
Nota à Edição Portuguesa

Tensão na Igreja Católica1

1. Acostumámo-nos a definir o Homem como «animal racional». Esquecemos que 
essa é uma definição deficiente. Porque o ser humano é um ser em tensão, pois é al-
guém que tem razão, mas é também um ser com pulsões, e os impulsos fundamentais 
têm a ver com o prazer, com o ter e com o poder. De algum modo, poderíamos dizer 
que eles se concentram no poder, um poder que tende sempre para mais poder, para 
a omnipotência: ser como Deus. 

2. No centro do cristianismo está precisamente a revolução na concepção de Deus. Na 
perspectiva cristã, Deus é omnipotente? Sim, mas o seu poder não é o poder de do-
minar, mas o poder infinito de criar, de dar, de salvar. Jesus disse que vinha não para 
ser servido, mas para servir e oferecer a vida. Foi para dar testemunho da Verdade e 
do Amor, do Deus bom para todos, que Jesus foi até ao fim, condenado à cruz pelos 
interesses do Templo e pelos interesses do Império. 

Segundo a fé cristã, na morte, Deus, a quem Jesus se dirigia como Abbá, querido Pai, 
não o abandonou ao nada. Ele é o Vivente, está vivo para sempre em Deus, como espe-
rança e desafio para todos os que n’Ele crêem. 

3. Esta foi a maior revolução da História, de tal modo que os primeiros cristãos, na 
expectativa da Segunda Vinda iminente de Jesus à Terra para consumar o Reino de 
Deus – que Ele anunciou por palavras e obras, aquele Reino onde Deus verdadeira-
mente reina e, por isso, onde não há opressão, onde há justiça, amor, alegria plena, 
plenitude da vida –, já não se casavam, distribuíam os seus bens pelos pobres, já não 
trabalhavam, César deixaria em breve de imperar, o poder verdadeiro era o poder de 
dar e criar. E continuaram dando testemunho de Jesus e do seu Evangelho, que era 
urgente levar a toda a Terra.

4. Como Jesus não voltava tão rapidamente como esperavam, foi preciso regressar à 
vida como ela é, também com os seus prazeres, teres, poderes, mas iluminando-a e 
tentando vivê-la segundo o Espírito de Jesus. E alguma instituição era necessária. O 
problema consiste em que, lentamente, o Evangelho pareceu esquecido e foi surgindo 
um Império, uma Igreja imperial, com todas as suas consequências, por vezes brutais 
e utilizando inclusivamente o Evangelho como meio. 

5. É este processo que esta obra, fundamentada num sólido saber científico, histórico 
e sociológico, e, por vezes, até com humor, quer dar a conhecer. Só posso aplaudir com 
vigor a sua tradução para português. A Gradiva está, mais uma vez, de parabéns.
Significativamente, este primeiro volume termina com a Reforma Gregoriana, de 
Gregório VII, que não é «uma mudança na Igreja, mas uma mudança de Igreja. O de-

1 O autor deste texto escreve segundo o Antigo Acordo Ortográfico.



pois será diferente do antes», e referindo São Francisco de Assis, cujo espírito é evo-
cado pelo cardeal Bergoglio ao optar, como Papa, pelo nome de Francisco, no dia 13 
de Março de 2013. Há na Igreja uma tensão insuperável entre o Evangelho e a institui-
ção, mas impõe-se a revolução que Francisco quer levar a cabo: o Evangelho não pode 
estar subjugado ao serviço da instituição, é a instituição que tem de estar ao serviço 
do Evangelho. 

Anselmo Borges



Roma, 13 de março de 2013, 
19h06, depois de um pouco mais 

de 24 horas de deliberação e cinco 
escrutínios, o argentino Jorge 
Mario Bergoglio é eleito papa.

Viva, Olivier Bobineau! Como sociólogo 
das religiões, há 20 anos que 

estuda o catolicismo. Que significa 
este fumo branco?

Este fumo branco 
significa que 

o papa acabou 
de ser eleito...

Depois dos casos de pedofilia, 
dos escândalos financeiros e da 

demissão do papa anterior, 
Bento XVI, este papa pode mesmo 

mudar a imagem da Igreja Católica?

Apesar das dificuldades 
da Igreja Católica, 

porquê tanta excitação 
à volta do papa?

...

A Igreja Católica ainda tem 
influência na sociedade 
moderna, individualista 

e sempre em movimento?

O que tem de especial 
essa instituição que hoje 

pode parecer arcaica?

Mas o 
que é um 

papa?

Então, papá, 
como correu 

o teu programa 
de televisão?

