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Quem é Deus?
Deus é o mistério último da realidade, e pa-
ra os crentes das religiões monoteístas Deus
é pai, é misericórdia e é o sentido último da
existência, do mundo, da História. E é ainda
Aquele que, sendo amor, nos apela a termos
relações boas uns com os outros – relações
de paz, de amor, de verdadeira fraternidade.
A ideia de Deus é sempre sinónimo de «ultimi-
dade», palavra que aliás encontrei frequente-
mente utilizada por si no livro que coordenou.
Que palavra definitiva [risos]. O que significa? 
O sagrado? O invisível? O superlativamente mis-
terioso? 
Tudo isso. Quando dizemos «ultimidade»
estamos apenas a tentar dar resposta ao nos-
so perguntar sem limites. Trata-se da reali-
dade última, que nós não podemos captar. 
O fundamento último, e também o sentido
último. Na nossa vida há sempre um mo-
mento em que nos perguntamos qual é o sen-
tido de todos os sentidos, e aí estamos no do-
mínio do religioso. Religioso como religa-

ção, no sentido etimológico da palavra reli-
gião, que significa como sabe religação. Re-
ligação a essa «ultimidade». Estamos ligados
uns aos outros, estamos ligados à terra, ao cos-
mos, e também a esse fundamento último.
A fé é o que em primeira e última instância se-
para os crentes dos não crentes. Mas o que
significa acreditar em Deus? E não acreditar? 
Crer, acreditar, significa entregar-se confia-
damente a Deus. E agir em consequência.
Mas acreditar na existência de Deus, dizer
que Deus existe, não é a mesma coisa que di-
zer que aquela árvore existe. Acreditar em
Deus implica a transformação da própria vi-
da – pela prática, claro. Uma transformação
que tem consequências práticas, no domí-
nio social, político e também no das relações
pessoais com os outros.
Idealmente. 
Sim, idealmente, claro. Caso contrário é
uma palavra vã. Na Escritura diz-se que os
demónios também acreditam em Deus. Mas
isso não faz com que eles se tornem bons.

Acreditar em Deus implica uma dimensão
existencial e prática. O final do capítulo 25
do Evangelho de São Mateus refere-se ao
Juízo Final – no sentido da revelação última
da realidade. E aí, significativamente, não se
pergunta por nada de religioso, no sentido
do culto. Apenas são feitas perguntas em re-
lação à vida material, corpórea: «Deste-me
de comer, deste-me de beber, vestiste-me,
foste ver-me à cadeia, ao hospital.» Dá que
pensar, e neste sentido o cristianismo está
para lá da confessionalidade religiosa, surge
como verdadeiramente universal. Trata-se
de fazer bem àquele que precisa, indepen-
dentemente de tudo, e até da sua religião.
Podemos nessa medida ser cristãos mesmo
que não acreditemos em Deus. Concorda? 
Quando se fala de religião temos de distin-
guir entre o pólo subjectivo e o pólo objecti-
vo. Qual é o pólo objectivo que reúne todos
os homens e todas as religiões? É o mistério,
é o sagrado, é o absoluto, transcendente e
imanente. Até mesmo o ateu se dá conta de
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que há um mistério no mundo. Que tem ex-
pressões e configurações múltiplas. Já o pó-
lo subjectivo diz respeito à relação dos cren-
tes com esse mistério último. Isto significa
que se pode ser simultaneamente religioso
e ateu. Há homens e mulheres que são reli-
giosos na medida em que se dão conta da
existência de um mistério último – que po-
de ser a própria natureza, na sua força cria-
dora, e que filosoficamente se denomina
«natureza naturante». As religiões mono-
teístas dão uma configuração pessoal a esse
mistério, enquanto absoluto, transcenden-
te, criador, e portanto providente. E logo in-
vocável. Mas um ateu religioso não reza, e
não espera nada para lá da morte, precisa-

mente porque não dá a esse mistério uma
configuração pessoal.
Mas o cristianismo está para além da religião,
tem uma existência e uma expressão que são
culturais, que estão para além das crenças in-
dividuais e subjectivas. Uma pessoa agnósti-
ca pode ser cristã. 
Os valores cristãos têm uma dimensão ética,
e prática, que está para além da religião. 
O cristianismo contribuiu de forma decisiva
para a compreensão da dignidade humana,
que se traduziu na formulação dos direitos
humanos, e na igualdade entre os homens, in-
dependentemente da  religião, sexo, cultura.
Tudo isso faz parte do mundo cristão e é par-
tilhado também por aqueles que estão expos-

