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“a hierarquia teme demasiado o celibato opcional”, 
denunciam Julio Pinillos e Ramón Alario do Movimento Pró-celibato Opcional. 
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(José M. Vidal).- “É tão rico o celibato como o matrimónio”. Com esta premissa – modesta 
mas impecável na sua lógica – JULIO PINILLOS e RAMÓN ALARIO, pedras angulares de 
vários movimentos de padres casados, dedicaram toda uma vida de luta ao objetivo de 
criar, na igreja, “um ambiente de plena liberdade, em que cada comunidade busque o seu 
caminho e seja respeitada”. Por outras palavras, a lutar para que existam outros modelos 
de ser igreja: modelos sobre os quais falam nesta entrevista com RD [Religión Digital].  

Temos hoje o prazer de apresentar aos velhos lutadores, dois líderes que eu me atreveria a 
classificar de incombustíveis. Militantes com muitos anos de luta por uma causa nobre e 
justa. São eles Julio Pinillos [J] e Ramón Alario [R]. Ambos quase fundadores do 
MOVIMENTO PRÓ-CELIBATO OPCIONAL (Moceop), e do MOVIMENTO INTERNACIONAL DE 
PADRES CASADOS. Vamos hoje centrar a nossa atenção no Movimento Internacional de 
Padres Casados, para vermos como ele foi evoluindo, em que pé está, que fazem, 
atualmente, os seus membros, quais os seus objetivos e como encaram eles o futuro.  

R.- É muito importante definirmos historicamente esta situação. Há quem possa pensar 
que isto dos padres casados é uma coisa organizada desde não se sabe bem quando.  

O movimento arranca na fase posterior ao Vaticano II, quando se verifica a existência 
de numerosos casos de padres que questionam o celibato, e a sua situação e integração 
nas comunidades.  

Dá-se uma tremenda hemorragia: calcula-se que, na terceira parte do século XX, 
tenham abandonado o ministério sacerdotal, a nível mundial, cerca de cem mil padres. O 
que, em muitos países, significa uma proporção de um para três, ou de um para quatro, 
conforme os sítios.  

E em Espanha concretamente? 
R. - Calculamos, habitualmente, uma proporção de um para quatro. 
J. - Sete mil, mais ou menos. 
R. - Sim, entre sete e oito mil. Estamos a falar, apenas, de padres, não de religiosas. Estes 
números levam-nos a pensar que se trata de algo que vai muito para além duma questão 
de meros problemas pessoais. 

Já em 1993, numa palestra realizada no Congresso de Alcobendas, eu comentava ser 
bastante difícil de entender como é que uma instituição era capaz de suportar, sem mais, 
que um terço ou um quarto do seu pessoal especializado, a ela dedicado para toda a vida, a 
abandonasse.  

Depois de o ter formado, com todo o investimento que isso supõe.  
R. - E, mais ainda, conhecendo o seu valor. Os anos iam passando, uma série deles, sem a 
instituição abordar a questão. Sempre nos convencemos de que (para lá dos problemas 
pessoais que cada qual foi vivendo à sua maneira) se tratava de um problema de fundo.   

Tratava-se de um problema eclesial, porque o padre que decide abandonar o 
ministério, com ou sem papéis, rompe com uma vida anterior, pelo menos no que toca à 
dedicação, e organiza uma nova vida. Escolhe outro caminho. Que se passa, porém, com a 
instituição, incapaz de abordar esta hemorragia de uma forma séria? 

Recorria-se, sempre, a uma solução espiritualista: “há que pedir a Deus mais 
vocações”. Mas ninguém se questionava por que razão partiam aqueles que já tinham tido 
oportunidade de revelar o seu valor. 

Estará a causa desta hemorragia no celibato opcional? 
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J. - Creio que não. O que me parece é que existia uma crise, no sentido positivo da palavra, 
quanto ao significado de celibato. Nós achamos que, quando opcional, ele constitui uma 
riqueza.  

Quando se pratica a celibatocracia e se endeusa o celibato, este fica desfocado e 
falseado: constitui uma riqueza, mas apenas uma entre muitas outras. Como já dissemos 
anteriormente, é tão rico o celibato como o matrimónio. 

Também nos questionamos sobre o significado de ser padre. A sua função de pároco 
tinha sido demasiado mitificada. Tinha sido simplificada demais: o padre era o factótum, o 
referente da comunidade. Mesmo que não houvesse comunidade, havia padre.  

Nós, porém, dizemos: não, isso de “ut fideles inveniatur”, que se lhe atribuam fiéis, não 
significa celibato; significa o que dizia Paulo na carta aos coríntios: “essas comunidades que 
aí tendes e que estão a receber a força do Espírito, como as alimentais vós?”. 