Muito difícil!
Sabem, meus filhos, 
o formato televisivo 

não permite transmitir 
tudo isto indo 
ao essencial.

Olha, papá, 
fiz um 

desenho 
de Jesus!

E eu, 
uma igreja!
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a, b: Consultar as notas comentadas no fim do álbum.

Parabéns, meus filhos! 
Souberam desenhar 

o essencial!

O catolicismo é a oposição entre, por um lado, 
a mensagem original, o amor universal defendido 

por Jesus. Este amor pelo próximo, ou o ágape grego, 
baseia ‑se na tríade perdão/abnegação/abandono.a

Tornou ‑se o principal mandamento 
para todos os cristãos.

... Por outro lado, há a Igreja Católica Romana, 
cujo chefe supremo é o papa, bispo de Roma. 

Essa instituição política e religiosa deseja guiar 
cada homem e cada mulher até à salvação e pretende 

fazê ‑lo seguindo os passos de Jesus.

Mas isto, caro leitor, é pôr 
o carro à frente dos bois! 

Nesta banda desenhada, vai 
descobrir o que sempre quis 

saber sobre o catolicismo 
e o papado mas nunca teve 

coragem de perguntar.

Para começar, vamos ao 
encontro de Jesus, na 

origem do cristianismo.
O retrato é feito pelo 

Evangelho, mas também 
por cartas chamadas 

epístolas, escritas 
pelos seus amigos, 

apóstolos e discípulos.

O Jesus que o leitor conhece parece ‑se 
muitas vezes com esta gravura. Não existe 

uma representação fiel de Jesus. 
Os artistas cristãos representaram 
Jesus sob a influência de um modelo 

europeu e ariano, tal como Adolf Hitler 
o celebrou no Mein Kampf, 

escrito em 1924.b

É pena, Jesus 
era judeu!

Na verdade, ele não devia ser muito 
alto, teria a pele queimada pelo sol, 

o cabelo escuro, encaracolado, com uma 
higiene de vida adequada à época, o que 

significa uma má dentição!

8



Os milagres de Jesus não serão objeto da nossa atenção neste álbum.
O que nos interessa é compreender como Jesus sugere certas ruturas à sociedade judaica 

tradicional sob a ocupação romana! No Evangelho, há 16 ruturas que exprimem uma mudança:

1) Porque fazeis da oração um comércio?
2) Bem ‑aventurados os pobres!

3) O novo não substitui o antigo?
4) A Lei não está ao serviço do Homem?

5) A família espiritual substitui ‑se à família de sangue!
6) A mulher não é, pelo menos, igual ao homem?

7) Viva a laicidade!
8) Viva a justiça!

9) Porquê não dar sem contar?
10) Quem sois vós para julgar?

11) Não há um só Pai?
12) Primeiro as crianças!

13) Mantende os laços custe o que custar!
14) Perdoai aos vossos inimigos!

15) O serviço até ao fim!
16) O amor é mais forte do que a morte!

Sempre que se citam as palavras de Jesus, elas são retiradas do Evangelho, que significa, 
em grego, «Boa Nova». No século ii, os intelectuais cristãos atribuem o Evangelho 

a quatro redatores:
Mateus (escreve entre os anos 80 e 90),

Marcos (por volta de 70),
Lucas (cerca de 80 ‑85),
João (entre 80 e 110).



c, d: Consultar as notas comentadas no fim do álbum.

As 16 ruturas propostas por Jesus vão contra as quatro grandes 
opções do judaísmo da sua época.

Em oposição à corrente do establishment dos grandes sacerdotes, 
ou saduceusc, primeira componente do supremo conselho religioso, 

ou sinédrio, Jesus profetisa uma mensagem de amor de Deus 
e do próximo sem a autoridade de um sacerdote.

 Quanto à corrente dos 
doutores e escribas da 

Lei Judaica, ou fariseusd, 
segunda componente 
do supremo conselho 
religioso, ou sinédrio, 

Jesus profetisa a 
mensagem de amor sem 

a autoridade destes 
«mestres» ou «rabis», 

sob pena de infringir a Lei.

Quanto à corrente 
dos essénios, 

da comunidade dos 
ascetas de Qumran, 

Jesus anuncia um amor 
de Deus e do próximo 

que pode ser vivido 
sem o afastamento 
da sociedade e sem 

a necessidade de lutar 
contra os incrédulos.

Em oposição à corrente dos zelotas, 
Jesus prega o amor do próximo sem 
o recurso à violência revolucionária 

contra o ocupante romano.

