
Metanóia 
 

Peço-vos, por um momento, que revisitem as notícias dos telejornais na vossa memória… 
“Trabalhar o bem pensar permite tomar consciência das degradações éticas produzidas pelas 

histerias colectivas, particularmente em caso de crise, e sobretudo de guerra, onde o maniqueísmo, a 
demonização do inimigo, a indignação permanente, produzem desencadeamentos de moralina*. 
(…) Trabalhar o bem pensar torna-se urgente e vital perante o alastrar planetário de ódio, 
maniqueísmo, demonização, desumanização colectiva reciproca” (Morin, 2005, p.65) 

* ‘Distorção moral’ ao serviço de interesses privados e desculpas públicas 
  

Começo este artigo citando um dos pensadores do século XX que mais me inspira, E. Morin.  
Talvez pareça estranho estar no coração de África, com tantas necessidades concretas e trazer 

estes “à parte” mas, para mim, é vital.  
Estou numa área nevrálgica de relações 

internacionais: Etiópia, Somália, Sudão do Sul, 
Uganda, Burundi, Ruanda… e, claro está, Quénia. 
Não há muitos dias, uma reunião para consolidar o 
processo de paz interfronteiras foi interrompida por 
um assassinato, em plena Eucaristia, onde estava o 
nosso bispo Dominic (que está bem graças a Deus). 
Nos próximos tempos esperamos a chegada faseada 
de milhares de refugiados (que tentam escapar ao emergente conflito do Sudão do Sul) a uma nova 
extensão do campo (Kakuma 4) e outros vindos de campos que estão a fechar.  

A paz não é (só) uma questão de bom senso, não é um desejo comum, não está nas 
prioridades públicas, não defende muitos interesses, não é um bem adquirido… É uma luta 
temerária e persistente de humanidade e, particularmente, de Evangelho. E este último continua a 
ser escândalo para os ‘judeus’ e loucura para os ‘gentios’. 
 

S. Paulo falava em metanóia, revisão de mentalidade que visa a conversão (talvez não tanto 
dos pecados que cometemos por fraqueza, mas daqueles que cometemos por convicção). 

 
CRISTO continua a ser um GRITO incógnito e incómodo mas INCONTORNÁVEL para a 

sanação do nosso Mundo. Às vezes não Cristo a Pessoa Explícita - se o ambiente é não cristão - mas 
sempre CRISTO a Proposta Implícita (Natureza das suas Relações). 

 
Este é o SENTIDO PROFUNDO que encontro nas nossas incursões às escolas (do 1º,2º e 3º 

ciclos – duas delas no campo de refugiados), pequenas comunidades cristãs, paróquias, e mais 
recentemente, num Abrigo especial para refugiados em risco (dentro do campo) a pedido de um 
responsável pelos JRS (Apoio Jesuíta aos Refugiados) onde alguns destes migrantes desesperam 
por quem lhes fale de Esperança. Nunca reflecti tanto nos Profetas do (pré) Exílio (Jeremias, 
Ezequiel…) como agora! 

É destas reflexões que levamos diariamente a 
crianças, jovens e maduros (a par com a possível 
assistência alimentar, médica ou material) que 
partilho um pouco nas próximas linhas.  

 
 

Reunir e estabelecer laços de amizade (face a face) entre 
comunidade hospedeira e de refugiados, cristãos e muçulmanos 
pode fazer maravilhas. Alunas da nossa escola, cristãs e nativas 
com jovens muçulmanas no contexto de um encontro interescolar. 



Comecei por citar Edgar Morin com “trabalhar o 
bem pensar”. De que serve? 

Dois exemplos de uma das mais antigas 
estratégias do nosso conhecido Aristóteles: o silogismo. 

O silogismo pretende deduzir uma conclusão a 
partir de duas ideias (premissas). O pensamento crítico 
(uma forma de pensar bem) leva-nos a reflectir no que 
ouvimos antes de tirar as nossas conclusões. 

 
Primeiro exemplo: 
                        Ideia (premissa) 1  
Fulano A, pertencente à tribo X, assassinou uma família 
 

                        Ideia (premissa) 2 
Fulano B pertence à tribo X 
 

                        Dedução Natural 
Fulano B é assassino 
Comentário: Será o Fulano B um assassino? Não podemos dizer sim nem não! Não sabemos. 

