talvez o melhor título, não fora o 

demérito de, tão só, querer parafrasear Pirandello. À falta de melhor inspiração (todos estão 

convidados a propor), avanço, entretanto, um mote algo longo, mas com a vantagem de ser 

inclusivo. 

 



2 
 

presente que a procura de bens culturais implica o serviço de tantas pessoas, 
que nos sorriem, servindo-nos. 

Atentos às oportunidades de partilha dos nossos dons pessoais, não 
devemos nunca aceitar o lugar-comum das coincidências casuais. “Deus não 
joga aos dados connosco”, dizia Einstein. Jesus ensinou-nos uma máxima, com 
muito maior premência: “nem um só cabelo cairá da vossa cabeça sem que o 
vosso Pai do Céu esteja atento”. Pois qual o pai, que respeitando 
integralmente a liberdade do filho, deixaria de prestar atenção a tudo o que 
lhe diz respeito? Assim num tempo de ataque sem precedentes aos valores da 
família, não poderia deixar de referir o dom (nada casual) de peregrinar com 
as 14 cooperadoras da “Obra de Santa Zita”, que aceitaram, por sua vez, 
servir-nos de modelo de doação e de ascese interior. O dístico, discretamente 
ostentado pelo nosso autocarro, apelava ao nosso sentido de peregrinos (não 
tanto de turistas), e de agradecimento interior por poder partilhar a felicidade 
de quem se consagrou, para servir, e procura sempre o aprofundamento 
dessa sua vocação. 

Se o peregrinar é ato de interioridade e de encontro connosco mesmos, e 
porque não há coincidências vãs, recordo perfeitamente o final do ano de 
1951, quando ouvi a minha mãe dizer, em casa, que o Sr. Padre Mário de 
Almeida Gonçalves ia deixar a nossa paróquia para ir para Lisboa apoiar o 
fundador a Obra de Santa Zita. Dei-me conta, mais tarde, que a minha mãe 
saíra de casa (fugira, era o termo, para se defender do padrasto), com 12 anos 
apenas, para servir em Lisboa (1930), e que esta Obra, fundada no ano 
seguinte, lhe era familiar. Tomei consciência, já nesta viagem, que, tal como a 
minha mãe, Zita fora servir em casa de poderosos, 800 anos antes, com a 
mesma idade.  

Passam os tempos e mantem-se a necessidade de apoio a seres humanos 
fragilizados, na esperança de uma presença atenta. 

1. A viagem como condição de cristãos em peregrinação. 

Toda a viagem constitui um exercício de descoberta de si e da cultura de 
que cada um é portador, pelo confronto que proporciona com outros 
diferentes, irmanados, porém, no mesmo peregrinar. O autor sagrado do 
Deuteronómio lembra-nos (e a Dra Maria Odete citou, a certo passo) a nossa 
condição de filhos espirituais de um pai que conheceu a condição de “arameu 
errante”, para nos avivar a consciência do permanente peregrinar em terra 
estranha. Mas esta errância só faz sentido pela abertura aos outros diferentes 
com quem nos cruzamos no nosso caminhar.  
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Refazer e transportar as malas pelas ruas de Itália e de França, mesmo que 
nunca por mais do que alguns metros, tornava-se um pequeno símbolo da 
nossa condição de vida de peregrinos. Acima de tudo é importante ter 
presente que não há acasos; temos obrigação de saber interpretar tudo, 
concluía o grande filósofo Baruch Spinoza, atrás referido, procurando 
apaziguar o desconforto da errância dos seus irmãos hebreus do Século XVII, 
interpretando desse modo, do ponto de vista racional, a tradição do 
profetismo "iavista". Conjugando, entretanto, o Antigo com o Novo 
Testamento, diríamos que esta semana de viagem é também um símbolo da 
vocação fundadora de todos nós, a de peregrinar para melhor aprender a 
servir, seguindo o Senhor Jesus, como única via possível de acesso ao reino do 
Pai. 

2. A condição de companheiros de viagem de cooperadoras da família da 
Obra de Santa Zita. 

Integrar uma peregrinação de colaboradoras da família, ter a oportunidade 
de vivenciar a sua liderança da viagem (uma liderança no feminino, algo raro 
na vida de todos nós) e pretender conjugar cultura e oração, pode parecer 
deslocado a muitos nos dias que passam. Seria, porventura, além do mais, 
rotulada por muitos de experiência retrógrada, típica de séculos revolvidos. 
Procurar reconstruir o significado desta vivência complexa, sob a capa de 
reportagem, pode acima de tudo parecer pretensioso da minha parte. Existem 
sempre imprevistos e expectativas não concretizáveis. Como dar conta do que 
se passava a cada passo? Experimentar a escrita de reportagem não deixa, 
porém, de ser uma ocasião soberana de valorizar todos os pequenos 
acontecimentos causadores de desconforto (e nem sequer foram 
significativos, excetuando o roubo que penalizou a nossa estimada guia). 
Dormir em quartos estranhos, "subir e descer escadas estranhas" como refere 
Dante nas estrofes sobre o paraíso, serve fundamentalmente para lembrar 
todos os que estiveram ao nosso serviço para que o nosso peregrinar fosse 
um exercício tranquilo. Todos eles nos serviram para continuar todos os dias a 
lembrar-nos que a felicidade se cruza com o dever de servir. Por tudo isso, o 
sentido mais profundo da nossa viagem apenas podia ser encontrado no 
silêncio da oração em coletividade. O lazer, as refeições em comum, bem 
como a cultura, ganhavam mais sentido ao serem entendidos como 
momentos de preparação para a oração comunitária. A oração comunitária é 
sempre um encontro com o Senhor, pois também ele tomou as vestes de 
peregrino em demanda de Jerusalém, aspeto importante sem dúvida, pois tal 
leitura é bem sublinhada pelos quatro evangelistas. 
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 3. Jesus assume-se, também Ele, como Peregrino, ao encontro de 
Jerusalém. 

Jesus assume-se como Peregrino ao encontro de Jerusalém. É uma imagem 
fortíssima do referido livro de James Martin. A cidade eleita estava 
efetivamente manchada com o sangue dos profetas e Jesus, conhecendo a 
fúria que sobre Ele se desencadearia, não podia deixar de denunciar tal facto, 
mas sobretudo pretendia rezar ao Pai pela sorte das suas mulheres e filhos. O 
anúncio da terrível derrota/destruição completa de Jerusalém, às mãos do 
exército romano, que viria a ocorrer cerca de 40 anos depois, diz bem do seu 
desvio dos caminhos desejados pelo Senhor da Vida. 

