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SOcIEDADE DIÁLOGO

Uma brisa sinodal atra-
vessa o bulício na 
Diocese de Lisboa.

Católicos de vários movimentos, 
comunidades e grupos, cons-
cientes do seu ser Igreja assu-
miram o desafio de se deixarem 
interrogar por cidadãos, que 
fora da pertença eclesial lançam 
inquietações, perspetivas, nacos 
de vidas da vida da cidade.
Ao ritmo mensal, no primeiro 
semestre de 2015 escuta-se nos 
finais de tarde.
Já se falou de Identidades, com-
portamentos e modos de vida, 
da cidade que reclama a escuta 
numa polis sinónimo de comu-
nidade.
Escutar para melhor se ler “os 
sinais dos tempos”; badalam-se 
as preocupações do envelheci-
mento e migrações.
Chegou à nossa escuta a “soli-
dão na cidade” com as cores 
da experiência do José, o sem-
-abrigo da igreja da Praça de 
Londres. «Como chegar ao outro 
que existe fora (ou dentro) de 
nós? Como superar a distância 
do desencontro?».

A caminho do Sínodo de 2016, a Diocese 
de Lisboa em diálogo aberto com a sociedade.

O encontro de fevereiro tocou 
as cordas da Política, participa-
ção e democracia. As preocupa-
ções de cidadania no espaço da 
comunidade, as vivências numa 
parcela da cidade, a Igreja local 
e a importância do “trabalho 
em rede contando com todos”. 
Abriram-se horizontes para se 
repensar a Europa e o papel pre-
ponderante que a Igreja deve 
assumir.
Com a Primavera no horizon-
te, as escutas centraram-se nas 
Dinâmicas sociais no territó-
rio da Diocese. As dinâmicas 
da cidade implicam articulação 
entre instituições, o desfasa-
mento entre multipertença e 
multipresença.
Que respostas? Que espirituali-
dade? E o testemunho?
Lá esteve à escuta D. Manuel 
Clemente que, no início, entre 
cumprimentos, foi solícito a ir 
ao encontro do professor José 
Mattoso, ali presente, e que 
depois disse que «a cidade é o 
palco da renovação da Igreja».
Depois da Páscoa, a abordagem 
centrou-se na Pobreza, empre-

go e crise financeira, questões 
prementes da nossa sociedade. 
O desemprego, via sem saída? 
Que pobrezas? E as subserviên-
cias dos empregos precários? E 
os estágios não remunerados, 
nova fisionomia da escravatura?
Escutaram-se as palavras com 
cores fortes da telefonia, olhares 
sobre as relações de trabalho e 
sindicalismo, da sociologia até à 
economia.
Ainda escutaremos a Ciência, 
Arte e o Conhecimento neste 
mês de maio e no corolário 
desta aventura, para o tempo 
dos santos populares, serão 
abordadas Linguagens, espiri-
tualidade, sexualidades e con-
vicções.
Escutam-se apontamentos artís-
ticos como Jesus’ blood never 
failed me yet, o grupo Império 
Suburbano ao vivo, ou a poesia 
pungente que fez vibrar as cor-
das da alma.
Ao escutar aprende-se a desco-
dificar vidas, silêncios e gemi-
dos, e, aos poucos, viver de 
forma endémica a cidade, com 
sombras que nos falam e as 
palavras deixam de ser mudas 
ao escutar o outro. Escutar a 
Cidade é um convite a deixar-se 
interrogar pelo próximo sem ter 
de dar respostas, ou de as ter 
prontas, tão prontas que nem 
sequer nos permitimos escutar. 
Uma arte a cultivar e a fruir. •

ESCUTAR A CIDADE 
O FERVILHAR DA VIDA
José Maia