E, se quisermos ser justos, temos que pesquisar antes de precipitar respostas. 
Deduções fundadas em estereótipos ou grupos de pertença são injustas. Será que na minha 

tribo nunca ninguém feriu, matou ou roubou alguém? Isso faz de mim um criminoso? Qual o 
critério que faz um julgamento justo: o grupo de pertença ou as acções concretas do Fulano B?  

 
Segundo exemplo: dado num dos nossos workshops por um formador Turkana: “Imagine-se 

um determinado político (não interessa o país ou partido) a dirigir-se aos estudantes de uma escola”: 
 

Ideia (premissa) 1 
“A educação é a base de uma sociedade civilizada, de pessoas competentes e de sucesso, não 

há progresso sem educação”. 
Comentário: a esta altura os estudantes podem assumir que este é um homem de bem, 

confiável e interessado por eles, digno da sua aprovação (e o político está consciente do efeito das 
suas palavras, por isso começou por aqui) 

 
Ideia (premissa) 2 

“Eu estou aqui para vos providenciar educação e pagarei os vossos estudos” 
 

Dedução Natural 
Juntemos: Ideia 1 + Ideia 2 = Conclusão é “Voto neste político que quer pagar os meus estudos” 

Comentário: Será que este político pode dizer-se o benemérito que paga, do seu bolso, 
quando afirma ‘eu’? Não é ele um administrador de uma bolsa que tem o dinheiro dos 
contribuintes? Não é também essa a situação dos outros políticos? Como pensa ele pagar a 
educação? Que prioridades? Que parte do orçamento público? Que critério de oportunidade para 
os diferentes estudantes? 

O pensamento crítico não pretende julgar ou desvalorizar nada nem ninguém, mas inteirar-se 
das entrelinhas em ordem a decisões esclarecidas e ajustadas.  

O objectivo é: não se precipitar e aprender a questionar e digerir a informação. 



A lista de exemplos é infindável e aplicável a mil coisas do dia-a-dia que nos baralham o 
pensamento, o espírito e o coração. Ouso um terceiro exemplo: 

 
Ideia (premissa) 1 

Deus é transcendente e o seu modo de agir ultrapassa o nosso entendimento. 
 

Ideia (premissa) 2 
O surgimento desta terrível catástrofe ultrapassa o nosso entendimento. 
 

Dedução Natural 
Então, esta catástrofe que ultrapassa o nosso entendimento é obra de Deus. 
 

Comentário: Será Deus o desencadeador das 
catástrofes? Serão as catástrofes punições colectivas? 
Não estava Deus disposto a poupar Sodoma por apenas 
10 justos (Gn 18,32)?E há-de ser Deus a provocar a 
morte de crianças e bebés inocentes? 

Para os cristãos: Será que Jesus Cristo destruiu/ 
eliminou os pecadores ou as pessoas que não O 
acolheram? Não aplacou Jesus o mar e vento (Mt 8,26)? 

Então quem é o responsável das catástrofes e do sofrimento no mundo?! 
Leiamos o livro de Job! 
 
Edgar Morin estabeleceu alguns indicadores que nos 

podem alertar para a fidedignidade de um ‘bom 
pensamento’. São indícios que nos ajudam a perceber se é 
um pensamento/julgamento equilibrado e sensato, ou não: 

Pensar bem: 
 Conecta/liga 
 É flexível sem perder o foco 
 Constata a interdependência de pessoas e fenómenos 
 Reconhece o papel da parte e do todo 
 Articula ‘opostos’: certeza e dúvida, oriente e ocidente, feminino e masculino, individual e 

colectivo, conservadores e liberais… 
 Considera a transdisciplinaridade dos processos 
 Identifica a ilusão do espírito humano (que luta com ideias redutoras e distorções da memória) 

quando se auto engana e cega para justificar os seus intentos/actos  
 Não esquece a urgência do Essencial 
 

E quais são os indicadores de distorção/enviesamento do pensamento?       
 Falta de conhecimento relevante, objectivo e afectivo das partes ‘em jogo’ 
 Falta de interacção com a realidade circundante e de contacto com o ‘mundo’ 
 Falta de consciência das tendências/inclinações humanas (parcialidade) 
 Confundir o assunto com quem o apresenta (e.g. posso aceitar a pessoa e não o seu assunto) 
 Preconceito e Estereótipos  



 Superstição (crenças não discernidas) 
 Pressão dos pares  
 Rigidez mental  
 Racionalização (justificações e ‘desculpas’) 
 Falácias 

Frequentemente, mais que a ausência de clareza sobre factos/argumentos é 
a distorção sobre os mesmos que é problemática, e até patológica. 