Durante a nossa viagem assumimos a condição de discípulos que deixam 
algo (família ou amigos, e pouco mais - coisas de pouca monta, convenhamos) 
para trás, porque é urgente estar disponíveis para seguir o Senhor que se 
dirige para uma qualquer Jerusalém, onde o poder deste mundo produz 
sofredores. Roma, por onde se inicia, de facto, o nosso peregrinar, é o lugar 
de encontro dos dois grandes apóstolos que tinham por missão anunciar o 
"escândalo" que representava a figura de um Messias servo e sofredor, 
entrevisto séculos antes pelo profeta Isaías. Este encontro dos dois grandes 
apóstolos (Pedro e Paulo), forçado indiscutivelmente pelas prisões 
determinadas pelo poder romano, não podia, também, deixar de ter sido obra 
do Espírito Santo. Todos nos recordamos da frase que, mesmo lendária (Quo 
Vadis, Domine?), indicava a Pedro que não se esforçasse por procurar outro 
lugar além de Roma. A perseguição de Nero, marcada pelo cúmulo da 
crueldade humana, tinha, ainda assim, propósitos superiores que nem Pedro 
nem Paulo não podiam antever. A difusão da mensagem do Senhor iria passar 
pelo martírio (com o significado de testemunho sumamente credível). O 
Senhor, ele mesmo, tinha escolhido para si, para ser anunciado aos quatro 
cantos do mundo, a capital de onde partiam os mais eficazes mensageiros 
imperiais. Mesmo se não nos foi possível visitar a igreja (bem junto da 
soberba Porta de São Sebastião e da mais célebre das vias romanas - a Via 
Ápia) a qual recorda essa lembrança do "Quo Vadis", a citada frase não 
deixava de estar, certamente, na nossa mente de repórter, e na de tantos de 
nós. A perseguição do poder romano, ao pretender banir os apóstolos, 
paradoxalmente, faria de Roma a cidade de Pedro e de Paulo por excelência. 
São assim os caminhos do Senhor. Passam pelo testemunho de mulheres e de 
homens frágeis. 

4. Pedro e Paulo encontram-se face a face com o poder de morte, o poder 
de Roma. 
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Roma impõe-se-nos como lugar de encontro de apóstolos que procuravam 
os meios mais poderosos de fazer chegar aos confins da terra a “Boa-Notícia” 
de que todos os homens são filhos do Deus único, e que é Pai acima de tudo. 
O encontro em Roma, de Pedro e de Paulo com o Senhor, pelo testemunho do 
martírio, não representava o termo das suas vidas, mas antes o testamento 
fundador de Roma como a Nova Jerusalém. O seu sacrifício supremo daria às 
suas palavras e às suas vidas uma ressonância universal, como era visível e 
audível, com todo o simbolismo inerente, nas línguas diversas que nos 
rodeavam na grande Basílica de São Paulo e na Audiência Papal, na Praça de 
São Pedro. Estar sentados naquela praça magnificamente desenhada por 
Bernini, aguardando o encontro com o Santo Padre, constituiu um dom, por si 
só. Ladeado pelas estátuas dos dois apóstolos, as palavras do Papa Francisco 
ganhavam um significado portentoso que nos desafiava a sermos, à nossa 
pequena medida, testemunhas universais da Boa Nova (católicos, significa isso 
mesmo). 

As quatro basílicas papais que visitámos (São Paulo Extramuros, São Pedro 
no Vaticano, Santa Maria Maior e São João de Latrão, a catedral da cidade 
eterna) constituem o símbolo maior da centralidade de Roma como o lugar 
por excelência do ensino da Fé e, por isso, como lugar cimeiro de todos os 
peregrinares. Ali estávamos nós, inseridos na corrente do peregrinar de todos 
os tempos, desde o martírio dos dois apóstolos, nos anos do primeiro século 
da nossa era. Roma tornava-se, também para nós o lugar central do 
peregrinar cristão. Jerusalém, não esqueçamos, recusara Jesus como Cristo 
(como Messias, Ungido do Pai), ficando refém de uma imagem divina que se 
não assumia como Amor e Misericórdia. Ao querer retomar o controlo 
absoluto do lugar do Templo, expulsando o poder de Roma, Jerusalém cavou 
a sua ruina na catastrófica destruição do ano 70, como bem ficou 
documentado pelo Arco (de triunfo) de Tito que se encontra ali ao pé do Arco 
de Constantino, junto do Coliseu. Passar nas imediações, mesmo que por 
breves instantes, no autocarro, é motivo de reflexão. A substituição de 
Jerusalém por Roma não se prende com uma simples troca do Templo pela 
basílica de São Pedro. Fora em nome de um Deus único e exclusivista 
(recusando as Pessoas do Filho e do Espírito Santo, e por isso mesmo, sem 
poder aceitar outros povos que não o hebraico à mesa da Palavra divina) que 
as autoridades judaicas reclamaram a crucifixão de Jesus Cristo. Foi essa 
interpretação de exclusividade de Deus para si, por parte do judaísmo, que fez 
os apóstolos e, sobretudo, São Paulo reclamarem a condição de 
universalidade dos filhos de Deus, seguindo os ensinamentos de Jesus Morto 
e Ressuscitado. Era também essa mensagem de Deus, Pai de todos os homens 
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e de todas as condições sócio-históricas, que nós celebrávamos nas visitas 
guiadas às referidas basílicas papais. 

A vivência das visitas às basílicas seria forte, intensa mesmo.  

A Basílica de Santa Maria Maior impressiona pela exibição de uma beleza 
que atravessou cerca de 15 Séculos. Os seus mosaicos (originais) fascinaram 
muitas gerações de peregrinos de toda a cristandade. A Mãe de Deus tem, 
dedicado a Si, um dos mais belos monumentos de toda a humanidade. É ela 
verdadeiramente a basílica-mãe de todos os santuários marianos. 

Não se podem reportar tudo o que de intenso foi por nós vivido, nesta 
basílica. Como outros, também o repórter não podia deixar de se emocionar 
ao descer à cripta para observar de perto a magnífica estátua do Beato Papa 
Pio IX. A sua postura de oração diante da Virgem Mãe de todos nós desafia-
nos a cair de joelhos. Recuando cerca de 160 anos (a oito de dezembro de 
1854, mais precisamente) poderíamos imaginar-nos a fazer parte dos cerca de 
50.000 peregrinos que se deslocaram ao Vaticano para assistirem à solene 
proclamação do Dogma da Imaculada Conceição. O repórter não poderia 
deixar de referir a felicidade que certamente sentiram os participantes do 
nosso grupo irmão, que dirigindo-se a Lurdes, puderam evocar a confirmação 
do mesmo dogma pela Virgem a uma menina pobre, mas rica em virtude e 
que a Igreja viria a reconhecer como Santa Bernardete: "Eu sou a Imaculada 
Conceição". O Céu confirmava, com esta mensagem inefável, a Voz Universal 
da Igreja que o Santo Padre tinha auscultado propositadamente, antes da 
solene proclamação, quatro anos antes. "Felizes os que sem terem visto, 
acreditam". Temos que tudo continuar a fazer para ser dignos destes 
testemunhos que alimentam a nossa Fé (no sentido de plena certeza, mesmo 
na ausência de evidências sensíveis). 

Das três basílicas - São Paulo, São João de Latrão e Santa Maria Maior - 
apenas esta última mantem intacta a primitiva beleza. É difícil, porém, não 
reconhecer a graça que nos foi dada ao cruzarmos, naqueles quadros, os 
olhares de todos os peregrinos que nos precederam.  