O problema de fundo é o modelo ministerial. O modelo de padre. O tipo de padre de que 
necessita hoje a igreja e a sociedade.  
J. - E chegamos, assim, ao ponto seguinte: há alguma resposta para isto? Que tipo de 
comunidades? Que significa evangelizar senão criar comunidades que deem testemunho 
do Evangelho? Mas não tinham todas estas perguntas já sido respondidas pelo Vaticano II? 
R. - Os grandes teólogos que analisam os documentos do Vaticano II afirmam que este é 
um dos temas mais votados ao abandono: atribuiu-se um enorme valor à ideia de povo de 
Deus, uma outra conceção teórica, pelo menos, do que é a igreja. Não se abordou, porém, 
com seriedade, o que significava ser padre, nem como se devia exercer, seriamente, o 
ministério nas nossas comunidades. 

Creio que existe, aqui, um enorme vazio. E, contudo, grandes teólogos afirmam que, na 
época neotestamentária, quando, de algum modo, se estrutura a igreja primitiva, 
deparamos, pelo menos, com sete modelos distintos de comunidades. É pena que, tendo 
avançado na história, nos achemos, em pleno século XXI, encerrados num modelo único, 
ferreamente mantido ao redor de um clérigo. 

Trata-se de uma traição e de um encerrar de portas. Parece que o aggiornamento, a 
modernização levada a cabo pelo Vaticano II, deveria ter acolhido outros modelos de 
padres e, evidentemente, muitas outras formas de comunidade.   

É este movimento interrompido pela involução ocorrida após o Vaticano II, no pontificado 
de João Paulo II, ou não se tinha ele ainda iniciado? 
J. - É muito importante, para mim, o ter-se mencionado a pessoa de João Paulo II. A minha 
ideia e a de muitos teólogos – quando falo a título pessoal, julgo que o faço inserido na 
corrente de que nos fala Ramón – é que o Vaticano II nos deixou uma porta meio aberta a 
um tipo diferente de ministério. Mas que, a partir de 1978, essa porta se encerrou. E se 
encerrou em falso, no meu entender, no do Moceop, da Federação Internacional e de 
muitos teólogos e bispos que nos apoiam. Voltou-se a uma definição pré-conciliar de 
padre. Em vez de abrir, encerra-se uma ferida em falso, o que deixa em apuros muitos 
padres que, juntamente com as suas comunidades, andavam em busca de um espírito que, 
graças a Deus, o papa Francisco vem recuperando.    

Penso que se deu um encerrar de portas que, graças a vários movimentos (e não só ao 
Moceop ou à Federação Internacional) e ao papa Francisco, se vão abrindo. 

Também houve pessoas, já na altura, na igreja formal e oficial, há que referi-lo, com 



- 4 - 

uma visão compreensiva da questão. No Brasil, Lorscheider disse-me: “Vocês não são 
traidores. Nem desertores. Vocês são pioneiros dum movimento de que a igreja está 
necessitada. Vivam esse movimento com a mais profunda liberdade”. E Casaldáliga, 
quando da ida ao IV Congresso Internacional, a Brasília, disse-me. “Defendei com a mais 
profunda dignidade a vossa vontade de serdes sacerdotes nas comunidades”. 

Também o presidente da Conferência Episcopal do Brasil afirmou: “Para quê este 
desperdício? Temos um parque cheio de carros prontinhos a funcionar, e proíbem-nos que 
deles nos sirvamos”. 

Há aqui uma série de profundas intuições; por que razão se não recuperam todas estas 
ideias? Estou a falar do ano de 1980. A resposta está no facto de se ter imposto, 
“oficialissimamente”, outras ideias que perduraram até à chegada do atual papa. 

E também um único modelo de ser padre, que é um modelo de funcionário. Um funcionário 
do sagrado.  
R. - Creio que o problema está na sacralização da paróquia como, praticamente, o único 
meio de exercer pastoral. O que vai ao arrepio da história, porque nunca os padres 
estiveram cingidos e circunscritos às paróquias. Houve muitos padres pioneiros que 
exerceram o seu ministério fora deste âmbito. É o que estamos observando agora com o 
papa Francisco, louvando e chamando a atenção para padres que tudo arriscaram em 
áreas de fronteira, e que hoje são tidos como modelo.  

Quem nos diria, há uns anos atrás, que o papa iria a Barbiana recuperar a memória de D. 
Milani e afirmar o seguinte: “Por mim, quero identificar-me com D. Milani”. 
R. - Há, porém, um período obscuro: a mudança dos finais dos anos setenta, para o início 
dos anos oitenta, em que são encerradas todas as grandes esperanças e as grandes utopias 
eclesiais, impulsionadas pelo Espírito, e a funcionar numa série de sítios. 

