
Ot'pois d,e forcada interrupçao, eis· ~ c1 n,I 1an1smo e uni.a al.<111ça, uma 
-nos de novo em contacto com o.s fusao do ruvi:10 com o humano, d,a. 
11.0SSOS leitores. a tratar die e.ssuntos força com a fraqueza., ~ agutt com 
qu.e a. todi:>s nos intere$am, em sim,- 0 !og<, da_ pa,; co.m a guerra. Por isso 
p1es e IJgeira.s considerações se>Bre os mesmú. e alguma coisa de apa1xo-
prohlemas can dente:; dos nossoS <\lias. nante para quem o compreendeu, dlC 
A v•ida é perpetu o mov.imen,to , Parar \>ft,ado para. quem o serve _por te-
é morrer. O Espírit@ não páira por- :uo r, de loiH ,o. ~a:r.i. Quem so o viu 
<1ue não morre. Repensar os proble · !)or fora, ?e ut11._Lar10 para quem ne le 
ma -- dia a dlia , eis a grande tarefa :,e ('~1quac..1 ª. po1 mt<:resse. 

•• de quem sabe pensar. . So os PJ 1melJ'os sao capa:r.es de o 
o cristi anismo, que r,~vwe por todla viver e de morrer por ele. Todios os 

~ Eudo]).fl. uma ~nesperaoa e surpreen. ~u-tr{)6 o deturpam, o prend!em. o ar· 
dente flores cência, mais do que qual- .l l!SCarr. ao pelouro da .ignom1n1a . 
quer ideia-força também não ~ - mesmo quando se Jltlgani seus 8/IDI· 
para.r. A estagnação das 1ôeias e dia I gos e <iefe.nsores. 
Vlda é o princípio da de1Te>!i!.: 1 Na. sua dupla face die paz e de es· 

M t1itos cri~ tãos estagnarll.'.m em I pad•::t, de mans 1dão e de v!olêneia, de 
me ia clluzla de ideias tra.cad11's no !nocênc 11, e de a.ustúcia, é 5lnal <fe 
Evangelho , esquecidos ou lgnora,,tes\ ,;ontiradici'io pn.ra os que niio o eo-
dc que <'las não são o ,Evangelho t0<,10, n.llecem como ele é. Confundem~1w 
nP,m sequer talvez uma pequena. part.el ora. co.."Il o comunis mo ou Q fasc!sino. 
dele. Por isso se escandali1,aan quan- ora com a burguesia e o conservan -
do ou,vem palavras diferentes dias Usmo, Para un s é o de!en-s01· dos po -
'1Ue aprenderam na leitu ra supel'fi· br.cs, para outro~ a capa dos ricos. De-
cial dos }ivr0s ou nas longas expoot- . ferudie a ,.propr 1ed•ade e ataca 05 ca.pi· 
ções das homilias. No ftmdo são ou- talista.s . Monárqu :co na sua organiza-
tl'as verdacfus. on a mesma verdji,d@ ção, r<'publicano e ctemocratiico na 
escrita e proferida doutro modo. 1 sua v1o:!a. Pobre no se u espírito, opu-

Os que vivem mais de perto a sua · lento no se u euLto externo. Sem o 
fé. · sabem de Cri<sto estas palavras : compreem:11"rem, oomo ele é , cada 
«aprendei die mim qtie sou manso e nual o j 11Iga adaptado a. si me&mo. 
humilcie do coração». O Sermão da Vendo-lll r· apena~ 11ma dias faces-ou 
Montanha também lhes einsina que os a_ hum .i.na wm todas as suas misé-
man ~os serão bem-aventurados e que n11,s. ou a d1v11~a con1 Lodos oo seus 
é necessá,rio ofe1·ecer uma. f~ a mistkrio:; - mu 1oos se julgam cristãos, 
qu~m feriu a outra. E .claí concluem. q11:1Itd.o. a.final só o pode ser quem 
na . estagnação d!as suas idleias, que o len h a conh ecido integrn .l!nente. 1 
t-Octo o Evangelho nos obriga à mais Nas su as p:ig~n<1s d-e ~ in1ta dio-; 
pachorrenta das atitudes. a uma q.ua.- çura, o Eva •ni;lho é tcdo ele um gr.i-

1 se indoléncla. ao conformismo Idiota to de guer.nt Gontra os que o encaram 
dos que não são capazes dle na.dia. Não só pelo la~o que lhs"s corwem ou que 
sabem, ou esquecem que são também melhor se lhes adap la aos seus ideai s. 
do Evangelho as palavras ardentes E dai , a lu ta ,dte idleias mesmo entre 
do Messias: «o Re,ino dos céus sofre cristãos, a ce>ntrad:lcão das vidas dos 

