
 

 

 

Frases recolhidas na sessão Política, participação e democracia 

 
O perdão é uma oportunidade para recomeçar. 

 

A mudança tem que começar em nós. 

 

Sê tu próprio. 

 

Para mudares os outros temos de começar por nós. 

 

Se queres mudar os outros, muda-te a ti mesmo. 

 

“Sê tu próprio! Estás no desemprego porque és um trapaceiro!” 

(letra do grupo cantor) 

 

Importante foi terem dado visibilidade ao “Império Suburbano”! E ainda por cima eles são mesmo 

bons! 

 

Gostei muito da atuação musical. 

 

Gostei muito da mensagem musical. O restante foi curioso e interessante, obriga a pensar sobre 

como nos vêem. 

 

Gostei muito da atuação musical: “transformarmos as dificuldades em oportunidades” - esta frase 

ficou-me na cabeça porque acho que toda a gente devia tentar fazê-lo. 

 

A mudança começa em nós. 

Criar espaços de discussão sobre a Europa. 

O perdão permite o recomeço. 

 

O importante: 

Vou ser mais eu próprio. 

 

Sê tu próprio, escuta os outros, as suas histórias, escuta a cidade e... Perdoa! 

 

“A mudança começa em ti” 

 

Estende a mão a quem vagueia perdido nesta terra. 

 

A pós-democracia e os novos desafios da sociedade. 

 

Viriato Marques 

Recomeçar de novo. 

 

A justiça deve ser o maior objectivo de vida humana. 

 

EUROPA 

Perdoarmo-nos uns aos outros e recomeçar. 

 



 

 

A cidadania implica decisão e participação. 

 

Justiça! Perdão! 

 

Uma mão de ajuda num mar de perplexidade. 

Ninguém para compartilhar, nem que seja só 1 segundo. 

 

O outro... A comunidade... Como integrar. 

 

Grande riqueza que somos em comunidade. 

 

A minha relação com Deus é nula e creio que é recíproco. 

 

Resposta a João Pacheco: Deus interessa-se por ele. 

 

Gostei imenso, parabéns. 

 

Ainda bem que partilhamos os dias. 

 

“A Bíblia é um belo romance” - João Pacheco 

 

Inspiração e reforço. 

 

A Europa é um palco que não devemos deixar destruir. 

 

O exemplo do Papa Francisco: lutemos contra a corrupção, a começar na feitura das leis. 

 

“É a justiça que vem responder às questões do projeto democrático” 

 

O perdão é o vínculo que se restabelece entre o ofensor e o ofendido para que ambos possam 

começar de novo. 

 

A Igreja católica quer abrir a Porta? Não acredito que consiga, mas OXALÁ. 

 

A Igreja tem uma fortíssima relação com a política. 

 

“O desafio é difícil, mas aceitá-lo é a única hipótese que resta” 

 

Obrigada pelo esforço que estão a fazer para a desinstalação. 

 

A importância da justiça para uma vida melhor para todos. 

 

Perdoar não é desligar, é recomeçar. 

 

Ficou a vontade de colaborar em algo que dê corpo às propostas de Viriato Soromenho Marques. 

 

PERDOAR 

RECOMEÇAR 

 

O desafio do perdão!!! 

 

Estórias de uns num palco que é de todos... 



 

 

 

“Se existe a eternidade é para se comer” - João Pacheco 

 

Vamos continuar. 

 

Falemos dos invisíveis ausentes do espaço público. 

 

Gostaria de participar numa igreja mais pobre, mais humilde onde os invisíveis tenham lugar. 

 

É importante saber perdoar para saber recomeçar. 

 

Recorrer ao perdão para nos recriarmos na relação com o outro. 

 

Perdoar é preciso. 

Igreja sabe perdoar? 

  

“Perdoar é o vínculo entre quem ofende e quem é ofendido, permitindo o recomeço” 

 

Perdão como recomeço. 

 

Muitas vezes apostamos numa antropologia comparada de credor versus devedor. 

 

Necessidade de debater a crise europeia, pela Igreja e com ela, com base, penso eu, na crise 

económica, pela má globalização asiática. 

 

“Reconstruir o palco da europa” com outros interlocutores 

“Criar parcerias eficazes” 

Gostei muito! 

 

“A cidade pode ser um espaço de liberdade, onde confluem as diferenças, desde que saibamos, na 

invisibilidade do Outro, descobrir os caminhos da Justiça, ou seja, onde o outro esteja representado” 

 

A encarnação de Jesus continua a provocar interrogações, sofrimentos, a aumentar as inquietações, 

abanar e rasgar a nossa apatia, cálculo e braços caídos. 

 

“Para escutar a cidade teríamos de percorrer as ruas, parar nas praças, subir as sete colinas e, 

sentados no chão, fechar os olhos.” - Esaú Dinis 

 

“Para que a Igreja (povo de Deus/povo de homens e mulheres) escute a cidade é preciso que 

esqueça as palavras gastas e que descubra no cimentério feito sementeira de silêncios, os gestos que 

acolhem a palavra que revela o real cru e feio, quantas vezes espezinhado mas sempre rebelde e, no 

final, libertador.” - Esaú Dinis 

 

Não deixar ninguém para trás 

Justiça 

Redes 

Debates 

 

Abrir a respiração da cidade 

Fazer um esforço de co-presença nos espaços comuns 

(Ana Drago) 

 



 

 

Contra o imprevisível da política a promessa 

Contra o irreversível da política o perdão 

(Viriato S. Marques cit. Hanna Arendt) 

 

 

Conceitos fundamentais e direcção estratégica a seguir: 

- Cooperação 

-Proximidade 

-Visibilidade 

 

Mensagem para a Igreja: 

ACORDA, LEVANTA-TE, OLHA E OUVE!!! Vê o que não foi visto, ouve o que ninguém ouviu! 

AGE, MEXE-TE, INOVA, VAI!!! 

 

Interpelar e ser interpelado. Isto é participação, é política. E se desta interpelação recíproca surgir a 

fraternidade, eis o ingrediente que faltava para realizar a democracia. Parabéns pela iniciativa. 

Joana Figueiredo / M. Martins 

 

Muito enriquecedor - agradeço todo o empenho em nos ajudarmos uns aos outros pela paz e 

harmonia na Europa e no Mundo e principalmente em "Nós" 

 

Vidas perdidas envoltas numa cortina de fumo, a dor é tão real 

A justiça vai à frente a Paz segue mas seus passos 

 

O conceito de perdão de Hannah Arendt e do qual falou Soromenho Marques. Perdão na política. 

Impressionante! 

Os 3 mandamentos de João Pacheco 

Sugestão: haver 30' de debate com os crentes que escutaram os não crentes 

 

Os cristãos têm um conceito fundamental para a nossa sociedade = o perdão. 

+ 

Pouca capacidade e adaptação aos novos meios de comunicação. 

 

Política, participação e democracia. 

Assunto não abordado esta tarde. Porquê? 

Porque não uma reunião para se discutir: 

Reforma do sistema eleitoral 

Financiamento dos partidos que provoca desigualdade muita corrupção. [...] 

Cumprimentos 

[...] Mendes 

 

O desafio que é feito aos cristãos/católicos pela mensagem evangélica é de tal forma forte que se os 

católicos o fossem a sério o mundo seria bastante melhor... 

A Igreja católica não pode ficar silenciosa perante a gravidade do que se está a passar na Europa. 

A Igreja deve desencadear/propor uma grande conferência sobre a Europa 

 

 