Continua a manter-se (como não podia deixar de ser) a letra do concílio Vaticano II, 
mas o seu espírito é completamente posto de lado… 

Nesta questão em concreto e em muitas outras: tanto a corresponsabilidade dos leigos, 
como os conselhos pastorais até mesmo nas paróquias, deixaram de funcionar…    
R. - Sim. Voltou-se a uma Igreja muito circunscrita à área do serviço religioso, que é uma 
coisa muito digna e necessária, mas, evidentemente, a missão da Igreja não pode ser 
apenas esta. 

Esta situação vai demorar muito a ser alterada. Porque desde os anos oitenta que todas as 
novas gerações estão formatadas, nos seminários, neste tipo de mentalidade eclesiástica e 
ministerial. 
J. - Creio que estamos a recolher os frutos de uma orientação que se espalhou, como uma 
semente, por universidades e seminários, diria que desde o tempo de Suquía e Rouco. E o 
que se semeou é contrário ao que aqui defendemos. É evidente que ocorreu uma rutura 
tremenda. 

Do mal o menos: é que mesmo com alguma dificuldade em mostrar-se, vão surgindo 
movimentos, comunidades e pessoas, a defender que, ou enveredamos por outro tipo de 
conceção de igreja prática, ou acabaremos por atraiçoar o Vaticano II.   

Que propondes, concretamente? 
R. - Somos portadores de uma experiência comum a muitos outros movimentos de base. 



- 5 - 

Em termos teológicos, poderíamos resumi-la duma forma muito simples: o espírito é 
imparável. 

Por muitas leis e muita rigidez que a instituição tente impor, creio que é bem patente a 
vitalidade de muitas comunidades e movimentos, e o sintoma consiste no facto de, hoje 
em dia, se falar de uma Igreja paralela que já o não é, mas antes, uma maneira diferente de 
sobreviver. 

Há muitos grupos a quem não restou outra solução, do que abrir caminho neste 
sentido. De facto, é um pouco nesta linha que se orienta o trabalho apresentado no 
Congresso Internacional celebrado aqui, em Guadarrama, no ano passado: uma tentativa 
de mostrar que existem, hoje, as mais diversas e variadas comunidades.   

Esta realidade existe, também, na Espanha? Porque a existência de comunidades de base, 
no Brasil e noutros sítios, é, evidentemente, um facto.  
R. - É claro. 

Mas com uma presença muito discreta. 
R. - E apesar de haver dioceses, onde os bispos chegaram, mesmo, a proibir as 
comunidades de base. Não vou, aqui, mencionar um caso do meu conhecimento, e que 
tive de suportar quase diretamente. Com tantas proibições, é difícil manter a vitalidade 
destes grupos. 

Nota-se essa mudança de tendência? 
R. - Creio que sim. Há grupos que já se aperceberam da existência de um espírito novo, que 
já se nota e que é imparável. 

Já muitas vezes dissemos que a reforma de que a igreja necessita, não significa impor, a 
toda a gente, uma única maneira de entender as comunidades. É evidente. Há, com 
certeza, plena liberdade para que, com todo o respeito, cada comunidade busque o seu 
caminho. Que não seja mais valorizado, enquanto Igreja, um grupo de neocatecúmenos do 
que um grupo de jovens ou do Movimento Pró-celibato Opcional. 

Ou seja: pluralismo e uma comunidade de comunidades. 
J. - Exatamente. Tanto no que se refere a movimentos, como no que respeita a outras 
realidades como as paróquias. 

Mencionou, há pouco, a palavra “conselho”, conselhos sem vida e vazios, sem qualquer 
poder. Há casos em que, graças ao conselho, surge a esperança de um sacerdote casado 
em que se pode confiar, conhecido no meio, aceito e apreciado, ser chamado pela 
comunidade, através do conselho que lhe diz: queremos que fique connosco para animar a 
nossa comunidade. 

Existem em Espanha experiências concretas destas? 
J. - Existem, mas poucas, infelizmente. Daí achar que estamos num processo, e que se trata 
dum processo aberto, na medida em que existam conselhos que já tenham superado o 
clericalismo dominante, e que não se deem passos, sem antes passar por esses mesmos 
conselhos. 

Porém, tudo isto fica à mercê do pároco de serviço. Porque não há nenhuma proteção 
jurídica canónica. 
J. - Claro. E onde é que reside a força? Na força que a comunidade tiver. Além disso, 
porém, penso que não há outra saída: ou construímos comunidades cheias de força e que, 
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inclusivamente, reflitam essa força nos órgãos de que estão dotadas ou, caso contrário 
ficaremos dependentes desse patrão de que falamos antes, dessa educação de há trinta 
anos sobre o que significa ser padre.  

