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Metanoia Movimento Católico de Profissionais 
 

Abertura da Sessão de Estudos 2015 

 

O Metanoia, prosseguindo o seu Plano de Atividades anual aqui está a dar início a uma nova Sessão de 

Estudos, este ano de uma forma ligeiramente diferente do habitual, dedicando-lhe um dia inteiro. 

Nos últimos anos, e nesta época do ano, abordamos diferentes temas. Recordo aqui alguns dos temas 

então abordados: 

 

2009: Novo modelo de desenvolvimento - Será que nos entendemos?  
Viriato Soromenho-Marques 

Jorge Bateira 

Os desafios que a Humanidade tem pela frente implicam-nos nas nossas opções e estilos de vida pes-

soais e no nosso envolvimento cívico e político. Ganhava força a sensação de que estávamos a chegar 

ao fim de um tempo: um modelo de desenvolvimento que se tinha esgotado, um sistema de relações 

internacionais incapaz de favorecer a justiça e a dignidade humanas, padrões de consumo insustentá-

veis, horizontes de realização pessoal incertos. 

 

2010: Ação Política: Proximidade e Distância  
Pedro Adão e Silva 

De que “política” falamos, quando falamos de política? 

Muitos de nós nascemos numa época em que a intervenção política era um apelo e um dever, um 

impulso existencial num regime autoritário onde não existia liberdade de expressão nem de associa-

ção. Esse dever de intervenção surgiu também na esfera da Igreja, onde o Concílio Vaticano II e as 

encíclicas Pacem in Terris e Populorum Progressio marcaram toda uma geração, que teve nos movi-

mentos da Ação Católica, onde muitos de nós estivemos, uma escola de compromisso. A qual, em mui-

tos casos, se prolongou para uma atividade política assumida, enquadrada ou não por movimentos ou 

partidos organizados. 

Com a instauração de uma democracia parlamentar após o 25.Abril, 1974, reconhecidos os direitos 

políticos tão reclamados, criadas finalmente as condições necessárias à livre expressão e participação 

de todos os cidadãos na coisa pública, assiste-se então a um distanciamento e a um desencanto com a 

política e os políticos, sendo estes muitas vezes vistos como meros atores duma cena em que os outros, 

os cidadãos, são meros espectadores, com direito apenas a palmas ou assobios. 

É certo que a revolução tecnológica trouxe novas oportunidades de participação, que a blogosfera 

deu voz a muitas vozes, que a Internet derrubou muitas fronteiras. Mas persiste uma distância, se não 

uma rutura, entre a intervenção de proximidade, o voluntariado, a economia solidária e o aparelho 

político institucional, que assegura a governação do Estado. 
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2011: Viver a Esperança na Crise  
Manuela Silva 

 

Ainda não era clara a dimensão da crise, e sabia-se pouco acerca dos reais mecanismos que a geram e 

continuam a aprofundar.  

É possível conduzir a mudança no sentido de um real desenvolvimento humano?  

Que regulação a nível mundial é necessária para evitar fenómenos de grandes conflitos e implosão 

social?  

Qual o papel das grandes religiões e qual o contributo específico da fé cristã?  

Neste quadro de perplexidade, há lugar para a esperança? 

A dita crise está a ter efeitos civilizacionais, culturais, económicos e políticos, com grande relevância 

para a situação presente e para as gerações futuras. Disso, só os mais despreocupados e menos atentos 

duvidam. Todavia, é grande o véu da ignorância acerca dos caminhos a trilhar para prevenir, corrigir e 

eliminar os seus efeitos mais perversos, que podem, inclusive, pôr em causa milhares de anos de hu-

manização e civilização. Será que nos espreita uma nova barbárie? Que outros cenários existem? 

 

2012: O Mal e a Alegria em Tempos Sombrios  
Gonçalo M. Tavares, Bernardo Gama, Madalena Victorino 

 

O Mal 

Muito temos refletido sobre as causas da crise em que vivemos. Mas como é que a vivemos? Deprimi-

dos? Amaldiçoando os culpados?  

Sim, vivemos uma época de crise como nunca visto!  

A sensação que vivemos é de que fomos amaldiçoados. Não temos consciência de termos feito assim 

tanta coisa mal feita para merecermos as penas e as privações, a regressão civilizacional que agora nos 

são impostas. Por outro lado, andam para aí todos a apontar o dedo a vários culpados!  

 

A Alegria 

Será a cultura, a expressão artística, serão modos essenciais para recuperar a alegria, superar a depres-

são. A alegria nas suas diferenças/afinidades com o prazer, a satisfação, a realização, o bem-estar; a 

cultura como espaço de respiração e invenção de sentidos com os outros. E que seja, pelo contrário, 

alegria esperançosa, confiança nas nossas capacidades comuns.  

 

2013: …e seguiram por outro caminho, que valores são a nossa estrela?  
Viriato Soromenho-Marques, Jorge Bateira e Paula Moura Pinheiro, Cristiana Vasconcelos Rodrigues 

e João Madureira, João Wengorovius Meneses e Tomás Cunha Ferreira. 

 

Contrato Social e das Relações de Confiança – Que próximo futuro? Refletindo sobre a nossa condição 

de cidadãos.  

Não temais… (Lc 2,1-20)  

Ofereceram-lhe presentes… (Mt 2, 9-12), uma conversa sobre arte e abundância. Discutiu-se, em par-

ticular, qual o lugar reservado para a expressão artística em tempo de crise. 
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Regressaram ao seu país por outro caminho (Mt 2, 9-12). A reflexão focalizou-se nas novas formas de 

indignação e revolta. 

 

2014: A Europa dos cidadãos: no passado, no presente e no futuro 
Francisco Seixas da Costa (Embaixador) e como comentadores Maria Flor Pedroso e Jorge Wemans.  

 

Fez-se o debate e troca de ideias sobre a Europa, hoje, assente sobre dois eixos de reflexão: o eixo 

geográfico, com as duas Europas – a Comunidade Europeia e o continente europeu –, e o eixo tempo-

ral, com a Europa do presente entre a memória do passado e a projeção no futuro.  

Foi feita uma reflexão sobre a Europa dos nossos dias, problematizando algumas questões hoje sensí-

veis e enquadrando-as num panorama histórico de como a União Europeia se foi alargando e alterando 

em relação ao seu modelo e propósito inicial, além de as projetar no futuro da Europa comunitária.  

 

E agora em  

2015: Queremos uma sociedade mais justa? Os cidadãos e o Estado 

 

 