tos a esses valores, mesmo que não haja uma
crença explícita no Deus de Jesus. O mais im-
portante é o amor entre os seres humanos, é
fazer o bem, e fazê-lo de modo verdadeiro, e
eficaz – não falo da pequena caridade, mas da
transformação das estruturas sociais, políti-
cas, económicas, de tal modo que todos os ho-
mens possam realizar a sua humanidade.
Freud, que era ateu, escreveu um dia uma car-
ta em que disse: «Eu procurei na minha vida
ser bom e fazer o bem aos homens, mesmo
quando eles foram maus para mim. Se me
perguntam a razão disso, não sei responder.»
Istorepresenta um sinal de abertura ao misté-
rio, ao sentido último. É que há aqui um pro-
blema: o das vítimas inocentes.
Quem são? 
Todos aqueles que foram vítimas da brutali-
dade humana, os que não puderam levar
avante a sua realização humana, todas as ví-
timas de todas as guerras, todos os homens,
mulheres e crianças sobre quem foi exercida
brutalidade. Há uma escola filosófica, a Es-
cola Crítica de Frankfurt (Max Horkheimer,
Theodor Adorno, Jürgen Habermas – este
último um dos maiores filósofos vivos) que
afirma que há uma dívida para com essas ví-
timas inocentes, e que pergunta: quem é que
pode pagá-la, a essa dívida que a História tem

para com os inocentes? E é aqui que surge
um enorme clamor por justiça. Num dos úl-
timos textos de Habermas (que é agnóstico),
escrito depois do 11 de Setembro, ele fala da-
quilo que a razão não consegue dar: o perdão.
Porque o perdão é um milagre.
Que definição deliciosa do perdão.
O algoz não tem direito ao perdão, e a vítima
não é obrigada a perdoar. E Habermas con-
clui dizendo precisamente que a ideia da res-
surreição dos mortos faz muita falta. «Uma
falta sensível», diz ele expressamente.
Mas que Deus para a humanidade? O dos cris-
tãos? O dos judeus? O dos muçulmanos? Um
Deus global como o mundo? E é necessária es-
sa tutela religiosa para a humanidade?
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impede as pessoas de se cumprirem como
homens e mulheres, que deus-ídolo é este? 
É então preferível ser ateu. Perante um Deus
assim, deve-se ser ateu [risos desconcertados].
Se quisermos levar esta nossa conversa até
ao limite, diria mesmo que só pode ser verda-
deiramente crente aquele que num processo
longo, duro, de grande combate, foi derru-
bando os ídolos. E, nesse sentido, que passou
pelo ateísmo.
Ainda sobre as suas duras críticas, quando diz
que é inadmissível que o Vaticano não tenha
podido ainda assinar a Convenção Europeia
dos Direitos do Homem. Porque não o fez? 
Porque não lhe é permitido. Há o problema
da liberdade de investigação e de ensino, e por
outro lado o da discriminação das mulheres.
Isso impede a assinatura dessa convenção. 
Refere também a necessidade de descentra-
lizar (no sentido de desromanizar) a Igreja. 
A Igreja está demasiado centralizada em Ro-
ma. A Igreja, que é universal, tem alguns
problemas pela frente. Um deles tem a ver

precisamente com as mulheres. É preciso
que se reconcilie com as mulheres. A outra
questão tem a ver com a democracia. A Igre-
ja Católica continua a ser uma monarquia
absoluta. Jesus disse que somos todos ir-
mãos, ora, é preciso conseguir traduzir isto
também ao nível da organização das estru-
turas da Igreja. É necessária uma maior par-
ticipação e democratização. A Igreja é hoje
uma estrutura global, e por isso também
tem de haver a possibilidade de uma vivên-
cia descentralizada do cristianismo. Nomea-
damente ao nível doutrinal. Mas também no
plano litúrgico e no plano jurídico. E até no
plano moral. A Igreja Católica não pode pre-
gar os direitos humanos fora dela, quando
não os pratica no seu seio.
Grandes reformas se impõem. 
Enormes reformas.
Como olha para o imparável fenómeno de Fá-
tima? 
Em primeiro lugar quero dizer que se pode
ser católico e não acreditar em Fátima. Em