Não estarão as pessoas, já, a ficar cansadas? A desanimar? 
Nós? 

Vocês e as comunidades. 
R. - Acho que não. Talvez sim, um pouco desgastados pela vida. Mas desanimados, não. Na 
base do que afirmais, ocorre-me, agora, algo que os teólogos dedicados a este assunto 
deviam ter em consideração: sermos capazes de aceitar que, na falta de padre, não é 
possível celebrar missa numa comunidade. 

E chega-se, assim, a casos tão absurdos como este: nas situações em que existe 
comunidade, mas não há padre, encerra-se a paróquia. Quer isto dizer que, não havendo 
presbítero, não existe comunidade? Creio que se trata duma situação muito abrangente, e 
que está a ocorrer em metade da Europa. 

E na América Latina, muito mais ainda. 
R. - Evidentemente. Na Bélgica, um companheiro coordenador do Movimento 
Internacional, na Europa, dizia-me haver uma série de paróquias que encerraram por falta 
de padre. E que a uma delas foi dito que se juntasse à paróquia ”x”, que ficava a vinte 
quilómetros. Isto é um contrassenso: então, se não há padre, não há comunidade? 

Parece que se está a entender, precisamente, tudo ao contrário do que devia ser: onde 
há comunidade há vida. E na falta de padre, não há que ir buscá-lo fora, há que impor as 
mãos, decidir e selecionar em conformidade. Porque o que está a acontecer não pode 
continuar. 

Abre-se, deste modo, uma porta, pelo menos duma forma muito tímida, aos “viri probati”?    
J. - Creio que não é essa a solução, pois a pergunta a pôr é a seguinte: “viri probati” 
porquê? Quem os avalia? A comunidade?... Porque é dela que eles surgirão. 

Estou mais inclinado a seguir o parecer de Lobinger, que afirma ser das comunidades 
que devem surgir os viri probati pela comunidade: “assim como te imponho as mãos para 
que sejas catequista em nome do bispo, assim também tas imponho para que sejas 
presbítero”. Que haja presbíteros saídos da comunidade é, em meu entender, o 
procedimento correto. 

Os “viri”, a palavra “viri” não deve ter um carácter exclusivo.  

Isso já é outra questão. 
J. - Que sejam pessoas escolhidas pela comunidade, é uma maravilha. Pessoas a quem a 
comunidade diz: em frente. 
R. - Homens e mulheres. De facto, em muitos sítios já está a ser praticado. Não é uma 
novidade, existe na igreja real. 

Mas muito ao jeito das catacumbas. Pratica-se muito em silêncio, sem visibilidade. 
R. - Daqui deriva o carácter de pluralidade desta questão; não deve existir um modelo 
único. Haverá sítios, como o de Lobinger, referido por Julio, onde se organiza um conjunto 
presbiteral com presbíteros de diferentes características, e sítios onde o objetivo não é 
esse. Creio que há que respeitar a seriedade das comunidades, a fim de, pelo menos, ir 
abrindo portas.  
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Existe agora, pelo menos, uma certa possibilidade. Porque até aqui, todas as portas se 
mantinham encerradas. 
J. - Daí, sem dúvida, a necessidade de sermos otimistas. Como em todos os processos 
iniciais, o otimismo surge como algo de ingénuo. Eu acho que não; penso que se trata de 
ser otimista no início de um processo em que se confia; quando se vão abrindo caminhos. 
O contrário seria negar a esperança que desabrocha. Papa Francisco, permita que lhe 
pergunte: voltará este caminho para trás, ou seguirá em frente?  

Levar-nos-á em frente. É o que eu penso. 
Estamos numa situação geograficamente muito próxima, mas bastante dividida 

eclesiasticamente. Compreendo que haja pessoas que tenham medo de que, ao erguermos 
demasiado alto certas bandeiras de que falamos aqui, bandeiras essas perfeitamente 
legítimas, estejamos a encorajar um determinado setor. Penso que temos de superar isto, 
e que o têm de fazer tanto os movimentos de base, como os eleitos como pastores, que é 
o caso dos bispos.  

Temos medo de que esta nossa Espanha se vá abaixo? Se assim é, é porque não 
confiamos no Espírito. Se fecharmos as portas por causa do medo, estamos a sublinhar a 
importância do que se passou antes. Ora, eu penso que o importante são as perspetivas 
que se vão rasgando; os caminhos que o Vaticano II abriu, fecharam-se logo em seguida, e 
estão de novo a abrir-se. 