O «ichtus» ou «ΙΧΘΥΣ», que significa «peixe» em grego antigo, 
tornou ‑se um símbolo cristão utilizado do século i ao iv. As suas 
letras significam, na verdade, «Jesus Cristo, filho de Deus, Salvador».
Ι = Jesus, Χ = Cristo, Θ = de Deus, Υ = filho, Σ = Salvador.
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Uma das primeiras ruturas que Jesus propõe aos seus contemporâneos diz respeito à economia 
e à espiritualidade. Por exemplo, faz um escândalo no Templo de Jerusalém, que é simultaneamente um local 
sagrado e o centro nevrálgico da vida política e económica de Jerusalém. É, ao mesmo tempo, a Sé de Lisboa, 
o Palácio de São Bento e o Centro Comercial Colombo! Inicialmente, o Templo acolhe a Arca da Aliança, mala 

de madeira de acácia folheada a ouro contendo as duas tábuas de pedra nas quais estavam escritos 
os Dez Mandamentos dados por Deus a Moisés. Tábuas de pedra muito preciosas para os judeus, pois trata ‑se 
das regras «básicas» a respeitar para honrar a Deus e viver com os seus semelhantes. De acordo com a vontade 
do rei David, o primeiro templo é construído pelo seu filho, o rei Salomão, no século x a.C., mas foi completamente 
destruído pelo rei babilónio Nabucodonosor II, em 587 a.C. Ao regressarem do cativeiro, os judeus da Babilónia 
reconstroem ‑no por volta de 536 a.C. Concluído em 12 de março de 515 a.C., este segundo templo conhece 

uma enorme ampliação no reinado de Herodes, cerca de 19 a.C., e será mais uma vez destruído em 70 d.C., 
pelo imperador romano Tito. Na época de Jesus, este templo de Herodes comporta várias esplanadas, a dos 

sacerdotes, a dos fiéis, a das mulheres e, por fim, a dos gentios, do latim gentiles («nações»), tradução habitual do 
hebraico Goyim, que designa os não ‑judeus. Estamos por volta de 30 d.C. Precisamente, Jesus acaba de entrar...

«Tirai 
tudo isto 
daqui...»

Porque fazeis da oração um comércio?
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«... e não façais

... da casa de meu pai

... uma casa 
de comércio!»1

«Pois eu digo ‑vos a respeito do dinheiro e de Deus: 
ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há de 
odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar ‑se a um e 

desprezar o outro.»

Jesus lembrará aos doze apóstolos:

«Não podeis servir a 
Deus e ao dinheiro.»2

1: João (2, 16).
2: Mateus (6, 24), Lucas (16, 13).
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Bem ‑aventurados os pobres!

«Mestre, que 
posso fazer de 

bom para ganhar 
a vida eterna?»

«Porque me 
interrogas sobre o 

que é bom? Se queres 
ganhar a vida 

eterna, observa 
os mandamentos.»

«Quais?»
«Não matarás;

não cometerás adultério; não roubarás;
não prestarás falso testemunho;
honrarás pai e mãe; amarás o teu 

próximo como a ti mesmo.»

«Observei todas essas coisas. 
Que me falta ainda?»

«Se queres ser perfeito, vai e vende 
o que possuis, dá tudo aos pobres, 

e terás um tesouro no céu.
Depois anda e segue ‑me.»

«Depois de ouvir estas palavras, 
o jovem foi ‑se embora triste, 

pois tinha muitos bens.»3

«Meus amigos, como 
é difícil entrar no reino 

de Deus!»

«É mais fácil passar um 
camelo pelo fundo de uma 
agulha do que entrar um 
rico no reino de Deus.»4

3: Mateus (19, 16 ‑22); Marcos (10, 13 ‑16); Lucas (18, 15 ‑17).
4: Mateus (19, 23 ‑24); Marcos (10, 17 ‑31); Lucas (18, 18 ‑30).
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O novo não substitui o antigo?

Esta novidade sugerida por 
Jesus não é compatível com 

as práticas antigas.

«Porque é que nós, 
fariseus, jejuamos 

e os teus discípulos 
não jejuam?»

«Não se deita vinho novo 
em odres velhos; de contrário, 

rompem ‑se os odres, 
derrama ‑se o vinho 

e estragam ‑se os odres.»5

«Não penseis que vim trazer 
a paz à terra...

... não vim trazer a paz, 
mas a espada!»6

Que violência!
Mas a mensagem 

de Jesus rompe com 
a tradição, e aqueles 
que se converterem 

a ela viverão momentos 
muito difíceis, 

a começar no seio 
da sua própria família.

A Lei não está ao serviço do Homem?