A exposição do que resta da cadeia que prendeu São Paulo, sobre o túmulo 
do Apóstolo, era o símbolo maior da paradoxalidade: aprisionado o discípulo, 
mais liberta ficaria a Palavra, transportada para os confins da terra pelos 
soldados que se revezavam na sua guarda e a quem ele podia falar sem 
intermediários. Apenas a decapitação fez calar a sua voz, ficando, entretanto, 
ainda mais livre a palavra escrita das suas cartas. É emocionante sobretudo 
poder constatar que, mesmo nos anos mais pesados da perseguição, os 
cristãos de Roma não deixaram de peregrinar até ao lugar da sepultura do 
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Apóstolo, patenteando sem medo a sua condição de seguidores do Senhor 
Jesus, fortes do exemplo de São Paulo e do testemunho dos outros mártires. 

5. O sangue dos mártires não trava, antes incentiva, a sementeira de 
cristãos. 

O império romano não se enganava quando percebeu que o cristianismo 
iria minar por dentro a capacidade de construção de uma sociedade política 
suportada na escravatura. Conviveu bem com o judaísmo e com a sua 
conceção exclusivista de Deus (vejam-se os termos exclusivistas do Livro do 
Deuteronómio, 4, 4-7). O próprio Nero que perseguiu de forma atroz, 
queimando vivos os cristãos, mantinha Popeia como esposa (uma mulher 
judia, ou apenas simpatizante do judaísmo como alguns admitem, mas para o 
nosso propósito isso não seria relevante). Um Deus único no judaísmo, 
estranhamente, não conflituava com o politeísmo romano. O cristianismo era, 
assim, de outra índole, na medida em que o universalismo dos filhos de Deus 
fazia de facto perigar todo o edifício político-religioso de Roma. Se Deus é Pai 
de todos, ou seja, das mulheres, dos bárbaros e sobretudo dos escravos (dos 
que não possuem direitos reconhecidos), como é que o Império poderia 
continuar com a sua política de escravatura e de discriminação?! E, suprema 
afronta, sobretudo lançava o ridículo sobre o culto de um imperador que 
pretendia tornar perpétuo um poder que se assumia como detentor da vida e 
da morte das pessoas.  

A Casa Dourada de Nero, cujas ruínas (nas imediações do Coliseu) nem 
sequer mereceram uma menção do guia, foi paradoxalmente o lugar da 
expiação de cristãos, acusados pelo incêndio dramático da cidade, mas 
também o lugar em que a multidão que assistia se começou a distanciar do 
"espetáculo", tamanho era o horror das tochas humanas (vivas). 

A visita ao Panteon de Roma permitiu experienciar esta tensão sem 
precedentes que o cristianismo introduziu no vasto império. O imperador 
Adriano que já, em pleno Século II, fizera sepultar, entre outros os lugares do 
calvário e do Santo Sepulcro, em Jerusalém, sob muitos metros de pedra, 
mandaria reabilitar o antigo edifício de Agripa (nos tempos de Augusto 
Imperador). O óculo superior não era simplesmente um motivo de iluminação, 
como dizia o nosso guia em Roma, mas tinha a função de iluminar o rosto do 
(divino) imperador, em certo dia do ano, e que pelo simbolismo desse ritual se 
sobrepunha a todos os deuses que o edifício pretendia celebrar.  

Diante do Coliseu, pudemos evocar os gladiadores. Mas foram, em 
particular, os cristãos sacrificados nos diferentes anfiteatros do imenso 
império romano que, enfrentando a morte sem medo e com o grito dos 
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gladiadores "Ave Cesar, Morituri Te Salutant" (ave imperador, os que vão 
morrer saúdam-te), minaram a autoridade divina do imperador. Fizeram-no 
mais eficazmente do que os exércitos e continuaram a semear a dúvida acerca 
da natureza do poder imperial em quem assistia a tais cenas. O desfecho viria 
com Constantino (cuja estátua pudemos ver em São João de Latrão) e, 
sobretudo, com Santa Helena a desfazer o trabalho de obscurantismo de 
Adriano, colocando os arqueólogos de Roma a localizar o Túmulo que serviu 
de lugar de repouso do corpo de Jesus, por três dias. Efetivamente, os 
mártires cristãos, ao não implorarem a comiseração imperial, afirmavam a 
infinita superioridade de Cristo a quem cantavam, morrendo. 

A queda do império podia, enfim, ser celebrada com verificação da 
inutilidade dos anfiteatros que encontraram um melhor destino como praças 
urbanas, como pudemos ver em Lucca. 

A água, em Roma, é um elemento incontornável. A cultura greco-romana, 
como bem sabemos, falava nos quatro elementos do universo: fogo, ar, terra 
e água. Todos são essenciais à vida. Mas a água é o símbolo mais forte. Os 
engenheiros romanos iam buscá-la a diversos locais dos arredores de Roma. 
Mas os aquedutos principais chegavam a mais de 90 Km. A abundância de 
água, trazida por aquedutos extraordinários, representava para as cidades 
romanas o melhor símbolo do poder de cada uma. A Igreja de Cristo atribuiria, 
também à água o lugar cimeiro, dando-lhe o significado da entrada na nova 
vida para os batizados. Todas as fontes de Roma são belas. A Fonte dos 
Quatro Rios da Praça Navona e sobretudo a mais emblemática Fontana di 
Trevi ficam-nos gravadas de modo permanente. Era bom que todos déssemos 
à água, nas nossas vidas, o lugar que a Igreja ou São Francisco lhe 
emprestaram. 

Mais do que edifícios (e ruínas) notáveis, o repórter celebra a noção de 
cidadania (no caso, romana) e que constitui o seu legado imaterial mais 
relevante da Roma imperial. São Paulo, ao invocar essa cidadania pôde tirar 
dela partido para elevar o universalismo cristão e iniciar a nova era, seguida 
por quase todo o mundo.  

A igreja que ocupa hoje o espaço do Panteon romano (e que salvou o 
edifício de Adriano, como sublinhou o nosso guia), bem como o Arcanjo São 
Miguel que sobreleva o mausoléu do mesmo imperador, são bem o exemplo 
da superioridade radical da civilização que surgiu a partir da queda daquela 
que divinizou o poder dos imperadores. A Fé que cristianizou os escravos sem 
direitos criou a era da humanidade sem o direito de escravizar. Nem sempre, 
bem sabemos, essa mensagem se afirmou sem equívocos, antes pelo 
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contrário. Lembrá-lo, enquanto nos recordamos da extraordinária perspetiva 
dos vestígios da grandeza da Roma imperial, faz-nos concentrar em nós 
próprios e assumirmo-nos como potenciais traidores da mensagem de 
serviço, sem equívocos (pois se até Pedro traiu), e permanecer na humildade 
de quem se sente frágil na Fé e no Amor. 