Face a isto, será caso para se ter esperança? Eu digo que sim, mas precisamos de 
pessoas incombustíveis, com as suas raízes bem assentes no Evangelho. 

Será que, hoje em dia, o vosso movimento, a vossa opção, as vossas comunidades têm 
importância?   
R. - Esse é um tema muito vasto, e que afeta, não só as comunidades de base, como 
também todos os movimentos: políticos, sociais, etc. 

A importância, aparentemente pelo menos, não existe. Também é caso para se 
perguntar: terão, hoje em dia, importância os missionários? E, no entanto, surgiram os 
cooperantes, embora o fenómeno não seja, por vezes, muito claro.   

É que já nem sequer é encarada como importante a função do pároco clássico. Não há 
vocações.  
J. - A importância está a ser recuperada. Pode não se reconhecer isso, por o fenómeno não 
corresponder ao padrão a que estávamos habituados. O problema está na mudança de 
padrão. 

Está aí algo a despontar. A meu ver, é um facto indubitável. Mas temos de saber 
confiar no Espírito, que parece nada ter a ver com isso. Temos de confiar na sua força que, 
muitas vezes, sopra onde pouco nos interessava que soprasse. 

Nos processo lentos de que fala o papa. 
J. - Para mim, é muito claro. 

Bateis à porta; implorais diálogo, há já vários anos. Até aqui, todas as portas se vos 
fecharam, automaticamente. Agora, pelo menos, já lobrigais uma possibilidade de diálogo. 
De que se debrucem sobre as vossas propostas? 
J. - Temos confiança. Há demasiado medo. 

Da parte da hierarquia? 
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J. - Sim. A meu ver, e com todo o respeito, penso que parte da hierarquia não tem a 
liberdade de espírito que as nossas propostas implicam.   

E por parte do laicado, penso que os fiéis comprometidos, que deem testemunho da 
sua fé, são casos minoritários. Estão, porém, a surgir em bairros e paróquias, com uma 
capacidade adquirida ao longo de anos e anos, e a tomar as mesmas posições que eu aqui 
apresento. São pessoas que vão abrindo caminhos. 

Se bem vos entendo, as pessoas mais comprometidas estão mais próximas do que vós 
pensais.    
R. - Estão a passar por coisas semelhantes às nossas; não renunciamos à Igreja nem 
abandonamos a comunidade de fiéis, mas sentimo-nos dalgum modo na fronteira, pelo 
lado de dentro. Encontramos, pois, muitas pessoas militantes, que não se sentem nada 
bem numa celebração ritual dominical, e que, contudo, andam em busca de sítios onde 
celebrar a sua fé e a sua espiritualidade. 

Penso que o grande perigo desta reforma de forma e de fundo, está no risco de se 
começar pelo telhado e não pelos alicerces. 

E em que consiste esse telhado? 
R. - O telhado é continuarmos preocupados em saber se o presbítero deve ou não guardar 
celibato. Se as paróquias devem ter esta ou aquela estrutura canónica… Temos de mudar. 

Existem, hoje em dia, desafios fundamentais: que significa, atualmente, ser crente, 
como se pode falar de Deus duma forma inteligível, e como podemos contribuir, como 
crentes, para este nosso mundo. 

Mas Ramón, nisso estamos todos de acordo. Não nos entendemos é quando se trata de 
avançar para a concretização.  
R. - Penso, contudo, que o fundamental é a existência de uma perspetiva na vida. Se 
definirmos, claramente, aquilo que é decisivo, tudo o resto é secundário. E penso que é por 
aí que se deve começar a construir. Sobre como falar de Deus duma forma credível. Sobre 
como construir comunidades bem implicadas e comprometidas com a vida. O resto, a 
forma como nos organizarmos, quem irá presidir, quem exercerá estas ou aquelas tarefas… 
Tudo isso já deve ser construído a partir desta perspetiva. Mas talvez isto seja sonhar 
demais.  

Isso significa uma desmontagem absoluta da estrutura atual, a fim de criar ou ir criando 
outra coisa. 
J. - Não sei se a palavra “absoluta” será apropriada para falarmos deste assunto. Creio que 
o que acaba de dizer é, em parte, verdade. 

Sempre acreditei na palavra processo. Para mim, é uma palavra mágica. É aquilo que 
intuímos, aquilo que o povo e a comunidade intuem. E nós, enquanto pastores, 
observamos. É a planta que germina e que tem de ser amparada. 