Assim, o prejuízo pode vir: 
 mais da distorção da ideia de Cristo que da sua ausência  
 mais da distorção da ideia de Justo que da sua ausência  
 mais da distorção da ideia de Amor que da sua ausência  
 mais da distorção da ideia de Lei que da sua ausência  

e por aí em adiante. 

Como poderemos diferençar a Verdade da Distorção?  
Cristo ensinou: “Pelos frutos os conhecereis.” (Mt 7,20) 
 
Não é a Cruz de Cristo o “melhor de Deus a responder ao pior do Humano” (António Couto). 

Pelo fruto que damos na cruz sabemos a medida da nossa ‘verdade’ (e os ajustes de que precisa). 
 
Tudo o que precisamos é do nosso melhor em 

movimento (o nosso melhor no trabalho, na 
oração, no lazer, nos estudos, na partilha, no 
debate…).   

 
Amar o que fazemos, a cada passo que 

damos, e não esperar pelo fim da caminhada para 
sentir-se feliz. A pobreza, também a esclarecida e mobilizada, sempre soube conviver com a alegria. 

 
Para nos ajudar na inspiração (face aos desafios quotidianos) trabalhámos a análise e reflexão 

de Biografias relevantes como Nelson Mandela, Michele Obama, Michael Jordan, Aretha Franklin, 
Ben Carson, Luther King e muitos outros tornando-os motivos de incentivo e alento. Ficamos 
impressionados quando percebemos a quantidade de aspectos que estes ‘vencedores’ partilham 
connosco (dificuldades, dúvidas, insucessos, limitações, temperados com muita persistência e fé).  

 

A Autoconfiança foi outro tópico forte de discussão. Quantas pessoas genuinamente 
confiantes conhecemos que permaneçam isoladas, deprimidas ou derrotadas? 
A Autoconfiança presume: 
 Sentido de justiça 
 Suportar momentos de solidão 
 Ser capaz de procurar alternativas 
 Estar preparado para errar/falhar 
 Não viver de comparações 
 Ser paciente na acção 
 Manter a fé acesa 

Jumuia de S. José nas suas reuniões dominicais 

Oração comunitária 



Exercícios de Espírito de Equipa, Relaxamento, Música e Voluntariado constituíram as aulas 
práticas. Exercícios práticos de Negociação contaram com dicas como:  
 Ser firme com a causa e delicado com a pessoa  
 Esperar o inesperado (cada situação traz consigo algo de novo) 
 Agir (segunda a minha natureza) em vez de reagir (à natureza do outro - se inconveniente) 
 Estabelecer saudações, conversas, reuniões frequentes com as pessoas que nos rodeiam  
 Desenvolver uma comunicação efectiva  
 Saber que: 

      “As pessoas vão esquecer o que fizemos e o que dissemos,  
mas nunca esquecerão o que as fizemos sentir” 

 

Reportagem fotográficas das actividades de 2016: 
 

LAUDATO SI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Louvado pelas jovens religiosas que caminham juntas 
Louvado sejas meu Senhor 
pela renovação dos votos 

Louvado pela partilha 
de experiências 

Louvado pelas aulas de costura 

Louvado pelas aulas de cozinha - onde as 
FMM financiam alguns refugiados 

Louvado pelas aulas de cabeleireira 

Louvado pela participação activa no Dia do 
Refugiado, no meio deles  

Louvado criatividade que não 
desiste mas recria 

Louvado pelos 25 anos de Serviço 
do Instituto de S. Clara 



 

 
   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prestes a completar um ano de experiencia missionária o meu sentimento é de profunda 
gratidão. À Província Portuguesa o meu obrigada por tantas expressões de cuidado e bem-querer e à 
Província do Este de África o meu obrigada pela sua receptividade e acolhimento. 

Possa Deus abençoar-nos tod@s e sempre, 
 

Isabel Balbino, fmm 

Louvado pelas irmãs dificuldades – isto é a 
estrada depois das chuvas 

Louvado pelo Anúncio às periferias – out stations 

Louvado pelo voluntariado – o nosso grupo de 
estudantes no Hospital 

Louvado pelos Sacramentos  
 - Crisma 

Louvado pela amizade da Jumuia de S. José 

Louvado pela amizade 
da Mama Sabina 

Louvado por 
todas as 
criaturas 

 
Louvado pela irmã vida Louvado pela irmã morte 

LAUDATI SI 