Não se entra em Roma sem tudo querer saber sobre o apóstolo São Pedro. 
O repórter gostaria de poder ter mais uma vez visitado a tristemente célebre 
prisão Mamertina, onde Vercingétorix, chefe da Gália que enfrentou Júlio 
César, ou Jugurta, rei da Numídia, foram prisioneiros antes da execução. 
Conhecem-se, desde há poucos anos, evidências da reclusão no mesmo local 
do líder dos apóstolos, facto antes apenas tido como provável. Sendo um 
cárcere para prisioneiros importantes, tem-se agora a certeza de que o 
império temia sobremaneira a influência do apóstolo na "capital do mundo", 
30 anos decorridos, apenas, desde a execução do Senhor. A prisão Mamertina 
era considerada, pelos romanos, uma vivência da descida aos infernos (assim 
era literalmente considerada pelos romanos), para os prisioneiros acusados 
de rebelião contra Roma. A execução deveria ser desejada e sentida pelos 
prisioneiros como um verdadeiro alívio. Muito ódio se foi acumulando contra 
Roma, como se pode perceber pelas legiões de prisioneiros sacrificados no 
altar do Império. 

Valerá, porventura, recolocar, neste contexto de visita/peregrinação, a 
questão de saber se o império romano foi vencido ou se, antes, sobreviveu. 
Alguns historiadores levantam, de facto, o problema e isso é deveras 
inquietante. Não negam que a arte sobreviveu e se reformulou. A técnica do 
mosaico está patente nas basílicas papais e em todo o imenso mundo 
bizantino, e ortodoxo em geral. O efeito decorativo da arte romana é 
simplesmente soberbo. Já a sobrevivência do fausto romano, tão presente na 
sumptuosidade que até aos nossos dias rodeia a Igreja Romana, não deixa de 
continuar a levantar dúvidas, tal como as que levaram ao cisma de Lutero. 
Esperemos que a opção franciscana do atual Papa continue a procurar uma 
outra visão para a Igreja (efetivamente serva e pobre) e que nós tanto 
amamos, mesmo quando muitos a desfiguram sem pudor. 

Estar na Basílica de São Pedro é partilhar o génio de Miguel Ângelo. Aquela 
cúpula genialmente lançada para o alto, nem por sombras nos causa a 
inquietação, tão tradicional neste género de obras nas pessoas da Idade 
Média, sempre receosas de uma possível queda catastrófica de tanos milhares 
de toneladas erguidas acima do solo. A Sé Apostólica serve também de 
enquadramento à obra-prima erigida ao luto da Virgem Mãe - a Pietá, agora 
só visível de muito longe. Passou em silêncio a presença, a cinco minutos do 
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Coliseu, a mais famosa estátua do genial artista toscano e da humanidade: 
Moisés na igreja de São Pedro (dita, in Vincoli) que guarda as suas cadeias de 
prisioneiro do poder imperial. Moisés é retratado, pleno de fúria, contra o 
povo idólatra, quando trazia consigo as "Pedras da Lei", dadas por YAHVÉ. 
Luto e cólera, em grau supremo. Ninguém como Miguel Ângelo voltaria a 
captar e a retratar as emoções como ele. David, encarando Golias, em 
Florença, apresenta a mesma carga emocional de raiva, que prepara o 
desencadear da ação de arremesso da funda contra Golias. 

Faltou-nos, é certo, sobremaneira, o tão desejado encontro com o artista 
pintor/escultor da Capela Sistina. À falta de melhor, o repórter ficou-se pela 
aquisição de um livro recentemente editado acerca dos frescos de Miguel 
Ângelo. Também é verdade que em lugar de termos ido observar os efeitos do 
seu ódio contra certos cardeais, petrificados de medo e por ele enfiados no 
inferno, no contexto do Juízo derradeiro… (a frase foi interrompida 
bruscamente). Foi breve pois, mas ainda assim intenso o contacto com o 
genial artista, e também dessa forma pudemos saborear melhor a 
interpretação da viagem de Ulisses e de Eneias, este com a missão de fundar 
Roma e, com base nas mesmas obras, a viagem ao inferno, na Divina Comédia 
de Dante, evocada pela nossa querida Dra Maria Odete. A explicação fazia 
todo o sentido na medida em que iríamos perceber, com o guia em Assis, que 
São Francisco tinha solicitado ser sepultado precisamente na Colina do 
Inferno (lugar de execução dos condenados), para melhor se identificar com 
os mais desprezados dos homens do seu tempo. Sem essa explicação o nosso 
encontro com São Francisco seria, sem sombra de dúvida, bem mais pobre. 

A viagem de Roma para Assis, com o seu convite ao silêncio e à paz interior 
(como também recordava a Dra Maria Odete), fez-nos recentrar na condição 
de peregrinos que não se deixam absorver pela grandiosidade da arte mas 
pela beleza da meditação que conduz ao compromisso do servir e do 
confirmar os irmãos na Fé, como o Senhor recordava a Pedro. 

6. A falta que nos fez, no nosso peregrinar, da menção expressa do 
exemplo extraordinário de São Bento, nesta viagem ao interior da nossa 
consciência e da nossa Fé. 

A nossa guia bem se esforçou por recordar São Bento (o nome significa 
bendito, como se percebe). Mas pouco se adiantou, para lá da evocação. O 
esforço hercúleo do Papa Emérito Bento XVI, para propor à Europa (e às suas 
instituições) a menção e o patrocínio da figura do grande criador da ideia 
monástica, no Ocidente, merece ser entretanto recordado neste contexto de 
reportagem. Foi a Ordem Beneditina que preservou o túmulo de São Paulo e o 
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tem guardado até aos nossos dias. O nosso guia em Roma não deixou de o 
apontar, à saída da Basílica de São Paulo Extramuros. Em Assis, para além da 
Porciúncula beneditina, encontra-se a Igreja beneditina de São Pedro, bem 
juntinho à porta da cidade, próxima do restaurante onde almoçámos. E por 
aqui nos ficámos. Mas, São Bento é o grande artífice da renovação da Igreja, 
ameaçada pela atração do fausto romano e da sua perspetiva filosófica de 
desprezo pelo trabalho manual. Atraído inicialmente pela vida de ermita, 
depressa experienciou a vida conventual, como se diz. Convém precisar. Na 
atividade de docente de Gestão, o repórter estudou a sua filosofia de vida 
consubstanciada na famosa "Regra". É forte e fundada a convicção do 
repórter de que a "Regra" constitui o primeiro e mais importante tratado de 
Liderança/Gestão de sempre, pelo que recomendou, recorrentemente a sua 
leitura a estudantes e a colegas de ensino. Em particular, lembrava que todos 
os preceitos da Regra começavam pela palavra “Escuta” (todos os teus 
companheiros, a começar pelos mais humildes) … e “Conseguirás” (encontrar 
a melhor proposta para decisão). A sabedoria desta postura é, na verdade, 
digna de realce. 

