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A problemática das relações entre o Estado e as igrejas tem suscitado
nos últimos anos um crescente interesse por parte dos investigadores das
ciências sociais, em boa parte na sequência das comemorações do cente-
nário da I República, feliz pretexto para uma revisitação atualizada  de
um seu momento-chave, com a superação de abordagens até então ainda
muito marcadas por visões parciais e quiçá algo traumatizadas.

É neste contexto que agora nos surge a presente obra, que reúne al-
gumas das principais contribuições do Seminário Permanente sobre o
Estado e as Igrejas, oportuna e valiosa iniciativa do CEHR da UCP e do
ICS da UL, resgatando-as do desconhecimento do meio académico e do
público em geral, a que estariam injustamente votadas. Beneficiando de
uma abordagem científica multidisciplinar e de uma eficaz e útil divisão
lógica entre a temática das instituições e a temática dos homens, este volume
permite reunir estudos tão distintos como o de Luís Salgado de Matos
sobre os padrões de relacionamento entre o Estado e a Igreja, o de An-
tónio Matos Ferreira sobre a Acção Católica, o de Teresa Clímaco Leitão
sobre a Igreja Católica e os partidos democratas-cristãos na revolução
portuguesa, todos estes sob a rubrica «Instituições», e ainda o de Sérgio
Ribeiro Pinto sobre uma obra capital do cardeal Cerejeira e o de Paulo
Fontes sobre o patriarca D. António Ribeiro, estes dois últimos sob a ru-
brica «Homens». A uni-los, para além da comprovada qualidade e com-
petência científica dos seus autores, a mesma preocupação com a pro-
blemática das interações do Estado e das igrejas, sob diversas perspetivas,
é certo, e abrangendo tanto instituições da Igreja como do Estado, num
arco temporal balizado pelo século XX. A atenção dada aos homens vem
ainda possibilitar uma abordagem mais concreta, diria mesmo mais «en-
carnada» de questões habitualmente tratadas de forma mais abstrata.

O estudo inicial de Luís Salgado de Matos destaca-se desde logo pela
sua extensão, quase metade do volume, mas também pela meticulosa
exaustividade com que o autor, como é, aliás, seu hábito, analisa a com-
plexa problemática do relacionamento Estado-Igreja, convidando-nos a
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ultrapassar algumas ideias feitas e, sobretudo, simplificações abusivas
sobre esta matéria e acabando por definir uma rigorosa tipologia mundial
e contemporânea das relações entre a instituição estatal e as instituições
eclesiásticas, na base da qual classifica todos os países membros das Na-
ções Unidas. As conclusões a que chega não deixarão de surpreender
muito boa gente, nomeadamente quando afirma que a separação entre
a Igreja e o Estado é hoje o padrão de relacionamento Estado-Igreja mais
generalizado no mundo, estando a alastrar a novos países, sendo que,
apesar disso, a liberdade religiosa só beneficia um terço da população
mundial.

O trabalho de António Matos Ferreira sobre a Acção Católica tem o
mérito de nos revelar, com particular acuidade, os paradoxos inerentes
ao seu paradigma, traduzidos na oscilação entre o inicial projeto unitário
e a necessidade de integrar a pluralidade, entre o caráter elitista e a dinâ-
mica de massas, entre o desiderato de influir na sociedade a partir de uma
doutrina da verdade e a sua aceitação de dialogar com uma realidade ex-
terior que considera capaz de também transportar a «verdade», numa per-
manente tensão entre as aspirações dos leigos e as respostas formuladas
a partir da hierarquia.

O estudo de Teresa Clímaco Leitão sobre a Igreja Católica e os parti-
dos democratas-cristãos na revolução portuguesa de 1974-1975 analisa
sucessivamente as posições da Santa Sé, do episcopado e dos leigos sobre
a formação destes partidos, concluindo que preferiram optar pela pre-
sença dos cristãos nos demais partidos criados a apoiar a constituição de
partidos confessionais, conscientes do incontornável pluralismo político
entre os leigos católicos portugueses. Vem, assim, colmatar uma lacuna
no conjunto da historiografia desta revolução. 

Já o ensaio de Sérgio Ribeiro Pinto sobre a importante obra do cardeal
Cerejeira A Igreja e o Pensamento Contemporâneo transporta-nos a um
tempo e a um homem marcados pela dialética entre tradição e moderni-
dade. Cerejeira soube aproveitar bem a onda cultural europeia do  pri-
meiro quartel do século XX de combate ao positivismo cientista, mate-
rialista e determinista e de revalorização do fideísmo espiritualista para
ajudar a minar o principal alicerce filosófico do nosso republicanismo e
reconciliar o melhor da nossa intelectualidade com o cristianismo e a
hierarquia da Igreja, afirmando-se ele próprio, e do mesmo passo, como
prestigiado intelectual capaz de dialogar com a modernidade filosófica.

Por último, mais próximo dos nossos dias, a figura do patriarca 
D. António Ribeiro (1928-1998) emerge na comunicação de Paulo Fontes
como crucial na adaptação da Igreja Católica aos tempos da transição
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democrática, pelo papel moderador, mas decidido, que desempenhou
numa conjuntura particularmente difícil e delicada, mas também aos
tempos de profunda mutação cultural em Portugal e no mundo nos anos
80 e 90. E acaba por salientar, a justo título, a oportuna distinção por ele
feita entre laicidade e laicismo, com a valorização da primeira enquanto
expressão da criatividade e da autonomia humana, no seio de uma so-
ciedade livre e plural, e a recusa do segundo enquanto ideologia.

Devo confessar, insuspeito que sou pelo cargo que já desempenhei,
que os ensaios aqui publicados sobre os dois patriarcas me levaram a vê-
-los com um novo olhar, em que as naturais divergências filosóficas não
impedem o reconhecimento da elevada estatura intelectual e moral de
ambos.

No seu conjunto, este livro é um precioso estímulo à prossecução e
aprofundamento do debate sobre a problemática que deu origem ao Se-
minário Permanente, de que é um primeiro e saboroso fruto!
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