Num dia de sabat, Jesus passeia com os discípulos. O dia do sabat assinala 
o sétimo dia, aquele em que Deus descansa depois de ter criado o mundo. 
Nesse dia, os judeus devem descansar e não exercer nenhuma atividade 

produtiva ou criadora que altere a ordem do mundo.

«Vê o que eles fazem 
no dia do sabat!»

5: Mateus (9, 14 ‑17); Marcos (2, 18 ‑22); Lucas (5, 33 ‑39).
6: Mateus (10, 34 ‑35); Lucas (12, 51 ‑53).
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«Nunca lestes o que fez David, 
quando teve necessidade e sentiu fome, 

ele e os que estavam com ele?»

«A Lei foi feita 
para o homem 
e não o homem 

para a Lei.»7

Portanto, Jesus propõe diferentes 
ruturas aos seus irmãos: uma rutura 

quanto à economia, outra quanto 
a certas tradições. Ele deseja renovar 

a mensagem divina, mas para isso 
precisa de mudar de postura e como 

que aderir a uma nova família.

A família espiritual substitui ‑se 
à família de sangue!

«A tua mãee e 
os teus irmãos 

estão aqui!»

Ah, pois, Jesus tem irmãos! 
Os textos mencionam por várias 

vezes a existência de irmãos. 
Mas as interpretações variam 

segundo a tradição católica, 
protestante e ortodoxa.f

«Quem são minha mãe 
e meus irmãos?»

«Aí estão minha 
mãe e meus 

irmãos!»

«Aquele que fizer 
a vontade de Deus, esse 
é que é meu irmão, minha 

irmã e minha mãe.»8

«Porque vim separar o filho do seu 
pai, a filha da sua mãe e a nora da sua 
sogra; de tal modo que os inimigos do 

homem serão os seus familiares.»9

7: Marcos (2, 23 ‑27); Mateus (12, 1 ‑8); Lucas (6, 1 ‑5).
8: Mateus (12, 46 ‑50); Marcos (3, 31 ‑35); Lucas (8, 19 ‑21).
9: Mateus (10, 34 ‑36); Lucas (12, 51 ‑53).
e, f: Consultar as notas comentadas no fim do álbum. 15



A mulher não é, pelo menos, 
igual ao homem?

Uma mulher cananeia infiel, pagã, não 
judia, detestada por todos os crentes, 
vai pedir a Jesus que lhe salve a filha.

«A minha filha 
está cruelmente 
atormentada por 

um demónio.»

É uma pagã!

«Não fui enviado senão às ovelhas 
perdidas da casa de Israel. Não é justo 

que se tome o pão dos filhos para o lançar 
aos cachorros.»

Por fim, ela obtém o que deseja, para surpresa 
de todos e até de Jesus, que diz à estrangeira:

«Mulher, grande é a tua fé!»10

É a única vez que Jesus dirá isto de alguém 
em todo o Evangelho. Esta mulher consegue, 

apesar do seu estatuto de estrangeira 
incrédula, inimiga dos judeus, mostrar ao 

próprio Jesus que ele não deve ficar no meio 
dos seus e almejar mais: anunciar a sua 

mensagem ao mundo inteiro!

É como se um muçulmano, 
homossexual, casado, maçon, 

«preto, pequeno e feio»11, 
acabasse de dar a conhecer ao 

papa a universalidade da mensagem 
de amor da qual ele se diz portador!

Jesus e os seus apóstolos são convidados por 
uma mulher chamada Marta. «Senhor, não te preocupa 

que a minha irmã me 
deixe sozinha a servir?»

10: Mateus (15, 21 ‑28); Marcos (7, 24 ‑30).
11: De «Blusão preto», sketch do humorista francês Coluche.
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«Diz ‑lhe, pois, 
que me venha 
ajudar.»

«Marta, Marta, andas inquieta 
e perturbada com muitas coisas; 
mas uma só é necessária. Maria 
escolheu a melhor parte, que não 

lhe será tirada.»12

Para Jesus, a mulher, tal como o homem, é digna 
de ouvir a palavra divina. O mais importante é 
que homens e mulheres permaneçam juntos, 

em comunicação.

Judeia. Alguns fariseus abordam Jesus para lhe lançar uma armadilha.

«É permitido a um homem 
divorciar ‑se da sua mulher 

por qualquer motivo?»

«Não lestes que o Criador, 
desde o princípio, fê ‑los 

homem e mulher? Por isso, 
o homem deixará o pai e a 

mãe e se unirá à sua mulher, 
e serão os dois um só. 