1 vi.olênc .a e os violentos O a.rreba- que pensam ser cr istãos. e a terrível 
tam» . Mansidão e violência., calma 41 batafüa d'Os que dlesiejam l!bert'c!.r o 
tema:>eóitade, vidia ruume, palavrtt, ei.s Evangel'ho clJa .P<>lítica e da economifl 
o Evangelho, eis o cri.st)anismo. contra cs qu.e querem amarrá-lo a 

«Bem-aventurados os pacíficos» uma e outra. 
lê-se itambém no Se11mão da mo,n.ta~ Um escr:to r via o cr1stia.msmo . des. 
nha. E. quando Ped ro puxou dia e6· ta maneira ascensie>nal: ág,ua , vi•nho, 
pada , no Jan:1-im das Oliveiras e '1,r· sang .ue, fogo, E3•pírito. A'g ua, símbo -
r,a,ncou a orelha a. MaJtos não se lo da purifi ca ção: V-inho. símbolo da 
re:r. "sperar a rnpreensão d~ Cristo: comunhão; s:mgue, símibolo do mar-
«P~dro, mete a espad!a. na sua. balnha. tír io: fogo, slmbolo do a.mor; Esplri · 
porque aquele Que matar com a. e& t-0, rE'ali7.açã.o da V~ifl . Por outra~ 
IJ<•ul:i., pela espada morrerá». E muitos pRIRvrRl- t.a.mbém se podlf':ria diizer: 
con(']uem que o Evangelho os en&i· :1pní<'1ç,rn,mf'nto de c11d:1. um: c-ol'.1.· 
na "' ser apáticos. l'll0Sc4l.3-rnortas. bornç:io d-e uns com os outr~; saori-
mol,r? e lâ-nguidos como ~ a vida. fic.io do Interesse· in:l'ividual pelo co-
c:1stã houvesse de rer uma tranquila JecUvo; an1or fratexno ent.re Os ho-
viage •'ll nas águas estagnada., do mens e as naçõe s ; Reino de Deus, se-
«Mar·M.o~» ESQ~ecem-se ou igno- gund lo as pn.lavras de S, Pedro: «e~ 
-rn,m que sa.o ~bém de Cristo estas peram.os noVOs céus e novas terras. 
palavras. «Eu nao vim trazer a. paz, onrlle habitará a justiça>>. 
mas a es~ada» . São Paulo. oompreen-~ Quem vê apenas o cnstianismo 
1eu•o mmto bérn, na. sua. im.guagem pelos seus óculos tacanhos. inverte a 
orte de m~lltar que, a:o fim da. vidla, ordem d.os tel"l!llos e acaba por lanç.11r 

~ •a ,E'.~c-reve:r: «e~mbatt o bom com- a vida cri stã na lama. na }ama deste 
a e-.. Paz e e~ada, llluma pala.vra ) velho mundo onde não reina a. Ju,i;• 

a v_,rt_a. err~ per.pe~no movimento , eLs t;i;a . 
• i'I- civ ihzaçao cnst.i. , o orist ia.nlismo quer libertar-se d-e 

«$e VO•s ,não ~4es ,co:m&·~ .érlan- todos pari. reconstru.\r o mun<io. e 
cas. n,ão eI1tra~ 1s nç ,Rel!M i:i()à-Oéud. assim preparar o futuro. Que cada 

1~h~ode lo é &.tnooe;ncía da.;A!tl:4!1!.lltr'= um dos cristãos «adaptados» ,r lib~r-
u nâ' sua inge-nmd.e.dle e: ca.nõur&, te também do seu meio-crisUanismo, 

Q ~ o Cu.ida_ ~al nem sabe deren- para nã;o continuar a trair. 
der-se da mahc1a . Mas Logo flcamos 
sur,preend1dos ao ver o mesm!ssimo AB...,T VARZIM 
Or1;,to dla1· aos seus d.iscfpulo.s como ,<., "' " 
mod.~1o- .a astúc!a ct.e.. se~~-- ~ 
prudent,es como se,rpentes» . 

Con ,tradições de quem se esqueceu 
do que antes dl!ssera? Laços armad os 
à bon fé das mul ·t.idões? Ou antes 
moviimento, vJda, progl'esso, ascensão, 
con=r,rnuadia para a perfeição? 
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