Isso deve custar muito a aguentar. Martini dizia que estávamos com duzentos anos de 
atraso. Quanto a vós, há pelo menos quarenta anos que lutais e estais aí prontos para o 
que der e vier.  
R. - Queria sublinhar que isto é uma realidade. Para dar um exemplo concreto: a 
capacidade de criar novas formas de celebração, que digam alguma coisa às pessoas, nas 
quais elas se sintam implicadas, não é uma utopia. Há já uma série de comunidades que o 
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praticam. Assim como existem formulações de credos que se podem entender duma forma 
inteligível, hoje em dia. Duma maneira diferente do que se fazia há oito séculos atrás.   

Creio que se trata, aqui, de processos em marcha, como disse o Julio. Não é algo que 
nos tenha de chegar do Vaticano amanhã. Penso que se trata duma mudança em marcha, 
em busca; abandonando a inércia, a rotina e os hábitos.  
J. - Eis a atitude a tomar: ou acreditamos ou não acreditamos. E a grande questão é saber 
se somos crentes de raiz. Se acreditarmos, verdadeiramente, no anúncio da força do 
Espírito, então, não teremos receio de apostar. Mais do que uma vez coloquei esta questão 
à minha paróquia.  

Não quero que, depois de mim, venha outro padre que tenha de estar outros sessenta 
anos, para poder afirmar o nosso lema inicial. Mostramos que é possível exercer o 
ministério presbiteral sem ser por pessoas célibes. E que as comunidades conservam em si 
a força do Espírito. Que não há que ficar sessenta anos à espera da aprovação duma 
qualquer lei canónica.  
R. - Falando destes mais de trinta anos do Movimento Internacional, é muito importante 
sublinhar que se trata de um processo em que há pessoas que sofreram muito, e outras 
que não, mas que, em qualquer dos casos, estamos perante um grupo muito acostumado a 
tomar opções na vida, a partilhá-las, analisá-las e a refletir sobre elas.  

Estamos a falar dum movimento com trinta anos, período durante o qual se realizaram 
sete congressos internacionais muito bem organizados, com a presença de teólogos da 
linha da frente, que nos ajudaram a refletir e a analisar: Boff, Lois, Pániker, Estrada… Uma 
séria de pessoas de grande categoria a nível internacional. 

Nós cá nos fomos mantendo, tentando trazer um pouco de luz à questão, e derrubar a 
barreira de que a nossa pretensão é reivindicar o celibato opcional. De facto não é. O que 
reivindicamos é uma outra forma de ser Igreja, onde o padre seja verdadeiramente um 
servidor, e não um açambarcador de tarefas. Onde todos os fiéis tenham protagonismo. 

Para tal seria necessário, pelo menos, um sínodo. 
R. - Bem, não sei. 
J. - Eu creio que sim, que é necessário um sínodo, mas numa outra linha. Repare: estou 
certo de que, no sínodo de 2018, irá ser abordado o tema da vocação. Da vocação a quê, e 
das comunidades para quê, do que significa hoje em dia evangelizar, se significa construir 
comunidades. Do que significa, atualmente, o presbítero, se não estiver inserido na 
comunidade… Tudo isto, a meu ver, irá ser tratado. Estou confiante.    

E para responder à pergunta sobre a oportunidade de um sínodo, eu digo que seria 
bem-vindo se, realizado na perspetiva desta nossa conversa, fosse capaz de agarrar o touro 
pelos cornos, de falar do que está a acontecer, do tema central da questão. E, em segundo 
lugar, deveríamos interrogar-nos por que razão tudo isto que está a germinar, nunca mais 
acaba de desabrochar. 

Mas, não vos dá a ideia de que a Instituição eclesial irá ter, forçosamente, de ceder? De que 
não lhe resta outro remédio, dado estar condenada, na Europa pelo menos, à falta quase 
total de vocações? 
J. - Eu não falaria tanto da necessidade de um sínodo, mas mais de um processo sinodal, ou 
de um processo conciliar, na medida em que um sínodo, ou um concílio, fechados em si 
mesmos, acabariam por decidir algo em que, apenas, participariam os seus participantes.      
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Quando se analisa, um pouco, a força do Vaticano II, verificamos que essa força não 
esteve tanto nas reuniões conciliares, mas mais em todo o trabalho preparatório do 
concílio e, claro está, em tudo o que se fez, posteriormente, para levar à prática muitas das 
suas intuições/decisões. 

Diria, hoje em dia, algo semelhante. É preciso que a Igreja assuma um processo de 
mudança, de sínodo, de criatividade. A partir das paróquias - muitas trilham já este 
caminho – sabemo-lo por experiência própria. O que há a fazer, penso eu, é oficializar esta 
situação: que estamos a caminho e em busca. 

Oficializar de alguma forma o que já se está a viver? 
Claro. 