Os 14.000 mosteiros fundados na Europa central e nórdica foram as únicas 
e verdadeiras escolas de todos os graus de ensino, desde o Século VI até ao 
surgimento das universidades nos Séculos XII/XIII. (Infelizmente, a Península 
Ibérica pouco beneficiaria deste extraordinário movimento devido à ocupação 
islâmica). Se São Paulo passou a ser lido quase diariamente na celebração da 
Eucaristia, no momento da Epístola, deve-se à reabilitação que dele fez São 
Bento e os seus monges, os dedicados mestres de artes e ofícios para os filhos 
dos pobres da Europa. A pedagogia assentava na ideia de que se aprende 
melhor, fazendo. Este ideal beneditino "Ora, Lege et Labora" inspira-se 
diretamente em São Paulo - intelectual e tecelão, um fabricante de tendas. 
Importa reter que ainda hoje, no nosso país, o essencial do ensino continua a 
ser abstrato e recusa a ideia beneditina da aprendizagem pelo fazer, que faz a 
força do sistema de ensino na Europa central e nórdica, com as consequências 
conhecidas em termos de produtividade do trabalho. O estudo aprofundado 
de São Paulo fez descobrir a São Bento uma linguagem expressa em grego 
“vulgar”, própria da rua grega, dos soldados e dos escravos, como também 
dos mercadores. Era nesse grego, e não num latim erudito (como se poderia 
deduzir da tradução operada por São Jerónimo), que o apóstolo das gentes se 
expressava. Profundo conhecedor da Escritura hebraica e das primeiras 
versões dos Evangelhos, São Paulo libertava-se, efetivamente, das citações 
eruditas para apenas evocar o respetivo sentido e dessa forma melhor poder 
servir uma mensagem a difundir de forma aberta e universal. As imagens 
fortes das suas missivas eram as do cuidar, do servir, da atenção a todos, 
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nomeadamente, a soldados e a mercadores, a mulheres e a escravos, a 
artesãos e a marinheiros. Para todos foi solícito como uma mãe. A todos 
anunciava que eram filhos diletos do Pai, em Cristo morto e ressuscitado. 
Jesus, Filho de Deus? Mas, argumentavam os fariseus, não era Ele o filho de 
um trabalhador manual, que todos sabiam chamar-se José? Não fora Ele 
igualmente um trabalhador manual? Para São Paulo, imitador do Senhor 
(como depois para São Bento) não havia distinções, o que se traduziria em 
"loucura para gregos e blasfémia/escândalo para judeus". Por isso trabalhava 
manualmente, situando-se ao nível da mulher, do artesão ou do escravo, para 
a todos inspirar dignidade. Foi esta lição paulina que inspirou o lema 
beneditino de "rezar, escutando/lendo a Palavra divina e trabalhando". Seria 
esse igualmente o pensamento de Monsenhor Brás: "mãos no trabalho, 
coração em Deus". Por isso também aqui lhe é dado este relevo, na 
reportagem (solicitada), até porque esse lema nos foi amplamente recordado 
no caminho para Assis. 

7. A caminho da Úmbria: o encontro com uma Igreja em tensão, entre o 
poder e o serviço. 

O contexto em que se move São Francisco é o da tensão entre o tempo de 
Deus (representado pelo sinos das torres das Igrejas), talvez seja mais 
apropriado falar do tempo dos nobres associados à Igreja papal daquele 
tempo, e o tempo dos mercadores (representado pelos relógios das torres 
municipais). Porventura, poucos lugares como Assis representam 
simbolicamente estes dois mundos – a urbe mercantil e o castelo senhorial 
bem lá no alto. Como nos explicava o nosso guia, São Francisco (filho de 
mercador) e Santa Clara (filha de nobre) conseguiram, sem outros meios que 
não o do seu exemplo de aproximação radical à radical mensagem do 
Evangelho, ajudar a recentrar a Igreja de Cristo no espírito de serviço. 
Quantos dos dois milhões de visitantes que passam pela Basílica Papal de 
Assis veem em peregrinação? A maioria virá, certamente, em busca de 
vivências culturais (e que lições escorrem daqueles soberbos 4.000 M2 de 
pinturas relativas à vida e obra de São Francisco!); não parecia haver muita 
devoção naquelas multidões que nos envolviam e procura sincera pela 
"indulgência plenária" associada ao peregrinar interior que deveria conduzir a 
vista ao santuário. Mas São Francisco não deixa de projetar uma mensagem 
de paz (ecoa ainda pela cidade o encontro religioso promovido pelo Papa São 
João Paulo II) e de respeito pela natureza, que tanto nos revela, sobre o 
criador que a todos deve, em permanência, impressionar. O canto das 
criaturas que tantas vezes evocámos continuará, ali em Assis, ou em qualquer 
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lugar da nossa casa comum - a Terra, a projetar uma visão de Fé autêntica 
sobre os homens de boa vontade.  

A imagem forte que fica no espírito do viajante (peregrino também ao 
encontro de si) é a da grande basílica de Santa Maria dos Anjos (símbolo da 
Igreja) que contem, bem no centro da nave principal a humilde capelinha 
beneditina (símbolo da centralidade da Igreja serva e pobre, que tudo confia 
no poder do Espírito e que em nada necessita de meios poderosos para atuar 
no mundo de qualquer tempo e de qualquer lugar). 

8. Assis e Siena: entre os Séculos XIII e o XIV, vivia-se um tempo de 
tensões que permanecem. 

As profundas transformações socioeconómicas, dos séculos XIII e XIV, 
fizeram surgir na generalidade das cidades europeias, com especial destaque 
para as da península itálica, uma perceção do tempo radicalmente nova, 
provocando ruturas profundas. Jacques Le Goff, em “O Homem Medieval” 
(editado em português, em 1989, pela Editorial Presença), dá conta dessa 
transformação. Fala como ninguém daquelas alterações de mentalidade, do 
Tempo da Igreja e do tempo do mercador. A Igreja vê-se no centro da 
polémica acerca do desenvolvimento económico com o papado a posicionar-
se do lado da nobreza. Siena é o exemplo emblemático porque terá sido a 
primeira cidade a exilar a quase totalidade da aristocracia. O poder ficou na 
mão de mercadores e banqueiros. Ora a Igreja considerava usura a cobrança 
do tempo transcorrido entre a solicitação e o resgate de um empréstimo, por 
isso condenou esta prática (pecado de avareza), pois pressupunha uma 
hipoteca sobre algo que só a Deus pertence (o tempo). Essa proibição criaria 
uma forte dissonância cognitiva na medida em que impedia os mercadores de 
enriquecer em plena liberdade de consciência e de conciliar a prática dos 
negócios com os preceitos da religião. 

Anote-se, entretanto, que durante os três séculos que a conjugação da rota 
e da fabricação da seda com a prática financeira, as cidades-estado da 
Península Itálica e da Toscânia em particular, lideraram o poder económico 
europeu. A descoberta da rota marítima para a Índia deslocaria de maneira 
decisiva esse poder para as potências atlânticas do Reino Unido e das 
Províncias Unidas dos Países Baixos. Estes países, libertos da moral católica 
pelo protestantismo, puderam expandir a atividade financeira sem limitações 
éticas. A afirmação do capitalismo financeiro é representada pela ausência de 
concorrência, ao contrário da realidade italiana, entre as torres da igrejas e 
das torres civis. Por toda a Flandres são as torres civis, encimadas por relógios 
gigantes que servem de referência a espaços urbanos marcados pela planura. 
Os grandes pintores flamengos ou os desenhadores de tapeçarias, 
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nomeadamente, optarão por temáticas mais profanas, alegóricas e 
mitológicas, generalizando aquilo que no Palácio de Siena era excecional 
(refere-se, evidentemente, a alegoria do bom e do mau governo, de que se 
fala no ponto seguinte). 