segundo lugar, dizer-lhe que não recuso à
partida que tenha havido ali uma experiên-
cia religiosa, num quadro de compreensão
infantil, e no horizonte de uma religião po-
pular. Nossa Senhora mostrou o Inferno
àquelas três crianças, de dez, nove e sete
anos. Não é um comportamento muito ma-
ternal, é muito pouco recomendável por par-
te de uma Nossa Senhora, a quem chamam
Mãe. Isso só pode ser entendido no contexto
das pregações que essas crianças ouviam e
num quadro de uma religiosidade popular.
Do ponto de vista sociológico, concordo que
Fátima é um fenómeno que dá que pensar. As
multidões que congrega obrigam-nos a pen-
sar. A maior parte dos portugueses já passou
por Fátima, ao menos uma vez. Frei Bento
diz que aquilo é o cais das lágrimas, de todas
as lágrimas dos portugueses. Penso ainda
que Fátima tem a ver com a sociedade portu-
guesa, que foi muito dominada pelo mascu-
lino, e ali afirma-se o feminino. E também
com a própria Igreja, também ela dominada

Deus é gratuito. Há homens e mulheres que
vivem sem fé em Deus. Neste sentido, Deus é
um luxo.
Um privilégio? 
Não. Um luxo, no sentido profundo da pala-
vra. Um luxo como um ramo de rosas que se
dá, ou seja, algo que não está na ordem do
necessário lógico-empírico ou do cálculo.
Mas é também isso, o luxo, que define o ho-
mem enquanto homem. É próprio do ser
humano esperar essa graça, esse excesso,
para lá do cálculo. 
Apanhei no livro algumas críticas suas, duras,
a algumas práticas da Igreja. Quando por exem-
plo diz que «a idolatria é pior do que o ateísmo». 
Quando falamos de Deus, a pergunta é sem-
pre: que Deus? Um Deus em nome do qual se
fazem guerras é um Deus abjecto. Um Deus
que às vezes se anuncia contra a ciência é um
Deus no qual não se pode acreditar. Um Deus
que se confunde frequentemente com o di-
nheiro é um Deus idolátrico. Um Deus que
humilha, que discrimina, que escraviza, que
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lavra «fundamentalismo», historicamente,
vem daquele grupo religioso dos anos vinte,
protestante, que nos Estados Unidos publi-
cou uns textos denominados The Fundamen-
tals, e que pretendia uma leitura literal da Bí-
blia e negava a evolução. Mas fundamenta-
lismo significa também julgar ser detentor
do fundamento. Ora, ninguém detém o fun-
damento. Nenhum homem nem nenhuma
mulher, nenhuma religião, nenhuma políti-
ca, nenhuma ciência, nenhuma filosofia
possui o fundamento. É ao contrário: é o fun-
damento que nos possui. Para além do fun-
damentalismo, temo também uma religio-
sidade barata, que se contenta em ser um
mero sentimento, mais um artigo de consu-
mo. Consumimos até à exaustão e ainda te-
mos a ilusão de haver um Deus que olha para
nós e nos protege em puro sentimento. E isso
é o perigo da autoprivatização da religião.
Sobre a desocidentalização do cristianismo,
um dado do livro: no início do século xx mais de
setenta por cento dos cristãos estavam no
Atlântico Norte, agora estão a sul. Um cristia-
nismo maioritariamente africano. 
E latino-americano, e até asiático. Isso tam-
bém tem a ver com a globalização, que des-

gunta: qual o sentido último? Vivemos cada
vez mais à superfície das coisas, na banalida-
de, no consumo, na correria louca. Penso por
isso que a grande tarefa dos crentes é manter
vivas as grandes perguntas, como por exem-
plo a que questiona onde está Deus – que é
«inconstruível».
Como assim «inconstruível?» Inexprimível? 
É «inconstruível» no sentido em que nós so-
mos essa pergunta. Ser homem é ser pergun-
ta. Sê-lo sem limites, no seu início e no seu ter-
mo. E morar aí é estar na casa onde se é Ho-
mem com maiúscula. Porque é aí também
que mora a arte, a música e a poesia, está a ver?
Temo que vamos para uma religiosidade fun-
damentalista, por causa da procura de segu-
rança. Mas o fundamentalismo é anti-reli-
gioso, no sentido profundo da palavra. A pa-

graçadamente tem sobretudo globalizado o
neoliberalismo económico. A presença de
todos esses cristãos a sul vai obrigar a repen-
sar o cristianismo. No Antigo Testamento só
há uma tentativa de definir Deus: quando
Deus diz a Moisés que vai libertar o povo,
quando lhe diz «Eu sou aquele que está con-
vosco, para vos libertar». Deus é libertação,
contra a opressão. No Novo Testamento es-
tá dito que Deus é amor. Entretanto, a Igre-
ja tornou-se instituição de poder, e talvez
agora tenha de redescobrir, através da sua
presença no Sul, essa sua essência de liber-
dade, e de libertação, reconvertendo-se a si
própria a partir de dentro.
Que fazer a Ocidente (por exemplo em países
como o nosso) do excesso de religião por opo-
sição à escassez de espiritualidade? 