Como uma espécie de fermento, mas que já está a ser vivido?  
J. - E oficializar as situações, por parte do celebrante, das comunidades das pessoas que 
estão dando vida a este movimento. Em ligação, naturalmente, com quem está à frente da 
comunidade. Não pretendemos criar ruturas, mas cremos de igual modo, tanto no espírito 
que sopra através do bispo, como no espírito que sopra através de qualquer outro membro 
da comunidade.  

É isso que há a reter, e que já expressamos de forma muito clara no V Congresso 
Internacional, realizado em Atlanta (EE.UU.), onde se afirmou: ”não se trata, já, de uma 
coisa nossa, mas dos movimentos da Igreja”.  

O que, até aqui, dependia, de alguma forma, de movimentos com as nossas siglas, 
depende, agora, da nossa saída para a rua. E quem, direis vós? Os que permanecemos na 
rua. E que vamos frutificando e exigindo a solicitação que o Evangelho nos propõe. Não é 
preciso inventar nada. Há que escutar o Espírito, e comprometermo-nos de verdade, 
humilde e profundamente. Dizer: Que quereis de nós, Senhor?    

Há, hoje, pessoas que estão a dar os primeiros passos num horizonte, aparentemente, 
pouco claro, como sucede com todos os movimentos. Dentre os poucos que somos, há 
muitas pessoas que se encontram perante um horizonte assim. 

É para aí, também, que Francisco aponta: “uma Igreja em saída, que se encontra à escuta. 
Uma Igreja dos pobres e para os pobres”. Deu-vos alento, a chegada de Francisco?   
J. - A mim, pessoalmente, muito. 
R. - Creio que foi uma lufada de ar fresco; já era tempo de Roma, em vez de condenações e 
despromoções, nos convidar a sermos criativos, a viver a alegria do Evangelho: é um 
regresso às fontes.  

Penso que nada contamos como crentes, se não levarmos a cabo uma recuperação 
profunda, diária e séria do que é a misericórdia, o compromisso com as pessoas com que 
vivemos e que notamos que precisam de nós. É para aí que aponta a mensagem de 
Francisco. Estamos, aqui, perante um irrupção do Espírito, semelhante à de João XXIII no 
seu tempo. 
J. - Pastores não carreiristas e a cheirar a povo. Foi isto que definimos no nosso II 
Congresso Internacional, e é o que esperamos do padre; que partilhe com o povo a cultura 
e o sentido de busca. Por estar inserido no processo. Nada mais. 

Foi o que me disseram na paróquia: junte-se ao bairro, às pessoas empenhadas na 
busca. Busquemos aí, pois a busca deve ser feita num horizonte aberto. Surgem sinais de 
que é aí que devemos estar, de que é possível fazê-lo  
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Julio, sente-se reanimado, ao fim de tantos anos? 
J. - Evidentemente, a resposta é positiva para a comunidade. 
 
Para a comunidade, mas pelos ares que sopram de cima. Quando é que nós imaginávamos 
uma coisa destas? Dizíamos sempre: terá de vir de baixo. 
J. - E com esta dignidade. Isto é, não se nos pede que enverguemos a casula; reivindica-se 
um sopro do Espírito que aí está presente e vai animando as comunidades, que nos pedem 
que sejamos mais um entre eles e que não passemos adiante. Que não sejamos umas 
pessoas que vêm dizer como é que a comunidade deve ser, mas sim partilhar no processo 
de busca da comunidade.   

Que pediríeis vós a Francisco sobre este tema que nos ocupa? Mais algum passo em frente? 
R. - Francisco convida-nos a todos a realizar uma conversão diária, pessoal. E isso é 
importantíssimo. Mas creio que, também, é necessário que as estruturas eclesiásticas 
sejam chamadas a capítulo. E, dalgum modo, que as estruturas vão tornando realidade 
esse espírito de misericórdia, de proximidade, de compaixão. E isso não está a acontecer. 
Suponho, evidentemente, que seja algo muito difícil de levar a cabo a partir de Roma e da 
cúria.  

Penso, contudo, que há uma distância onde ainda não chegou o espírito de Francisco. 
O verdadeiro espírito de Jesus Cristo.   
J. - Eu pediria, em concreto, no que me diz respeito, que os órgãos de decisão, paroquiais 
ou não, passem a ser democráticos. E, portanto, que as intuições desse núcleo eleito pela 
comunidade, sejam objeto de reflexão. Que as pessoas não sejam proibidas de avançar, só 
por haver uma determinação canónica a dizer que não.  

Por exemplo: que os conselhos paroquiais sejam responsáveis, tenham capacidade de 
decisão (já que a palavra “democrático” não agrada). Porque são eles, precisamente, que 
gerem a parcela de Deus, por assim dizer. 