Pode perceber-se melhor, também, por este enquadramento, a tensão que 
acompanha o tempo que medeia entre São Francisco e Santa Catarina. A 
burguesia na Península Itálica irá financiar obras de arte religiosa como nunca 
houvera no passado e que verdadeiramente nos deixam um desejo intenso de 
tudo poder abarcar. 

 
9. Em Siena (a cidade da Virgem Maria): o encontro com Santa Catarina. 

Catarina, uma menina do Séc. XIV, praticamente contemporânea das 
soberbas pinturas do Palácio do Governo da Cidade/Estado, executadas por 
Lorenzetti e por Martini, e que sublinhavam a superioridade do governo da 
burguesia sobre a nobreza, segue as pisadas de São Domingos e o seu mote 
de aproximação da divindade pelo auxílio da razão. As pinturas que decoram 
os salões do Palácio do Campo (mercado, se entendermos o termo à letra) 
celebram a ideologia do Bem Comum que o governo de mercadores e 
banqueiros dizia prosseguir. Mas como apenas pudemos ver o palácio por 
fora, deixamos para os nossos políticos a reflexão sobre os efeitos do Bom e 
do Mau Governo (a primeira obra de caráter não religioso na península itálica, 
que celebrava a defesa da lei, da justiça e do bem comum, como elementos 
de garantia da ordem e da paz - problema nuclear da principal pintura de 
Lorenzetti, que ainda hoje mantem plena atualidade). Sintomaticamente a 
imagem da tirania (certamente associada à odiada nobreza) surge como a 
figura de um demónio derrotado, algo que podia apaziguar a mentalidade 
religiosa do tempo. 

Forte desta vivência proto democrática desta cidade toscana e do culto da 
razão praticado nas escolas dominicanas, Catarina conseguirá atrever-se a dar 
lições ao Papa em Avinhão sobre o “governo” da Igreja, o qual deveria ser 
feito a partir de Roma para não dividir a cristandade ao sabor do poder 
temporal de reis e imperadores. Arrisca, assim, o confronto com o desejo de 
poder do papado em aliança estreita com o poder político da realeza francesa. 
Eram tempos duros e muito diferentes do tempo em que o nosso Papa 
Francisco convida pessoas como o Padre José Tolentino a desassossegar a 
Cúria e a ele próprio. 

Emociona-nos estar frente à relíquia da cabeça daquela que é a patrona da 
Europa. 
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Siena foi a cidade poderosa onde nasceu o sistema bancário e financeiro, 
que marcaria o curso da história europeia e do mundo dos nossos dias, vindo 
mesmo a suplantar, em importância, o próprio sistema produtivo. Não será 
certamente a melhor via para o sistema financeiro e o que Santa Catarina 
gostaria de ter inspirado. Falando em caminho, faltou-nos tempo (e folego) 
para apreciar, na imperdível Catedral de Siena, o percurso da Porta do Céu. 
Fiéis, porém, ao espírito do nosso peregrinar, tal percurso ficará certamente 
para mais tarde, na certeza de que ele será muito superior à magnificência 
daquele que foi decorado pelos magníficos pintores do renascimento toscano. 
Já quanto ao painel do Bom Governo do extraordinário Palácio Público de 
Siena, monumento cuja beleza pudemos apreciar pelo exterior, fazemos votos 
que os nossos grandes o possam vir a apreciar e estudar. 

10. Lucca: o momento cimeiro do nosso peregrinar, ao encontro com o 
meio ambiente que envolveu o nascimento e a vida de Santa Zita. 

A viagem para Lucca fez-se ao ritmo da sincronização da chegada entre os 
dois grupos de colaboradoras e de companheiros do peregrinar (o que vinha 
de Porto/Lisboa/Roma e o que sempre se tinha deslocado em autocarro, a 
partir do Norte de Portugal). O jantar e a breve apresentação que se seguiu, 
fez-nos sentir mais próximos ainda do momento cimeiro que no dia seguinte 
nos esperava em Monsagrati. O repórter não pode deixar de sublinhar o gesto 
tão bonito da prenda das cantarinhas, como lembrança emblemática de Santa 
Zita. O gesto é certamente simbólico, mas deixa uma mensagem de 
compromisso para todos nós. Mais do que dar-lhe um lugar no parapeito da 
lareira de nossas casas (o significado da lareira foi a primeira referência 
cultural da nossa guia, à chegada a Roma), a cantarinha deverá lembrar-nos o 
dever de procurar, por todos os meios ao nosso alcance, dessedentar 
(espiritualmente) o nosso próximo. A forma de o fazer e o resultado, como 
todos bem sabem, que é da conta do Espírito Santo. 

A presença de Santa Zita entre os humildes de há 800 anos parece ecoar 
ainda pelos montes da região. A emoção era forte, sobretudo a de vermos as 
pedras da sua casa transformadas em templo do Senhor. É um símbolo, bem o 
sentíamos. O verdadeiro templo foi o seu espírito de generosidade, de Fé e 
sobretudo de Caridade. 

O repórter gostaria, ainda, de assinalar o encontro no pequeno templo com 
o Pe Luigi que algumas colaboradoras conheciam. Os seus gestos rasgados 
indiciavam uma vivência cristã profunda. Notei, em particular, o assento 
brasileiro na sua maneira de falar a nossa língua. Quando deu boleia a alguns 
de nós, na descida para o restaurante, percebi que fora missionário no estado 
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de Acre, no Brasil profundo, e igualmente fora um padre que trabalhava 
(distanciando-se da designação de padre operário). Dez anos como motorista 
de camião e sete como ferreiro fizeram dele um exemplo tocante de 
sacerdote que escolheu entregar-se, de uma forma muito própria, à missão de 
servir. A origem e a vivência sacerdotal, em terras de Santa Zita, podem ter 
influenciado o seu modo de servir a Igreja de Cristo, também Ele um "faber", 
como o pai José.  

Sentimos igualmente a importância para a comunidade local do 
testemunho que o nosso numeroso grupo transportava consigo e que gerou 
esse aplauso espontâneo face às palavras da Dra Maria do Céu. 

A visita à igreja românica de São Frediano, onde repousa o corpo 
mumificado de Santa Zita, e onde em vida ela se terá tantas vezes deslocado 
para orar, dado que a casa (da família Fantinelli) onde servia era perto, foi 
igualmente um símbolo forte do encontro com o nosso interior e a nossa 
capacidade de doação a quem mais necessita. A divisa tão aparentemente 
simples de Zita, “trabalhar é rezar”, retoma a de São Bento, como já foi 
referido, e reúne de forma magnífica, na sua singeleza as posturas de Marta e 
de Maria, que tantas vezes são apresentadas como opostas. Ela, certamente, 
no Céu junto do Pai, apreciou o nosso gesto de visita e de recolhimento. Mas 
o repórter não deixa, também, de prestar atenção a certos pormenores e de 
procurar para eles uma explicação. Quando entrámos decorria a celebração 
eucarística, e mesmo durante a consagração das espécies do pão e do vinho, 
transubstanciadas no Corpo e no Sangue, verdadeiros, do Senhor, mesmo se 
oculto pelas mesmas espécies, alguns elementos do grupo estavam mais 
atentos ao relicário de Santa Zita (continuando a passar por ele e a tocá-lo) do 
que ao momento da presença divina sobre o altar. Enfim, distração 
desculpável pela emoção, distração associada ao momento da entrada no 
templo, ou, pior, por algum resquício de crendice, que Zita, em vida, apesar da 
intensidade emotiva que na altura as relíquias despertavam, não aprovaria, 
por certo. 