brações belas têm de ser o termo, o ponto de
chegada da vida solidária e o ponto de arran-
que para uma vida erguida e inteira. O Deus
cristão quer que os homens e as mulheres
andem direitos, erguidos e inteiros.
Como pensa que pode ser construída uma mís-
tica inter-religiosa, que sirva a vida verdadeira,
a das pessoas reais? 
Nesse sentido acabou o tempo das missões,
da missionação, que andou com a coloniza-
ção, e é preciso pedir perdão por isso. Termi-
nado o tempo das missões, começou o do diá-
logo inter-religioso. Vamos dialogar para ten-
tar melhor balbuciar, na gaguez, o mistério
último que nenhuma religião pode pensar
nem dizer adequadamente. Porque cada reli-
gião é uma perspectiva sobre esse mistério. 
O cristão não pode pretender converter o bu-

Por vezes há religião a mais, sim. O cristia-
nismo é muito secular, na medida em que
manda dar de comer, e de vestir. Ora, Jesus
não deixou nenhuma outra relíquia para
além de comunidades cristãs vivas, assentes
em três pilares. A fé cristã não pode ser ati-
rada para a irracionalidade, nem para o me-
ro sentimento, nem para o fundamentalis-
mo. É necessária a reflexão, que dê razões da
fé e da esperança. O outro pilar é a justiça,
aquilo que traduzimos no amor, na ideia de
uma sociedade a nível global que permita
que todos os homens se realizem na sua hu-
manidade. E finalmente o pilar das celebra-
ções. A celebração litúrgica é a celebração da
vida fraterna e com Deus. Oiça, eu até perce-
bo que as pessoas não vão à missa, porque
frequentemente as missas são tão tristes, e
às vezes tão desgraçadas, com homilias tão
fora do mundo...
Desligadas do real... 
Desligadas do real, sim. As palavras das cele-
brações têm de ser vivificantes, têm de po-
der dar um horizonte de sentido à vida das
pessoas, que é tão complexa. Palavras vivas
contra a banalidade, contra o consumismo,
contra o rasteiro e a superfície. Mas as cele-

pelo masculino. E ali exprime-se uma di-
mensão feminina, materna, afectiva, de
Deus. Ainda assim, a nova igreja é muito be-
la, embora seja muito discutível terem ali si-
do gastos oitenta milhões de euros.
Retomando o livro: que fazer da crescente in-
diferença religiosa, que resulta também de uma
concepção cristã que olhou sempre para o sa-
grado ficando de fora – mais preocupada em
manter o monopólio religioso do que em promo-
ver a denominada cultura do mistério? 
Muitas vezes a religião apareceu muito dog-
mática, racionalista, esquecendo o mistério e
a espiritualidade. Há depois a secularização
da consciência, que se dá em virtude do pro-
gresso científico, e técnico, que obnubila a
presença do mistério. Mas a ciência e o pro-
gresso material não respondem à grande per-
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dista, nem o inverso. Porque não dialogamos
os dois para nos convertermos ao mistério, e
sairmos reforçados, o cristão mais cristão, e o
budista mais budista? É para aí que devemos
caminhar. E deste diálogo inter-religioso fa-
zem parte os ateus. Porque são quem tem
uma melhor situação para denunciar o exe-
crável, a desumanidade da religião. Os ateus
obrigam-nos a repensar, a acordar.
Os ateus são os únicos capazes dessa visão
de fora, por vezes dura. 
Ai de nós se não houvesse ateus! Esta dinâmi-
ca é muito motivada pelos ateus.
Que são dignos de compaixão. Os ateus tam-
bém sofrem. 
Há ateus que se confessam serenos. Mas há
sempre a morte, e também eles são animados
por esta pergunta sem limites, que nos cons-
titui a todos. Os ateus ajudaram-nos a desper-
tar, sem eles talvez muitos crentes ainda an-
dassem de rastos, subjugados perante a divin-
dade. Foram os ateus que ousaram pôr em
questão a religião no seu pior, nomeadamen-
te no século XVIII, e ousaram-no quando aqui-
lo que lhes estava destinado era a Inquisição,
era arder neste mundo e arder no outro.
Que pontes entre o budismo e o cristianismo?
Como é que um cristão pode hipoteticamente
vir a considerar as práticas budistas estreita-
mente ligadas ao corpo, à respiração, ao silên-
cio? E a concepção da harmonia universal que
resulta dessas mesmas práticas?
No Ocidente somos muito mais dominados
pelo logos, pela razão (através da qual preten-
demos aprisionar a realidade), pelo ego carte-
siano, e esquecemos a pausa, o silêncio. Mas é
preciso ver que a palavra só tem sentido por-