Tudo isto significa que, quem não é, habitualmente, corresponsável por não ter sido 
colocado como superior, aprenda a dizer: “tenho de ser mais um no meio deles”.  

Isso exige alterações no direito canónico, onde se diz que os conselhos, quando existem, são 
órgãos meramente consultivos.   
R. - Penso que havemos de aí chegar; é difícil imaginar uma reforma profunda dos fiéis a 
funcionar, sem que as estruturas que nos indicam, precisamente, como fazê-lo, não sejam 
retocadas: acabaria por se impor a norma, e a norma é o direito, o sempre-assim-se-fez e a 
inércia… 

Isso não conseguirá aprisionar a vida, pois ela há de encontrar outras saídas. Mas o que 
provocará, provavelmente, é que muitos grupos e comunidades de fiéis passem a viver um 
pouco à margem dessa norma. Mas, sobre isto, não é preciso entrar em pormenores.   

Ou antes, venham eles. 
R. - Bem, creio que há muita gente empenhada numa busca sincera de outras saídas e, 
muitas vezes, o que sucede é que surgem coisas que nem estão fora nem dentro, mas sim, 
um pouco mais além da norma. É uma forma subsistência.  

Neste livro, por exemplo, quando analisamos as experiências comunitárias aí 
publicadas, dizemos que as comunidades, mesmo não buscando nada contrário à norma, 
têm de encontrar formas de sobreviver, e, às vezes, adotam decisões que as colocam na 
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fronteira entre o fora e o dentro. Mas nada é feito com intuitos de exibição, mas como 
uma forma de sobreviver.  

E, além disso, hoje em dia, é moda estar na fronteira. É onde se deve estar.  
R. - E, também, porque a fronteira nos aproxima dos fiéis de outras confissões: hoje em 
dia, uma fé apenas centradas nas nossas crenças ou interpretações é impensável. Mais 
uma vez, temos de falar a partir de uma mentalidade pluralista, inter-religiosa, ou 
suprarreligiosa, pois é a posição que mais nos aproxima uns dos outros. 
J. - Quando lemos livros de profetas intelectuais como Martín Velasco, por exemplo, 
deparamos com interrogações: O fim do cristianismo? Um cristão sem Igreja?..., 
interrogam-se porque refletem sobre as grandes questões.  

Que tenhamos de nos preocupar com a forma como o Código de Direito Canónico 
interpreta o significado da presença de Deus no mundo, parece-me uma visão muito 
estreita. Gostaria que fosse muito mais aberta e livre.  

Estou de acordo com Ramón, quando diz que temos de nos interrogar sobre o que 
pretendemos. Por que não escutarmos, antes de mais, o que chega até nós, como uma 
exigência interior daquilo que o ser humanos pretende ser. Que pretende ser o ser 
humano desejoso ser interpretado pela sua fé, que significa o Evangelho no âmbito duma 
interpretação plural do mesmo. E se nos ativermos à interpretação cristã: de acordo com o 
Evangelho, que significado tem a interpretação de Deus presente segundo o Evangelho. 

Uma última mensagem que gostásseis de deixar?  
R. - Creio que, de alguma maneira, já tive ocasião de o expressar: gostaria que fôssemos 
construindo, cada vez mais, e que isto se tornasse oficial. Que nos acostumássemos a viver 
como crentes sem fronteiras, ou seja, de uma forma aberta. E que fosse plural e, ao 
mesmo tempo, reconhecida como plural esta maneira de conceber a nossa crença, a fé, os 
nossos compromissos, a nossa forma de celebrar; que acabassem as despromoções, os 
anátemas, as distinções de quem tem valor e de quem não tem: que mereçam idêntico 
respeito todos aqueles que buscam, sinceramente, ser fiéis, ser coerentes com o que 
creem, e com o que transportam dentro de si. 

Que belas palavras e tão cheias de bom senso.  
J. - Eu diria duas coisas, apenas; a primeira, confiança radical na presença do Espírito que 
nos convida a colaborar: é ou não verdade? Acreditamos ou não? Até quando?... Até o 
Espírito deixar de existir.  

A segunda: confiança no processo. E digo confiança, porque há muitas pessoas 
implicadas neste processo, umas mais perto do núcleo e outras menos.  

Confiança: se uns dizem que sim e outros que não, há que conversar. Confiança na 
busca pessoal que cada qual vai intuindo, e em que o processo acabará por se 
desencadear. Temos de nos manter inseridos nele; tanto com os que estão mais próximos 
do seu núcleo, como com os que se mantêm mais afastados.  

Ides continuar a acompanhar o processo, logicamente. 
R. - Enquanto tivermos forças para isso. 
J. - Havemos de falar disso em Setembro. 

Muito obrigado a ambos. Foi um prazer. 
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