A visita à catedral de Lucca (dedicada a São Martinho) compensou de 
alguma maneira a lacuna da falta da de Siena. Ali estava, magnífica, com 
explicações a condizer com tamanha beleza artística. A extraordinária beleza 
da estátua jacente da Tumba de Ilaria del Carretto, obra-prima do grande 
escultor de Siena e daquele final da Idade Média, Jacopo della Quercia, valia 
bem por toda a visita. O monumento não nos revela apenas a dor daquele 
senhor da cidade e marido de uma esposa tão jovem (Paolo Guinigi). Faz-nos, 
sobretudo, tomar consciência da nossa condição de descendentes de mães 
que ao longo dos Séculos correram riscos sérios de morte para darem à luz os 
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seus filhos, pelas faltas de saber e de cuidados médicos que ocorriam no 
trabalho de parto. Tempos houve, na alta antiguidade, em que sobrevivia uma 
mãe, por cada quatro, a esta verdadeira provação. Enfim, mistérios que o 
lirismo da palavra mãe esconde. 

A maior parte do grupo não chegou a ver a casa dos Fantinelli. A opção do 
guia era outra, apesar da insistência de alguns de nós - a de ninguém deixar de 
observar a extraordinária visão das oliveiras plantadas no alto da Torre 
Guinigi. 

Quanto à imagem da Santa Face, em capela interna da nave principal da 
catedral, o repórter, para além da surpresa (não conhecia, de facto, a lenda da 
atribuição do trabalho artístico a Nicodemos), aproveita para lembrar que o 
suposto escultor encontrava-se com Jesus durante a noite. A cara escura do 
Senhor parecia-lhe só poder advir desse facto. A surpresa cresceu quando o 
guia explicou que o negrume da imagem provinha, afinal, da cera queimada 
das velas que os peregrinos foram acendendo ao longo dos séculos, e que a 
face era efetivamente branca e fora esculpida por um anjo, dada a dificuldade 
do artista para retratar o Senhor. Fica registada a dupla surpresa, e a certeza 
de que períodos houve em que as lendas valiam tanto ou mais do que os 
factos para a veneração de relíquias. Pisando agora terreno mais seguro, 
Nicodemos (venerado como santo, segundo a Tradição da Igreja) não apenas 
deu a sua face reclamando a Pilatos o Corpo de Jesus morto, como, 
sobretudo, foi escolhido por São João com a sua total aprovação, sem sombra 
de dúvida, para servir de segunda testemunha da veracidade do quarto 
Evangelho. Segundo a Lei judaica, um testemunho para ser tomado por 
credível, devia ser firmado por dois homens. As lendas têm um fundo verídico, 
como sabemos. 

A imagem da partilha do manto de São Martinho com o mendigo, duplicada 
por imagem similar, na parte de dentro, não passaria por certo despercebida 
a Santa Zita, que, a seu modo, tudo fez para imitar o patrono da cidade. O 
valor do exemplo continuará sempre a ter o seu lugar na vida cristã. 
Diferentemente do protestantismo, a Igreja Católica valoriza o testemunho e 
a devoção dos santos, como é bem sabido. 

Quem pôde ainda se deslocou à também belíssima igreja de São Miguel no 
Fórum. Santa Zita há-de ter ficado, igualmente em oração diante do magnífico 
Crucifixo de Cristo (com a Sua imagem de tranquilidade, de Senhor do 
universo e de vencedor da morte), datado do Século XII. O repórter não podia 
deixar de comentar que talvez essa imagem, de há 900 anos, de Senhor da 
Vida e da Morte que emana da Cruz, nesta igreja, possa dizer algo mais aos 
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nossos contemporâneos do que a de Cristo, apenas associado à imagem de 
sofredor. É uma mera hipótese a considerar, nestes tempos de debate pouco 
esclarecido sobre a liberalização da eutanásia, metamorfoseada na delicodoce 
fórmula de “morte assistida”, para melhor esconder a falta de sentido da vida 
que afeta o nosso tempo. E não havia mais tempo para visitar, nem por um 
relance, as centenas de igrejas que a cidade comporta. O guia privilegiou a 
aproximação à casa-museu do enorme compositor de ópera, G. Puccini, 
depois de uma pequena pausa junto à estátua do igualmente célebre 
compositor de música de câmara, L. Boccherini. 

11. Génova: a cidade portuária, onde se cruzavam os três caminhos do 
peregrinar. 

A nossa guia de Génova referiu-nos, a propósito, que na cidade se cruzaram 
durante séculos, os peregrinos da Península Itálica que se dirigiam, quer para 
São Tiago de Compostela por terra, quer para a Terra Santa, por mar, quer 
ainda os que na Europa Central e Ocidental peregrinavam para Roma. 

Os portos de mar sempre foram a base do desenvolvimento económico, e 
Génova seria, desse ponto de vista, um exemplo paradigmático. Sem grandes 
motivos de reportagem, Génova aparecia-nos bela mas recolhida como que 
enfiada numa concha, virada para si. Cidade vertical, como explicava a guia, 
mas ainda encolhida, como se ali tivesse desembarcado de longa viagem que 
lhe tolhera os membros, em navio diminuto conduzido pelo génio de 
Cristóvão Colombo (que os genoveses acreditam ter ali nascido), ou, em 
alternativa, como se estivesse toda juntinha à beira do Mediterrâneo, pronta 
para embarcar.  

Os meios modernos de transporte, as autoestradas e as vias férreas 
libertaram-na deste complexo de retraimento, pelo que pudemos entrar e sair 
dela, sem recurso ao mar. Talvez por uma estranha vingança do porto, a via 
rodoviária de saída da cidade para sul, quando chegámos, estava totalmente 
bloqueada. Mas, quando nós mesmos pretendemos sair para norte, a mesma 
situação se repetia, com fila a perder de vista. A hora era propícia ao sono e 
ao recolhimento e o nosso peregrinar prosseguiu, sob a condução serena e 
segura do senhor Roberto. 