Pois bem, o que Deus uniu 
não o separe o homem.»

«Então, porque é que Moisés 
preceituou dar ‑lhe carta de divórcio, 

ao repudiá ‑la?»

«Por causa da dureza do vosso 
coração, Moisés permitiu que 

repudiásseis as vossas mulheres.»

«Se é essa a situação do homem perante 
a mulher, não é conveniente casar ‑se!»

Quem puder 
compreender, 

compreenda.13

Jesus propõe 
o casamento com 

uma condição: 
o respeito mútuo 

entre homem 
e mulher.

Àqueles que 
não desejam 

este respeito 
mútuo, ele 
sugere que 
se tornem 
eunucos.

Abaixo a falocracia!

12: Lucas (10, 38 ‑42).
13: Mateus (19, 1 ‑12); Marcos (10, 1 ‑12).
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Viva a laicidade!
«Mestre, sabemos que és sincero e que ensinas o caminho de 

Deus segundo a verdade, sem te deixares influenciar por ninguém, 
pois não olhas à condição das 
pessoas. É lícito ou não pagar 

o imposto a César?» «Mostrai ‑me 
a moeda do 
imposto.»

«De quem é esta 
imagem e esta 

inscrição?»

«De César.»

«Dai, pois, a César 
o que é de César...

... e a Deus o que 
é de Deus.»14

Para Jesus, Deus representa 
o espiritual, e César, o político. 

Assim, distingue a esfera 
espiritual da esfera política. 

O espiritual não é político 
e vice ‑versa: os dois não devem 

ser confundidos.

No fundo, ao reconhecer a autonomia recíproca 
dos domínios religioso e político, está a criar as 
fundações da separação da Igreja e do Estado. 

É a semente da laicidade, que defende a liberdade 
de consciência e a liberdade de praticar uma 
espiritualidade dentro dos limites da ordem 

pública estabelecida pela lei, a esfera política.

Viva a justiça! «Ai de vós, doutores da Lei e fariseus hipócritas, porque pagais 
o dízimo da hortelã, do funcho e do cominho e desprezais o mais 

importante da Lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade!»

«Guias cegos, que filtrais 
um mosquito e engolis 

um camelo!»15

14: Mateus (22, 15 ‑22); Marcos (12, 13 ‑17); Lucas (20, 20 ‑26).
15: Mateus (23, 23 ‑24).
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Jesus ataca violentamente 
os fariseus, que se esqueceram 

do sentido de partilha e de 
justiça. Ele deseja fazê‑

‑los compreender que 
negligenciaram a justiça em 
benefício de coisas fúteis.

mosquito

Porquê não dar sem contar? «Estes últimos só trabalharam uma 
hora e deste ‑lhes a mesma paga que 
a nós, que suportámos o cansaço do 

dia e o seu calor.»

«Em nada te 
prejudico, meu amigo. 

Não foi um denário 
que nós ajustámos?»

«Leva, então, o que te é devido e segue o teu 
caminho, pois eu quero dar a este último 

tanto como a ti. Assim, os últimos serão os 
primeiros e os primeiros serão os últimos.»16

Com esta parábola, Jesus quer mostrar a importância de dar. 
Pouco importa o que se dá, pouco importa quanto se dá, o que 

conta é o gesto e a intenção.

Não há nem meritocracia, 
nem hierarquia, 

nem vitória no facto 
de dar ou receber.

16: Mateus (20, 1 ‑16).
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Quem sois vós 
para julgar?

«Mestre, esta mulher foi apanhada a pecar em 
flagrante adultério. Moisés, na Lei, mandou ‑nos 

matar à pedrada tais mulheres.»

«E Tu, que dizes?» «Quem de vós estiver 
sem pecado, atire ‑lhe 

a primeira pedra!»

«Mulher, onde estão eles? 
Ninguém te condenou?»

«Ninguém, Senhor.»

«Também Eu não te 
condeno. Vai e de agora 
em diante não tornes 

a pecar.»17

Não há um só Pai?

«Tudo o que os fariseus fazem é com o fim de se tornarem notados pelos homens. 
Gostam de ocupar o primeiro lugar nos banquetes e os primeiros assentos nas sinagogas...

... Gostam das saudações nas praças públicas 
e de serem chamados ‘mestres’ pelos homens.»

«Quanto a vós, não vos deixeis tratar por ‘mestres’, pois vós sois todos irmãos. E, na terra, 
a ninguém chameis ‘Pai’, porque um só é o vosso ‘Pai’: aquele que está no Céu.»18

17: João (8, 1 ‑11).
18: Mateus (23, 5 ‑9).
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