que há silêncio. Tem de haver pausas, silên-
cios, entre as palavras. O budismo ensina-nos
muito sobre o silêncio último. No Ocidente
chegámos à dialéctica hegeliana, mas lá no
Extremo Oriente chegou-se ao silêncio e ao
vazio da plenitude – a vacuidade, sim. O bu-
dismo faz apelo a essa mística de não profana-
ção da «ultimidade». Outro aspecto muito in-
teressante no budismo é o da compaixão –
não só pelos seres humanos mas por todos os
seres vivos. Penso que o grande diálogo no fu-
turo vai ser entre o cristianismo e o budismo. 
Um aspecto interessante no budismo é a forma
como prossegue a sua caminhada pelos tem-
pos, bastando que haja um discípulo para fa-
zer seguir a roda. Isto está nos antípodas do
proselitismo cristão. 
O budismo não é missionário. Mas quem es-
tá na «ultimidade» está com todos, não pre-
cisa  de os converter. Quando muito pode dar
testemunho. O Extremo Oriente tem uma
visão diferente, mas julgo que também pode-
rão aprender connosco.
Caminhamos para um encontro inter-religioso
ou para um confronto inter-religioso? 

Devemos fazer um esforço para que haja en-
contro. Mas por causa da insegurança e de
uma sociedade em que as pessoas tantas ve-
zes perderam as suas raízes e a identidade, e
vivem no vazio sem sentido, é previsível que
se agarrem a dogmas e a uma religião que
lhes dê segurança – mas isso é muito perigo-
so e também anti-religioso. Por outro lado, é
preciso ver que a maior parte das guerras
não são feitas por motivos religiosos – antes
por motivos económicos e políticos, moti-
vos de estratégia, agarrando-se à religião co-
mo cimento ideológico e de legitimação.
Quanto à segurança, é preciso entender que
a fé é uma aventura. Quem julga deter o fun-
damento torna-se totalitário. Costumo di-
zer que os padres, os rabinos e os imãs fun-
damentalistas não podem ter do seu lado o
exército nem a polícia.
Qual o futuro do cristianismo na Europa? Con-
sidera ou não que a construção europeia se
tem demitido do debate religioso? 
Eu tive um professor, Karl Rahner, que já nos
anos sessenta dizia que o cristianismo ia en-
trar em diáspora. Julgo que o cristianismo se
vai tornar minoritário, a médio prazo, na Eu-

ropa. Muito devido à secularização, que en-
quanto separação da Igreja e do Estado é uma
enorme conquista por parte do Ocidente.
Mas aqui refiro-me à secularização da cons-
ciência. De qualquer modo, a secularização e
a laicidade não podem significar nem secula-
rismo nem laicismo. E, portanto, julgo que vai
continuar a haver diálogo. 
Um cristianismo da compaixão, será essa uma
saída? 
Penso que não é obrigatório serem afirmadas,
no Tratado para uma Constituição Europeia,
de forma explícita, as raízes cristãs. Porque
aqui na Europa temos outras raízes, judaicas,
islâmicas, etc. O cristianismo deu um contri-
buto decisivo para a humanidade através da
ideia da dignidade infinita de ser homem.
Deus mesmo se fez homem, e isso teve tradu-
ção nos direitos humanos, que foram formu-
lados em culturas de raízes judaico-cristãs. 
A Europa cristã também cometeu barbarida-
des tremendas. Mas devemos-lhe a herança
da dignidade infinita de ser homem e de ser
mulher. A paixão por Deus tem de se traduzir
em compaixão pela humanidade.«

União«Não é obrigatório serem
afirmadas no Tratado para uma Consti-
tuição Europeia as raízes cristãs.Porque
temos raízes judaicas,islâmicas.»