12. Nice: uma cidade sem ligação aparente com a viagem de peregrinação. 

O Santo Sudário, guardado atualmente em Turim e que alguns teólogos 
têm classificado como "Quinto Evangelho", tanto parece dizer sobre a Paixão 
de Jesus, ficou em Nice de 1537 a 1543, e ainda hoje existe aí a igreja 
dedicada à Santa Relíquia. O assunto não mereceu qualquer menção, durante 
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a viagem, pelo que o repórter só agora, após pesquisa, refere tal facto. A visita 
a este templo poderia servir para manter viva até ao fim do nosso percurso a 
ideia do peregrinar, para depois do momento forte de Lucca. Salvou-se, é 
certo, a participação na Eucaristia da Catedral de Nice (dedicada a Santa 
Reparata, uma mártir também muito venerada em Lucca, onde lhe é dedicada 
uma igreja muito bela), mesmo se o latim não parece lá muito apropriado 
para a desejável participação de todo o povo simples de Deus. O repórter 
ainda colocou a hipótese de o latim evocar melhor a língua usada no tempo 
de Santa Zita, mas para isso deveria ter havido uma influência direta da 
direção da Obra, o que não parecia provável. Enfim, uma casualidade? Não 
deixa de ser verdade que o latim e a música gregoriana se prestam bem à 
interiorização da reflexão e da viagem ao interior de nós próprios. 

Mas a dúvida persiste. A viagem de Génova a Nice, para além da impressão 
que deixa uma autoestrada caríssima, atravessando os Alpes por túneis e 
viadutos, só possível porque existe um Fundo de Coesão da União Europeia 
que a financiou, justificava-se por que razão? Pela necessidade de procurar 
um aeroporto para apanhar o avião para Portugal? Porque se poderia 
aproveitar para uma descida ao rochedo onde se formou, na Idade Média, o 
Principado do Mónaco? 

O repórter não pode deixar de recordar, uma vez ainda, e de sublinhar a 
perícia e o extraordinário profissionalismo do nosso estimado motorista - o 
senhor Roberto, que com toda a segurança nos serviu de condutor de Roma 
ao Aeroporto de Nice, nomeadamente nos labirintos do Mónaco. Os olhos 
ficam, de facto, extasiados pela beleza da cidade-rochedo. O conjunto dos 
jardins (quase suspensos sobre o Mediterrâneo), da catedral e do palácio dos 
príncipes, é soberbo. 

Em frente da catedral, a figura do topo do seu frontispício quase me parecia 
uma figuração de Deus-Pai. Fixando melhor o meu olhar, já algo cansado, 
verifiquei que se tratava de Cristo-Pantocrator. Efetivamente estava intrigado. 
Nenhuma catedral, no mundo, fora nunca dedicada a Deus-Pai. Uma lacuna 
que talvez valha a pena sublinhar, tão atacada tem sido a figura do pai na 
nossa sociedade, em nome de uma deficiente compreensão (é a minha 
convicção) da defesa do feminismo. Sem um lugar proeminente do pai (que 
nada tem a ver com o machismo), não há verdadeiro espaço para a família. 

A Riviera Francesa vale bem uma visita prolongada, e Cannes não 
desmerece. Quanto ao peregrinar, o seu significado era menos percetível. 
Casualmente ou não, o repórter aproveitou para visitar a Igreja de Nossa 
Senhora da Boa Viagem, nas traseiras do grande Casino. O estilo neo-
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românico é convidativo ao recolhimento e uma singela homenagem à Igreja 
Católica Maronita do Líbano, que nela se insere, traz-nos à mente o 
sofrimento dos povos e dos cristãos dessas terras mártires, a mais do que um 
título. Na colina do castelo, numa das portas da fortaleza é recordado o 
Homem da Máscara de Ferro, que teria sido prisioneiro na atualmente idílica 
ilha de Santa Margarida, frente ao porto. Tratava-se de uma das mais cruéis 
torturas que alguém poderia sofrer. A imagem da máscara ali estava para nos 
lembrar que a França “Católica” de Luis XIV podia perfeitamente rivalizar com 
o Império Romano em crueldade, ao condenar à incomunicabilidade quase 
absoluta um presumível inocente. 

A longa permanência no aeroporto de Nice, esperando o avião para 
Portugal, permitiu, enfim, colocar em ordem tantas recordações e tantas 
memórias desta viagem/peregrinação que todos certamente guardam e 
anseiam por poder partilhar, em linha com o que a Dra Nazaré solicitou. 
Resta-nos fazer votos para que este tempo de meditação sobre a vocação de 
serviço, ocorrida durante esse dia longo de Nice, se continue a aprofundar em 
benefício de tantas crianças, adolescentes, jovens e idosos, a necessitar de 
apoio confiante, sereno e sábio das nossas estimadas Colaboradoras da 
Família, sob o alto patrocínio da Obra fundada por Monsenhor Alves Brás. 

Epílogo: uma despedida sem ámen. 

O Pe James Martin, no seu livro, despede-se da Terra Santa, com um Ámen. 

Entendamo-nos! Ámen não é o fim, mas um recomeço mais intenso. Para 
significar “esta já está; venha a próxima”, não se justificava qualquer 
empenho nesta reportagem.  

Neste relato de viagem, por tudo isso, não há lugar para despedida, mas 
antes, para um compromisso de continuar a ação de serviço com as 
Colaboradoras da Família, que nos enquadraram neste tempo de peregrinar e 
nos convidaram a estar por perto na sua ação cuidadora. 

Não se realizam viagens de peregrinação sem consequências. Testemunhar 
um Cristo servidor não será moda nos nossos tempos de preferência pelo 
lazer até mais do que pela cultura. Espero que as nossas recordações se 
conjuguem na alegria proporcionada pela convivência, na cultura associada à 
beleza da natureza e das artes humanas e na vocação do cuidar que fomos 
convidados a partilhar, em evocação da aventura institucional de Monsenhor 
Alves Brás. 
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Talvez tenhamos pouco tempo e consideremos que temos pouco para dar. 
O Pe James Martin diz a certa altura que Jesus não precisa de muito, da nossa 
parte, para transformar o mundo. Mas Ele parte do que nós possamos fazer. 
O autor refere, a propósito do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, 
que na origem do ato divino de Jesus se encontra a oferta de cinco pães e de 
dois peixes por parte de um rapazinho. Vale a pena atentar no rapazinho, diz 
o Pe James. Tanta gente não atenta nele; mas a sua disponibilidade para 
oferecer tudo o que tinha guardado para si, comoveu certamente Jesus, na 
medida em que o gesto não passou despercebido a São João, o discípulo que 
Jesus amava, e que imortalizou esse pequeno/grande contributo, num dos 
eventos mais belos do quarto Evangelho.  

Para mudar o entendimento de uma menina que mal falava o português e 
permitir-lhe fazer os seus exames bastou, ao Espírito Santo que nos assiste na 
nossa vocação de cuidar, um pequeno apoio de incentivo, na hora certa, por 
alguém que lhe fora enviada para a assistir nas lições. Existe uma disciplina, 
designada como Psicologia Positiva, que ensina a tirar partido dos pequenos 
apoios concedidos a quem se afunda na consciência da sua pequenez. 
Entendemos, deste modo, porque é que Jesus não prescinde dos nossos 
pequenos gestos de serviço aos irmãos. 

É dessa disponibilidade que se fará, estejamos certos, a história da 
continuação, através da memória, da nossa peregrinação a Lucca.  

E assim vai ser, porque nós faremos tudo o que estiver ao nosso alcance 
para que aconteça dessa forma, sendo este o significado da palavra hebraica 
ámen. Esta é, como se vê, uma das palavras com mais força que o génio 
humano criou e que tão desajeitada significação possui hoje, na mente dos 
nossos contemporâneos. 

  


